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Українська Православна Церква США
Обіжник Консисторії
Січень-Травень 2018

Відділ Голови Консисторії

Звернення Постійної Конференції 
Українських Православних Єпископів Поза Межами України 

Возлюбленому Духовенству, Монашеству та Вірним Української Православної Церкви в Діаспорі:

Ми звертаємось до Вас усіх беручи до уваги 
останні події в Україні, як стосуються життя Україн-
ської Православної Церкви. Якщо Ви ще не чули або 
не читали про ці події, що заповнили соціальні мережі 
та засоби масової інформації в Україні та за її межами, 
цим листом ми інформуємо Вас про те, що Президент 
України з одноденним візитом відбув до Стамбула і зу-
стрівся з Його Всесвятістю, Вселенським Патріархом 
Константинопольським Варфоломієм I, у Світлий По-
неділок - 9 квітня 2018 р. Результатом цієї зустрічі став 
початок довгоочікуваного розгляду надання Автокефа-
лії Українській Православній Церкві в Україні.

Після повернення в Україну, Президент Поро-
шенко відразу розпочав процес спілкування з ієрарха-
ми Українських Православних юрисдикцій в Україні та 
з Верховною Радою України. Всі ієрархи двох із трьох 
юрисдикцій та переважна більшість Верховної Ради від-
реагували на емоційний заклик Президента підтримати 
процес звернення із проханням до Його Всесвятості Па-
тріарха Варфоломія та Священного Синоду Константино-
поля щодо просування вперед процесу надання Томосу 
Автокефалії для Церкви в Україні, яка протягом 1030 ро-
ків була канонічною територією Константинопольського 
Патріархату, з 988 року, коли наша нація була охрещена та 
прийняла Святу Православну Віру.

Навіть протягом 332 роки не канонічного, а 
часто заплутаного підпорядкування іншому Право-
славному патріархату, вірних України невдалося пе-
реконати, що вони не належать до влади Вселенського 
Патріархату. А це є проста історія, задокументована 
поколіннями Патріархів та Константинопольських Си-
нодів, які ніколи не відмовлялися від своїх канонічних 
прав та привілеїв в Україні.

Вселенський Патріархат, через висвітлення у 

своїх соціальних мережах та через засоби масової ін-
формації підтвердив, що розпочався процес розгляду 
Автокефального статусу Церкви в Україні, який буде 
продовжуватись і на наступному засіданні Священного 
Синоду, який відбудеться в травні.

Президент Порошенко у всіх своїх публічних 
виступах та заявах про ці поточні події був неймовір-
но захопленим про можливість отримання Автокефалії 
Українською Православною Церквою в Україні ще до 
святкування 1030-річчя (яке відзначатиметься в липні 
2018 р.) Хрещення України в Православну Віру у 988 
р., Рівноапостольним Великим Князям Володимиром.

Постійна Конференція Українських Православ-
них Єпископів Поза Межами України написали відпо-
відного листа про підтримку дій, проведених Його Всес-
вятістю та Константинопольським Священним Синодом 
щодо можливого надання Томосу Автокефалії Україн-
ській Православній Церкві. Ми запевнили Його Всесвя-
тість у безустанних молитвах за нього у цьому процесі, і 
не тільки ієрархів, але й мільйонів українців, духовенства 
та вірних в Україні та поза її межами. 

З архипастирським благословенням,

† ЮРІЙ, Митрополит  
Української Православної Церкви Канади 

† АНТОНІЙ, Митрополит  
Української Православної Церкви США і в Діаспорі 

† ЄРЕМІЯ, Архиєпископ  
Української Православної Єпархії Бразилії та Південної 

Америки
† ДАНИЇЛ, Архиєпископ  

Української Православної Церкви США та Західної Європи
† ІЛАРІОН, Єпископ  

Української Православної Церкви Канади 
† АНДРІЙ, Єпископ  

Української Православної Церкви Канади
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З Відділу Опікунської Діяльності
Метою Відділу Опікунської Діяльності є служи-

ти, як ресурс для духовенства та парафіяльних провідни-
ків, котрі прагнуть розвитку процвітаючого парафіяльного 
життя шляхом реалізації засад Православної Християн-
ської Опікунської Діяльності. В першому кварталі 2018 
року, до цього Відділу поступив запит з проханням надати 
необхідні ресурсів та допомоги в розвитку парафіяльної 
опікунської діяльності. 

