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Перший Всеукраїнський Собор УАПЦ,              

5-6 червня 1990 р. 
Як установа божественна, Церква незмінно і недвозначно виявляє свою сутність у 

соборній свідомості своїх членів, натхнених Святим Духом. «Бо зволилося Духові 

Святому і нам» - так владно висловлює перший Апостольський Собор в Єрусалимі свою 

постанову. 

 

Лариса Лохвицька 

Математик. 1981-1984 рр. відбувала ув’язнення за політичним звинуваченням («неправдиві 
вигадки, що паплюжать радянський державний і суспільний лад»). Член-засновник Українського 

культурологічного клубу, голова релігійної секції. Член Української Гельсінкської спілки. Член 
Ініціативного комітету відродження УАПЦ, делегат Собору. Член Київської єпархіальної ради 

УАПЦ (1990-1992) 

   

 

Президія Собору 

 ця традиція зберігається до наших часів – традиція соборного творення церковного вчення, 

коли відбувається входження людського розуму в "розум Істини". 

Прийняті собором церковні істини стають "самоочевидними" і суперечити їм духовно 

немислимо. Церковні ж постанови і форми організації життя стають "канонічними", тобто 

набирають силу законів, що ними мають керуватися усі православні. 

Також з самого початку – від часів дій Апостольських – поданий нам приклад і визначення того, 

що пізніше названо "апостольським преємством", бо учні Христові настановляли в усьому світі, 

https://www.istpravda.com.ua/authors/5eda3baa2a42a/
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по всіх Божих Церквах єпископів та пресвітерів. В особі місцевих ієрархів кожна церква одержує 

повноту апостольських дарів і вчення. 

Заснована в історії, церква несе в собі запоруку вічності, і тому змінюючись в якихось зовнішніх 

проявах,залишається по суті тією ж, що була за часів апостолів. Закони її існування такі ж 

непорушні, як і закони природи. Кожна жива Церква мусить керуватися ними, щоб бути 

джерелом життя для своїх вірних. 

Українська Православна Церква, що постала на наших землях за пророцтвом Св. 

апостола Андрія Первозванного, в часи рівноапостольного кн. Володимира, який прийняв 

хрещення від Царгородського Патріарха 988-го року, є органічною живою частиною 

Вселенської Православної Церкви. 

Відомі з історії періоди її розквіту та полону, боротьби та відродження, проте ніколи вона не 

"зникала" і не "з'являлася", але завжди перебувала серед нашого народу. Нехай інколи лише як 

"віра Христова, печаль по мучениках і надія". 

Хоча на початках свого історичного буття вона і була номінально залежною від Вселенського 

престолу, але ця залежність реалізувалася виключно в тому, що якийсь час митрополити в 

Україну – Русь посилалися з Греції. 
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Звернення Ініціативного комітету відновлення УАПЦ 
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ДЖЕРЕЛО: З АРХІВУ АВТОРКИ 

Фактично ж Церква була незалежна у своєму внутрішньому житті, тобто автокефальна, а коли 

християнство досить поширилося, то митрополитів уже поставляли своїх 

(Іларіон при Ярославі Мудрому 1051 р.). 

Фатальний розвиток події набули з початку XIV-го століття, коли, під татарською навалою, 

переїзд Київських митрополитів до Володимира і далі на північ, залишив українські землі без 

постійного духовного провідника. 

За часів Литовсько-Руської держави Православна Церква залишалася важливим чинником 

народного життя, але Київські митрополити продовжували перебувати у Московському 

князівстві. 

З проголошенням незалежності Московської Церкви (що стала патріархією 1589-го року) 

відбувся остаточний поділ єдиної православної митрополії на Сході Європи на дві окремі 

митрополії. 

Київська митрополія, що включала Українсько-Білоруську Церкві, далі перебувала в юрисдикції 

Царгородського патріарха і навіть, з допомогою гетьмана Сагайдачного, відновила свою 

ієрархію. 

Після Переяславської угоди Церква ще якийсь час відстоювала свою незалежність. Початком її 

мучеництва стало не канонічне, "корупційне" (за "три сорока соболів і двісті червоних") 

підпорядкування Київської митрополії Московському патріархові у 1686 р. 

Після ж полтавської катастрофи 1709 р. й падіння гетьмана Мазепи, новостворена Російська 

імперія діями Синоду почала вже на "державному рівні" знищувати самобутність українського 

православ'я. 

