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П’ять років тому, 23-24 серпня 1975 року, в Св.-Андріївському храмі У1АПЦ 
в Детройті, Мічіґан, відбулися наречення й хіротонія архимандрита ПЕТРА (Коліс
ника) на Єпископа Січеславського. Хіротонк) довершили правлячий Єпископ УАПЦ 
(Соборнопраївної) з грудня 1973 року Преосвященний Владика ОЛВКСІИ і Високо- 
преосвященний Архиодиокоп СПИРИДОН з Грецької Автокефальної Православної 
Церкви в Австралії.

Свою першу Архиєрейську Службу Божу нововисветчений Єпископ ПЕТРО від
служив на Різдво Богородиці в цьому ж таки детройтському храмі Св. Апостола 
Андрія Первозіваного в сослуженні настоятеля протопресвітера Олександра Биковця 
ft протодиякона Антона Зозулі на запрошення Парафіяльної Ради й Сестрицтва, яке 
на цей день перенесло святкування свого сестричного свята.

НА ФОТО: Преосвященний Владика ПЕТРО, Єпископ Січеславський, з духо
венством і вірними — учасниками його першої Архиєрейської Божественної Літур
гії перед храмом Ов. Апостола Андрія в Детройті.

Мала Рада УАПЦ(Соборноправної) в СІЛА й редколегія журнала «Православний 
Українець» сердечно вітають Преосвященного Владику ПЕТРА з п’ятиліттям успіш
ної архипастирської праці для добра православних українців у вільному світі й 
молитовно бажають багато років служити в Христовому Винограднику для рідної 
Української Автокефальної Православної Церкви і всього українського народу.

№  довгі літа, Владико!
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РІЗДВЯНЕ АРХИПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ
Всечесному Духівництву і Вірним УАПЦ у Соборній Україні 

та по всьому світі сущим
МИР БОЖИЙ І АРХИПАСТИРСЬКЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ

ХРИСТОС НАРОДЖУЄТЬСЯ!

Нині Вселенна радується — СИН БОЖИЙ НАРОДИВСЯ» Який прийшов від Отця 
Небесного на Землю, щоб народитися серед людей і вказати Власним прикладом 
дорогу до спасіння і життя вічного.

Збулося проповідництво Пророків із Старого Заповіту про прихід на Землю 
Месії. Збулося пророче Благовкництво Янгола Гаврила, який відвідав Діву Марію 
і сказав їй: «У Бога ти ласку знайшла. І ось ти у лоні зачнеш і Сина народиш, і даси 
ИКкму ім’я Ісус».

І стривожена Свята Марія озвалася: «Як же це станеться, коли я мужа не знаю».
«І промовив у відповідь Янгол до неї: «Дух Святий злине на тебе, і Найвищого 

сила обгорне тебе, через те то й Святе, що народиться назоветься Син Божий» 
<Лука, 1, 30-31, 34-35).

І над Вифлеємом ясна зоря засяла. Там Син Божий народився. І туди поспішають 
пастирі і волхви, щоб дари принести і поклонитися Божому Дйтяті. Янголи співають 
на Небесах, і на Землі несуться радісні ;tpo чисті співи по Церквах Божих. Кожна 
Християнська душа радується, співаючи: Бог Предвічний народився!..

Народився Богочоловік, Спаситель Всесвіту, що з’єднав Небо і Землю, — Най
більший Благовісник Ісус Христос.

Народився ОПІКУН зневажених і бідних, бо й Сам знайшовся у найбідніших 
умовах — народився у чужих яслах на сіні

Народився ОБОРОНЕЦЬ поневолених \ гнаних, бо після Свого народження 
Матір Божа і Сів. Йосип мусіли втікати із Божим Дитятком до чужої країни — Єпп- 
ту, щоб не вбив Його цар Ірод. Ось так і ми волелюбні Християни знайшлися поза 
Батьківщиною^країною, у якій шалкоть нині московсько-комуністичні наїзники* 
іродяни, які переслідують і вбивають Угодників Божих, мучать по концентраційних 
таборах і в’язницях та пснхіятричних лікарнях відроджувачів і будівничих Христи
янської Суверенної України, щоб жити рівноправно зі всіма народами світу у бра
терській любові і Господній Благодаті, як вчить Творець Нового Заповіту, Якого 
народження ми нині славимо.

Народився Просвітитель і Преобразуватель Бселенної, принісши Свою Св. Єван
гелію Любови, Віри і Правди, за Благословенням Якого написали чотири Св. бванге- 
листи: Матвій, Марко, Лука й Іван. А також багато потрудилися Угодники Спасителя 
своїми Посланнями, діяннями та Місійиою і будуючою працею Апостоли і Пророки, 
Святі Отці і Матері та всі істинно Віруючі Християни, пояснюючи у ній Господню 
Мудрість.

І коли Св. Іван Хреситель охрестив Ісуса в ріці Йордані, то тут урочисто благо
вістилося Богоявлення Святої Тройці.

«І охрестившись, Ісус зараз вийшов із води. І ось небо розкрилось над Ним. 
І побачив Духа Божого, що спускався, як голуб, і зійшов на Нього, і почувся голос 
& неба, говорячи: «Це Син Мій улюблений, у Ньону Моє благоволкшя (Матвій, З, 
1вЛ7).

І після сорока діб молитов і посту у пустині, Святий Дух покликав Сина Божого 
до Великого Благовісти, яке сповнилося надзвичайними Господніми Чудами, якйх ні
хто і ніколи не творив до Нього і після Нього, бо Він єдиний Син Божий для Все
світу у вічність.

Христос не тільки повертав сліпим зір, оздоровляв прокажених і біснуватих, 
калік та Інших безнадійно хворих, ходив по воді, <як по твердій землі, але Вія во-
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-снрешав мертвих. Душі знову поверталися у свої тіла, робили їх живими, і тіла 
знову сповняли волю душ.

Більше того, після Своїх жахливих муік і трагічного розп’яття на хресті, Христос 
«Воскрес на третій день, як було написано», про що кілька разів наперед нагадував 
Він ученикам Своїм. А особливо була трагічно потрясаюча його Прощальна Мова 
на Тайній Вечері, яка стала Св. Євхаристією на Св. Літургіях. Він дав Свою Господ
ню Любов і Опіку тим, що увірують у Нього. І що з Волі Отця Небесного Він при
шле Утішителя ученикам Своїм. Христос заповідає: «Будьте відважні: Я світ пере
міг» (Іван, 16, 33).

І все збулося по його Пророцтві І хто увірував у Нього, ставало по їхній вірі, 
творилися чуда. І всі бачили, що Він Син Божий. А особливо великий й урочистий 
був в’їзд Ісуса Христа до Єрусалиму. На поклик Янголів і Архангелів десятки тисяч 
народу зустрічали Сина Божого, встеляючи Йому дорогу віттям, травою й одежею, 
вітаючи: «Осанна! Благословенний Той, Хто йде в ім’я Господнє» (Іван, 12, 13).

Отець Небесний дав усі докази, що Ісус Христос Сигі Божій. І що у Ньому на
ше спасіння і перемога у всіх проспектах буття у вічність.

Через Святу Євангелію Нового Заповіту Христос приніс новий позитивний Свій 
Християнський світогляд, через який Він ДОБРОМ ПЕРЕМІГ ЗЛО. 1 вказав, що у 
цьому проспекті гармонії побудованій і в радості розвивається Природний Закон 
Всесвіту. І тільки захланне людство на Землі сповнене протилежними злодіяннями 
«чинками, само себе губить. А по смерті тіла, перейшовши до Небесного <Мгу гріш
ні душі мусять жахливо спокутовувати за це свої провини.

А тому й Христос народився між людьми, з Волі Отця Небесного, m,<nd указати, 
що всюди має вести позитивний будуючий чинняк буття, як у кожній душі, ікре- 
мкх народів, а також і всього людства.

