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СЛОВО МИТРОПОЛИТА 

КИЇВСЬКОГО І ВСІЄЇ 

УКРАЇНИ БЛАЖЕННІЙШОГО 

ЕПІФАНІЯ В ДЕНЬ 

СВЯТКУВАННЯ 1032 

РІЧНИЦІ ХРЕЩЕННЯ 

УКРАЇНИ 
  
 Дорогі брати і сестри! Сьогодні 

справді величний день для кожного 

із нас: ми відзначаємо звершену 1032 

роки тому київським князем 

Володимиром подію Хрещення Руси-

України, яка має віковічне значення 

не тільки для нашого народу, але й 

для всієї християнської Європи.  

 Ця подія, по суті, визначила нас із 

вами – ті цінності, традиції, устрій, 

прагнення та засади, на яких ми з 

вами живемо. Християнська віра 

стала для наших прабатьків 

фундаментом суспільної моралі та 

громадського життя, наріжним 

каменем родинних цінностей і 

сімейних традицій.   

 Святкуючи 1032-річчя Хрещення 

Руси-України, ми також споглядаємо 

на її багаті плоди – понад 

тисячолітню історію нашої освіти, 

писемності, науки, архітектури, 

мистецтва, культури.   

 Світло Христової віри на наших 

землях було засвічено ще у першім 

столітті святим апостолом Андрієм 

Першозваним та його учнями. З того 

часу воно зростало й ширилося. У 

867 році київські князі Оскольд і Дир 

прийняли Христову віру. В 954 році 

охрестилася і княгиня Ольга, бабуся 

Володимира Великого, яка стала 

першою християнкою на 

великокняжому престолі Київської 

держави. Але саме її онуку – князю 

Володимиру – судилося у 988 році 

здійснити всенародне хрещення 

нашого народу. Своїм подвигом він 

уподібнився апостолам, тому Свята 

Церква іменує його 

рівноапостольним та урочисто шанує 

його пам'ять.   

 За десятки століть свого буття 

Українська Церква пережила багато 

славних і сумних подій. Незважаючи 

на поневолення, знеславлення, 

гоніння, заборони, наш народ 

назавжди лишився непохитним у 

православній вірі.    

 І сьогодні, коли наша Церква є 

однією з 15-ти у Диптиху помісних 

автокефальних Православних 

Церков світу, ми можемо сміливо 

сказати, що це – логічне продовження 

довгого історичного шляху, 

розпочатого понад тисячоліття тому 

Володимировим Хрещенням Руси-

України.     

 Наше завдання тепер: разом 

берегти наш вікодавній непохитний 

фундамент – нашу православну віру, 

нашу Українську Церкву та плекати в 

ній християнську душу нашого 

https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/?__cft__%5b0%5d=AZU_5QH4XS5b2cynEGZjVoBHX6zyPdB8T53hS3ftDqa2uPaCb06lPIZPocxmEXjiU6M9u7G4IjAkoQvGBp9PXKgIUCNhqhUL4_7KD23hBh1rvnTJySyp5cGILpX9WFzGPa__5Gl--1V_yGmbN9lZpuJ9WD_E-dS4L9g39KRUHFhvwscLHFzO1NXRzIgOSoZobLo&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3135770406471222&set=a.421650334549923
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народу! Українська Церква – з 

народом: була, є і буде! 

 

 Одинадцятирічна Юлія 

Бощенко із села 

Крижанівка, що на Одещині, 

написала вірш до 

українського Воїна:  
 

"Привіт, cолдате! Ти мене не знаєш, 

Я — просто дівчина, живу собі, як всі. 

В моєму місті тихо, не стріляють. 

Але війна торкнулася душі! 

 

Чому пишу тобі? Бо серце просить, 

Бо я так звикла, і вірші, що на душі, 

Я викладаю на листі! В моїй країні сльози, 

Біль і розпач, І так нестримно пишуться листи. 

 

Ти зараз там, на Сході України, 

Душею б’єшся на передовій, 

Там дуже страшно, постріли лунають, 

Та не здаєшся ти, ідеш вперед! 

 

Ідеш у бій і остраху не маєш! 

Ти борешся за волю України, 

За незалежність та її життя, 

І за майбутнє кожної людини, 

 

А серед них живу і я! 

Ти тільки повернись, благаю, чуєш, 

Ти не лети далеко в небеса, 

Бо тут, на цій землі, тебе чекають 

Батьки, родина — вся сім’я. 

 

І вся країна молиться за тебе, 

Щоб швидше повертався ти живий, 

І я також щодня молюся небу, 

Аби в моїй країні настав мир… 

 

Я сподіваюсь, ці рядки почуєш, 

А може прочитаєш у листі, 

Я дякую тобі за те, що захищаєш 

Мою країну… 

Дякую тобі!.." 

 

Слава Україні !! 
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ПРЕДСТОЯТЕЛЬ ПОМІСНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

відкрив оновлену «Стіну 

пам’яті загиблих захисників 

України» 

 Блаженнійший Митрополит 
Київський і всієї України Епіфаній 20 
серпня 2020 року відкрив оновлену 
«Стіну пам’яті загиблих захисників 
України», яка розташована на мурах 
Свято-Михайлівського Золотоверхого 
монастиря.    
 «Стіна пам’яті» створена за 
ініціативи Православної Церкви 

