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ЗВЕРНЕННЯ 

До парафіян і прихожан  

Катедри Святого Андрія 

Первозваного Помісної 

Української 

Православної Церкви 

України, як також до людей 

доброї волі 

 
ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

 

 Дорогі брати і сестри враховуючи 
рекомендації Священного Синоду 
Святої Помісної Української 
Православної Церкви України та 
дотримуючися вказівок місцевих та 
федеральних органів управлінь, 
духовенсто та керівництво Катедри 
Святого Андрія в місті Блумінгдейлі, з 
великим душевним смутком і 
відповідальністю за здоров’я вірян, 
прийняли рішення, що богослужіння 
будуть звершуваться за закритими 
дверима храму, без присутності вірян, і 
лише за участю одного 
священнослужителя, одного дяка та 
одного паламаря.    
 Ми звертаємося до всіх людей доброї 
волі залишатися в своїх домівках і 
слідкувати, кожної неділі о 10:00 годині 
ранку, за богослужінням в прямому ефірі 
за адресою: 

https://www.youtube.com/channel/ 
UClbtF0PAdd2sQ4Oz-OyIomg
 Від 29-го березня, богослужіння у 
Катедрі Святого Андрія проходить у 
надзвичайному режимі без присутності 
вірян.      
 Щоб фінансово вижити цей 

надзвичайний стан пандемії, ми 
звертаємося до людей доброї волі 
продовжувати складати Ваші пожертви 
через інтернет:  

https://charity.gofundme.com/o/en/campaign
/church-donations.  
 Також пожертви можно переслати 
звичайною поштою.  
 Також просимо пересилати записки за 
здорв’я чи за упокой по електронній 
пошті: vrevpoliarny@aol.com, і під час 
Божественної Літургії правлячий 
священик буде молитися під час 
потрійної чи заупокійної ектенії. 

 
 

ВЕЛИКОДНЄ ВІТАННЯ 

СЕКРЕТАРЯ ВІКАРІАТУ 

ПОМІСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

УКРАЇНИ в США й КАНАДІ 

“Цей день, що його створив нам 

Господь, радіймо й веселімось  

сьогодні” (Пс. 117, 24). 

З великою радістю вітаю Вас, дорогі 
брати і сестри, з світлим святом 

Воскресіння Господа нашого Ісуса 
Христа! 

Христос Воскрес! 

 В ці тяжкі часи випробування ми 

зустрічаємо Воскресіння Господа Бога 

нашого – Ісуса Христа з непохитною 

вірою, що Милосердний Господь Бог 

наш захистить нас від згубної пошесті, 

яка охопила ввесь світ. 

 Воскреслий Ісус Христос подасть і 

https://charity.gofundme.com/o/en/campaign/church-donations
https://charity.gofundme.com/o/en/campaign/church-donations
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нам Великодню радість, коли ми 

будемо незмінно перебувати в тісному 

єднанні з Ісусом Христом і з 

Христовою Церквою.  

 День Христового Воскресіння – це 

день перемоги Христа над усяким 

злом. Бо ж великодня радість 

незмірна, вона всім дає стільки, 

скільки хто потребує, вона всіх 

задовольняє, всіх примиряє і всіх 

потішає.     

 Під час Великодніх богослужінь ми 

співаємо пасхальні стихири – «як 

щезає дим, так нехай щезнуть 

вороги наші, і як прах розсипається 

від лиця вітру, так нехай розвіються 

їхні злі думки». 

 Торжественний день Воскресіння 

Христового нагадує нам, що за 

словами нашого пророка Тараса 

Шевченка Господь Бог наш Ісус 

Христос воскрес ради тих людей: 

закованих, убогих і отих рабів німих і 

щоб на сторожі коло них поставити 

Слово.     

 І якщо в дійсності ми розуміємо 

значення Слова, то ми повинні 

шанувати і своє рідне слово, свою 

рідну мову, свою багатотисячну 

культуру, свою Рідну і Святу Помісну 

Українську Православну Церкву і лише 

тоді: ”Німим відкриються уста, 

проллється слово, як вода... і наші 

рідні українці посходяться разом і 

опанують свою землю і опанують 

Рідну Церкву”.   