Багато хто в Християнських громадах дивиться 
на опікунську діяльність з думкою “що одного дня таки 
потрібно братись за виконання добрих справ”, але рідко 
коли доходять до цих справ через так звані більш нагальні 
справи. Проте, коли серйозні виклики, що приводять до 
зменшення фінансів постають перед нами, ми починаємо 
дивитись на опікунську діяльність, як на вирішення про-
блеми. Опікунська діяльність, це постійний Християн-
ський спосіб життя – для людей, для парафій і для Митро-
полії також. Фінансові труднощі, тим не менше, можуть 
бути причиною критичною необхідністю для перевірки 
опікунської діяльності та процесів фінансового керівни-
цтва. Правильно виконана, опікунська діяльність надихає 
нашу Віру і керує нашими рішеннями. 

Веб-сайт: www.orthodoxsteward.com служить, як 
ресурс для інформації про опікунську діяльність з Пра-
вославної Християнської перспективи, включаючи блог 
та іншу інформацію для пошуку більш глибокого розу-
міння того, як працює опікунська діяльність. Допомога 
є доступна, звернувшись до о. Роберта Холет, Директора 
Відділу Опікунської Діяльності stewardship@uocusa.net 
або за телефоном  434-973-2500.

Стратегічний план 7.2 Місії
Початкові зусилля, залучити зацікавлених осіб для 

досягнення цієї мети осінню 2017 року закінчилися без успі-
ху. Ще одна спроба планується на кінець травня. Ті, хто хо-
чуть обговорити розвиток місій рекомендується зв’язатися 
з о. Робертом Холет, щоб бути доданим до цього процесу 
((434) 973-2500 або fr.r.holet@uocusa.net)

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ЗАВЕРШИЛА  СВОЮ РОБОТУ

Ревізійна Комісія, яка обирається на кожному 
Соборі завершила свою роботу переглянувши фінансові 
звіти Консисторії та Церковних Організацій за 2017 рік. 

Пані Елізабет Девіс з парафії св. Антонія Велико-
го, Української Православної Місії, Лас Крусес, штат Нью 
Мексіко, голова комісії та її члени: о. Олег Гуцул з парафії 
Вознесіння Української Православної Церкви, Мейплвуд, 
штат Нью-Джерзі; о. Михайло Данчак з парафії Святого 
Духа Української Православної Церкви, Коутсвил, штат 
Пенсільванія; пані Тамара Гоуст з Української Православ-
ної Катедри св. Володимира, Парма, штат Огайо та пані 
Стефані Ремідіо з парафії свв. Петра і Павла Української 
Православної Церкви, Янгстаун, штат Огайо. 

Ревізори зазначили, що всі фінансові документи 
знаходяться у відмінному і доброму порядку і що вони 
високо цінують роботу о. Степана Гутника – Скарбника 
і Директора Управління Фінансами та його помічницю 
паню Наталю Гончаренко за їхню професійну діяльність.

НОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ У РАДІ МИТРОПОЛІЇ

Високопреосвященніший Митрополит Антоній 
зробив наступні Адміністративні призначення згідно 
Розділу V Конституції Української Православної Церкви 
США:

1. З відходом у вічність о. Василя Завірюхи, члена Ради 
Митрополії та Заступника Голови Консисторії Україн-
ської Православної Церкви США, - о. Михайло Гонтарук, 
бувши першим альтернативним членом Ради Митрополії 
стає   повноправним членом Ради на термін, що залиша-
ється до наступного Регулярного Собору УПЦ США   у 
2019 році.
2. Протоієрей Андрій Покотило призначений повноправ-
ним членом Консисторії УПЦ США.
3. Згідно Розділу VII Конституції УПЦ США, Протоієрей 
Віктор Вронський, член Ради Митрополії та Консисторії 
УПЦ США офіційно призначений Заступником Голови 
Консисторії УПЦ США.