України, Національного військово-
історичного музею України, редакції 
сайту «Книга пам’яті полеглих за 
Україну», міжнародної асоціації 
дослідників фортифікації «Цитадель» 
та за сприяння благодійників, 
зокрема української парафії святого 
Андрія Первозваного в місті 
Блумінгдейл (США), на чолі з 
головою громади Іваном Яреськом. 
 На 11-ох частинах «Стіни пам’яті» 
розміщено фотографії та інформацію 
про понад 4300 загиблих 
військовослужбовців Збройних Сил 
України, Національної Гвардії 
України, Державної прикордонної 
служби України, співробітників 
Міністерства внутрішніх справ, 
Служби безпеки України та 
Національної поліції, а також 
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добровольців, які віддали свої життя 
захищаючи Батьківщину. 
 Предстоятель Помісної Української 
Православної Церкви возніс молитву 
за спокій душ полеглих новітніх 
героїв та окропив «Стіну пам’яті» 
освяченою водою.   
 Разом з Його Блаженством 
молилися архієпископ 
Вишгородський Агапіт, братія і 
духовенство Свято-Михайлівського 
Золотоверхого монастиря, капелани, 
рідні, близькі та побратими загиблих, 
волонтери, військовослужбовці й 
небайдужі кияни і гості столиці. 
 «Неоголошена російсько-
українська війна продовжує заносити 
імена наших воїнів на цю стіну. Ми 
віримо, що настане той день, коли на 
неї не доведеться вносити нові 
світлини українських воїнів. Та наш 
обов’язок – зробити усе, щоби 
зберегти пам’ять про велику жертву 
полеглих. Сьогодні було звершене 
освячення оновленої Стіни пам’яті 
загиблих за Україну. Кожне фото, яке 
тут з’явилося, яке тут зображене – це 
людські життя, це заплакані 
материнські очі, це зажурені дружини 
з дітьми, які розуміють, що їхній 
батько ніколи вже не повернеться в 
родину. Сьогодні ми, вшановуючи 
їхню пам’ять, також звершуємо і 
заупокійну молитву. Бо завдяки 
цьому ми проявляємо до них свою 
любов і віру в те, що вони перейшли 
у життя вічне», – зокрема сказав 
Блаженнійший владика звертаючись 
до присутніх. Згодом митрополит 
Епіфаній поспілкувався з 
представниками організацій і 

волонтерами, які долучилися до 
створення «Стіни пам’яті» та 
нагородив їх медалями святого 
архістратига Божого Михаїла. :
 ДО РЕЧІ: ”РОБОЧА ГРУПА 
проєкту Стіна Пам’яті на чолі з 
Сергієм Дмитриев прокоментували 
на FACЕBOOK: ”Нас бере гордість, 
що до стіни не долучилась ні 
фінансово, ні фізично жодна людина, 
яка б робила це заради статусу чи 
«галочки» в репутації. Це Справа, 
яка йшла від душі і щирого бажання 
кожного причетного.   
 Ми дякуємо всім! Сьогоднішнім 
постом ми хочемо окремо подякувати 
українцям з діаспори, з міста Чикаго. 
Дякуємо вам, Патріоти за океаном. 
Добре, що ми з вами на одній хвилі! 
 Пам’ять про захисників України, що 
загинули в російсько-українській війні 
не повинна зів’янути. Потрібно як 
слід вшановувати тих, хто боровся за 
мирне небо над Україною. Вони того 
варті.    
 Дякуємо Іванові Ярксько за 
ініціативу допомогти і цілий список 
благодійників з різних міст США: 
Чикаго, Вашингтон, Блумінгдейл і 
багато-багато інших. Ми цінуємо 
вашу підтримку і дякуємо за неї!” 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10207957718417038&set=pcb.10207957714936951&__cft__%5b0%5d=AZXdNYDidXKmH9ep2VwaitE8qEQM4OGzylEVGdpnsIU7iLrkkeIJQB81fisoJQufZcX5x25qjOhiM4uEBiEFqnpymSsGXdFScKo75UxhOC4BXT72DeghXCpVjHUQYU6Tl4M&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10207957718417038&set=pcb.10207957714936951&__cft__%5b0%5d=AZXdNYDidXKmH9ep2VwaitE8qEQM4OGzylEVGdpnsIU7iLrkkeIJQB81fisoJQufZcX5x25qjOhiM4uEBiEFqnpymSsGXdFScKo75UxhOC4BXT72DeghXCpVjHUQYU6Tl4M&__tn__=*bH-R
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Заява Київськоі ̈ Митрополії 

Української Православної 

Церкви (Православної 

Церкви України) 

 18 червня 2020 р. із повідомлень 
засобів масової інформації нам стало 
відомо про офіційне підтвердження 
існування розслідування, розпочатого 
ще 6 листопада минулого року нібито з 
причини «розпалювання міжрелігійної 
ворожнечі при створенні ПЦУ». 
 Те, що таке «розслідування» було 
офіційно розпочате і досі (понад вісім 
місяців) проводиться, не може бути 
оцінене Київською Митрополією 
Православної Церкви України ніяк 
інакше, як приклад використання 
супротивниками незалежності УПЦ 
юридичної системи, правоохоронних та 
судових органів України з метою 
перешкоджання розбудові та розвитку 
Православної Церкви України, процесу 
її міжнародного визнання, свободі 
волевиявлення релігійних громад. 
 Це «розслідування» стоїть у ряду цілої 
низки подібних заяв і дій, вчинених за 
останні півтора роки для переслідування 
духовенства та активних парафіян ПЦУ, 
для тиску на сумлінних представників 
органів місцевої влади і 
самоврядування. Про таку ганебну 
практику Київська Митрополія УПЦ 
(ПЦУ) робила заяву тиждень тому. 
 Особливо ж ганебним і цинічним 
виглядає використання у нинішній 
кампанії імені та авторитету Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату, яка рішенням свого 
Помісного Собору 15 грудня 2018 р. 
припинила окреме існування як 
релігійне об’єднання, склавши разом з 
іншими гілками Українського 
Православ’я єдину Помісну 
Православну Церкву України.  
 Слід нагадати, що УПЦ (ПЦУ) є 

єдиним правонаступником УПЦ КП та 
УАПЦ, які об’єдналися, а особи, які 
намагаються надалі діяти від імені УПЦ 
КП як нібито від окремого релігійного 
об’єднання, не мають на це ані 
канонічного, ані юридичного права. 
 Держава законом зобов’язана 
поважати традиції та внутрішні 
настанови релігійних організацій, не 
втручатися у здійснювану в межах 
закону діяльність релігійних організацій. 
Вважаємо, що і сам факт початку 
слідства з надуманого приводу, і 
особливо те, що воно не було закрите, а 
нібито триває вже понад 8 місяців, 
ставши публічно відомим лише зараз, є 
ганебною і абсурдною спробою тиску на 
Православну Церкву України, 
здійснюваною в інтересах противників її 
становлення і розвитку, в тому числі тих, 
хто має свій керівний центр у сусідній 
країні-агресорі.   
 Тому закликаємо тих, кого залучають 
до політично мотивованого 
переслідування, пам’ятати про особисту 
відповідальність перед Богом, власною 
совістю, попередніми, нинішнім та 
прийдешніми поколіннями. А ініціаторів 
таких дій хочемо попередити словами 
Священного Писання, як це було 
зроблено 23 листопада 2004 року зі 
сцени на Майдані Незалежності у заяві 
низки українських конфесій: «Лжесвідок 
не залишиться непокараним, і хто 
говорить неправду, не врятується» 
(Книга Притч, 19:5).  
 «Яким судом судите, таким судитимуть 
і вас, і якою мірою міряєте, такою 
відміряється й вам» (Євангеліє від 
Матфея, 7:2). 
19 червня 2020 р. 
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29-та РІЧНИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТI 