 Наша Свята Помісна Українська 

Православна Церква звертається до 

тих людей, яким доля нашої Рідної 

Церкви і Матері України, не є 

байдужою і просить об’єднатися по 

всьому світі в Єдину Помісну 

Українську Православну Церкву на 

чолі Якої є і завжди повинен бути лише 

вірний син української нації.  

 Вітаємо з святом Воскресіння 

Христового Предстоятеля Помісної 

Української Православної Церкви 

Блаженнійшого Епіфанія Митрополита 

Київського і всієї України, Священний 

Собор єпископів, увесь чин духовний, 

Вас і Вашу родину і всіх православних 

християн в Україні і по всьому світі 

розпорошених нашим традиційним: 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!  

 Вітаємо з Світлим Святом 

Воскресіння Христового наших братів 

греко-католиків і всіх людей доброї 

волі.    

 Пересилаємо Вам найкращі 

побажання, благаємо Воскреслого 

Ісуса Христа, щоб поблагословив Ваші 

добрі наміри й дії, обдарував Вас 

Своїми дарами, безмежного щастя, 

міцного здоров’я і всім необхідним для 

спасіння душ і тіл наших.   

 Ми всі благаємо Господа Бога 

нашого, щоб утвердив Державність 

України і Святу Помісну Українську 

Православну Церкву на віки вічні. 

  Христос Воскрес!  

 Христос Воскрес, переміг смерть і 

ми, з Божою поміччю, переможемо всі 

наші злидні й негаразди!   

 З правдивою щирістю і любов’ю в 

Христі забудьмо всяку незгоду, 

обнімімо один одного і всі разом йдімо 

до остаточної мети - мети  повного 

відродження нашої Рідної Церкви, 

повної незалежності нашої Матері 

України. Крокуймо всі до світла 

воскресіння й вільного життя 

українського народу.   

 А нам усім на цій землі, Воскреслий 
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Сину Божий, єдиномисліє і братолюбіє 

пошли та щоб у нас вселилася 

незрадлива і щира любов до нашої 

Святої Помісної Української Церкви і 

до Рідної Матері України.     

    ХРИСТОС ВОСКРЕС!     

     ВОІСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС! 

Прот. Віктор Полярний    
Секретар Вікаріату     
Помісної Української Православної 
Церкви України         
в США й  Канаді  
 

 
 

EASTER GREETING BY THE 

SECRETARY OF THE 

VICARIATE OF THE 

AUTOCEPHALOUS 

UKRAINIAN ORTHODOX 

CHURCH OF UKRAINE IN THE 

USA AND CANADA 

 Dear brothers and sisters Christ is Risen!

 Христос Воскрес!    

 On this holiest day when our Lord Jesus 

Christ has risen from the dead and 

bestowed life for those that departed this 

earth we are greatly saddened by the fact 

that we are not be able to see each other 

at the House of our Lord, but be assured 

that our hearts, our prayers and our 

thoughts are with all of you and we are 

grateful that our God allows us, under 

these difficult and trying times, at a 

distance and yet together to celebrate, this 

joyous occasion and pray for the health 

and salvation of our loved ones. 

 The Resurrection of Our Lord Jesus 

Christ is the greatest celebration of the 

Ukrainian Orthodox Church.  

 Because the resurrection of our Lord 

Jesus Christ assures us that there life 

beyond the grave. Resurrection of Jesus 

Christ affirms that our soul will live forever 

in the Heavenly Kingdom.  

 We have a wonderful future ahead of us, 

because after our passing we will be 

resurrected like Jesus Christ. 

 Why we are so sure that a glorious future 

is ahead of us?   

 Because we are Baptized in the name of 

the Father, and of the Son, and of the Holy 

Spirit. That is why baptism is so important.

 When we are baptized we are adopted 

by our Heavenly Father as his own 

children.     

 In the Holy Gospel Saint John says: 

“Think how much the Heavenly Father 

loves us. He loves us so much that He lets 

us be called his children, as we truly are”.