Новини щодо Стратегічного Плану Церкви

Протягом останніх декількох місяців, робота 
над Стратегічним Планом ведеться активно і багато 
команд уже провели телефонні конференції та обгово-
рили різні аспекти роботи. Членами та координатори 
цільових груп є:

Адміністрація - Дарія Пишко
Духовенство – о. Антоній Перкінс

Комунікації - Єлизавета Симоненко
Освіта – Марк Хоуст

Сім’я та Молодь - Юрій Цепинський
Благополучні Парафії - протодиякон Ігор Махлай

Опікунська Діяльність - Сінді Черест
Технології - Ерік Сенедак

Декілька найновіших важливих новин Стратегічного Плану:

- Ми відкрили Базу (веб-інтерфейс для цілого 
Стратегічного Плану) доступну усім членам Церкви, 
хто є зацікавлений. Якщо Ви бажаєте долучитися до 
списку, будь-ласка зв’яжіться з координатором Др. 
Танею Паунеску, t.paunesku@gmail.com

- Декілька опитувань було завершено для ви-
значення потреб парафій. Як тільки результати бу-
дуть зведені і підсумовані, ми плануємо зробити таб-
личні схеми доступними для всіх на Базі веб-сторінці. 
Ці опитування включають інформацію про гуманітар-
ну допомогу, адміністративні потреби тощо.

- Цільова Група Технології розробила новий до-
даток, і ми сподіваємось, що найближчим часом він 
буде доступний усім членам Церкви. У ньому будуть 
молитви та інші духовні речі.

(Продовження на 4 ст.)
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Новини від Українського Історичного та  
Освітньго Центру (УІОЦ)

Позначте у своєму календарі – події УІОЦ

Ця весна є надзвичайно радісною для праців-
ників УІОЦ, які є надзвичайно зайняті підготовкою до 
трьох нових виставок та концерту до 100-го Ювілею УПЦ 
США. Оскільки наша Свята Українська Православна 
Церква США святкує своє століття, ми також пам’ятаємо 
важливі події, що відбувалися в Україні 100 років тому. 
Нещодавно встановлена   виставка Культурна Ідентичність 
Державності: Україна 1917-1921 рр. відзначає 100-ліття 
Незалежності України в 1917-1921 рр. і також вивчає роль 
культури, мистецтва та історії у формуванні нової нації. 
Приєднуйтесь до нас 20 травня 2018 року о 13:00 годині 
у Галереї УІОЦ на відкриття виставки, перекуски та га-
лерейних розмов. Відвідувачі матимуть змогу побачити 
оригінал звернення написане рукою Григора Нарбута від 
Міністерства Освіти Української Народної Республіки до 
Верховного Головнокомандувача Симона Петлюри дато-
ване 17 грудня 1918 р.. Головний куратор виставки архіва-
ріус УІОЦ Др. Михайло Андрець. 

Працівники УІОЦ, Добродійка Оксана Пасакас, 
архіваріус пан Михайло Андрець разом з волонтерами та 
членами Ради УІОЦ Наталією Павленко та Юрієм Міщен-
ко переробили Пам’ятну Виставку Патріарха Мстислава, 
що знаходиться у Мавзолеї Святого Воскресіння. Мемо-
ріальна виставка висвітлює життя і досягнення Патріарха.

Переустановлену виставку було відкрито під час 
відзначення 25-річчя від дня упокоєння Патріарха Мстисла-
ва, 2 червня 2018 року. В програму цього дня також входи-
ли доповіді істориків Др. Олександра Сагана та Др. Андрія 
Смирнова, які розповідали про важливу роль, яку відігравав 
Патріарх в історії Української Православної Церкви. Записи 
лекцій будуть доступні в Інтернеті для членів УІОЦ. 

У рамках святкування 100-ліття Української Пра-
вославної Церкви США, УІОЦ радо співпрацюватиме з 
Жіночим Ансамблем Бандуристок Північної Америки та 
Українським Танцювальним Ансамблем Київ з Пітсбурга 
в унікальному виконанні музики і танцю, які висвітлюва-
тимуть історію української імміграції до США, громаду 
та церковне життя на початку ХХ століття. Працівники 
УІОЦ проходять через тисячі архівних фотографій, щоб 
відтворити ці частини. На концерті також виступатиме 
відомий український хор Думка з Нью-Йорка. Не про-
пустіть цей справді особливий захід! П’ятниця 27 липня 
2018 року о 7:00 годині вечора. Придбайте Ваші квитки 
сьогодні за телефоном (732) 356-0090. 