УКРАЇНИ 

 23 серпня 2020 року на посилості 
Помісної Української Православної 
Церкви України Святого Апостола 
Андрія Первозваного українська 
спільнота відзначила День 
Незалежності України.   

 У Катедрі Святого Андрія після 
Божественної Літургії віряни молилися, 
під час Подячного Молебня, за всіх 
захисників суверенітету України. 
 Після Богослужіння українська 
спільнота перейшла на площадь коло 
Культурного Центру, де Українсько-
Американські ветерани внесли  прапори 
Америки і України, а після піднесення 
прапорів прозвучали гімни обох країн. 

З вітальним словом виступила 

представник УККА доктор Марія Коркач-

Грошко: «Шановні парафіяни і 

прихожани парафії св. Андрія 

Первозваного! 

Шановна громадо! 

Вітаю вас із святом 29-ої річниці Дня 

Відновленої Незалежності України! 

29 років це крапля води в морі 

порівнюючи з історією світу, але для 

українців це велике здовбуття в історії 

нашої батьківщини – України. 

24-го серпня, не тільке національне 

свято, це день котрий набрав майже 

міфічне значення і поширив нашу 

свідомість Cлова КРАЇНА, НАЦІЯ, 

ПАТРІОТ, НАЦІОНАЛІСТ І СВОБОДА – 

набули нового значіння.   

Внесення блакитно-жовтих кольорів у 

Верховну Раду 24-го серпня 1991 року 
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стало свідком підтримки що Україна 

САМОСТІЙНА, СУВЕРЕННА ДЕРЖАВА!                                            

УКРАЇНЦІ СТАЛИ ГОСПОДАРЯМИ 

СВОЄЇ КРАЇНИ! 

Пройшло 29 років від відновлення 

Незалежності України.  Українці 

пережили три революції, шість 

президентів, втратили Крим, втратили 

частини Донбасу.  Сьогодні Українці 

беруть участь в гідридній війні на східніх 

землях України. Боротьба за існування 

продовжується!    

 Путін називає Україну «штучною  

країною, невдалою державою»; сьогодні, 

досягнення і успіхи  України показують 

інакше. Торік, в  2019 році, на Україні 

спостерігли помітний прогрес: 

найбільший економічний зріст;                                                                                                                  

курс гривня покращав;                                                                                                                                  

резерви золота збільшилися;                                                                                                                                   

Україна підійшла ближче до повного 

здійснення торговельного договору з 

Європейським Союзом;                                                                                                                                                          

агрономний сектор став третім 

найбільшим учасником в Європейському 

Союзі; економіка пов’язана з туризмом 

зросла; Україна зазнала культурне 

відродження – письменники, поети, 

художники, режесери, актори, малярі та 

скульптори виявили свою творчість і 

показали як сучасні події впливають на 

українське суспільство; найбільшим 

доказом це швидке розширення 

українсько-мовного кінотеатру;                                                                                                                               

СЬОГОДНІ, упевненість Українського 

народу зростає – 80% громадян України 

називають себе «українцями»; 

 Незважаючи на те, що на сході 

продовжується війна, продовжується 

питання мови, продовжуються загрози 

капітуляції і реваншу – Оптимізм 

відносно покращення способу життя 

зростає. Україна дотримується 

демократичних засад! 

 Доручення Українського Конгресового 

Комітету та всієї Діаспори є 

підтримувати наш нарід морально та 

фінансово; а також, захищати інтереси 

України перед законодавцями.  Наша 

підтримка бажана і потрібна, щоб 

Україна стала сильною демократичною 

державою.    

 Від імені Українського Конгресового 

Комітету-Відділення Іллінойс, складові 

організації вітають наших братів і сестер 

в Україні та всіх котрі живуть поза 

межами України, із святом 29-ої річниці 

Дня Відновленої Незалежності України! 

СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!                                                        

Після виступу пані-доктора Марії Коркач 
Грошко к Голова Громади Іван Яресько 
запросив  настоятеля Парафії Святого 
Андрія прот. Віктора Полярного до 
святочного слова, і прот. Полярний 
звернувся до святочної громади 
слідуючими словами: 
 «Високопреподобні душпастирі, 
Дорога Українська Громадо в Америці, 
Високоповажні члени Українського 
Конгресового Комітету в Сполучених 
Штатах Америки, Дорогі Українсько-
Американські ветерани і сообрати 
збройних сил Америки, Дорогі 
Співвітчизники в Україні і по всьому світі 
розпорошені,  Дорогі брати і сестри! 
 Слава Ісусу Христу! 