Таким чином кілька століть Українська Православна Церква перебувала у поневоленому стані, 

хоча ніколи не погоджувалася з втратою своєї незалежності. 
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Митрополит Василь Липківський 

В усіх українських визвольних змаганнях відновлення вільного і незалежного існування рідної 

Церкви було провідною ідеєю, з якою пов'язувалося духовне відродження нації. Та щоразу ця 

розбудова припинялася насильницькою руйнацією з боку ворожих християнству та українству 

сил. 

Коли в подіях 1917р., звільнившись від російського царизму, народилася незалежна Українська 

республіка, Українська Церква звільнилася від зверхності РПЦ. 

Всеукраїнський Православний Церковний Собор у жовтні 1921 р. своїми діяннями відновив 

канонічну автокефалію та ієрархію. Очолив Церкву блаженніший Митрополит Василь 

Липківський. 

За десять літ УАПЦ настільки зросла і укріпилася, настільки проявила себе, як осередок 

духовного, культурного і національного життя народу, що комуністична влада вдалася до її 

фізичного знищення. 
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Прилучивши провідних церковних діячів до горезвісного процесу Спілки визволення України, 

ГПУ у 1930 р. зорганізувало так званий "самоліквідаторський собор", який припинив легальне 

існування УАПЦ. Її зверхники були розстріляні або загинули в ГУЛАГУ. 

В період Другої світової війни, у 1941-44 роках, УАПЦ вдалося знову відродитися на окупованих 

німцями територіях. Джерелом цього відновлення стала автокефальна Православна Церква в 

Польщі. 

Хіротонію ієрархів УАПЦ здійснив блаж. митрополит Діонісій (Велединський). Хоч і 

переслідувана окупантом, Церква існувала, поширювалася і надавала людям духовну 

допомогу. З поверненням більшовицького режиму, вона знову була знищена, загнана у 

підпілля, змушена на еміграцію. 

 

Патріарх  Мстислав  
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Сучасний період відродження УАПЦ можна лічити від 15 лютого 1989 року, коли виступив зі 

своїм першим звернення Ініціативний комітет відновлення Української Автокефальної 

Православної Церкви, заснований в Києві. 

Той час, перехідний, "перебудовний" відзначався непевністю і суперечливістю. Міцним ще 

здавався Совєтський Союз і всі його структури, надто силові. Тяжкий страх, ідеологічна 

зашореність та загальне невігластво панували в суспільстві. 

Але перші паростки свободи вже почали підійматися – з лагерів і тюрем виходили політв'язні, 

утворювалися, як тоді казали, "неформальні" громадські організації. Це були Український 

культурологічний клуб (1987р.) та Українська Гельсінкська спілка (1988р.) - осередки 

політичного, культурного та духовного відродження незалежної України. 

Людей, які брали на себе цю роботу було дуже мало. Тож не дивно, що в Комітет увійшло лише 

п'ятеро членів, котрі були і членами УКК та УГС: Тарас Антонюк (син відомого правозахисника 

і політв'язня Зиновія Антонюка). Анатолій Битченко (пізніше прийняв священицький сан, нині 

покійний), Микола Будник (кобзар і майстер з виготовлення кобз, нині покійний) та Лариса 

Лохвицька (математик-програміст, колишній політв'язень). 

Ідея Комітету була розроблена і підготовлена ще у листопаді 1987-го, і поштовх до його 

створення надав В'ячеслав Чорновіл, безумовно видатна людина, що стояла біля витоків 

багатьох звершень української незалежності. 

Не одразу вдалося залучити до справи єпископа чи навіть діючого священнослужителя, котрий 

наважився б підписати Звернення і ризикнути своїм становищем на парафії. 

Лише на початку 89-го року, через зв'язки з балтійськими друзями та колегами по боротьбі, до 

діяльності Ініціативного Комітету приєднався український православний священик 

Святоуспенської церкви з Латвії (м. Єлгава) отець Богдан Михайлечко, який і підписав його 

перше Звернення. 

Пізніше членом Комітету, як його закордонний представник, став о. Василь Романюк (1993-

1995 рр. Патріарх Володимир), котрий на той час перебував у Канаді після звільнення з 

ув'язнення. 

Робота Комітету дала можливість зорганізувати українську православну громадськість на дії по 

відновленню Церкви. 

На Великдень 1989 року о. Богдан відправив Божественну Літургію для вірних УАПЦ в м. Києві 

у приватному будинку Миколи Будника. Це була перша українська відправа в столиці України з 

1943 року. 