УІОЦ на даний час працює над Столітньою ви-
ставкою Українське Православ’я у Новій Землі: 100 років 
у США, яка зображатиме історію Української Православ-
ної Церкви США та Її центральні організації, які діяли 
на протязі минулого століття. Виставка буде виставлена 
в Українському Культурному Центрі у Конференційному 
Залі та відкрита для громадськості у четвер 26 липня 2018 
року, о 7 годині вечора. Ще не є пізно подати історичні 
фотографії Ваших парафій та організацій, які будуть від-
биратися для виставки. Зв’язатися можна з пані Наталею 
по електронній пошті nhoncharenko@ukrhec.org

Наші Предки – Група Наші Предки Родинна Історія про-
водитиме свою 5-ту щорічну Українську Конференцію з 
Генеалогії 3-4 листопада 2018 р.

Ця захоплююча дводенна подія буде представле-
на відомим на світовому рівні доповідачами, які говори-
тимуть на тему досліджень в Галичині, Австро-Угорщині 
та Російській Імперії.

Слідкуйте за новинами та інформацією щодо реє-
страції на  веб-сайті: www.NashiPredky.org.

Для отримання додаткової інформації про всі 
інші події, відвідайте www.UkrHEC.org або знайдіть нас 
на Facebook: www.facebook.com/ukrhec

Православ’я на Новій Землі:  
Історія Української Православної Церкви США

2018 рік знаменує собою столітнє канонічне фор-
мування Української Православної Церкви у Сполучених 
Штатах із 1918 року, коли Церква була взята під духовну 
опіку та омофор єпископа Германоса (Шехаді) Антіохій-
ської Православної Церкви США.

Щоб відзначити цей ювілей, Музей організовує 
виставку під назвою: Православ’я на Новій Землі: Історія 
Української Православної Церкви США, і нам потрібна 
Ваша допомога щоб це здійснити. Ми просимо Вас, усіх 
вірних УПЦ США приєднатися до цього організаційного 
процесу

Чи є у Вашій парафії будь-які:

Оригінальні Історичні Фотографії
• Церкви Парафії

• Парафіяльних організацій Різних подій
• Історичні відео/аудіо

• Статті з місцевих газет/журналів

Історичні документи
• Установчі документи 

• Справи
• Банківські Застави
• Фінансова звітність

• Членські Реєстри
• Метричні книги
• Церковна музика

Старовинні речі
• Одяг

• Службові книги 
• Молитовники

• Літургійні сосуди та інші предмети 
• (кадила, кіоти та ін.)

• Ікони та хрести
• Вівтарні покривала, полотна, інші текстильні вироби

Виставка буде включати в себе історію парафій 
УПЦ утворених у США. 

(Продовження на 5 ст.)
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Новини щодо Стратегічного Плану Церкви

- У нас є новий логотип та ідеї брендингу, які ми 
запропонуємо ієрархам. Усе це буде зроблено у найближ-
чому часі.

- Група, яка працює над Працею з Студентами 
провела нараду для розробки майбутніх планів. Проте, 
більшість членів цієї групи є старшого віку і вони хотіли 
б залучити до них студентів коледжів та університетів.

Якщо Ви знаєте студентів, які були б зацікавлені 
в цьому, будь-ласка, надсилайте їхні імена та електронну 
адресу до Ґейл Волощак, на gayle.woloschak@gmail.com

Консисторійний Відділ Праці з Молоддю
Літній Табір – Ми повним ходом готуємося до наших 
щорічних літніх програм. Цьогорічна тема – Христос Во-
скрес! Усі учасники таборів вивчатимуть значення Пасхи 
та Воскресіння Христа КОЖНОГО ДНЯ у їхньому жит-
ті. Також, заплановано багато різноманітних подій: День 
Століття (святкування 100 років УПЦ США), Гавайська 
Ніч, Вечір Спорту, класи з особливою зацікавленістю до 
Українських Танців/Історії, досліджень, природи, фото-
графії та спорту. За зниженою ціною можна зареєструва-
тися до 15 травня. Також, пам’ятайте, що тим, кому фі-
нансово є важко, існує можливість отримання стипендії. 