 Thanks God for this most wonderful 

privilege.    

 Our Lord Jesus Christ suffered and was 

crucified for the sins of the world and as 

such giving each of us the gift of the 

opportunity to repent and be forgiven of 

our sins.    

 May our Lord Jesus Christ who is risen 

from the dead, trampling down Death by 

death, and upon those in the tomb 

bestowing life, our true God, through the 

prayers of His most pure Mother, and all 

the Saints, have mercy upon us and bless 

our loved ones.   

 Christ is Risen!  Христос Воскрес! 
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ПРЕДСТОЯТЕЛЬ ПОМІСНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

ВИГОЛОСИВ ПРОПОВІДЬ У 

ДРУГУ НЕДІЛЮ ПІСЛЯ 

ПАСХИ 

 З сьогоднішньої проповіді 
Блаженнійшого Митрополита Епіфанія - 
звернення щодо потреби бути 
терпеливим у діалозі та заклик до 
православних братів і сестер, які поки 
що залишаються підлеглими іноземному 
патріаршому престолу:  
 «Дорогі отці, брати і сестри! 
 Одним з виявів нашої віри повинна 
бути відкритість до тих, хто ще має 
сумніви, але перебуває у пошуку істини. 
Ми не повинні відкидати таких, як і 
Христос не відкинув Фому, який вимагав 
виняткового свідчення – можливості не 
просто побачити воскреслого Господа, 
але і вкласти свої пальці в Його рани. Як 
Спаситель не відкинув Луку і Клеопу, 
хоча вони і були ще не здатні пізнати 
глибину Одкровення Божого. Господь не 
засудив їх, а навпаки, через настанову 
розкрив їм розуміння істини.  
 Так і ми, захищаючи істину, не повинні 
відразу відкидати та засуджувати тих, 
хто ще не поділяє наших переконань. 
Адже і ми самі колись були наставлені й 
навчені, прийшовши від нерозуміння чи 
й сумнівів до кращого пізнання істини. 
«Як хочете, щоб робили вам люди, так і 
ви робіть їм. І коли ви любите тих, хто 
вас любить, то яка вам за те дяка? Бо і 
грішники люблять тих, хто їх любить» 
(Лк. 6:31-32) – наставляє нас Спаситель. 
Отже, ми повинні виявляти терпеливість 
до тих, хто сумнівається, до не згідних з 
нами, але, цілком очевидно, – не 
приймаючи неправди, не роблячи 
рівнозначними істину і заблудження. 

Маємо поставити себе на місце інших, 
уявити, як би ми хотіли, щоби 
поводилися з нами ті, з ким ми у чомусь 
не згідні – і відтак діяти згідно 
євангельського «золотого правила». 
 Зокрема це стосується тих наших 
братів і сестер у православній вірі, 
які досі залишаються не згідними з 
нами щодо автокефалії Української 
Православної Церкви, щодо Томосу і 
встановленого канонічного порядку. 
Справді, серед них є ті, хто подібно 
до євангельських книжників і 
фарисеїв вперто заперечують навіть 
очевидні істини. Але я переконаний, 
що більшість з тих православних, хто 
ще залишається підлеглим 
іноземному патріаршому престолу, а 
не слідує Томосу і не єднається у 
Помісній Церкві – діють так тому, що 
ще не отримали достатнього 
свідчення.    
 Для вас, владики, отці, брати і 
сестри, ще раз хочу сказати: наші 
серця відкриті для єдності. Якщо ви 
бажаєте, як апостол Фома, 
досліджувати і переконатися – 
прийдіть і переконайтеся! Ми відкриті 
до діалогу, відкриті до спілкування, 
відкриті до свідчення! Особливо у 
цей важкий для всієї Церкви і всього 
народу час, ми хочемо підтримати 
вас – хоча ви поки що і відкидаєте 
нашу простягнуту руку. Ми 
співстраждаємо тим з вас, хто 
захворів у час нинішньої згубної 
пошесті, та просимо у Бога допомоги, 
полегшення у хворобах і швидкого 
одужання. А тим, хто начальствує 
серед вас, ми просимо у Господа 
також мудрості діяти відповідально, 
щоби убезпечити вас від скорботи, 
що примножилася.  
 Адже час пасхальної радості – 
найкращий і найбільш слушний, щоби 
згадати заклик Христовий: «З того 
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знатимуть усі, що ви Мої ученики, 
якщо будете мати любов між собою» 
(Ін. 13:35).»  