19 серпня 1989 року про вихід з юрисдикції РПЦ та перехід до УАПЦ оголосила громада 

львівського храму Петра і Павла, очолювана протоієреєм Володимиром Яремою. 

За нею послідували десятки і сотні громад на Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, 

утворилися парафії УАПЦ на Волині, Буковині, Херсонщині, Чернігівщині, Дніпропетровську і 

Києві. 

На страсному тижні 1990 року почалися богослужіння у храмі Св. Архистратига Михаїла, що на 

території музею Архітектури і побуту України в Пирогово. 

Парафію очолив протоієрей Мефодій Андрущенко, який одержав дияконське висвячення ще 

від свт. Василя (Липківського), а священичу хіротонію від митрополита Полікарпа 

(Сікорського). Пізніше, коли УАПЦеркві було передано будівлю храму Св. Миколая (Миколи 

Притиска на Подолі) о. Мефодій став її першим настоятелем. 
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Починаючи з березня по травень 1990р. УАПЦерква відновила свою канонічну ієрархію. На чолі 

її став архієпископ Львівський і Гальцький Іоан Боднарчук. 

Менш як за два роки хвиля відродження підняла Церкву з майже суцільної руїни і зібрала у 

своїй огорожі тисячі вірних. В храмах залунала служба Божа українською мовою. 

У вересні 89-го побачило світ перше число незалежного видання "Наша віра – православ'я" (під 

редакцією історика Олександра Ткачука). Його поширювали разом із зверненням до делегатів 

Установчих зборів НРУ з проханням ініціювати створення автокефальних громад в регіонах. 

Починаючи з наступних номерів газету редагував відомий філософ і поет Євген Сверстюк. У 

1990 р. вийшло декілька номерів журналу "Церква і життя" (редактор Ольга Гейко, 

політв'язень, член Української Гельсінкської групи). 

9 грудня 1989р. у Києві було засновано Всеукраїнське православне братство Св. Апостола 

Андрія Первозванного, яке стало дійовим центром відродження Церкви і підготовки до Собору. 

10-11 лютого у Львові відбулась конференція Братства, участь у її роботі якої взяли 44 

делегати з 14 областей, зокрема, зі Львова (Богдан Рожак та Роман Міхнюк), з Києва 

(Володимир Кательницький, Клим Семенюк, Сергій Макаренко, Олександр Ткачук та 

Василь Корчинський (обраний Головою), з Дніпропетровська (Петро Розумний), з Волині 

(Ніна Ковальчук та Андрій Бондарчук) та ін. 

Відновлена Церква відчула необхідність Всеукраїнського Собору. Він був скликаний у третій 

день Святої П'ятидесятниці, в Києві, 5 червня 1990 року. 

Зранку, біля стін святої Софії, серед багатолюдного зібрання, була відслужена Божественна 

Літургія, яку правив архієп. Іоан у співслужінні преосв. Василія єп. Тернопільського і Бучацького, 

преосв. Володимира єп. Ужгородського і Хустського, преосв. Андрія єп. Івано-Франківського і 

Коломийського, преосв. Даниіла єп. Чернівецького і Хотинського, преосв. Романа 

єп.Чернігівського і Сумського і преосв. Миколая єп. Рівненського і Луцького, а також численного 

священства. 

їПісля закінчення відправи народ і духовенство рушили вулицями міста. Хресний хід під 

церковними хоругвами і національними прапорами пройшов від Софії вулицею 

Володимирською, зупинившись по дорозі біля пам'ятника Тарасу Шевченкові, до місця 

проведення Собору (Будинок кінематографістів). 

547 делегатів зайняли місця в залі засідань. Закликавши на допомогу Духа Святого, УАПЦ 

розпочала свій Помісний Собор. 

Розпочала з того, що ще раз підтвердила своє невіддільне право згідно з церковно-історичною 

традицією називатися Апостольською (як Церква Св. Апостола Андрія Первозванного) і на 

підставі апостольських правил та рішень Вселенських соборів вважатися Автокефальною 

– прямою спадкоємицею Київської Митрополії. 

Канонічність Собору була підтверджена тим, що всі делегати його є членами Православної 

Церкви і представниками своїх парафій, тож їхній голос, то не голос приватної людини, а голос 

цілої Церкви. 

Далі було прийняте рішення, що головувати на Соборі Православної Української Церкви має 

митрополит. З-поміж присутніх єпископів одностайно був обраний високопреосв. архієп. Іоан, як 

перший і найдостойніший цього звання. 