І ось тому, якщо ми хочемо осягнути волю і Незалежність Християнської Украї
ни, то ми мусимо розбудувати так позитивну велетенську силу Української Нації, 
У якій мала б бути ведуча пануюча волелюбна Суверенна Державна Місія Україн
ської Нації, і в боротьбі перемогли ворожу неґативно-невільничу московську дияволь 
ську силу і замінила її своїми добротолюбннми двигунами Благословенного жйття. 
1 в цій боротьбі нам допоможуть Небесні Армії, бо це діє у гармонії Християнського 
світогляду. Всякі примирення із лихими д^вольськимй силами, відвертає від нас 
Господні Небесні Сили, а сильніші дії діявола притягають нас до нього. І тому Укра
їнська Нація має виявити свою одержиму авангардну воюючу Місію у цій боротьбі, 
вповні використовуючи свою свобідну волю, яку дарував Господь. Христос все Своє 
життя провів у непримиренній боротьбі, щоб відділити Господню Правду від дия
вольської лукавої лжі І в кожному Християнинові Господь заклав ідеали кращого 
'майбутнього, бо християнин не пристосовується до умов і обставин, а діє навпаки, 
умови й обставини використовує за своїм ідейним добротоілюбним покликанням. І 
Свята Євангелія вчить нас, як панувати над умовами й обсгавішами, прогнавши вся
кий диявольський страх. А також, як відвертати ворожі небезпеки, чи використову
вати їх для позитивної перемоги.

І в цьому напрямку Господь виявив Свою Маніфестацію І в Українській Нації 
*на Св. Рівноапостольному Князі Володимирі Великому, який з Волі Спасителя спов
нив дві велетенські Місії. Він нині є Небесним Патроном для Української Нації.

П е р ш а ,  Д е р ж а в н а  М і с і я .  Він відновив і розбудував Київську Державу 
Русь-Уіюраїну, яка стала наймоіушішою потугою на Сході Европи у 980-му Христи
янському році. Отже, цього року сповняється Ювілейне Тисячоліття здвигу Київської 
Володимирської Держави (980-1980). 1 тому ми воліємо згадати у цьому своєму 
Різдвяному Посланні цю найбільшу державну подіо в історії України, яку довершив 
Св. Рівноапостольний Князь Володимир.

Д р у г а ,  Х р и с т и я н с ь к а  М і с і я . Св. Княаь Володимир не тільки сам прий
няв Християнство, віддаючи всю свою надхненну любов для Бога й України, але він 
ОХРЕСТИВ усю Українську Націю в Українському Йордані — Дніпрі-Славуті 988-го
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року Божого, що припадає Ювілейне Тисячоліття Християнської України у 1988-му 
Християнському році. І ось тому, коли ми говоримо, що Св. Князь Володимир Ве
ликий е Благовірний Рівноапостольний, то цим ми підкреслюємо, що він переріс 
всякі земні геніяльності і вознісся до Святої Апостольської Місії у Місті Премудро- 
сти Божої — Києві, у якого возсіяла Благодать Святого Духа.

Зверніть увагу, що всі Апостольські Призначення відбувалися у Святому Києві 
Там, у Св. Києві, Благовістив Gb . А п о сто л  Андрій Первозванний. Там, у Ов. Києві, 
довершив дві велетенські Місії Св. Рівноапостольний Князь Володимир. Там, у Св. 
Києві, Господнім Чудом була Відроджена Українська Автокефальна Православна 
Церква під Зверхнім Проводом Первоієрарха Митрополита Василя Липківського.

Служіння Богові — служіння Українському Народові, не іфивдячи інших, — цю 
Християнську заповідь добре знав світової слави державний муж Св. Володимир, 
який був у доброму зв’язку із передовою Християнською країною світу — Право
славною Візантією. Звичайно, що він був під вирішальним впливом своєї побожної 
бабусі-Християнки Св. Княгині Ольги, володарки Київської Держави. Та прецінь, 
Господь ще до народження Св. Володимира обрав його для Свого Рівноапостольного 
Призначення. І хоч він ще не був охрещений, сповняючи Першу, Державну Місію, 
але він уже був свідомий, як Християнин по Духові, що він не може сам приймати 
Християнську Віру, як приватня особа, бо він несе відповідальність за всю Україн
ську Націю. Бо якщо допустити всьому Українському Народові довільний вибір 
ВІРИ: магометанська, жидвська, будійсьїка, різні спотворення Християнської Віри 
тощо, то люди через свою несвідомість розірвуть Київську Державу на шматки, 
тягнучись до чужоземних зверхників. Він передбачав ту віроломну небезпеку, яка 
нині поколола Українську Націю. І тому Св. Князь Володимир ждав нагоди, за су
проводом Янгола-Охор онителя, як для власного ОХРЕЩЕННЯ, так і для СХРЕЩЕН
НЯ у Православній Вірі всієї Української НаціїГї ми тут нагадуємо, що tfe О х ре  - 
щ е н н я  Р у с і - У к р а ї н и  відбулося у Православній Вірі, про що ми співаємо у 
тропарі Св. Князя Володимира, який керувався Духом Святим і Суверенністю Київ
ської Держави, цебто відповідно до сучасної нашої девізи: Бог і Україна.

Всечесніші Душпастирі! Дорогі Брати і Сестри — Християни!
Славлячи нині Народження Сина Божого, з'єднаємось усі у Святому Духові І 

Суверенній Соборній Вірі всієї Української Нації — і всі разом зійдемо на Київську 
дорогу, яку вказав Сам Спаситель Св. Рівноапостольному Князю Володимиру Вели
кому для сповнення двох велетенських Місій, які тепер злилися в одну — Відрод
ження вільної Незалежної Православної України, що тепер повстали у повній сил! 
перед сучасними нашими поколіннями. Будьмо ж гідні свого Призначення, яке тепер 
накладає на нас, з Волі Спасителя, наш Небесний Патрон Св. Володимир, щоб спов
нити їх, які він довершив тисячу літ тому.

Наступають грядучі ґльобальні військові події, у яких Християнська Україна 
сповнятиме надзвичайне своє Мкійне Призначення. 1 до цих вирішальних всесвітніх 
подій нас алярмують Янголи й Архангели, Небесні Патрони України, зокрема Св. 
Архистратиг Михайло і Св. Князь Володимир, Відроджувач, Будівничий і Опікун 
УАіПЦ мученик Митрополит Василь та всі Святі бути у цілковитому поготівлі для 
вирішальної боротьби.

І в День Свого Народження Сам Син Божий кличе до боротьби і Благословляв 
волю і Незалежність для всіх Християнських Народів світу, які є нині гнані і поне
волені, щоб возсіяла у них Благодать Святого Духа. І серед них, за доброто любність, 
милосердя й витривалість, Православна Україіна має особливе Призначення ведучої 
Визвольної Місії. І в поневоленій Україні уже почули Угодники Божі ці тоивожні 
Небесні голоси. І нині, славлячи таємно і від конто Народження Сина Божого, вони 
виступають із одеожимою відвагою в обороні волі і Незалежности Християнської 
України, яких найбільше по концентраційних таборах і в’язницях. І московсько-ко
муністичні тирани не можуть їх ані підкупити почестями І матеріяльними нагорода
ми, ані ошукати своєю лживою безбожницькою пропагандою, ані застрахати концен-
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ОФІЦІЙНА ч а с т и н а
ВИСВЯЧЕНО ДВА НОВИХ 

СВЯЩЕНИКИ УАПЦ

За Божественною А'рхиєрейською Лі- 
г/ргіею 27 липня: 1980 р. Б. в свВолоди- 
зи'нрськоміу храмі в Обурні, Н. Й., Пр<е- 
г-свящеиний Владика ПЕТРО висвітив 
дігяікона Василя Рубана в сан священика.

Після (відбуття -практики при цій же 
яарафі'ї нововисвяченчій священик о. Ва
силь Руїбан прийме обов’язки настоятеля.