 Від імені Вікаріату Помісної 
Української Православної Церкви 
України в США та Канаді, а зокрема від 
імені Громади Святого Апостола Андрія 
Первозваного Помісної Української 
Православної Церкви України під 
предстоятельством Блаженнійшого 
Епіфанія Митрополита Київського і всієї 
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України маю велику честь вітати Вас з 
Святом Незалежності України.  
 Сьогодні ми святкуємо урочисту дату, 
29-ту річницю, за яку наші батьки, наші 
діди та наші прадіди поклали свої 
голови на жертівнику Незалежності 
України.     
 Вдумавшись в цю 29-ту річницю 
проголошення Незалежності України, 
перед нашими очима перебігають 
героїчні події, постаті та імена 
безсмертних лицарів і Великих Мужів 
“Великої Ідеї”, які вклали твердий і 
монолітний фундамент у завершенні 
Державності  України. 
 Згадаймо Гетьмана Івана Мазепу, який 
прагнув визволити Україну з-під 
московського рабського ярма і зробити з 
України європейську державу.   
 І з того часу реалізація «Великої Ідеї» 
жевріла в серцях найкращих синів і 
дочок українського народу. 
 Згадаймо Тараса Шевченка, який 
своїми вогненими словами пробудив 
український народ і во время люте 
закликав любити Україну та за неї 
молитися Господу Богу нашому, як 
також застерігав нас не бути 
московськими рабами та їхніми 
підніжками та скинути з себе ярмо 
меношовартости.   
 Згадаймо Головного Отамана Симона 
Петлюри, який під час визвольних 
змагань наголошував, що в Україні 
будуть нові і нові жертви, але 
Незалежна Україна таки буде. 
 Згадаймо  події наростання визвольно-
революційної боротьби ОУН—УПА та 
їхніх провідників Степана Бандеру і 
Романа Шухевича. Імена цих двох 
видатних патріотів  мали великий вплив 
у мобілізації і активізації руху опору 
українського народу.   
 Дорогі брати і сестри!.  
 Шлях у боротьбі за національне 
визволення українського народу і 

завершення «Остаточної Мети», 
протягом століть, був простелений  
великими жертвами і окроплений кров’ю 
кращих дітей Нескореної України. 
 Пам’ятаймо, що 22 січня 1918 року 
проголошено Четвертий Універсал 
Української Народної Республіки. 
 Зміст IV Універсалу в головному 
проголосив незалежність і суверенітет 
Української Народної Республіки. 
 Рік пізніше 22 січня 1919 року на 
Софійському Майдані проголошено 
з’єднання Західно Української 
Республіки з Українською Народною 
Республікою в одну Українську Державу.
 В пам’яті українського народу ще й 
досі живуть спогади про:  
 IV-ий Універсал, “Базар” і “Крути”, 
штучно створений голодомор 1932-33 
років, процеси “Спілки Визволення 
України”, злочин Москви у Вінниці, 
Биковня, Акт Проголошення 
Відновлення Державності України, 
поляглі під Бродами, героїчні і нерівні 
бої Української Повстанської Армії, 
Петлюрівці, Бандерівці, Організація 
Українських Націоналістів, 
Щестидесятники, і про багато інших 
попередніх героїчних змагань кращих 
дітей українського народу за 
Державність України.  
 Нарешті, “Ідеали Свободи” замучених, 
розстріляних, засланих збулися коли 
«Акт про Державну Незалежність 
України”, - 24-го серпня 1991-го року 
стає кульмінаційною датою всіх 
свідомих українців, які, протягом століть, 
клали свої голови на жертівник 
Української Державності.   
 На жаль, вже шостий рік поспіль нам 
доводиться переживати спільне горе – 
ми, дуже часто, прощаємося із 
справжніми героями, пам’ять про яких 
маємо оберігати та вшановувати їхню 
найбільшу жертву – життя, яке вони 
віддали, аби захистити і відстояти 
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суверенітет України від Московської 
навали.    
 Сьогодні ми приносили до 
Всевишнього подячну молитву за подвиг, 
на який кращі сини та дочки українського 
народу пішли заради ближніх, заради 
Батьківщини.    
 Також ми просили Господа Бога 
нашого, щоб захищав українських воїнів 
від загроз й небезпек, та щоб на усій 
території нашої незалежної держави 
запанував справедливий мир і 
братерська злагода.   
 Дорогі брати і сестри! Ми не маємо 
права забувати чи нехтувати попередні 
змагання кращих дітей української нації.
 Ми завжди повинні пам’ятати і 
підтримувати борців за Незалежність 
України, ми повинні шанувати кращих 
синів та дочок України  для яких доля 
української нації не є байдужою, ми 
мусимо єднатися з тими людьми які 
сьогодні кладуть свої голови на 
жертівнику Української Державности, бо 
ж за словами Василя Симоненка з 
Україною я ділити завжди буду радощі, 
турботи  і жалі, бо ж у мене стукотить у 
грудях грудочка Вкраїнської землі. 
 Пам’ятаймо, що розбудова і 
розквітання української самостійної 
держави це є загальна відповідальність 
українського суспільства.   
 Де б ми не були, де б ми не мешкали, 
від кожного з нас залежить, яке 
майбутнє чекає нашу Нескорену Україну. 
Щоденно своєю кропітливою, чесною 
працею та щирою молитвою плекаймо 
свою мрію «Остаточної Мети», яку 
розпочали втілювати наші прадіди. 
 Підтримуймо одне одного, будьмо 
сильними в єдності та у любові до 
України та до Святої Помісної 
Української Православної Церкви.  
 Зі святом, дорогі брати і сестри! 
 Слава Ісусу Христу і Слава Україні»! 

 Після промов сестри Скочиліс Юлія і 
Таня делямували вірші; 

З Днем Незалежності,  
Вітаю Україно!      
Вставай! 
Борися до кінця!  
За мирне, світле, чисте небо,  
Та вільне краще майбуття!  
Не забуваймо тих Героїв,  
Котрі пішли у Небеса,  
Тих, що рятують Україну,  
ціною власного життя! 

Я дитина українська,                                       
Вкраїнського роду,                       
Українці — то є назва              
Славного народу.                                    
Україна — то край славний,                               
Аж по Чорне море,     
Україна — то лан пишний,       
І степи, і гори.         
І як мені України                       
Щиро не кохати?                                    
Мене ненька по-вкраїнськи      
Вчила розмовляти.              
І як мені України     
Щиро не любити?     
Мене вчили по-вкраїнськи       
Господа молити.     
За свій рідний край і нарід     
Я Господа молю:      
Зішли, Боже, Україні        
І щастя, і долю!   

 Брати Степан та Ярослав Ворожбит 
виконали три патріотичні пісні: «Крикнув 
Слава Україні», «Зірвалася Хуртовина» і 
«О Україно, о люба Ненько тобі 
вірненько присягнем»  
 Танцювальний Ансамбль «Горлиця» 
насолоджуквали присутніх мастерними 
танцями під керівництвом В’ячеслава 
Тіхонова.    
 Ієрей Михайло Лещишин на 
заключення свята подякував всім 
організаторам, учасникам та присутнім 
на Торжестві Державності України.
 Слава Богу за все!  