 

Бюлетень  Вікаріату Помісної Православної Церкви України в США, Канаді та Японії    7-Jun-22   Рік XXIV Число 427 c.  10 

 

При його обранні всі делегати відкинули неканонічні дії Москви, що в черговий раз наклала 

усілякі санкції на українського духовного провідника. 

Через це пройшли і митр. Василь Липківський, і єп. Полікарп Сікорський, а пізніше 

митрополити Філарет Денисенко і Макарій Малетич. З останніх російські прокляття зняв уже 

Константинопільський патріарх. 

 

Митрополит Іоан 

ДЖЕРЕЛО: З АРХІВУ АВТОРКИ 
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Митрополит Іоан виступив з доповіддю, в якій окреслив історичний шлях нашої Церкви і 

сучасний етап її відродження, духовно обґрунтував невіддільне, канонічне і моральне її право 

на життя в Україні. 

Другу доповідь на Соборі виголосив представник від мирян київської громади УАПЦ Євген 

Сверстюк. Привітавши відродження рідної Церкви, він закликав її пастирів бути справжніми 

поводирями духовними нашого народу, окраденого десятиліттями безвір'я; бути миротворцями, 

які "синами Божими назвуться". 

Треба відзначити, миротворення тоді було не простим побажанням. Зараз, можливо, вже мало 

хто пам'ятає, що в той час на західно-українських землях вирував серйозний конфлікт між 

православними і католиками. 

Як не сумно і не дивно УКЦ далеко не відразу прийняла відродження УАПЦ. Битва за церковні 

приміщення набувала форм "релігійної війни". У конфлікт втрутилися і державні органи УРСР, і 

політичні організації, підступно роздмухуючи його. 

Не забуваймо, всі храми тоді формально належали РПЦ. Собор, на якому більшість делегатів 

представляли Західну Україну, дуже болюче відгукнувся на такий стан справ. Проблеми Церкви 

викликали непрості дискусії, але Собор зумів зосередитися на найважливішому. 

Внутрішні особливості УАПЦ, її структура та ідеологія, як підкреслив у своєму виступі єп. 

Володимир (Романюк), мали стати підвалиною для побудови незалежної Української держави. 

Саме це, а також бажання впевненості у міцності та непорушності усієї церковної будівлі 

підвело до необхідності вибудувати конечну ієрархію церковної влади. 

 

Проголошення Українського патріархату не викликало у делегатів жодного сумніву. Будучи 

бездержавною нацією українці не мали і Первосвятительського Престолу, прагнучи до 

державності і незалежності, мали поставити і вищу владу у Церкві, як належну їй по 

достоїнству та запоруку автокефальності. 

Помолившись Богу, Собор обрав на Український Патріарший Престол першоієрарха УАПЦ в 

США і діаспорі митрополита Мстислава (Скрипника). 

Владика Мстислав, котрому йшов на той час 92-й рік, був людиною для України знаковою 

(племінник Симона Петлюри), отримав єпископську хіротонію від предстоятеля ПЦП Діонісія 14 

травня 1942 р. у соборі Св. Ап. Андрія Первозванного у Києві, пройшов довгий шлях церковного 

служіння, підтримував спілкування з Димитрієм І (тодішнім патріархом 

Константинопільськиим). 

Обрання його сталося заочно, бо владиці було заборонено від властей у Москві приїхати до 

Києва зі своєї оселі у Бавнд-Бруці (Нью Джерсі). Він надіслав зачитане на Соборі послання. За 

його відсутності Церкву в Україні мав очолювати митрополит Іоан. 

Визнання патріаршого титулу для будь-якої автокефальної православної Церкви є річ тонка і 

неоднозначна. Історично склалося так, що деякі Церкви (навіть дуже древні) очолюють 

єпископи, деякі архієпископи, деякі митрополити, деякі патріархи, але титулування останніх 

зберігається в межах їхніх держав. 

Константинопільський Патріарх звертається до всіх без виключення "баженіший" - "святіший" є 

лише сам Вселенський патріарх. Але всі ці тонкощі титулів та офіційних звертань по-
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справжньому не впливають на становище церкви у православному світі, якщо вона законно 

визнана автокефальною і отримала відповідний томос від Церкви-матері. 

Собор затвердив Устав про управління УАПЦеркви, прийнявши головні принципи її існування 

та функціонування її структур, визначив поширення її юрисдикції і основи, що на них 

ґрунтується її діяльність в усіх галузях церковного життя. 