Під час архіпастирської візитації па
рафії св. іш. Володимира в Ройтоніі, Лаін- 
«ашір. А н гл їіія , Преосвященний Владика 
ПЕТРО висвятив довголітнього диякоиа 
Миколу Павленка в сан священика з при- 
.-їілеініняім його до причету цього храму.

Обох нововисвя'чених пастирів щиро 
«згаємо і бажаємо успішної правді в Хри
стовому винограднику!

Г Р А М О Т А
В ім’я Отця, і Сина і Святого Духа.

З нагоди Нашого перебування в Бо- 
гомбереженому місті Манчестері, Ланка- 
спір, Англія, і спільних молитов з Високо- 
преподобним Духовенством і Боголюби- 
6Ими Вірними проголошуємо здвигнений 
православними українцями на славу Бо
жу та в честь і пам’ять Святого рівно
апостольного князя Володимира — Хре
стителя Русі-України храм у Ройтоні — 
Нашою Катедрою Української Автоке
фальної Православної Церкви (Соборио- 
лравної).

Катедральний причет затверджуємо і 
благословляємо в такому складі: 

протопресвітер Іван Бурма — настоя
тель,

протоієрей Андрій Дубиновський — 
постійний духівник, 

протоієрей Василь Медвідь, 
священик Микола Павленко. 
Катедральний причет разом з Єпархі- 

яльною Радою, Парафіяльною Радою, 
Церковним Хором, Братством і Сестри- 
цтвом проголошуємо Благовісницьким 
Осередком на всю Великобританію і при
зиваємо на всіх вседіюче Боже благосло
вення, щоб благовісницька праця всіх Вас 
принесла багаті плоди на славу Божу, 
добро Святої Церкви і українського на
роду.

f  Єпископ ПЕТРО 
Січеславський єпископ УАПЦ (Собор- 

н оправної), Правлячий Єпископ 
у вільному світі 

Дано в Богомбереженому 
місті Ройтоні, Ланкашір
17 серпня року Божого 1980-го

ТЕЛЕГРАМА СПІВЧУТТЯ
На вістку іпро (передчасну смерть бл. п. 

паніматки Анастасії БІурми послано таку 
телеграму-спів чуття від УАПЦ в CLLIA: 

Глибоко співчуваємо о. Іванові Бурмі 
й Св.-іВолодимирській парафії з нагоди 
•кончини паніматки Анастасії. Вічна па
м’ять.

Єпископ ПЕТРО, о. Олександер, 
УАПЦ в США

траційними таборами і психіятричними лікарнями, в’язницями і вбивствами. Вони 
вільні від диявольського іродянського страху. Очевидно, у їхніх душах сяють Святі 
Адгарі Сина Божого. Будьмо подібними до них. Проженемо всякі сумніви, а посили
мо нашу Соборну Віру Християнської України, щоб у грядучій боротьбі сповнити 
наше Місійне Призначення, яке Благословив для нас Спаситель. Бо на те ж і покли
кав Христос Церкву Свою Святу, щоб ми увірували в Нього і довершили наші ідеали 
9Ю нашій вірі

І хоч нині там, в Україні, темрява і неволя, але вже збурилися передові ведучі 
вістуни перемоги. І їхній животворчий Християнський Дух настроїв усю Українську 
Націю на переможний тон боротьби. І їхній волелюбний дух з’єднався зі всіма Хри
стиянськими Народами світу, славлячи Сина Божого, Якйй народився, «Щоб спастй 
дод Свій весь».

Христос народився! Славмо Його!
t ПЕТРО 

Єпископ Січеславський
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8 вересня 1980 р. Б.
Всечесномїу отцю протопресвітеру Іва

нові Бурмі, Голові Єпархіяльної Церков
ної Ради,

Настоятелеві й Причетові Катедри Св. 
Володимира в Ройтоні

Членам Єпархіяльної і Парафіяльної 
Ради, Голові Парафіяльної Ради 6р. Пля- 
ріеві Кулаковському

Братству й Сестрицтву та Церковному 
Хорові і всім побожним парафіянам

П О Д Я К А
Милосердний Господь сподобив нас з 

далекої Америки прибути до Вас на ко
роткі відвідини, що залишаться в нашій 
пам’яті назавжди. Наші спільні молитви, 
наші жертвоприношення за всіх і за все, 
а особливо за скоре визволення понево
лених і за кращу долю нашого много- 
страдального народу українського, наша 
участь у висвяті ще одного побожного 
пастиря: рідної Української Автокефаль
ної Православної Церкви, відродженої 
майже 60 років тому Великим Митропо
литом Василем Липківеьким, наші спіль
ні наради й ділові рішення і, нарешті, 
наші спільні братерські обіди, що їх так 
дбайливо приготовляли Ваші невтомні в 
праїці для Ов. Церкви сестриці, — все це 
викликає в нас глибоку й сердечну подя
ку до всіх Вас за це запрошення і всю 
Вашу щиробратню християнську увагу й 
опіку над нами.

Ми не можемо проминути всіх братів і 
сестер, які приймали нас у своїх тяжкою 
працею здобутих домах, за багатими сто
лами, в гостинній родинній атмосфері. 
Ми маємо на увазі всіїх тих, які прийма
ли нас в різних місцевостях нашого пе
ребування в Англії — в Лондоні, в Ман
честері, в Ройто ні. в Брадфорді, Престо - 
ні й інших місцевостях. Назвати всіх їх
— священиків і побожних вірних — нам 
не легко, але всіх їх ми пам’ятаємо в на
ших молитвах.

Ми дякуємо Вам за виділення нам по
мешкань у Ваших дорогих і працьовитих 
та скромних парафіян, де ми почували 
себе як дома — і нагодовані, і доглянуті, 
і привітно прийняті за всі дні нашого 
перебування в їхніх добрих родинах.

І Владика ПЕТРО, Єпископ Січеслав- 
ський, і я як .голова Української Право
славної Церковної Ради просимо Вас усіх

прийняти від нас щиру ПОДЯїМУ і пам'я
тати нас у Ваших щонедільних і щоден
них молитвах до Господа і Його Пречис
тої Матері та всіх Святих, а ми обіцяємо 
Вам взаємно молитися за Вас усіх — все- 
чесне духівництво й побожних вірних 
нашої Святої Церкви на Брітанських ос
тровах.
Нехай Милосердний Господь сподобить, 

нас ще раз зустрітися з усіма Вами в 
доороміу здоров’ї, спокої і радості ду
шевній. Нехай Він благословляє Вас у 
всі дні на добрі діла для слави Його Все- 
святого їм єни.

протопресвітер Олеюсандер Биковець

27 вересня 1980 р. Б. 
Братові Петрові Плевако 
Голові Братства Св. Ап. Симона Зилота 
Титареві УАОЦеркви Св. Ап. Симона Зи

лота, Париж, Франція 
Високоідостойний і улюблений брате 

голово!
Від імени Української Автокефальної 

Православної Церкви (Соїборноправної) 
в СІЛА і від її Керівного органу — Ма
лої Ради зокрема висловлюю Вам сер
дечну подяку за покладені Вами труди й 
клопоти під час відвідин Парижу Пре
освященним Владикою ПЕТРОМ, Єписко
пом Січеславським, правлячим Єписко
пом нашої Св. Церкви.

Зокрема щиро дякуємо Вам за скла
дення вінка на могилі бл. п. Головноог 
Отамана Симона Петлюри поруч з вінком 
від УАПЦ(Соборноправної) під час па
нахиди за спокій душі Великого Сина 
України на його могилі на цвинтарі Мон- 
парнас, що її відправляв Преосвященний 
Владика ПЕТРО 13 серпня 1980 р. Б. з 
представником нашої Єпархії в Англії 
братом Павлом Метюком.

Молитовно бажаємо повного виздоров- 
лення Вашій високоідостойній Дружиш 
Марії, а нам усім дочекатися нової мож- 
ливости відвідин Парижу і збудованої 
нашими спільними заходами церкви Св. 
Ап. Симона Зилота під Вашим активним 
проводом та відправи в ній за Матір На
шу Україну, за весь побожний народ її 
і за лоляглих у боротьбі за ЇЇ визволен
ня під прапорами Головного Отамана 
Симона Петлюри.