 

Бюлетень  Вікаріату Помісної Української Православної Церкви України в США та Канаді   23-Aug-20   Рік XXII Число 407 c.  13 

 

 

 

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ У 

КАТЕДРІ СВЯТОГО 

АПОСТОЛА АНДРІЯ 

ПЕРВОЗВАНОГО, 

БЛУМІНГДЕЙЛ 

Прот. Віктор Полярний виголосив 

слідуючу проповідь 28 червня 2020 р. 

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. 

Амінь. 

Христос  серед нас! 

Дорогі брати і сестри! 

Ісус Христос у сьогодняшній Святій 

Єванглії навчає нас, що: «Шукайте ж 

спершу Царства Божого та правди 

Його, а все додасться вам». 

 Ісус Христос не забороняє нам 

турбуватися про земні блага, але на 

перше місце Господь Бог ставить 

духовні цінності, тобто Царство Боже. 

 І чому ж ми повинні дбати про духовні 

цінності?    

 Тому, що вони не змінні й ведуть 

людину до блаженства.  

 Духовні цінності опреділяють наше 

місце у вічності. У земному житті духовні 

цінності мають першорядну перевагу, 

тому що вони визначають сенс нашого 

життя.     

 Наша Свята Українська Православна 

Церква вчить нас, що Бог це є любов, 

радість, мир і джерело всякої потіхи. 

 І тільки та людина, що наближається 

до Бога, може насолоджуватися 

правдивою радістю, заспокоєнням та 

блаженством.    

 Що Христос робив на землі Своєю 

властю, те доручив нашій Святій Церкві 

робити в Ім’я Його.    

 Коли запитали  Ісуса, яка є найбільша 

зоповідь, то Христос відповів, що 

полюби Господа Бога Твого всім серцем 

і всією душею, а ближнього свого як 

самого себе.    

 Але в церковному життІ повстали всякі 

заборони, відлучення, позбавлення сану, 

позбавлення Божої благодаті, видумані 

закони.    

 Коли ми пильно переглянемо Святу 

Єванглію, з початку до кінця, то ми 

упевнимо себе, що Ісус Христос зціляв і 

ніколи не наводив хворости, Ісус 

Христос прощав грішникам і на нікого не 

накладав якоїсь клятви чи заборони. 

 «Отче Святий! Збережи їх в Ім’я Твоє, 

тих, кого Ти дав Мені, щоб вони були 

єдине, як і Ми. Коли Я був з ними в світі, 

Я зберігав їх в Ім’я Твоє; тих, яких Ти 

дав Мені, Я зберіг, і ніхто з них не 

загинув...» говорить Євангелист Іоан, 

глава 17, стихи 11-12.   

 І саме в цьому полягає найбільша 

духовна сила, найбільша власть Ісуса 

Христа, що Він усім давав життя й нікого 

не відкидав до загибелі, всім прощав 

гріхи і ні на кого накладав заборони. 

 Сьогодні, керівники про-московських 

церков та їхні прихильники намагаються 

позбавити вічного життя побожний 

український народ, коли заперечують 

приєднання Помісної Української 

Православної Церкви до всесвітнього 

Православ’я.   

 Під їхнім присудом та присудом їхніх 

прибічників хочуть вплинуту на 

Всесвітнє Православ’я про не визнання 

надання Автокефалії Помісній 
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Українській Православнй Церкві.  

 Все це робиться, щоб український 

народ продовжував схиляти свої голови 

під їхнє панування.    

 Ці недруги Помісної Української 

Православної Церкви закликають нас до 

якогось покаяння та щоб ми полюбили 

мачуху краще за свою рідну матір, 

полюбити чужого предстоятеля церкви 

більше ніж свого рідного Предстоятеля 

Церкви в Золотоверхому Києві, 

полюбити чужий народ замість свого 

рідного, вони хочуть щоб ми потоптали 

своє рідне і обняли нам немиле та чуже.

 Один з архипастирів нашої Святої 

Церкви сказав: «Те, що ми любимо свій 

народ не означає, що ми маємо 

ворогувати з іншими народами. І коли 

ми хочемо, щоб в Україні була єдина 

Помісна Церква, то це не означає, що 

ми виступаємо проти інших Помісних 

Церков. Ми тільки хочемо, щоб і наш 

народ, як інші православні народи, мав 

єдину Помісну Церкву».   

 І для чого нам потрібна – єдина 

Помісна Українська Православна 

Церква?     

 Насамперед Єдина Церква потрібна 

для зміцнення української держави. Бо 

розділене православ’я розриває на 

частини наше суспільство. А єдина 

Церква об’єднає все суспільство в одне 

ціле. Також Єдина Церква потрібна для 

того, щоб відроджувати духовність 

українського народу, а не витрачати свої 

сили у боротьбі між українцями.  

 Бо цією боротьбою користаються сили 

зла, які відвертають людей від істини, 

від Бога і від Церкви і схиляють їх до 

грішного життя. Для цього нам потрібна 

єдина Помісна Українська Православна 

Церква.     

 Єдина Помісна Церква потрібна нам 

для того, щоб вона вела нас до вічного 

життя, вела нас  до Царства Небесного.

 Земне життя рано чи пізно 

припиниться, до кожного з нас прийде 

смерть. Але наша душа безсмертна!  

 І коли ми помремо, наша душа не 

перетвориться у небуття. Душа завжди 

буде існувати, але як вона буде існувати? 

Бо є вічне блаженне життя, і є вічне 

страждальне життя.    

 І щоб ми не попали у вічність повну 

страждань, нам потрібна Свята Церква, 

яка очищає від гріхів, наставляє нас на 

вірний шлях, веде нас до блаженної 

вічності.    

 Єдина Помісна Українська 

Православна Церква закликає нас 

думати про наше спасіння, навчає нас 

виконувати заповіді Божі, навчає нас 

поширювати взаємне братолюбіє і 

справжній духовний мир.   

 У досягненні цієї мети ми повинні 

покладати надію на Бога, не на свій 

розум, не на свою волю, не на свої сили, 

а потрібно покладати надію на Бога. 