Далі відбувся розгляд богослужбових, пастирських та інших питань внутрішньої діяльності 

Церкви. Прийняті рішення про фундацію духовних шкіл, відновлення діяльності монастирів, 

утворення при Церкві міжнародного відділу і екуменічних зносини, про створення комісії для 

узгодження і перегляду перекладів богослужбових книг, про загально церковне друковане 

видання. 

 

Наприкінці роботи були затверджені звернення до Вселенського Партіарха Димитрія, до 

братніх православних церков, до інославних церков, до органів влади та ін. 

Засідання закінчилося спільною молитвою та виступом хору з духовними піснеспівами. 

Достойно завершилися діяння Собору молебнем у Святій Софії, до якої церковний народ і 

священнослужителі були допущені не одразу, а мусили стояти під стінами і довго "стукати, щоб 

їм відчинили". 

Однак досягли свого. Турботами народних депутатів, делегата Собору Олеся Шевченка і 

Зиновія Антонюка двері храму таки розкрилися. Єпископи і частина духовенства відправили 

вдячний молебень до Господа, що благословив труди Собору. 

У дні такі, в твоїх, Софіє, стінах 

Взаконила соборним чином дій 

Відроджений церковний образ свій 

Христовій Церкві вірна Україна. 

Минуло тридцять два років з того вікопомного дня. З погляду історії проміжок часу зовсім 

невеликий, але для нашої Церкви він був сповнений великою духовною працею і боротьбою, до 

якої долучилися останнім часом і державні чинники в особі Президента України. 

5-6 січня 2019 року, в кафедральному соборі Вселенської Патріархії на честь святого Георгія 

Переможця, у Стамбулі, відбулося вручення Томосу про автокефалію Православної Церкви 

України Блаженнійшому митрополиту Епіфанію. 

Синод Вселенського Патріархату на чолі зі Святішим Патріархом Варфоломеєм, прийняв 

Українську Церкву як рівну серед рівних.  

Почалося поступове визнання, чи, ліпше сказати, відновлення літургійного спілкування між 

Українською та іншими православними Церквами світу. 

Звичайно, РПЦ та її українське відділення продовжує свою антихристиянську політику інтриг та 

залякування, та Дух Божий дише де Сам хоче, а не де "вказують" Йому з Москви. Жорна історії 

мелють поволі, але невпинно. 
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ПРОПОВІДЬ ВИГОЛОШЕНА ПРОТ. ВІКТОРОМ ПОЛЯРНИМ У 