За Маліу Раду УАПЦ(Соборноправної) 
{протопресвітер Ол. Биковець
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МИТРОПОЛИТ МИКОЛАЙ БОРЕЦЬКИЙ
(* 6.ХІІ.1879 — f 1936)

(ДО СТОРИЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

«Поруч із розп’ятим тількищо митрополитом Василем» на 
мене чекае мій хрест. З безмежної любови до Бога, до нашого 
народу, я готовий на жертву. Нехай буде воля Всевишнього»...

(З промови (Митрополита Миколая на 2-му Всеукраїнсьікому 
Церковному Соборі в Києві в 1927 р.)

КОРОТКА БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

«Борецький о. Миколай Миколаєвич, 
син священика, народивсь 6-го грудня 
1.879 року в м. Сарнах «а Київщині. П’я
ти років осиротів і залишився на руках 
матері та близької рідні. Дуїховну освіту 
одержав в Уманській школі і (Київській 
геминарії, іяіку закінчив 1901 року. Того ж 
року було його призначено за вчителя 
і д о  двохкласної школи м. Липівщя на Ки
ївщині, а 1902 року, післія закінчення ко
ротко-термінових курсів в м. Харкові, 
переведено ідо второкласної учительської 
школи до села Кирилівки на Звенигород- 
щині. З 1904 рому почалося його священ- 
ство: спочатку в парафії села Коханівки 
на Поділлі, потім села іМалої Жмеринки, 
далі Жмеринки і м. Гайсина, що тенс на 
Поділлі. Поруч із овяіщенством довелося
о. Миколаю Борецькоміу а законовчите- 
люївати: в с. Коханівці в однокласовій мі
ністерській школі, в с. Жмеринці в одно
класовій парафіяиіьніій і двахкласовай за
лізничній школах, в м. Жмеринці в хло- 
я’яічій і дівочій гімназіях, в м. Вінниці 
в Учительському інституті, в м. Черкасах 
« учительській семінарії та в м. Г ай сит 
в дівочій гімназії.

1914 року було його запрохано 259 
яіїх. полком виступити на війну, де о. 
Миколай Борецький пробув до 1916 року, 
виконуючи обов’язки військового свяще
ника і благочинного 65 пішої дивізії. 1921 
їю-кіу із-за проваджень церковних служіб 
на українській мові, було його підверг- 
яуто різним тяжким утискам з боку сла- 
в’янської Церкви (Каміянець-Подільським 
«пискоіпом Російської Церкви Піменом), 
і того ж року 1921 о. Миколай Борецький 
фактично приєднався до УА/ПЦ. 1922 ро
ку о. Миколая Борецького в м. Гайсині 
фуло поставлено иа єпископа УАПЦ, згід
но обранню Київського 1-го Всеукраїн

ського Православного Церковного Собо
ру, і залишено повітовим єпископом Гай- 
синщини. 1924 рокіу о. Микоигай Борець
кий, за дорученням ВЛЦРаіди, два місяці 
(червень-ілипень) працював на Полтав
щині. 1927 р. в мішці червні, його запро
хано ідо Зінов’євчцини. Другим Всеукра
їнським Православним Собором 24 жовт
ня [1927 p.] його обрано на митрополита 
всієї України. За родинним станом вді
вець. Дітей не має.»1)

ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ 
МИТРОПОЛИТА МИКОЛАЯ

Ще до революції 1917 року, працюючи 
настоятелем Св.-Миколаївського («Старо
го», як його називали) Гайсинського Со
бору, о. Миколай Борецький визначився 
як громадський і церковний діяіч-украї- 
нець. Вся н аці о н ал ь н ас в і д ом а інтелігенція 
Гайсинщини завжди гуртувалася коло ви
сокоавторитетного свого пастиря.

Українська Автокефальна Православна 
Церква поклала початок свого відрод
ження в роки тяжких національно-рево
люційних змагань та громадянської війни 
(1917—-1921). В цих умовах почалося від
родження: Української Православної Цер
кви і на Гайсишцині в наслідок діяльно- 
сти настоятеля Собору в Гайсині, при 
співучасті інтелігенції та свідомого мі
щанства й селянства.

В 1921 році о. Миколай Борецький влу
чив ся в рух відродження УАПЦ, приєд
нався до Не-Ї. В 1922 році він біув постав
лений на єпископа Гайсинського. Авто
ритет його зростав з дня на день. Свої
ми пастирськими змістовними промовами 
він полонив населення своєї округи. Учи
тельство й інтелігенція Гайсинщини ма

г) «Церква і Життя» ч. 5. 1927 р. стор. 
377. (Мову й правопис зберігаємо—Ред.)
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сово пішла до свшценичої праці, і як 
оповідає живий свіїдок: «Не буїло ні одної 
Служби Божої, щоб на ній не було ви
свячено нового священика чи диякона.»2)

Гайсинщина, Полтавіщина, блисавет- 
градщина згадують єпископа Миколая 
з великою повагою й пошаною. Автори
тет його буїв великим серед населення 
всієї України. Цього не могла не заува
жити совєтська влада й органи ЧК-ГПУ- 
НКіВД. ;Вже із перших років відродження 
Української Автокефальної Православної 
Церкви (1921—1955 pp.) совєтська кому
ністична влада вирішила зліквідувати її, 
бо :це була Церква українського народу. 
Ця влада стала підготовлю®ати до цього 
так З'вану «громадську опінію», почала 
арешти перших єпископів (митр. Василя, 
архиепископа Олександра Ярещенка). 
Вона не забула й єпископа Гайсинського 
Миколая Борецького. Московська «Прав
да» з 25 листопада 1925 р. і харківський 
«(Комуніст» з 27 квітня 1926 p., простила
ючи тернисту доропу УАОЦ і її священ- 
нодіячам та церковно діячам, рядом з на
міченими до знищення: митрополитом 
Василем, арх. Нестором Шараївським, 
ороф. В. Чехівським, Костем Товкачем, 
арх. О. Ярещенком згадали й ім’я єпи- 
акопа Миколая Борецького, обвинувачу
ючи його як «члена української демокра
тичної групи та голову Гайсинської го
роде ької думи».

Під час Другого Всеукраїнського Со
бору УАПЦ в 1927 році большевики зро
били спробу остаточної ліквідації ІУАПЦ. 
їм треба було зламати авторитет митр. 
Василя Лишківського, і тому вони домог
лись усунення його еі стану його митро
поличого служіння УАПЦ. Собор звіль
нив митрополита, але не засудив його, як 
того домагались органи совєтської влади.

Тоді ж було обрано на митрополита 
Київського і 'всієї України єпископа Гай- 
синськоіго Миколая Борецького.

Закиди совєтської влади УАПЦеркві v 
«політиканстві», «іпеттлюрівщині», «націо- 
нал-шовінізмі» митр. Миколай почав пе
ремагати тим, що провадив свою діяль
ність на суто релігійних підставах: Суво
ро аскетиічна особиста поведінка митро
полита, глибокі містично чхрист иянс ькі 
проповіді з амвону, пастирські поради

2) «ПУ» ч. 11, червень 1953, стор. 12.

в службових і приватних обставина: 
життя. Але все це совєтській владі не по
добалось ще більше, ніж іпрямі, гостра 
обличительні (викривальні) промови ми
трополита Василя Липківського.

За діяільности нового митрополита со
вєтська влада спостерегла зростаюче мо
рально-християнське значення і вилита: 
УАПЦ серед українського народу. Тому 
вона поспішила прискорити остаточну лі
квідацію УАПЦ: вона тиснула, провоку
вала на кожному кроці діяльність митро
полита та духовенства і діячів церков
них, йому підпоряідкованих, що були щи
ро пов’яізані внутрішньою свідомою без- 
примусовою дисципліною й пошаною до 
авторитету свого первоієрарха.