https://www.facebook.com/yevstr?fref=pb&
hc_location=friends_tab&pnref=friends.all 

 

 

 

ФОМИНА НЕДІЛЯ У КАТЕДРІ 

СВЯТОГО АНДРІЯ 

 В другу неділю після Пасхи у Катедрі 

Святого Андрія Первозваного прот. 

Віктор Полярний звершив Божественну 

Літургію, де під час проповіді звернувся 

до вірян слідуючими словами:  

 В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. 

Амінь. Христос Воскрес!  

 Дорогі брати і сестри !  

 Через вісім днів після свого славного 

Воскресіння знову являється Ісус 

Христос серед своїх апостолів.  

 Ісус Христос, який був замучений і 

розп`ятий, воскрес і промовив до 

апостолів: "Мир вам!"  

 Скінчилася непевність для апостолів. 

Вони завжди вірили своєму Вчителеві, 

але не знали Його намірів, ані не 

розуміли як слід, Його слів.  

 Тому-то вони були ввесь час немов 

залякані, Юда зрадив Ісуса Христа, 

жиди зв`язали Господа Бога нашого 

Ісуса Христа й поставили перед судом. 

Апостоли порозбігалися, а апостол 

Петро відрікся Ісуса аж три рази...  

 Після славного Воскресіння 

Христового, все змінилося, бо Ісус 

з`явився знову поміж учнями, що 

зібралися на молитву, розкрив їм очі й 

переконав, що Він є істиний Бог.  

 Так, як славний полководець 

повертається з переможної війни до 

столичного міста й вітає мешканців 

веселими й приємними словами, отак 

Христос привітав своїх апостолів 

приязним реченням: "Мир вам!" 

 Це величні слова! Для мира, спокою та 

злагоди терпів муки Христос на хресті, і 

ось тепер дає цей мир своїм учням як 

здобуток Своїх мук.    

 І наші душі відкуплені Його праведною 

кров`ю, щоб ми могли стати перед 

судом чистими й подібними до Христа.

 Або іншими словами кажучи, що наше 

життя має бути наслідуванням життя 

Христового.     

 Тому-то нам треба жити в мирі й 

злагоді - не тільки зі своїми сусідами, а й 

із самими собою. "Бо Царство Боже, - 

каже святий Павло - полягає не в їжі й 

напоях, але в правді, спокою й радощах 

у святому Дусі"; себто не те робить 

людину християнином, чи вона їсть, чи 

не їсть, але чи виповняє вона Божу 

волю, чи людина живе чесно.   

 А щоб кожна людина могла цю 

заповідь краще виконати, подумаймо 

яку вартість має мир - і як його 

досягнути?     

 Злагода і мир - це велике добро, бо 

без злагоди і миру людина не має ні 

щастя, ані долі.     

 Коли ж панує між нами мир і злагода, 

це приємно Богові, і Він оберігає нас від 

усіх гріхів і зсилає на людину з неба 

своє щедре благословення вже за життя 

і готує для неї місце в Царстві Небеснім.

 Всемогучий Царю Неба й Землі, 

поглянь з високого неба ласкавим оком 

на світ Божий і на нас і збережи у мирі й 

спокою нас і нашу Батьківщину - 

Україну.    

 Ти, Спасителю, що розкрив свої 

https://www.facebook.com/yevstr?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all
https://www.facebook.com/yevstr?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all
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рамена на хресті, щоб обійняти ввесь 

світ, обійми всіх Тобі вірних людей і 

прости нам наші гріхи, як простив Ти 

розбійникові на хресті, який просив: 

"Згадай про мене, Господи, коли 

прийдеш у своє Царство"... А Ти відповів 

йому: "Ще нині будеш зо Мною в раю!"