КАТЕДРІ СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРІЯ ПЕРВОЗВАНОГО, 

БЛУМІНГДЕЙЛ, США 

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа! 
Христос Воскрес! 
Дорогі брати і сестри! 
Сьогодні ми слухали Святе Євангеліє від апостола Іоана де сліпороджений показує 
нам, як непохитно треба боронити правду Божу. Сліпороджений не побоявся 
сильних у той час фарисеїв, яким було неприємно слухати правду. А правда ця 
полягає в тім, що Син Божий відкрив сліпцеві очі, і він став видючим. 
Сліпороджений відкрито свідчив перед фарисеями про своє зцілення від сліпоти 
Ісусом; проте юдейські законники не прийняли його свідчення. Але він не побоявся 
й далі розголошував правду про Ісуса. 
Так, як цей сліпороджений, апостоли й численні ряди святих мучеників, розуміли й 
боронили правду Божу і багато з них віддали своє життя, гинули за правду Божу й 
Віру.  
А скільки таких праведників загинуло серед нашого українського народу - і 
духовних, і світських – за віру Христову, за нашу прабатьківську віру православну!  
А їх переслідували і чужі й начебто "свої" люди - перекінчики. Вони нищили наші 
звичаї й нашу Святу Церкву.  
З історії ми знаємо, що Московсьий режим знищив в Українській Автокефальній 
Православній Церкві 33 архієреїв, на чолі з Великомучеником Митрополитом 
Василем Липквіським, тисячі священиків і мільйони вірних нашої Святої Церкви.  
Слава Богу, в нинішні часи відроджується наша Свята Церква. Маємо свого Рідного 
Предстоятеля Помісної Української Православної Церкви Блаженнійшого Епіфанія 
Митрополита Київського і всієї України, більше п’яти десятків своїх архієреїв і 
поверх сім тисяч парафій, тисячі вірного духовенства, які провадять своїх парафіян 
дорогою нашої української правди, що зародилася ще з часів Рівноапостольного 
Святого Володимира. 
Дорогі брати і сестри! 
Вертаючись до сьогоднішнього читання Святого Євангелія, ми можемо сміливо 
сказати, що багато в світі є сліпців, не тільки фізично, а й душевно, а серед нашого 
народу саме таких, що не хочуть іти дорогою української правди, бо в них є пітьма 
душі, яка не бажає світла Божої Благодаті. 
У своїм посланні Тарас Шевченко називає їх: «і я – не я, і ми – не ми...раби, 
підніжки, грязь Москви, варшавське сміття...». 
Ці раби вислуговуються перед чужими церковними зверхниками, вони не знають 
на яку ногу наступити і спиною відвертаються від Престолу Предстоятеля Помісної 
Української Православної Церкви у столичному Золотоверхому Києві. 
Ми впевнені, що прийде час, коли й ці сліпі й ненароджені з нашого народу почують 
голос Сина Божого. І засліплені, замащені лудою та багном безхребетности 
прийдуть до купелі Силоамської – прийдуть до Рідної Церкви, обмиють свої очі 
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живою водою Христової науки з чистого українського джерела і заглянуть в свою 
душу глибоко, глибоко і признаютьсяя небожата чия на них шкура. 
На жаль, сліпих на душі людей є багато більше, ніж сліпих тілесно. Тому-то так 
тяжко й гірко боронити Правду Божу.  
В наші часи цілі народи охоплені тією душевною сліпотою. Сильніший народ 
нападає на слабший і поневолює його, насаджуючи йому свої права й свою 
фальшиву "правду": одних арештовують і кидають до таборів примусової праці, де 
багато з них кладуть свої голови... А якби ж то Христос-Спаситель мав до них 
доступ! Він оздоровив би злочинців так, як того сліпця, про якого ми чули з читання 
Святого Євангеліє. 
Саме за те, щоб так сталося, ми повинні щиро молитися... Будемо просити Господа 
Бога, щоб просвітив людей світлом неба, світлом Божої любові й Божого миру, щоб 
натхнув їх страхом Божим і зняв з їхніх очей страшну сліпоту! 
Також в нашім народі є багато сліпих, яким уже поволі відкриваються очі. Вони 
прозрівають і стають в ряди борців за нашу правду. Нам не треба 
псевдопровідників, що роз`єднують народ партійною й міжконфесійною ненавистю, 
а потрібно таких, щоб єднали народ, злагіднювали суперечки й спрямовували 
народ до спільного змагання, до спільної праці і щоб осягнуту нашу спільну мету.  
Той, що може з`єднати нас, є Христос і Його Свята Помісна Українська 
Православна Церква! 
Дай же, Господи, щоб церковні і світські провідники українського народу знизили 
свою гордість і пішли на співпрацю з нашим народом, щоб поступ був духом життя 
й надії. 
Дай же, Господи, щоб свобода була не тільки на папері, але щоб вона ділом 
захищала й забезпечувала наше свобідне життя, якого ми всім серцем бажаємо 
собі! 
Дай же, Господи, щоб Незалежність, за яку ми довгі століття боремось, була 
забезпечена, і вчини, щоб міжнародне співжиття було миле шляхом цілковитої 
підпорядкованости справедливим законам й пошани до прав інших народів! 
Подай, Господи, щоб злиденне самолюбство поступилось і дало місце привабливій 
любові до ближнього! 
Подай, Господи, щоб у українськім народі панувала справедливість, злагода і 
братерство! 
Подай, Господи, щоб не послабли наші ідеали, ані щоб не змаліло наше 
патріотичне завзяття охороняти і честь нашого блакитно-жовтого прапора! 
Подай, Господи, щоб у нашій вільній самостійній Батьківщині ми позбулися 
назавжди нашого болючого минулого й думали про краще майбутнє для нас і 
наших дітей, внуків і всього прийдешнього покоління! 
А ми, мої дорогі, діти українського народу, розсипані по всьому світі, будемо вдячні 
Господеві за всі ласки і щедроти, які Він нам посилає.  
Тепер наш український народ, як той сліпороджений, про якого ми чули в читанні 
нинішньої Євангелії, буде величати Господа Бога нашого!  
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Господи Ісусе Христе, відкрий очі нашому українському народові, щоб увесь 
український народ вернувся до своєї прабатьківської віри, віри святих Володимира 
Великого й його бабусі блаженної княгині Ольги. 
Амінь. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа! 
Христос Воскрес! 