Тяжкі обставини життя УАПЦерквк 
яскраво відображені в доповіді митроио- 
лита Миколая на Микільських Зборах, 
в Києві 29 травня 1928 року. Вони позна
чились:

1. В підступній діяльності людей, не
відомих для Церкви, ЯКІ СВОЇМ ВІПЛИВОЗІ 
на менш свідомих членів Церкви, прихо
вуючись в ній, розкладають ЇЇ.

2. В матеріяільній вбогості УІАПЦ, що 
була така велика (вбогість), що Церква 
не спромоглась допомогти навіть хворо
му тоді арх. НестО'ріу Шараївському, який 
від виснаження сил вліг у ліжко, не ма
ючи засобів до життя.

Не зважаючи на все це, митр. Микол н-". 
закликав до посилення внутрішнього мо
рального життя УАПЦ, до піднесення су
то християнських настроїв, до плеканий 
плодів духа.

Разом з тим, митр. Миколай вказузазг 
на добрі ознаки в житті УАПЦ, що по
лягали:

1. В самотності, «якої, як жупелу, бо
яться наші православні в нас течії, ще 
дає нам повну від них незалежність і ту 
волю церковних дій, що тільки одні мо- 
жіуть привести нас до повного оздоров
лення нашої віри і відновлення устрою 
оуто Апостольської Церкви. . .  Ідеологія 
УАЛЦеркви лежить в підвалині новітніх, 
людських церковних шукань» .. .

2. В тому, що «храми УАПЦ перепов
нені вірними, які на запитання, чого воч* 
шукають в УАПЦ, вам скажуть, що ї-м 
«трудно на душі» і тому вони прийшли 
до УАПЦ, бо тільки в УАПЦ вони відчу
вають новий дух, нові теплі настрої. Оце
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все ми маємо в УАПЦ і ніколи не вяай- 
демо там, де -все змертвіло і чекає черги 
на похорон.»

3. В повному провалі обвинувачення 
іУІАіПЦ в «неканонічності і безблагодатно- 
сті», що не заслуговує на думку митр. 
Миколаїв жодної уваги, і «відповідати на 
це питання є зайвим і недостойним.»

4. В тому, що «проголосивши автоке
фалію, соборноиравність, білий епиокоіііат 
в нашій Церкві, та деякі інші принципи 
в нашій Церкві, — ми ніби склали ідео
логію УАПЦ. Але найперше нам слідує 
подумати про сил)у Христа, яка зціляє 
всіх: це є любов до Бога і людей, істино 
християнський дух, який лише один може 
вилікувати трагедії людського життя, да
ти ноівий християнський світогляд, а з 
цим і іншу християнську ідеологію, до 
якої рветься тепер новий світ і яку скла
дає своїми силами УАіПЦ.»8)

3) «Церква і Життя» ч. 2/7 1928, стор. 
9.3—98.

УМОВИ ДІЯЛЬНОСТИ МИТРОПОЛИТА 
МИКОЛАЯ БОРЕЦЬКОГО

Діяльність митрополита Миколая Бо
рецького розпочалася1 в роки першої п’я
тирічки, ,в пляні якої було: загнати селян 
у колгоспи, знищити релігію, змусити су
спільство служити інтересам коміуністич- 
ної совєтської держави. На Україні від
бувся погром селянства, так зване «роз- 
ку.ркулюіваннія». Було 'розстріляно й за
слано до концентраків свідоіму частину 
селянства. Відбулися масові арешти, за
слання- і розстріли інтелігенції. Було по
ставлено в цілком безправне становище 
духовенство УАПЦ, збільшилися арешти 
і фізичне винищ|ування його. В роках 
1928—1930 було заарештовано три чвер
ті всього українського духовенства.

Над ім'итроіполитом Миколаєм і кращи
ми єпископами УІАОЦ тяжіла брутальна 
сила князів темряви віку цього — боль- 
шевицька влада, що вже ііхрорекла: «По
винні вмерти!».

ЛІКВІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
АВТОКЕФАЛЬНОЇ ЦЕРКВИ

За наказом совєтської влади було 
окликано до Києва на початку 1930 р. 
всіх єпископів УАПЦ, які ще залишили
ся на волі, і змушено їх підписати акт

про «самоліквідацію» УАПЦ. Це сталося 
в днях 28—29 січня1 1930 року. Тяжкий 
був перебіг того «соборіу», який ГПУ на
звало «Надзвичайним Собором УАПЦ». 
Митрополита і шиокопів, які обороняли 
право на існування УАПЦ, було змушено 
в самий брутальний спосіб підписати акт» 
що його вони не хотіли підписати. До
сить прочитати інформації в справі «са
моліквідації» УАПЦ що їх було надру
ковано в київській «Пролетарській Прав
ді» б лютого 1930 року, щоб перекона
тись, в обставинах якого страшного тис
ку провадилась ця «самоліквідація».

Митрополит іМиколай не хотів підпи
сувати того ганебного актіу, плакав і про
сив звільнити його від підпису, а приму
шений все ж таки підписати, —■ знепри
томнів.

АРЕШТ 1 ДОЛЯ 
МИТРОПОЛИТА МИКОЛАЯ

В скорому часі після того «Надзвичай
ного собору УАПЦ» було заарештовано 
митр. Миколая Борецького, а за ним ін
ших єпископів і священиків та вірних 
УАПЦ. Було обвинувачено їх в належ
ності до ОВУ. Переважну більшість їх 
було розстріляно, а інших було відправ
лено до концентраків особливого при
значення ОГПУ.

По містах і селах України було зачи
нено й зруйновано храми, в яких від
правляли Богослужіби українські свяще
ники. Цих священиків було змушувано 
до зречення від їх овященичого сану, 
було їх тяжко катовано в тюрмах, а в 
концентраках їх ставили в виключно 
тяжкі іумови й на тяжкі роботи.

Митрополит іМиколай відбував своє 
ув'язнення в київській та харківській тюр 
мах. Попереднє слідство над ним відбу
ваюся з побоями і знущанням агентів 
ШУ.

Пізніш митрополита було відправлено 
з г.рупоію засуджених за процесом СВУ 
до сиеціяльного політичного ізолятора в 
м. Ярославлі на Волзі, і там було його 
ув'язнено з суворою ізоляцією.

В Ярославлі, в ізоляторі, агенти ГПУ 
змушували митрополита Миколая підпи
сати заготовлений ними лист, в якому 
було сказано, що в СССР немає утисків 
релігії. На це митрополит відповів: «Ко
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ли б у Совєтсьїкому Союзі не т л о  утис
ків релігії, то я 6 тут не сидів!». Він від
мовився [підписатись іпід цим листом.

За це агенти іГОУ почали ще гірше ка
тувати митрополита: його садовили до 
•вогких камер ізолятора, до камер пере
повнених кримінальними злочинцями, бру
тально з ним поводились. Все це так 
вплинуло на чулу душу митрополита, що 
фін психічно захворів.

В 1933 році вже виразно хворого митр. 
Миколая було перепроваджено до кон

центраційного табору на о. Соловкая:. 
Хвороба митрополита збільшувалась. І 
вже безнадійно хворого його було пере
везено їв 1935 році до Ленінградської 
п с и х іа т р и ч н о ї  лікарні. Останні відомості 
про митрополита дійшли на Україну з 
цієї лікарні в 'кінці 1935 року. Там він 
скінчив смертю мученика свій апостоль
ський шлях служіння УАПЦ, очоливши 
Собор іпервомучеників новітньої хресної 
доби Православної Христової Церкви 
українського народу, Прот. М. ЯВДАСЬ

Протопресвітер І. Губаржевський

УПОКОЙ, го сп о д и ...
«Боже духів і всього тілесного! Ти смерть переміг і силу диявола 

знищив, і життя світові ТвоємК" подав. Сам, Господи, душі спочилих 
рабів Твоїх повікнеза'бутніх мучеників за Віру і Уікраїну митрополитів 
Василь і Миколая і всіх, що за нашу Церкву й Батьківщину життя своє 
віддали, упокой у місці світлім, у місіці квітучім, у місці опокою, де 
нема ні недуги, ні жіуріби, ні зідхання».