 Ісусе Сину Божий Ти кріпиш вірних 

слуг Твоїх, додай же сили нашому 

скривдженому, безталанному 

українському народові.   

 Відкрий лудою засліплені очі 

незрячим, пригадай їм, що міжусобиці і 

зрада вводять у гріх!   

 Дай нам розуміння, що лише в любові 

й братолюбії є наша сила! Всіх нас 

освяти спокоєм і миром, допоможи нам 

зміцнювати нашу Святу Помісну 

Українську Православну Церкву та нашу 

Нескорену Україну!  

 Допоможи нам, Господи, щоб усі 

свідомі і несвідомі народні сили 

з’єдналися в одне монолітнє тіло, щоб 

наша Україна могла стати великою і 

сильною та щоб, по всьому світі всі 

українці, з’єдналися в одній Святій 

Помісній Українській Православній 

Церкві     

 Господи Боже наш вислухай наші 

благання, прийми покаяння за свідомі і 

несвідомі гріхи, припини пошесть згубну, 

яка  спіткала нас, як Ти і  раніше 

припиняв згубні пошесті серед людей. 

Милосердний Спасителю, захисти 

здоров’я тих, хто на Тебе уповає. 

 Дай нам, Боже, Твій мир і наповни 

наші серця непохитною вірою в Твій 

захист, надією на Твою підтримку 

і любов’ю до Тебе і наших ближніх. Твоє 

бо є щоб милувати і спасати нас, Боже 

наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, 

і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас 

і навіки вічні. Амінь   

 Христос Воскрес! 

 Перед початком Божественної Літургії, 

прот. Віктор Полярний освятив підставку 

для кадила, даровану подружжям 

Александра і Марії  Слобідських. 

 А після відпусту відправлено Загальну 

Панахиду, як також сьогоднішнє 

богослужіння завершено відвідинами, 

Настоятелем Громади Святого Андрія,  

кожної окремої могилки на цвинтарі 

Святого Андрія відповідними молитвами 

та окропленням священної водою всіх 

спочиваючих. 

Слава Богу за все! Христос Воскрес! 

 

ДЕНЬ МАТЕРІ 

10 травня 2020 увесь світ святкує День 
Матері. З цієї нагоди ми передруковуємо 
спогади Олександра Багнівського, 
родом з Слобожанщини. Багато з нас 
пережили тіж самі тяжкі часи як і родина 
Олександра Багнівського. І завдяки 
відданим  українським матерям ми 
сьогодні святкуємо День Подяки нашим 
Українським Матерям. 
 
О Мамо, Мамо – Мамо! 
Це сьогодні ваше свято,         
Слова, скорплені сльозою, 
Пригадують про все багато. 
Як був я ще маленький,                 
Жив щасливо коло тата й неньки 
А, як став я підростати,    
Довелося мені всього зазнати. 
Пам’ятаю жахливі роки 1932-33-ій 
Для усієї Україні голодні, 
коли тато й мама дбали, 
від голоду нас спасали. 
Знаю добре, коли самі не їли, 
а для нас усе тулили, 
бо нас троє було у їх – 
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всіх хотіли нагодувати. 
Завдяки батьківським трудам 
ми лишилися живими, 
не так то щасливо і опісля 
нам довелося тоді жити. 
Чому? То так усе було 
місця не могли нагріти... 
Мені десятий тоді минув, 
Пам’ятаю ту ніч осінню, 19937 року, 
коли до нашої хати зайшли 
аж три енкаведиста. 
В ту ніч вони від нас забрали 
нашого рідного батька, 
осталися ми самі. 
В чужій холодній хаті, 
Тільки ласка мами 
нас тоді всіх гріла, 
як тих пташенят,  
вона до себе нас тулила. 
О мамо рідная моя! 
Як тяжко вам тоді прийшлося 
носити мішки в «заготзерні», 
щоб нас усіх прогодувати. 
Я був тоді з найменших всіх. 
Прийшлось чужі корови пасти, 
і часто на своїх плечах 
тягав сухого гілля в’язки. 
Часто в зимку, після  школи, 
я на станцію ходив 
назбирати «жужелиці» кошовку, 
щоб було тепліше уроки поробить, 
і навіть одного разу 
за ту «жужелицю» мені 
довелося в НКВД заночувать. 
Отаке то було життя 
в «сталінському раю». 
То був тяжкий для мами час, 
коли свою дочку єдину 
випровадили до Туркменії служить. 
Старший брат тоді женився,  
осталися ми удвох 
тяжко нам тоді прийшлося. 
Відразу хліба в нас не стало, 
а опісля не стало в чім ходить. 
Часто мама ходила 
на «толкучку» щось продать, 