 Бог краще знає, як привести до єдності 

українське православ’я, а у нас на це не 

вистачає розуму, а у Бога досить, бо Він 

премудрий. Бог влаштує все у світі, Бог 

засуджує зло і нагороджує добро. 

 Але, дорогі брати і сестри, покладаючи 

надію на Бога ми не сміємо бути 

бездіяльними. Ми повинні робити все, 

що від нас залежить, для того, щоб 

зміцнювати Єдину Помісну Українську 

Православну Церкву.    

 І нехай допоможе нам Господь, наш 

Ісус Христос, бо Він сказав, а слова 

Його правдиві – “Я з вами у всі дні до 

кінця віку”.     

 Отже ми будемо шукати  спершу 
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Царства Божого та правди Його, а все 

інше додасться нам.    

 І наша Свята Церква вчить нас про 

духовне і вічне життя. Ця наука духовної 

доскональности започаткована ще в 

Старому Заповіті, а введена й 

затвердженна в Новому Заповіті Самим 

Господом Ісусом Христом. Багато з 

цього вчення ми можемо використати 

для себе й для інших, чи то живих, чи 

мертвих.    

 Ця істина дає нам нагоду виконати 

обов’язок вдячности як у родиннім, так і 

в народнім відношенні і ми зобов’язані 

висловити вдячність і любов тим, що 

вже відійшли від нас. Число наших 

мучеників за правду, за нашу Святу 

Українську Православну Церкву, таке 

велике, що всіх імен ми й не знаємо – 

митрополитів, єпископів, священиків та 

вірних, і всіх, що віддали життя за нашу 

Державу, за свою вірність Своїй Рідній 

Церкві і всьому українському народові.

 Нехай же Господь наш Ісус Христос 

прийме їх усіх, мучеників-героїв наших, у 

Царство Небесне, бо вони цього 

заслужили! А ми, що живемо в Богом 

благословенній країні американській, 

ставаймо дружньо в лави працівників 

українського народу, кожний і кожна з 

нас в міру своїх можливостей і знань! 

 «Маємо обдарування, дані нам 

благодаттю, не всі однакові, - каже 

Святий Апостол Павло, - тому будьмо в 

роботі не ліниві, духом горіючі, 

Господеві послужливі!»  

 Будьмо добрими членами нашої Рідної 

Церкви та Української Нації, бо ми одне 

тіло, одне серце, одна душа! 

 Нехай наша праця йде на користь 

нашої Рідної Церкви і на користь нашої 

Матері України. Нехай ці дві мети будуть 

з’єднані в одно, спрямовані на спільну 

ціль – довершення нашої Незалежности 

під знаком Хреста і Тризуба!  

 Нехай линуть наші щирі молитви до 

Христа-Спасителя, до Його Пресвятої 

Матері, до всіх Святих землі української, 

за добробут наших храмів і нашого 

народу, нашої Соборної, Самостійної 

Матері-України!   

 Будьмо, дорогі брати і сестри, в наших 

молитвах ревними, в горі терпеливими, 

а в надії веселими.    

 Благословення Господнє на вас, Його 

благодаттю і чоловіколюбством завжди, 

нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

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

Амінь.     

 Христос  серед нас!  

 

ТАЛАНТИ 
 Таке звичне для нас сьогодні слово 

«талант» колись не мало жодного 

стосунку до здібностей людини, 

натомість воно означало велику 

грошову та вагову (понад 26 кг цінних 

металів) одиницю. Історики дослідили, 

що у давні часи лише за один талант 

(грец. τάλαντον) ціла родина могла 

прожити кілька десятків років. За один 

талант можна було навчатися у софістів 

упродовж 20 років, а у відомій школі 

давньогрецького філософа і оратора 

Сократа стільки коштували шість років 

престижного на той час навчання. 

 Сучасного значення – природних 

здібностей, можливостей – слово 

«талант» набуло з новозавітних часів 

через відому Євангельську притчу, в 

якій Господь Ісус Христос навів приклад 

раба, який закопав у землю отримані від 

свого Господаря таланти. Один чоловік, 

відбуваючи надовго в чужу країну, 

https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/?__cft__%5B0%5D=AZVmvY2--jfrr-90HQxQTi2YwudhhInBHIcI9JSr19_rsxECON9s-riIBLRpm001QESf5SFdBDN_v0DAtvNe-vzdcE4WXNmHtjLEWXE0u85h32c9FH7qAreOPginRL9mQPn0kkTEEGq7gcJpUNvYTLQeNyydFo4gKBAcr9j5IOcbnx4rUBmc-LJBDPYR0dxU3SuRMCYEF-0INccP8wJPC9QAsWFxfmDs7RIkfQp3jpYRHg&__tn__=-UC*F
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доручив рабам своє майно: одному він 

дав п’ять талантів, другому два таланти, 

іншому ж один талант – кожному за його 

можливостями. А після повернення 

з’ясувалося, що двоє їх примножили, а 

власник одного таланту не побажав 

трудитися і закопав його в землю. Тоді 

господар відібрав у нього талант і віддав 

першому рабу: «Бо кожному, хто має, 

дасться і примножиться; а в того, хто не 

має, відніметься і те, що має. А 

негідного раба вкиньте у пітьму 

непроглядну: там буде плач і скрегіт 

зубів» (Мф. 25: 29 – 30).   

 Всі ми маємо пам’ятати, що щедрий і 

люблячий Господь обдарував кожну без 

виключення людину різноманітними 

здібностями, талантами і благами (як 

духовними, так земними), а також 

заповідав: «Служiть один одному, кожен 

тим даром, який прийняв, як добрi 

домоправителi рiзноманітної благодатi 

Божої» (1 Пет. 4: 10). Тож, усі ми маємо 

багато різних дарів від Бога і свободу 

ними розпоряджатися: власним життям, 

здоров’ям, силою, здібностями, 

навичками, вміннями, різноманітними 

життєвими благами. І суть у тому, щоб їх 

завжди використовувати на благо й 

допомагати іншим, таким чином 

примножуючи їхню цінність. Тоді 

таланти, довірені вам Господом, як у 

Євангельській притчі, принесуть вам 

добрі плоди та будуть примножені. 