Душі спочилих, Христе, упокой,
Душі спочилих, — та досі живих, — 
Споминів рани глибокі загой,

Споминів рани про них!

Вічную пам’ять спочилим створи 
В час воскресіння і в час боротьби, 
Тим, що сказали нічної доби:

«Діти Христа — не раби».

Тим, що крізь море спокус життьових, 
Як по сухому, на міуки пройшли,
Тим, що їх голос і нині не стих 

В муті земної імли.

Дай нам невгнуту снагу Василя 
І Миколая негаснучий дух,
Щоб їх молитвами Рідна Земля 

Встала з неволі і мук.

Благослови шляхом їхнім іти,
Тим українським, несхибним, вузьким, 
Тим, що €ДИНИЙ веде до мети,

В цілість зв’язавши віки. . .

Душі у Царстві Своїм осели,
Там, де немає недуги й журби,
Там, де немае тужіння землі,

Лиш вічна радість в Тобі.

УВАГА! СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІ І ВІРНІ! УВАГА!
Видавництво УАПЦ в США „Православний Укоаїнеиь* 

випустило першим друкованим виданням

„ПРОПОВІДІ НА АПОСТОЛЬСЬКІ ПОСЛАННЯ”
МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ липювського.

Понад 200 стор., добрий папір, обкладинка М. Дмитренка. 
Післяслово протопресвітера проф. Ігоря Губаржевського.
Ціна з пересилкою $5.00 — на групові замовлення знижка. 
Набувати в парафіях УА.ПЦ або замовляти v Видавництві: 

ORTHODOX UKRAINIAN 
5160 Harold, Detroit, Mich. 48212
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Протопресвітер І. ГУБАРЖЕВСЬКИИ*

А К С 1 О С
Вшановуючи невтомного працівника на церковно-національній ниві» визначного 

священика, проповідника й публіциста бл. п. протопресвітера професора отця Ігоря 
Губаржевського в 10-ту річницю його передчасної кончини, що наступила від ін
фаркту серця 5 листопада 1970 року в Нью-Йорку, нижче передруковуемо одну 
з його прекрасних статтей про Відроджену УАПЦ, якій він вірно служив на Україні, 
у Великому ісході, на Брітанських островах і на вільній землі Вашінґтона — аж до 
смерти.

Р е д а к ц ія

Сорок раків тому (яік же близько, але 
й як далеко!) відродилася Українська 
Православна Церква.

І в яікиїй час!
Українська Держава біула втоплена 

в кроіві большевицькими орідами. По
встанські загони гасли у змаганні із сто
крат сильнішим ворогом.

Дикі безібожницькі «карнавали» з се
редньовічними смолоскипами намагали
ся витравити з української душі віру 
в Господа Бога.

Комуністи оправляли свої дикі оргії 
на руїнах наших визвольних змагань.

Україна вмирала, пробита московсько- 
большевиїцьким ножовим ударом у ши
ну, —

і падав на скривавлену землю з рук 
її наш святий жовто-(блакитний стяг. . .

Саме в цей час зневіри й оідчаю за
сяяв з новою силою в небесній блакиті 
золотий хрест Святої Софії, і залунали 
на ввесь світ слова нового Апостола 
на горах Київських: «Народе Україн
ський! Пд прапорами з образом Христа 
і Матері Боокої, під святим знаком Хре
ста здобували твої прадіди волю Бать
ківщині. І зараз підеш ти не під зна
ком безібожницьким, а під хоругвами 
відродженої нині рідної Православної 
Церкви, Церкви Української, на захист 
своїх віковічних прав, прав на нашу 
самостійність, прав на наше вальне ду
хове піднесенню!»

Так говорив на Першому Всеукраїн
ському Церковному Соборі сорок років 
тому Митрополит Київський і всієї Укра
їни Василь Лииківський.

■Відродилася Українська Православна

Церква й проголосила свою незалеж
ність від московських церковників!

. .. Мусіли звільнити Святиню Софіїв- 
ську загорділі владики — сліуги москов
ські, а замість них стали перед престо
лом, перед стародавньою вівтарною 
Ярославовою Нерушимою Стіною, об
ранці Божі й Українського Народу, які 
зразу ж у вигляді видимих митр одягль 
на свої голови тернові вінці Христових 
Мучеників. ..

Стали, і разом із хрестом підняли той 
п рапор жовто -'бл а китний, що з рук Ма- 
тері-України хилився додолу, коли сті
кала вона кров’ю.

Засяло сонце, заграла у його про
мінні блакить — це відновилася: по цілій 
ікраїні боротьба — боротьба за Христа 
-й Україну.

Дуїв холодний большевиїцький вітер 
з півночі, з дикою радістю витанцьову
вав свій смертоносний танок у морозя
них сніговіях, а на Україні сталося чудо:

Росли на морозі комуно-больше- 
вицького терору свіжі квіти Укра
їнського Вдродження, бо ходив по 
Україні Христос і Своїм подихом 
нищив силу московсько - безбож- 
ницького морозяного вітру. . .

. . .  Не зміг тоді /большевицьїкий вітер 
заморозити розквітлі серця, і встала то
ді знову на ноги здавалося смертельно 
поранена московським ножем {Україна і, 
побачивши любов та завзяття своїх си
нів і дочок — усміхнулася. -.

Засяяли українські, церковні громади, 
як зірки в чистому літньому небі, — 
не полічиш: ось 50, 100, 1000, 2000...
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багато . . .  Вишко (піднялися вони в сер
цях українських, не дістати їх москов
ській каламутній злобі.

З широкого Харкова освітило усю 
Слобожанщину сяйво великого ідуїха Ар- 
хиепиокоіпа Олександра Ярещенка, з Пол
тави 'Прорізало большевицьку темряву 
чуле й ніжне слово Архиапископа Йо
сипа Оксіюка, над кучерявого* Вінницею 
піднялася' зоря Архиєпископа Івана Тео- 
доровича, а з стародавнього Житомира 
почувся орлиний клекіт Архиєпископа 
Степана Орлика . . .

«Гей, піднімайся, Україно, іпіід прапо
рами Христа, старими православними 
прапорами козачими:

нам поможе Святий Юрій іде й -Пре
чиста Мати . ..»

Як У сні було, —
а не сон, — 

як у казці,
— а бувальщина.

Та й гули ж весняні буревії
у Києві, — як у Холодному Яру. 
на Поліссі, — як у Харкові. . .

І стали .петлюрівці — лишківцями, а 
ЛИПКІВЦІ — петлюрівцями.

Пізно, але опам’ятався ворог і послав 
свого дракона знімати зірки.

Широкою дугою уіпала з Харкова зір
ка Ярещенка, а Орликова закотилась 
аж на далекі Соловецькі Острови . . .  і там

. . .  Зустрівся погляд слідчого з чисти
ми, як ранішня роса, очима Митрополи
та Миколи борецького і впав помийною 
булькою додолу.

Муічіеник напівлежав з прив’язаними 
до стільця руками.

— Скажеш?
— )Я сказав усе.
— Лі, не все!!
Уперлася в свою жертву помийниця 

очей слідчого.
— Усе, одо треіба.
— Скажеш, гаде, скажеш!!! — боже

вільним голосом ізавереацав слідчий і . . .
у д а р и в ,  

ушарив в обраїзі святого мученика Са
мого Христа! Бо тоді мс у Миколаєві 
жив Христос, перебравши його дух до 
Себе. . .

А думка Митрополита була вкинута
«Прибігли великі /щури... (Кусають, гри

зуть . . .  А ось якісь потвори з каламут
ними, як у слідчого, очима. . .  Ой, як бо
лить, ніби вивертають кості в сугло
бах . . .  (Думки виринули на поверхню 
свідомости.) Ой, який несамовитий біль, 
яка міука за Тебе, Христе, за Тебе, така 
далека від цього проклятого Петербур- 
гу-Ленінґрада Україно моя,. . .  від цієї 
оідвічної катівні українців . . .  За Тебе . . .  
(Думка знову пірнула в підсвідомість.) 
Ой, хтось куса€. . .  Хто? .. Це вже зем
ляк, українець . . .  Цей, мабуть, найболю
чіше ...»