та багато разів 
вона верталася в сльозах: 
не продала килима свого, 
що ночами вишивала 
на прожиток наш дневний. 
В сороковому наче сонце засвітило: 
Повернули нам рідного батька 
не так близько, аж з Сибіру 
йому прийшлося до нас іти. 
Неначе усе пішло на добре, 
та ось тобі війна. 
Забрали знову від нас батька 
боронити «рідного вождя». 
Знову ми лишилися самі, 
тяжко нам тоді прийшлося, 
бо німці нам добра не принесли, 
навіть пограбували, те що ми 
з мамою собі придбали. 
Хоч живи – хоч умирай. 
Пам’ятаю як по селах 
я з мамою ходив міняти, 
щоб з голоду не вмирать. 
Часто згадую той день холодний, 
як з сестрою ходив мінять,  
як застала нас ніч у полі, 
хоч сідай та й плач. 
Та добрі люди нас пустили 
в сінях до ранку почекать. 
На ранок знову ми взялися 
за ті саночки, неначе за свою забавку. 
В 1942-му нас трохи звеселило: 
прийшов з полону батько наш, 
та не легко і тоді прийшлося, 
бо завзята йшла тоді війна. 
Багатьом із нас нещастя 
та війна нам принесла,  
і сьогодні ми ще відчуваєм 
той жахливий час в житті. 
І так в 43-му весною 
заворушилося усе кругом, 
а у серпні нам прийшлося 
сідать на воза і рушать 
у світ нового щастя пошукать. 
Не так то легко нам прийшлася  
та вся «подорож» на захід, 
бо в чужий край нас тоді везли 
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на тяжку невольну працю. 
То була тяжка хвилина мамі, 
коли залишила доньку свою 
в чужім дворі навіки. 
В диму-пожарі і гуркоту гармат 
вона стояла серед дороги 
неначе бачу її тепер перед собою. 
Та тільки думка підійшла, 
все те геть далеко відійшло, 
але в душі ще щось щипає, 
бо то єдина сестра-дочка 
за нами там десь шукає. 
І так ми їхали в дощі й сніги, 
поки на потяг нас посадили 
та до Німеччини нас завезли 
на тяжку голодну працю. 
І тут нас мама виручала, 
Варила борщ, везла до нас, 
хоч сама ще голод відчувала. 
І так скінчилася війна 
всім народам радість принесла, 
а нам і знову, безталанним, 
не було місця, де прожить,  
і тут мама нас спасала 
своїм борщем полтавським. 
Що в такому страху його варила, 
неначе в своєму рідному селі. 
Довелося нам багато пережити 
в таборах Ді-Пістів безпритульних, 
та ще надію не втрачали, 
ще раз побачить свій край,  
свою рідну Україну. 
І так не дочекалися того дня – 
в південний край, ми рушили знову. 
Аж у Бразілії ми стали 
на дикій чужій землі. 
Здається, вже все кінчилося, 
придбали хатку, я женився. 
Обжилися, слава Богу, та – 
ще не скінчилася наша доля. 
В північній Америці 
нам ще судолося пожить. 
Живеться, слава Богу,  
але, здається, ще не все, 
бо рідний край, своя земля 
повіки нас туди тягтиме, 

хоч знаємо, там тепер, 
тяжке життя, але ж 
то наша Батьківщина-Україна. 
Слава Богу, я дожився того дня, 
що Україна стала самостійна. 
А вам, мої батьки і рідний брате, нехай 
привітна американська земля 
Буде вам пухом. 