Потрібні Працівники та Волонтери – Для того, щоб 
бути переконаними що наші діти та молодь будуть під не-
обхідним наглядом та наставництвом, нам необхідна допо-
мога у програмах таборів. Ми пропонуємо як волонтерські, 
так і оплачувані позиції працівникам різного віку з різними 
навиками праці. Будь-ласка заохотьте талановитих  особи-
стостей, які були б корисними для наших програм. 

Задіяність Молоді у Святкуванні 100-тя – Парафі-
ям були надіслані спеціальні матеріали та заняття для 
вивчення з молоддю про Століття УПЦ США. Одним з 
занять є створення плакатів/дисплеїв про Вашу парафію 
та їх вживання на регіональних святкуваннях. Ми також 
просимо молодь вивчити молитву Боже Великий Єдиний 
в українській та англійській мовах. Молодь, яка матиме 
можливість взяти участь у регіональних святкуваннях 
століття, може приєднатися до дитячого хору, який співа-
тиме гімн. Усі необхідні матеріали можна знайти на інтер-
нет–сторінці Відділу Праці з Молоддю.

Паломництво Молоді по Святинях України –  Святку-
ючи Століття УПЦ США, наші Ієрархи дали своє благо-
словення на паломництво по святих місцях України з 22 
по 30 вересня 2018. Будь-ласка заохотьте усіх бажаючих 
віком від 18 до 30 років скористатися такою можливістю. 

Інформація про усе вищезгадане розміщена на ін-
тернет сторінці Відділу Праці з Молоддю www.uocyouth.
org. Також, за усією найновішою інформацією Ви може-
те слідкувати на нашій Facebook сторінці UOC Office of 
Youth & Young Adult Ministry.

З Відділу Консисторії 
у Справах Релігійної Освіти…

Відділ Консисторії у Справах Релігійної Освіти 
займається поширенням Віри через освіту. Нашим завдан-
ням є надати, як нашим вірним, так і усім, хто є зацікавле-
ний Православ’ям необхідні матеріали, які допомогли б їм 
краще пізнати, зміцнити та вдосконалити Віру, допомогти 
їм жити побожне життя та успадкувати вічне спасіння. 

На даний час, ми підготовлюємо матеріали для 
різних вікових груп та рівнів знання і сподіваємося, що 
скоро Комітет Стратегічного Плану, однією з цілей якого є 
Релігійна Освіта, допоможе нам розширити наш горизонт. 
Ми звернулися до них з проханням допомогти нам знайти 
трьох технологічно-обізнаних особистостей, які допомог-
ли б нам покращити нашу діяльність в Інтернеті. Ми спо-
діваємося, що найближчим часом знайдуться волонтери, 
які зможуть перейти через уже підготовлені матеріали (та 
матеріали в майбутньому) і виправити необхідні помилки. 

З початком літа, ми розробляємо програму нав-
чання для Церковного Табору, яку також можуть вживати 
парафії. Матеріали попередніх років були успішно вжива-
ні парафіями в США та Канаді. 

Також, нашим завданням є розробити програму 
навчання для Недільних Шкіл по усіх парафіях нашої 
Церкви, куди входили б уроки, мистецькі ідеї та поради 
як найкраще працювати з молоддю.

Бібліотека Семінарії Св. Софії…
На протязі останніх кількох місяців, наші праців-

ники є зайняті заносячи до каталогу нові матеріали та з 
наближенням святкування століття, допомогою в дослі-
дженнях історії УПЦ США та парафій і в дослідженнях 
історії Української Народної Республіки. Також, вони до-
помагають індивідуальним особистостям, які шукають 
матеріали на тему Голодомор в Україні, Богослужіння та 
музика, життя святих та історія Київської Русі.

Потрібна допомога у пошуку матеріалів на 
певну тему? Просто назначте прийом для того, щоб вжи-
вати нашу бібліотеку. Вам не потрібно бути семінаристом, 
щоб мати доступ до наших колекцій. Кожного тижня, все 
більше і більше книг додається до нашого інтернет ката-
логу, який є доступний на інтернет сторінці бібліотеки 
(http://www.uocofusa.org/library.html) натиснувши “ON-
LINE CATALOG”. 