 У кожного з нас є певні потреби, але й 

у кожного є також свої неповторні 

таланти й здібності. Тож не закопуйте їх 

у землю, не ховайте, а застосовуйте на 

благо – своє і людей! Тоді кожна людина 

навколо стане для вас унікальною 

нагодою, щоб втілити задум Божий, 

реалізувати ваше життя у повній мірі та 

примножити свої таланти. 

 

NEW YORK – Today, June 25, 2020, The 

Holy and Sacred Synod of the Ecumenical 

Patriarchate released the summation of 

their work at the Meeting of the Holy Synod 

in Chambésy, Geneva at Orthodox Center 

of the Ecumenical Patriarchate. This 

included consideration of the responses of 

the Local Autocephalous Churches to the 

May 17, 2020 Letter of His All-Holiness 

Ecumenical Patriarch Bartholomew on the 

issue of Holy Communion and its manner 

of distribution.       

 Commenting on the decision of the 

Ecumenical Patriarchate, the Archbishop 

said: “Once again, the Ecumenical 

Patriarchate, under the exemplary 

leadership of His All-Holiness Bartholomew, 

has demonstrated authentic conciliar 

Orthodox primacy in Her fraternal 

consultation with the Local Autocephalous 

Churches. The pastoral wisdom and 

sensitivity that can be applied by economia 

in the Diaspora further manifests the love 

and concern of the Mother Church of 

Constantinople for all Her spiritual children 

throughout the world. We are grateful for 

the wise and prudent counsel of the First 

Throne of Orthodoxy.”    

 In the Communiqué, the Holy and Sacred 

Synod affirms that the “Mystery of the 

Divine Eucharist is non-

negotiable,” and “the Church remains 
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steadfast and immovable in its teaching 

towards the essence of the Mystery of Holy 

Communion.”    

 The Communiqué further states: “At the 

same time, the Mother Church, mindful of 

the special needs of Her children in the 

Diaspora, urges the Chief Shepherds who 

serve in the Diaspora that with a pastoral 

sensitivity, responsibility, and 

consciousness, to temporarily make, by 

economia, accommodations to problematic 

situations that arise from local laws of the 

State for the greater spiritual benefit of the 

Christian people, always in coordination 

with the Sacred Center at the Phanar.”  

 Amidst the continuing or even rising 

increase of COVID 19 spread in the USA, 

in its wisdom, the Synod of the Ecumenical 

Patriarchate has offered the liberty to the 

priests to address this emergency situation 

by temporarily distributing Holy 

Communion using multiple spoons that are 

dedicated for only that purpose and 

belonging to the local parish, an 

accommodation mindful of the special 

needs of the faithful in the Diaspora and 

with “pastoral sensitivity, responsibility, 

and consciousness”.    

 This is not only consistent with the 

wisdom of the Holy and Sacred Synod of 

the Ecumenical Patriarchate, but it 

underscores what His Eminence 

Archbishop Elpidophoros has affirmed 

since the beginning of the crisis: “It is not 

the way we receive, it is the 

Communion itself that saves us and 

gives us eternal life.”  

 Source: goarch.org 

МИТРОПОЛИТ ЕПІФАНІЙ 

ВІТАЄ З ДНЕМ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ  

СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ 

АМЕРИКИ 

 

 Сьогодні (4th of July) передаю теплі 

вітання нашим братам і сестрам у Христі 

та усім громадянам США, хто відзначає 

244-ту річницю Незалежності їхньої 

країни. Америку недарма називають 

країною свобод, прав і можливостей, і в 

цьому я переконався минулоріч, 

здійснивши свій перший, як 

Предстоятель Православної Церкви 

України, візит до Сполучених Штатів 

Америки.     

 Понад два століття ця країна для 

багатьох у світі уособлює втілення 

https://www.goarch.org/-/ecumenical-patriarchate-acts-on-mode-of-distribution-of-holy-communion-1
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громадянських свобод, захисту 

демократії та можливість для здійснення 

мрій. При заснуванні нової держави в 

основу цих цінностей було покладено 

розуміння та повага до Божого Закону, а 

також до невід’ємних прав людини, 

наданих їй Творцем, – права на життя та 

свободу. І цей дух поваги та свободи я 

відчув і під час спільного богослужіння у 

Соборі Святої Трійці в Нью-Йорку, де 

звучала молитва і українською, і 

англійською, і грецькою мовами, а також 

під час нагородження мене шанованою 

відзнакою – «Нагородою патріарха 

Афінагора з прав людини» 

(«Athenagoras Human Rights Award»), і 

під час численних зустрічей з 

духовенством, громадськими діячами, 

представниками міжнародних 

організацій, державних інституцій 

Америки, українською діаспорою. 

 «Freedom is not free» – «Свобода не 

отримується задарма» – написано на 

одному з меморіалів у Вашингтоні. Ця 

істина закарбувалася в моїй пам’яті, бо 

ми, українці це дуже добре розуміємо, 

адже досі відстоюємо свою 

незалежність та свободу – як державну, 

так і духовну. США йшли до 

утвердження демократії понад 200 років. 

І наша країна теж прямує цим шляхом – 

правди і свободи. І хоч дається нам це 

нелегко, але маємо вже визначні 

досягнення на цьому шляху, зокрема, 

ми вибороли незалежну помісну 

Українську Православну Церкву, яка є 

фундаментом, духовною основою 

незалежної України.   

 Вітаючи усіх американців з їхнім 

великим державним святом, Днем 

незалежності, бажаю подолання 

сучасних викликів й протиріч, мирного, 

процвітаючого майбутнього, нових 

досягнень та всіх благ. Також бажаю 

якнайшвидшого завершення пандемії і 

гостинно запрошую до нас в Україну, 

державу з тисячолітньою історією, 

багатими культурними й духовними 

традиціями та привітними й щирими 

людьми!    