Лежить «а іпіідлозі зібитий чобітьми, 
з викрученими ріуками Митрополит Ми- 
колай, славний наступник Великого Ва- 
сиія, лежить збожеволілий, дивиться на 
слідчого скляними очма, а той.. . боїть
ся цих очей, ховаіє від ниїх свої: «Не 
зрікся, (збожеволів, а не зрікся. Звід
ки ж така їсила у н и х ? ! » . . .

. . .  Стоїть перед «судом» трійки кре
мезна, але вже зігнена, невисока по
стать шістдесяттрьох літнього Митропо
лита іВасиля:

— Ви обвІ'НіЯеГЄСЬ В ІЗМЄНіЄ отєчєству.
— Це неправда, ніколи я України не 

зраджував ...
— ІПочему все ваші попи — бившіє 

петлюровскіє офіцери?
— Я не винен, що серед старшин 

Української Армії є віддані Українській 
Церкві люди.

— Малчать! Как смєєшь так отвєчать 
суду? Заґонім на 25 лет, — нє так за
говоріть!

— Двадцять п’ять років! Вже такої 
ласки від совєтської влади й не споді
вався. Думаю лише два-три роки ще 
на цьоміу світі прожити, а ви — спа
сибі вам — (двадцять п’їять.

У ЕІІДПОВІІІДЬ криві усмішки і розгубле
на думка: «Ну і іШд! Ми ему каторгу, 
а он над намі смейотся . . .  Отюуда же 
така» Сіліща у н і х ?!» ...

І невідомо, де склав цей Великий Ми
трополит чесні останки свої. . .

Минуло сорок років. Сорок років кри
вавої боротьби невмирущої ідеї Хри
стової з Антихристом на сплюндрованій 
ворогом Україні.
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кце раз вкрилася -рясними новиїми 
могилами Рідна Земля/.

І земля сибірська, 
ї земля німецька.

І ще багато-багато 
інших земель . . .  

—«Защо Тебе сплюндрували,
Защо, Мамо, гинеш?
Чи Ти рано, до схід-сонця,
Богу не молилась?»
— «Молилась я ...»

-ЧК — ПГТіУ — ШіВД — МіВД — УҐБ...
Круки, круки над Україною. . .  

Комнезами, сільради, ком’ячейки, ком
сомол, піонерзагони .. .,

СОЗ’и, -колгоспи, совхози, комуни . . .
(Вся 'Україна в стратах!) 

Ліквідація «куркулів» як кляси, а да- 
яі — «підкуркульників», «індусів^-одно
осібників, ліквідація селянської неза- 
лежности через страшний п я я н о в и й  
(бо ж усе в «'Соіціяітізімі» шхяноване), 
через страшний пля новая ий штучний 
голод . . .

...мертві, непоховані цілі родини в по
чорнілих їв ід жа ху хатах ...

мати їсть своє рідне дитя, а кісточ
ки... іпід іпіл... і збожеволілими очи
ма дивиться, яік смерть і над нею 
підняла свою гостру косу... (смерть 
чи Сталін?., іхіба ж це не .все одно?!) 

Повні Соловки (приречених на 
смерть . . .

Повна Колима /приречених на 
смерть.. .

Повна Сеіреідш Азія прирече
них на смерть . . .

Пошта Україна приречених 
на смерть . . .

Україна приречена на 
смерть. . .

— «Де ж Ти, Господи?» — в усьому 
і над усім

ЧК — ҐОУ — НКіВД — МВД — УГБ... 
Але ні, не в усьому і не над усім; 

там, у глибинах людського серця, як 
у церкві на Страсті Господні, горить ба
гато свічечок, дбайливо бережених від 
«одувів чужого вітру: Петлюра, Литов
ський, Єфремов, Чехівсьхий, Старицька- 
Черняхіївська, Павлушков . . .  СВУ, СУМ, 
У HP, УА1ПЦ... майбутня Українська Дер
жава, майбутній іПатрія-рх Київський і 
всієї України ..

. . .  І от рік 1941-й.
Ще рвуться набої на величезних бо

йовищах сто розтерзаної /України, а вже 
в Києві, по всій Україні, гримить ім'я 
В а с и л я  Литовського, відроджується 
УА'ПЦ — безсмертна сила українського 
народнього діуїха.

Стають перед престолами священики, 
як воскрешені мерці, виснажені, тільки- 
тільки душа в тілі.

А де ж єпископи?
«Осталися могили по полю...»

Неправда: і могил не осталося . . .
Але на заході, чути, є українські єпи

скопи.
Нема зв’язку. Крізь німецькі перепони 

продираються туди апеціяльні посланці.
Єпископи іпогоджіуютьсія, визнаючи 

нашу відроджену 1921-го року Україн
ську Автокефальну (Православну Церк
ву. А як же, визнають. X о ямський Ми
трополит цілком визнає канонічність ду
ховенства УАПЦ і Київську Церковну 
Раду, -якщо . .. вона запросить його на 
митрополичий престіл Київський і всієї 
України — престіл одноіменного йому 
Іларіона, Петра Могили, ну і (нехай вже 
так покищо буде) Митрополита Василя 
Липківського. . .

«Визнаю і приємлю!»
І Собор єпископів у Пінську: «(Визнати 

духовенство УАіПЦ 1921 г̂о року в су
щому сані». . .

Прийшли — горді, ве,льможні. . .
. . .  Аж ось з того світу, світіу Соловець
кого, появляється у Києві з сухітними 
віпалими грудьми єпископ від покійного 
Митрополита 'Василя — Юрій Тесленко, 
обдертим, з паличкою . . .

Сів коло дверей канцелярії Архнєпн- 
скопа Київського й Чигиринського, а 
до нього священики, як бджоли 50 
матки:

— Всечеоний Отче . . .
. . .  Пройшов повз Архиєпископ і іро

нічно:
— Маєте втіху, ваш єпископ з’явився...

«Ваш»?
«Ваш»?

«А чету не НАШ???»

Скитальщина.
У Мюнхені синод УАПЦ: «Переруко-
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положити іпрешітера Івана Теодоровича
ЯК НвкаНОНІЧНОГО».

— А <руКОПОЛОЖЄННЯ ЛИПЮІВСЬКОГО? 
А ваші попередні уїхівали? А наша Церк
ва?

— Мовчіть, мовчіть! («Аівтодафе,, ав
тодафе!» — воі загомоніли. «Він — єре
тик!») він — реформатор. . .

А-як же ваше визнання?
— Скінчена! Яке там визнання1?
— А ваше визнання в сущом/у сані 

священиків? Серед них же й ті, яких 
Теодорович вмовчував!

— Мов-ч-і-іть! Ще прийде час, коли 
історія! Лшіківського судитиме.

— Його, мученика? А ви не боїтеся 
її суду?

—о—
Сорок років минає, і в Америці, Ка

наді, Німеччині, Англії, Арґентіні, Бра- 
зілії віїддані .ідеї УАПЦ православні ук
раїнці відзначають славне сорокліття її 
Відродження.

Стояічи на колінах моляться на Схід, 
на хрест Святої Софії, і благають Го
спода Бога, щоб Він наблизив той час. 
коли можна буде проголосити «Аксіос» 
перед Нерушимою Стіною Українського 
Правоолавіїяг Патріархові України, тамг 
де він був проголошений в часи Укра
їнської Голготи Митрополитові Київ- 
ськоміу і всієї України Василеві Литов
ському сорок років тому, року Божого 
тисяча дев'ятсот двадцять першого.

{Архиеїшскоп ОЛЕКСВЯ|

ЄДИНА ХРИСТОВА ЦЕРКВА І ПІЗНІШІ РОЗДІЛЕННЯ
(Закінчення з ч. 158)

6. Тяжкі наслідки дипломатичних 
помилок.