Щомісячний “Книжковий Клуб” іде на літні кані-
кули після останнього зібрання 24 травня з о. Гавриїлом 
Рошел, де обговорювалася його книжка, “Посох Палом-
нику: або Роздуми на Шляху з Кельтськими Святими”.

Протягом останнього року, ми зустрічалися та 
обговорювали різні релігійні теми, і продовжуватимемо 
це робити починаючи з вересня 2018 року. Не забувайте, 
що якщо Ви персонально не маєте можливості приїхати 
на обговорення певної книги чи теми, то у Вас є можли-
вість приєднатися до нас через “Facebook Live”. 

Хочете бути задіяні у обговоренні теми? На-
дішліть своє запитання через “Facebook Live” та дивіться 
і слухайте відповідь.
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Православ’я на Новій Землі:  
Історія Української Православної Церкви США

Для того, щоб створити цю виставку, ми просимо 
парафії подати оригінальні історичні фотографії, документи, 
архівні матеріали та старовинні речі. Всі деталі будуть задо-
кументовані, як позика музею виключно для цієї виставки та 
будуть повернуті парафії після завершення виставки.

Будь-яке відтворення позичених речей для плакатів 
або для видань буде зроблено тільки із письмового дозволу 
парафії і позичені речі будуть повернуті зразу після виставки.

Будь-ласка, зв’яжіться з Наталією (museum@
ukrhec.org) або Михайлом (archives@ukrhec.org) або по теле-
фону (732) 356-0132, щоб обговорити деталі. Ми будемо раді 
співпрацювати з вами, щоб створити історичну виставку!

МАЙБУТНІ ОНОВЛЕННЯ НА УКРАЇНСЬКОМУ ЦВИНТАРІ СВ. АНДРІЯ
Чи доводилося Вам побувати на Свято-Андріїв-

ському Українському Православному Цвинтарі минулої 
осені або у зимовий час? Якщо так, то ви пригадуєте, що 
це гарне і спокійне місце. Якщо ви не мали змоги, ми хо-
тіли б запросити вас це зробити. Повсюди зелено-жовті 
та червоні осінні квіткові сади, новий Пам’ятник Укра-
їнсько-Американським Ветеранам, високі молоді дерева 
роблять цей цвинтар досить особливим в прекрасному 
штаті Нью-Джерсі.

Більш ніж 20 акрів території займає, Український 
Православний Цвинтар Св. Андрія і є одним з найбільших 
кладовищ в околиці Франклін і знаходиться в декількох 
хвилинах ходьби від важливих пам’ятних подій, Історич-
ної Битви Баунд Бруку 1775 року. Цвинтар має близько 2 
милі пішохідних доріжок, а також сотні різних видів де-
рев та рослин. Це є місце останнього спочинку для бага-
тьох українських іммігрантів, які прибули до Сполучених 
Штатів Америки з надією на краще життя та свободу, для 
себе та своїх дітей. Це також є місце останнього спочинку 
для багатьох релігійних і політичних лідерів нашої грома-
ди, серед них Патріарх Мстислав, Митрополит Іоан, Пре-
зидент Левицький, ветерани різних війн, цвинтар родини 
Фішерів (перші власники маєтку та свідки підписання Де-
кларації про Незалежність США) і десятки інших відомих 
і невідомих людей. Цвинтар Св. Андрія є мікрокосмом іс-
торії нашої громади.

Протягом багатьох років, тисячі людей відвіду-
ють місця поховань своїх близьких, а також беруть участь 
у багатьох похованнях. Сотні автомобілів проїжають че-
рез нашу територію щотижня, щоб відчути духовну велич 
святих місць, щоб зблизити покоління живих та тут похо-
ваних Українців-Американців.

Якщо ми і надалі будемо підтримувати духовний 
спадок св. Андріївського Цвинтаря, нам потрібно зроби-
ти певні удосконалення. Звичайно, всі ми хочемо, щоб ця 
спадщина продовжувала своє існування довгі роки. Ось 
чому це звернення надіслане до вас тепер. Ви знаєте, що 
наш історичний Українсько-Американський Цвинтар за-
лежить насамперед від фінансової підтримки тих, хто 
придбав право поховання на цвинтарі, членів родин тих, 
хто тут поховані, нащадків та друзів.