 
 

ВІЧНИЙ СПОКІЙ ПОДАЙ 

ГОСПОДИ РАБІ ТВОЇЙ 

ЗІНАЇДІ 

 
Ділимося сумною вісткою, що 21 квітня 

2020 року, у місті Fox River Grove, Illinois 

відійшла у вічність бл.п. ЗІНАЇДА 

ЛУППО, родом з Харківщини, 

залишивши у великому смутку, горем 

прибитих, дочку Лідію Станкевич з її 

чоловіком Др. Юрієм Станкевич, дочку 

Ірину і сина Володимира, внуків та 

правнуків. Похоронні богослужінння 

звершив прот. Віктор Полярний, а тіло 

покійної поховано рядом з її чоловіком 

Александром на цвинтарі Святого 

Андрія в Блумінгдейлі, Іллінойс. 
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ І ВІЧНА ЇЙ 

ПАМ’ЯТЬ! 

 

ТРЕТЯ СУМНА І БОЛЮЧА 

РОКОВИНА УПОКОЄННЯ 

БЛ.П. ІВАНА ФЕДОРОВИЧА 

ГНИПА 

«Чуєш, брате мій,  
товаришу мій,  
Відлітають сірим шнуром  
Журавлі у вирій.  
Кличуть: кру!кру!кру! 
 В чужині умру,  
Заки море перелечу,  
Крилонька зітру»  

 Вже минуло три роки, з того часу коли 
1-го травня 2017 р. в Каліфорнії 
відійшов у вічність бл. п. ІВАН 
ФЕДОРОВИЧ ГНИП і сьогодні ми 
відчуваємо велику прогалину у житті 
українського суспільства в Америці. 
  Наш дорогий приятель – Іван Гнип 
залишив у великому смутку, горем 
прибитих, довголітню дружину Марусю, 
доньку Галину з її чоловіком др. 
Михайлом Темник, сина Григорія з його 
дружиною Лілією, сина Петра, внуків, 
сестру Марію Савеленко-Гнип і багато 
приятелів і друзів в Україні та поза її 
межами. 
 Народився Іван Гнип у працьовитій 
родині Федора і Марини Гнип 2-го 
лютого 1930 року в м. Обухів Київської 
області.   
 Молодий Іван пережив розкуркулення, 
голодомор, репресії, Другу світову війну, 
скитальщину, табори переселенців і 
нарешті Милосердний Господь 
змилувався і  благословив родину 
Гнипів, коли Американська земля 
привітала родину Федора і Марини Гнип 
з їхніми дітьми: Григорієм, Марією та 

Іваном і вони поселилися в місті 
Сиракюз, штат Ню Йорк. 
 Григорій і Іван Гнип відслужили в 
американсьій армії і більшу частину 
своєї військової служби були призначені 
до Німеччини. 
 Після поверненя з війська 1955 року  
Іван Гнип і Маруся Злиденна стали під 
вінець у церкві Cвятого Луки де всі 
члени родини Гнипів та Злиденних були 
піонерами-засновниками Української 
Православної Церкви. 

 

 
Іван і Маруся у Громаді Святого 
Миколая, Купер Ситі, Флоріда 

 
  1960 року молоде подружжя 

переселюється до Каліфорнії. В місті 

Лос Анжелес стають активними членами 

парафії Святого Андрія і одночасно 

підтримують українську громадську 

діяльність – стають активними 

учасниками українського національного 

хору.     

 Переглянувши Ювілейне видання з 

нагоди 50-ти ліття заснування парафії 

Святого Андрія в Лос Анжелес, не 

можна пропустити, чи то в будові нового 

храму, чи в організації парафіяльної 

школи чи в тяжкій праці братчиків чи 

сестрицтва – скрізь видно активну 

працю не тільки подружжя Марусі та 
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Івана Гнипів, але і участь в церковнім 

житті  їхніх дітей.   