 

 

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! 

https://www.facebook.com/epifaniy/?__cft__%5B0%5D=AZWvI2XBXkiZvqrxyvHEF0dmaDHGUtu5HM_kd2lh0b2M_MAO69UWLZ4rhCZtdmXVZgYHbPFtJMJba-NmU0_lRI5F75G3_ixmE7y29XGL_XkByJa-Y-fqD5_pMwDqjwWI42CPNus-LIBnI-g6ztrn-ZPEdWQjDPi3DzzC_u4RkNYwZO-dUgRuHkAFGAECUMIZ4OMlhriefGWiLT_eodw55qQ-&__tn__=-UC%2CP-R
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 2-го серпня 2020 на посилості Громади 
Святого Андрія, Помісної Української 
Православної Церкви українська 
спільнота відзначила роковини – Битви 
під Бродами.   
 Перед пам’ятником присвяченим 
Небесній Сотні та всім Героям, які 
захищали і захищають суверенітет 
України, прот. Віктор Полярний в 
сослужінні ієрея Михайла Лещишина 
відправив Заупокійну Панахиду за 
кращих дітей українського народу. 
 У своїм привітальнім слові прот. Віктор 
Полярний звернувся до присутніх 
слідуючими словами:  
 Дорогі ветерани – дивізійники та воїни 
Української Повстанської Армії! 
 Дорогі брати і сестри!  
 Слава Ісусу Христу!   
 Від імені Вікаріату Помісної 
Української Православної Церкви 
України в США та Канаді я маю велику 
честь бути учасником у відзначенні і 
віддані пошани для кращих дітей 

української нації, які свої голови поклали 
на жертівнику Незалежности України! 
 Шановна Громадо!  
 Нам ніхто не дав права забувати тих 
героїв, які протягом століть боротьби за 
Самостійність Української Держави 
пожертвували своє життя, бо навіть Ісус 
Христос вчить нас, «що немає більшої 
любові від любові того, хто віддає за 
друзів свою душу» (Ів. 15:12, 13)  
 76 літ минуло  з того часу коли в 1944-
ім році на терені Львівщини відбувалася 
одна з важливих конфронтацій Другої 
світової війни – Битва під Бродами, у 
якій брали  участь кращі сини 
Української Нації  - герої січові стрільці 
дивізії «Галичина».   
 Це була дуже серйозна подія 
випробування для дивізійників, 
перевірка їх на мужність, характер і 
любов до своєї Рідної Батьківщини.  
 І юні стрільці, з гідністю витримали це 
випробування, героїчно протистоячи 
більшовицькій орді,  де вони виявили 
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свою національно-політичну вартість, 
патріотизм та відновили традицію 
збройної боротьби за Державність 
України.     
 До Дивізії “Галичина” добровільно 
зголосилося 80 тисяч молодих, але 
відданих патріотів української нації, бо 
вони знали, що йдуть захищати 
українську землю від північної  орди – 
комуністичної навали.   
 А ми, дорогі брати і сестри, сьогодні 
вшануймо і помолимось за спокій душ 
спочилих кращих синів Української Нації.
 Слава Ісусу Христу і Слава Україні! 
 З головною промовою виступив Роман 
Головко, наголошуючи хоробрість та 
відданість юних воїнів. 

 

СУМНА І БОЛЮЧА РІЧНИЦЯ 

  

 16-го серпня прийшла десята річниця 

упокоєння нашого дорогого і 

незабутнього приятеля і дорогого друга 

- бл.п. ІВАНА БОГДАНІВА.   

 У місті Тамарак, Флорида, США на 84-

ім році свого трудолюбого життя 

відійшов у вічність довголітній працівник 

Помісної Української Православної 

Церкви Київського Патріархату - Іван 

Богданів залишивши засмучену і горем 

прибиту дружину Іванку і приятелів у 

Сполучених Штатах Америки та Канаді. 

 Іван Богданів народився в Новім Бугу, 

де лиха доля Другої світової війни 

примусила родину Богданів покидати 

свою Батьківщину і скитатися по чужих 

краях: Німеччини, Венецуелі, Канади і 

нарешті США. Родина Богданів з часу 

заснування Громади Святого Миколая в 

Купер Ситі були найактивнішими 

членами Парафії – Іван і Іванка Богданів 

ревно і сумлінно виконували функції: 

Голови Будівничого Комітету, Скарбника, 

Заступника Голови Парафії, Секретаря 

Англійської мови, Голови Сестрицтва, 

Титаря і Загального Господаря.  

 Під час їхньої дуже активної участі в 

розбудові Рідної Церкви, щирої 

жертвенності і відданості Парафія 

Святого Миколая щорічно зростала і 

розбудовувалася.    

 Незамінна втрата, не тільки для 

Парафії Святого Миколая, але для 

всього українського суспільства в 

Америці і Канаді.     

 Від імені Вікаріату Помісної 

Української Православної Церкви 

України в США і Канаді складаємо наші 

найщиріші співчуття дружині покійного - 

Іванці, бо ж і Вікаріат втратив свого 

постійного члена Контрольної Комісії.  

 Спи, дорогий друже, легким сном в 

твоїй придбаній країні Канаді, а ми 

будемо молитися, щоб Господь Бог 

прийняв свого вірного слугу у Царстві 

Небеснім.      

 Довгі роки Іван Богданів і прот. Віктор 

Полярний разом працювали у 

престижній фірмі Моторола на Флориді.

 16-го серпня 2020 року прот. Віктор 

Полярний відслужив Заупокійну 

Панахиду за спокій душу спочилого раба 

Божого Івана Богданіва. 
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Замість квітів на могилу в місті Гамілтон, 
Канада бл. п. ІВАНА БОГДАНІВА 
дружина покійного пані Іванка жертвує 
на нев’янучий вінок прес-фонду 
Інформаційного Бюлетня Вікаріату 
Помісної Української Православної 
Церкви України в США та Канаді $100 
доларів. 
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ І ВІЧНА ЙОМУ ПАМ’ЯТЬ! 
п/м Валентина і прот. Віктор Полярний  
 

 
 

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 407-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                                           

2,090 Іванка і бл.п. Іван Богданів                                                

2,060 бл.п. Віталій і бл.п. Катерина Шумаков                       

2,050 Тамара і бл.п. Василь Дудка – Канада                       

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                                                         

1,400 п/м. Поліна і бл.п. прот. Григорій  

Крамаренко, Ольга і бл.п. Петро Матула                                                             

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 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, 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 
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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 

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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