За всі ці роки проїзна частина та всі дороги на 
Цвинтарі потребують ремонту і нового асфальтного по-
криття. Ми звертаємося до вас із проханням внести 
грошову пожертву на ремонт дороги, яка оцінюється 
приблизно в $220,000. Покладення нового асфальтного 
покриття є найважливішим і найдорожчим вкладенням з 
моменту заснування нашого цвинтаря.

Нам необхідні добровільні пожертви, в будь-
якій формі, щоб забезпечити подальше існування нашого 
цвинтаря. Ваша постійна підтримка має важливе значен-
ня, оскільки нашим єдиним джерелом доходу це продаж 
місць для поховання та щедра підтримка від людей, таких 
як ви. Всі кошти, які надходять призначені для загального 
обслуговування території, ремонтів, скошування трави та 
адміністративні витрати.

Будь ласка, візьміть до уваги питання щодо скла-
дення пожертви в пам’ять про своїх рідних та друзів, та 
допомогти нам в утриманні цвинтаря, як ми завжди це ро-
бимо. Ваш внесок у розмірі $100, $500, $1000 або більше, 
допоможе нам завершити цей важливий проект.

Ми сподіваємося, що ви приєднаєтеся до цього 
важливого проекту, зробивши щедрий внесок, який буде 
мати помітні та довгострокові наслідки для майбутніх по-
колінь. Ваша пожертва на благо Українського Православ-
ного Цвинтаря Св. Андрія списується при оформленні 
Федеральних податків.

Ви можете надсилати свої пожертви на адресу:
St. Andrew Ukrainian Orthodox Cemetery
PO Box 495
South Bound Brook, NJ 08873

Дякуємо за вашу підтримку.

УВАГА: Можливість Отримати Стипендію

Відділи Праці Консисторії Української Право-
славної Церкви США були проінформовані, що студенти 
нашої Митрополії мають право на отримання Стипендії 
під час навчання на бакалавра від Українських-Амери-
канських Ветеранів. Стипендіальний Комітет Україн-
ських-Американських Ветеранів вибирає та нагороджує 
стипендіями студентів, які є нащадками або родичами 
Українських-Американських Ветеранів.

Для того, щоб мати право на отримання стипендії 
УАВ, кандидати повинні бути нащадками або родичами 
Українських-Американських Ветеранів та бути зарахова-
ними на стаціонарній формі навчання в коледжі у програ-
мі вищого ступеня. Крім того, студенти з акредитованих 
шкіл або установ з вищим ступенем навчання також ма-
ють право на стипендію. Студенти можуть подавати за-
яву в останній рік навчання у середній школі, відвідува-
ність коледжу буде перевірятися до того, як нагорода буде 
вручатися в осінній семестр. Аплікації приймаються на 
протязі цілого року, останній термін подачі аплікації за 
минулий рік є останній день серпня. До того ж, студенти 
можуть повторно подавати заяву на стипендію.

Для отримання додаткової інформації відвідайте 
нашу сторінку: 

www.uavets.org/programs-and-services/scholarship-fund



Обіжник Консисторії 6

З Відділу Консисторії 
у Справах Духовного Покликання…

Сьогодні, у Свято-Софіївській Українській 
Православній Богословській Семінарії навчається 21 
студент: 8 на стаціонарній формі та 11 на різних про-
грамах заочної форми навчання. З усіх студентів, що 
роздумують над своїм духовним покликанням, 8 наро-
дилися на Україні, 10 – тут у США та 1 –  в Румунії.

1 червня наша Семінарія випускатиме 1-го 
семінариста з стаціонарної форми навчання, 2-х семі-
наристів з заочної форми навчання та 8-ох студентів з 
заочної програми Праці з Молоддю.  

На даний час, ми приймаємо аплікації від чо-
ловіків та жінок на навчання у нашому закладі. Заоч-
на програма, на якій студенти приїжджають на іспити 
тільки в кінці кожного семестру триває три роки і дає 
достатньо богословської освіти, щоб стати дияконом. 
З успішним захистом роботи, або усним та письмовим 
екзаменами, Ви отримаєте диплом Бакалавра. Інша за-
очна програма, на якій студенти приїжджають на нав-
чання раз у місяць протягом трьох років, є продовжен-
ням першої заочної програми і дає семінаристу диплом 
Магістра Богослов’я та можливість стати священиком. 
Стаціонарна форма навчання дає можливість, як дия-
конської, так і священичої висвяти. З успішним захи-
стом своєї роботи, після чотирьох років стаціонарного 
навчання семінарист отримує диплом Магістра Бого-
слов’я. Навчання на заочній програмі Праці з Молод-
дю триває один рік, і дає випускнику Сертифікат про 
закінчення курсу та можливість і досвід для праці з 
молоддю. У нас вже є декілька охочих абітурієнтів на 
навчання, яке почнеться у вересні, ми хотіли б бачити 
і Вас серед них. 