 Великий внесок родини Гнипів в 

розбудові храму Різдва Пресвятої 

Богородиці в місті Обухові та їхню 

жертвенність в розбудові Помісної 

Української Православної Церкви 

Київського Патріархату в Україні та в 

Сполучених Штатах Америки.   

  Протягом свого трудолюбного життя 

родина Гнипів ділилися своєю тяжко 

заробленою „копійкою” не тільки з 

своїми земляками в Україні, але  й 

активно підтримують розвиток Помісної 

Української Православної Церкви 

Київського Патріархату в США.   

  Діти і внуки родини Гнипів вишколені 

на найвищому рівні українських 

традицій. Відображення Івана і Марусі - 

щирості, милості і ласкавості стрічаємо 

на кожному кроці їхнього життя. Честь, 

хвала і подяка родині Гнип за зразок 

правдивої і щирої любові до знедоленої 

Батьківщини України.    

  Іван Федорович завжди стояв на 

сторожі незалежних і самостійницьких 

ідей і традицій усього українського 

народу. Був вірним своїй Рідній Помісній 

Українській Православній Церкві 

Київського Патріархату до кінця свого 

життя.     

 Велика і незамінна втрати не тільки в 

Америці, як також і в Україні. 

 Нехай американська земля буде Тобі, 

дорогий брате, пухом, а Милосердний 

Господь привітає Тебе словами: «Слуго 

добрий і вірний. У малому ти був вірний, 

поставлю тебе над великим. Увійди в 

радість пана твого». 

Дорогий Брате - Царство 

Небесне і вічна  Тобі  

пам’ять! 

Паніматка Валентина і прот. Віктор 

Полярний 

 

ВІЧНИЙ СПОКІЙ ПОДАЙ 

ГОСПОДИ НОВОСПОЧИЛІЙ 

РАБІ БОЖІЙ МАРІЇ 

 
 

 Ділимося сумною вісткою, що 26 квітня 
2020 року відійшла у вічність бл.п.Марія 
(Стецькович) Тюн залишивши у 
великім смутку горем прибитим сина 
Володимира Тюн, прятелів та друзів 
української спільноти.   
 21 грудня 1921 року, на Бойківщині, у 
патріотичній родині Леоніда і Параскевії 
Стецькович народилася донька Марія.
 Перед вісімнадцятім році життя 
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молодої Марії москалі прийшли до 
рідних земель, переслідувати 
патріотичні сили українського 
населення, а рдва роки пізніше німецька 
навала захопила всю Україну. 

 Весною в 1942 році, молоду Марію 
німці вивезли в Німеччину на рабську 
тяжку працю, що навіть руки пухли.
 Після капітуляції Німеччини Марія 
Стецькович переселюється до штату 
Нью Джерсі, активно підтримує 
українські організації і тут же молода 
Марія запізналася з Антоном Тюн і у 
вересні 1951 молода пара стала під 
вінець.     
 Після вінчання молода пара 
переселюється до Чикаго і у 1955 році 
Господь Бог благословив родину Тюн 
народженням сина Володимира.   
 В 1964 році подружжя Тюн 
переселюються до міста Вуд Дейл. 
 Марія Стецькович Тюн протягом 
свого земного життя була правдивою 
патріоткою України, була членкинею 
ОЖООЧСУ, співала в церковних і 
світських хорах, працювала для добра 
українського народу не зважаючи на 
віровизнання.     
 Внесок бл.п. Марії Тюн записаний 
золотими літерами в Громаді Святих 
Володимира і Ольги в Чикаго, в 
організації СУМ - Палатайни та в 
Громаді Святого Андрія в 
Блумінгдейлі.  
 Похоронні богослужіння звершено 
прот. Олегом Кривокульським і прот. 
Віктором Полярним, а тіло покійної 

поховано поруч з її чоловіком на 
цвинтарі Святого Андрія 

Вічна Їй пам’ять і Царство небесне! 

 

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 404-е число нашого видання. 

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. 

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                                                      
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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                                                                      

820 Соня Ґавірко  

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 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 

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 
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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         

                                                 

 

 

 

 