 

 

Від початку повномасштабного вторгнення росії до складу 

Православної Церкви України перейшли понад 600 церковних 

громад Української Православної Церкви Московського 

патріархату. 

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив предстоятель Православної 
Церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.  

 

“Якщо ми візьмемо від часу Об’єднавчого собору і отримання Томосу, то на 
сьогодні вже понад 1000 громад, але протягом трьох останніх місяців до 
Православної Церкви України з боку Московського патріархату доєдналося 
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близько 600 нових громад”, – сказав він та додав що з початку війни відбувся 
певний моральний злам. 

Епіфаній наголосив, що єдність українців з’явилася і на духовному полі. 

“Світ нам повірив, що ми можемо перемогти агресора, але й на духовному полі 
ми також бачимо певні зрушення щодо єдності православних українців в єдиній 
помісній Українській Православній Церкві, бо всі українці в час випробувань 
війною повинні об’єднатися”, – зазначив митрополит. 
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                  ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ  І ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ! 

 

 

Повідомляємо, що 21-го травня 2022 року після тривалої недуги відійшов у 
вічність раб Божий Іван Міщенко, залишивши горем прибитих дружину Марію, 
дочку Наталію та сина Семена та багато рідних і приятелів. 
Похоронні богослужіння звершив прот. Віктор Полярний, а прах покійника 
похований на цвинтарі Святого Андрія, Блумінгдейл. 
Під час Заупкійної Панахиди прот. Полярний звернувся до присутніх слідуючими 
словами. 

Христос Воскрес! 
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Дорога засмучена родина і приятелі новоспочилого раба Божого Івана Міщенка, 
дорогі брати і сестри! 
Сьогодні ми прийшли до цього погребного приміщення, щоб віддати пошану і 
помолитися за спокій душі новоспочилого раба Божого Івана, розділити горе з 
родиною і рідними та помолитися щоб Господь Бог прийняв душу новоспочилого 
раба Божого Івана у Царстві Небеснім. 
Дорогі брати і сестри! 
Ми повинні завжди пам’ятати вчення Господа нашого Ісуса Христа, Який сказав: 
«Хто слово моє слухає і вірить у Того. Хто послав Мене, той має вічне життя і на 
суд не приходить, а перейшов від смерти до життя».  
Смерть розлучає нас від наших приятелів та рідних лише на деякий час, бо 
скорше чи пізніше ми всі спочинему у гробі. Але у вічності ми знову стрінемося. 
Ісус Христос запевняє нас: «що настане час, коли мертві почують голос Сина 
Божого і, почувши оживуть».«І вийдуть ті, хто творив добро, у воскресіння життя». 
Коли ми пильно переглянемо трудолюбний життєвий шлях новоспочилого раба 
Божого Івана, то ми переконаємось, що вище сказані слова Ісусом Христом, були 
спрямовані до нашого брата Івана. 
Іван народився 17 травня 1937 року у родині Семена та Анастасії в селі Малі 
Будіща, Польтавська область на сході України. 
Він був третьою дитиною із чотирьох, народжених в Україні.  
У 1943 році, під час Другої світової війни, щоб захистити родину від комуністичної 
навали родина Міщенків, на підводі запряженою одним конем, рушили на Захід.  
Проїхавши цілу Україну, Словаччину, Румунію, Мадярщину і так у злиднях і 
недостатках добилися до Австрії де ще один син Юрій народився.  
І знову щоб врятуватися від московської навали та примусової репатріацією до 
Совєтцького Союзу родина Міщенків скиталася по таборах біженців. 
З Австрії родина Міщенків поїхали поїздом до північної Німеччини, звідки вони 
воєнним кораблем Америки прибули до Бразилії. 
Спочатку ILHA DAS FLORES воєнний острів у столиці Бразилії Ріо -де -Жанейро. 
За пару тижнів прибуття до Бразилії родині Міщенків запропонували контрактну 
роботу місцевою українською родиною на їхній фермі протягом 3 років у штаті 
Парана, містечка Апикарана.  
Тут родина Міщенків побудували свою власну хату. 
В місті Апикарана найстарша дочка Ольга Міщенко виходить заміж.  
В Апукарані родина Міщенків вітає ще одного сина Петра. 
Шукаючи покращання долі родина Міщенків 1954 року переселюється до 
найбільшого індустріального міста в Південній Америці – Сан Павло. 
І тут в Сан Павлі родина Міщенків згубила свого тата Семена, коли він ровером 
їхав до праці і авто його забило. 
Іван в Сан Павлі закінчив середню школу і працював на автобусному заводі 
встановлення електричних систем. 
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В 1958 році, при допомозі спонсорства двоюрідного брата Михайла родина 
Міщенків переселилася до Америки, спочатку Трентон штат Ню Джерсі, в 1963 
році вся родина переселилася до Чикаго. 
В Чикаго Іван успішно захистив диплом Інжінєра Електрики і аж до пенсії 
працював за фахом інжінєра. 
Іван був активним членом парафії Святого Володимира в Чикаго, був членом 
управи Святого Володимира і членом Ліги Православних Українців, одночасно 
помогав у приготовленні тижневої Радіо Програми під патронатом Української 
Православної Церкви в США 
Іван і його брат Петро були присутні на Інтронізації Першого Патріарха 
Української Православної Церкви Києва і всієї Русі-України Святійшого 
Мстислава. 
В 1992 році підчас подорожі в Україні в місті Чортків, Тернопільскої області Іван 
запізнався з Марією та її дочкою Наталією. Іван і Марія стали під вінець у місті 
Чортків 1992 року і рік пізніше Марія Міщенко і донька Наталія переселюються до 
Чикаго де рік пізніше народився син Семен. 
Після довго заслуженої меретури Іван пішов на пенсію і був активним членом 
Громади Святого Андрія в Блумінгдейлі. 
Іван Міщенко протягом свого земного життя був працьовитий і чесною людиною, 
любив свою Рідну Церкву і Матір Україну. 
Дорогі брати і сестри! 
Тяжка, болюча і незамінна втрата.  
Сьогодні прощаючись з новоспочилим рабом Божим Іваном, нехай наша 
непохитна віра потішить вас усіх засмучена родина, приятелі і друзі. 
Нинішне сонце, що заходить, не заходить на завжди, завтра потішить нас своїм 
сходом, ми його знову побачимо. 
І ми всі, в день воскресіння знову побачимося з нашими рідними, а сьогодні ми 
помолимось і попросимо Господа Бога нашого, щоб наша зустріч була радісною в 
домі Отця нашого Небесного.  
Ми сьогодні шлемо наші молитви до Всевишнього, щоб Милосердний Господь 
Бог наш відвернув Своє Лице від земних недостатків Новоспочилого раба Божого 
Івана і прийняв його душу в Царстві Небеснім, та оселив там де праведні 
спочивають.  
Царство Небесне і Вічна йому пам’ять! 
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НЕ ЗАБУВАЙМО НАЙБІЛЬШИЙ ЗЛОЧИН МОСКОВСЬКОГО 