Будь-ласка, звертайтеся до отця Антонія (father.
anthony@yahoo.com), якщо у Вас виникнуть питання. 

АКСІОС! ГІДНИЙ! АКСІОС!
Хіротонії та Нагороди…

Архієпископ Даниїл офіційно відсвяткував 
10-ту Річницю Єпископської Хіротонії та Архі-
пастирського служіння Українській Православній 
Церкві США 10 травня 2018 - Аксіос!

Протоієрей Петро Левко, настоятеля па-
рафії Св. Юрія Переможця, Ярдвіл, Н.-Дж. нагоро-
джений митрою 6 травня 2018 – Аксіос!

Диякон Володимир Яворський прийняв Чин 
Священства через покладання рук Архієпископа 
Даниїла в Катедрі Св. Володимира, м. Нью-Йорк 5 
травня 2018 – Аксіос!

Табір Всіх Святих…

З закінченням зимової/весняної погоди, нарешті 
пробилося сонце і дні стали довшими, що є знаком скоро-
го відкриття табору. Для прийняття гостей, відновлюваль-
ні роботи на таборі уже розпочалися давним давно. 

Усі водні системи знову включено і запущено з 
маленькою необхідністю у ремонті.

Закінчується ремонт підвалу Каплиці Св. Фоми 
та ремонти двох кабінок для таборування (кожного року 
буде проводитися ремонт у двох нових кабінках аж доки 
усі кабінки не будуть відремонтовані).

Нам вдалося вкластися в бюджет затверджений у 
минулому році, проте, через те, що одна з груп вирішила 
вживати інший табір а не наш, комітет табору шикає усіх 
можливих шляхів для заощадження коштів, продовжуючи 
покращувати умови для відпочинку на таборі. 

Відбулися кілька зустрічей та візит з головою 
кухні сусіднього табору (Табору Назарет) Карпато-Русин-
ської Церкви, де обговорювався бюджет для харчування 
на таборі, що є однією з найбільших витрат. 

Ми досі шукаємо за жертводавцями, як окреми-
ми особистостями так і парафіями, які допомогли б нам 
придбати: величезну морозильну камеру (в яку можна 
заходити) та велику машину для гольфового поля, якою 
можна було б зручно перевозити травмованих. 

Даниїл МакНалті у послідовному порядку почав 
координувати впровадження Стратегічного Плану для по-
кращення потреб табору. Відбулася зустріч з архітектом 
для затвердження ремонтів на першому поверсі Культур-
ного Центру Міленіум (куди входитимуть нові туалети та 
відпочинкова частина).

Ми важко працюємо для того, щоб зробити цей 
відпочинковий сезон найкращим!

Вічна Пам’ять…
Протоієрей Василь Завірюха, настоятель пара-

фії Успіння Пресвятої Богородиці, Норхемптон, Пенсиль-
ванія упокоївся у Господі 16 травня 2018.

Пані-матка Анна Гринишин, з парафії Свв. Пе-
тра і Павла упокоїлася у Господі 24 травня 2018.

Призначення та Звільнення…
Протоієрей Володимир Зіньчишин звільнений 

від пастирського служіння у парафії Св. Івана Хрестите-
ля, Портланд, Орегон починаючи з 12 лютого 2018.

Ієрей Андрій Матлак тимчасово призначений 
духовно опікуватися вірними парафії Св. Івана Хтести-
теля, Портленд, Орегон починаїчи з 12 лютого 2018.

Протопресвітер Мирон Оріон тимчасово при-
значений духовно опікуватися вірними парафії Успіння 
Пресвятої Богородиці, Норхемптон, Пенсильванія почи-
наючи з 16 травня 2018.