РЕЖИМУ 

 
ІКОНА І ПАМ’ЯТНИК  

ГРОМАДА СВЯТОГО АНДРІЯ ПЕРВОЗВАНОГО ПОМІСНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ – БЛУМІНГДЕЙЛ 
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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 427-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 бл.п. Юрій Федорів                                  
10,780 «САМОПОМІЧ» Федеральна Кредитова Спілка – Чикаго 
5,300 Володимир і бл.п. Раїса Братків                                    
1,350 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 бл. п. Марія Савеленко Гнип                                                               
2,250 Лариса і бл.п. Андрій Івашко                                                       
2,240 Іванка і бл.п. Іван Богданів                                              
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                       
1,825 бл.п. Ляля і бл.п. Юрій Вибачинський                             
1,800 бл.п. Паша і бл.п. Микола Таран                              
1,725 Люба і бл.п. Володимир Шипілка                                          
1,650 Катя і др. В’ячеслав Вестон                                                           
1,600 Ольга і бл.п. Петро Матула                                                  
1,500 п/м. Поліна і бл.п. прот. Григорій Крамаренко 
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 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 

бл.п. Осип Головацький                                                                               

950 бл.п. Антоніна і бл. п. 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 бл. п. 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                                                            

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 Леся Татарко, 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 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 Бі                                                                                                   

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 прот. Олег і п/м. Роксоляна Сацюк, 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, Лариса і Стефан Андрусяк-Ємець, 
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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 бл.п. Олександер 

Багнівський, Борис Кучинський, бл.п. Софія Барусев                                                                                    

140 Анна Грицик                                                                        

135 Зінаїда і бл.п. Віталій Гречнів                                                     

110 Анна Снігач, Ніколас Забродський                                   

100 Андрій Кушнір, 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, бл. п. 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 Анатолій Кушнір, 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