Людство переживає в сучасні часи ве
лику кризу, яка може стати новою тра
гедією і охопити цілий світ новим неща
стям. Щоденна безперервна зміна подій 
вказує на велику небезпеку, що загро- 
жіує світові великими заворушеннями, які 
прийдуть на зміну: слабенького миру, що 
©исить на волооку. Коли побажаємо най
ти логіку цієї світової ситуації, коли 
пошукаємо випадків, які утруднюють і 
побільшують цю світову небезіпекіу, то 
спіткаємося з серією політичних і дипло
матичних помилок, яких допустилися, за
хідні союзники в час мирової конферен
ції в Версалі. Саме існування комунізму 
в Росії є консеквенція власне цих дипло
матичних помилок.

Не станемо аналізувати тут всіх цих 
помилок, як встановлення дипломатичних 
зносин з комуністами, торговельних угод 
та інших тяжких помилок, які кинули (ПО
ВОЄННИЙ світ у велику небезпеку. Скаже
мо тут. ліпше про те, що заіхідні держави 
©чинили незвичайно велщу несправед
ливість для України як в час самої вій
ни, так і після неї.

Перед капітуляцією Німеччини і її со

юзників в листопаді 1918 року вже існу
вала -св об іди а й незалежна Україна, яка 
в тих часах змагалася з комуністами і бо
ронила свої державні границі. В той час 
Україна вже мала дипломатичні зносини 
з Німеччиною та з її союзниками. Після: 
капітушяіщї Німеччини та її союзників, як
би західні союзники мали щирий намір 
зліквідувати нову ще слабеньку комуніс
тичну державу, повинні були негайно ви
знати повну незалежність України і дати 
їй належну допомогу скріпити свої гра
ниці і стати на міцні ноги державного 
життя. Західні держави, одначе, цього 
не вчинили, ба навіть не подумали над 
консеквеніціяМ'И і вигодами признати Ук
раїну і дати їй допомогу. Навпаки: Ан
глія і Франція не захитались у своїх рі
шеннях дати негайну допомогу російсь
ким генералам-^ветеранам, як Колчак, Ю- 
деніч, Денікін, Вранґель, з певною метою 
відбудувати стару російську імперію, яка 
так багато мала з тими ж західніми дер
жавами збройних конфліктів у минулому.

Коли ж усі ті російські генерали про
грали боротьбу й дали комуністам мож
ливість скріпити своє панування над шо
стою частиною світу і тим поставили під 
загрозу саме існування миру в західнїх
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державах та й у цілому світі, — тоді 
Англія і Франція» рішилися утворити ве
лику Польщу, яка мала служити як «са
нітарний кордон», як буфер між Заходом 
і тією дивацькою і агресивною комуні
стичною державою.

Натурально, що для такої поважної 
оправи яік охорона Заходу від комуні
стичної загрози нова держава повинна 
•бути сильною, але Польща нараховувала 
тоді ледве 18 мільйонів свого населення 
і не мала достатньої сили і можливости, 
щоб виконати свої обов'язки, які вона 
прийняла іна себе. Для побільшення поль
ської сили західні держави помогли По
льщі відновити її стару агресію. З бла
гословення Англії і Франції Польща про
сто загарбала чужі землі і привласнила 
їх собі. Простори, які займає Польща, е 
бідні, піщані, неврожайні. І ось для по
більшення своїх економічних ресурсів 
Польща зайняла великі простори Украї
ни з б мільйонами чисто українського на
селення, частину Білорусії з 3 мільйона
ми чисто білоруського населення, части
ну Литви разом з литовською столицею 
Вільна, частину Німеччини з вугільними 
іиахтаїми у Верхній Сілезії. Таким чином, 
агресивним способом Польща стала штуч 
ним «моцарством» з подвійним населен
ням. Крім цього, в цій новій штучній По
льщі замешкало 3 мільйони жидів, які зі 
своїми великими впливами старанно по
магали російським комуністам, вже тому, 
що вся влада в Москві та в усьому Со- 
вєтському Союзі була фактично в руках 
жидівських комісарів. Самими вождями 
комунізму були жиди, як Троїцький, Зі
нов’єв, Каменєв, Каган овіч, Літвінов і ба
гато інших. Сам Ленін буїв жидом по ма
тері: його батьком був монгол, а матір’ю 
жидівка. Всі місцеві комісари в (усьому 
Совєтському Союзі були жиди. Тому не 
•дивно, що всі жидівські громади в ціло
му світі помагали комуністам. Три міль
йони польських жидів виявились най
більш небезпечними пропагандистами ко • 
мунізму в Польщі.

Ця нова штучно зміцнена Польща, або 
краще сказати «реконструйована» й до
повнена численними націями, які з по- 
ляіками завжди ворогували, а в склад цієї 
Польщі увійшли проти свого бажання (ба 
навіть всупереч своєму збройному про
тестові, як приміром Західня Україна),

виявилась нездібною співжити з цими 
поневоленими народами, нездібного- за
провадити сякий-такий державний лад у 
себе відома. Ні з одним із своїх сусідів 
Польща не мала прияізних зносин. З Лит
вою вона була практично в стані війни 
аж до другої світової війни. Яму ж по
міч могла дати ця мізерна, культурно від
стала і тероризована внутрішніми кон
фліктами Польща західнім державам про
ти все міцніючої комуністичної Росії?

З погляду економічного Польща та
кож не могла вплинути на прогрес і си
туацію Совєтського Союзу. Росія, — цар
ська чи комуністична, — навіть зі стра
тою тих своїх земель, які відійшли до 
Польщі, не відчула жодної економічної 
кризи, володіючи широчезними просто
рами та природними багатствами.

Крім того всього, Польща не застави
ла довго чекати на свою вроджену апо- 
стасію: зрадила власне тих самих своїх 
союзників, які поставили її на ноги й 
дозволили їй загарбати великі простори 
чужих земель, бо в 1934 році підписала 
пакт приязні з Гітлером і звільнила міні
стра заграничних справ Залеського, при
хильника західніх держав, а на його міс- 
.це поставила полковника Бека, поход
ження німецького. Задихаючись своєю 
жадобою, Польща взяла участь у роз
діленні Чехо^Словаччини і Литви, помага
ючи Гітлерові: змусила Чехо-Словаччину 
уступити Польщі граничне з нею місто 
Тєшин з його околицями. Цим Польща 
дала Гітлерові велику поміч у приготу
ванні до Другої світової війни. Лише пі
сля цих зрадницьких вибриків західні 
держави зрозуміли й оцінили nocityno- 
вання протегованої ними Польщі. Ось 
опінія найвидатнішого політичного діяча 
цього віку:

«Негайно після згоди в Мюнхені, ЗО 
вересня, польський уряд послав ульти
матум чехам, жадаючи, щоб протягом 24 
годин передали полякам повіт Тєшин. 
Не було можливости противитись цій 
тяжкій вимозі. Героїчна характеристика 
раси не повинна перешкодити нам поба
чити серію її помилок, які протягом віків 
заставили їх терпіти безконечні тяжкі пе
реживання. Бачимо в 1919 році народ 
відновлений через побіду західніх союз
ників, після довгих поколінь внутрішньої 
боротьби і поневолення, трансформовану
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в республікіу непідлеглу І ;В одну з го
ловних держав Ввропи. В 1938 р. через 
таму другорядну оправу як Тєшин відсе- 
іпароівується від тих приятелів: Франції, 
Велшшбрітанії і Сполучених Штатів, що 
її поставили «а ноги і яких вона потре
буватиме скоро знов. Бачимо Польщу 
поспішаючу, в час коїли Німеччина її об- 
сеірвіує, дістати свою порцію грабіунку 
на руїнах Чехо-іСловаччини. Під час цієї 
кризи замкнула перед самими носами ан
глійського і французького амбасадорів 
двері і відмовила впустити їх до міні
стерства заграничних справ ...»  (Вінстон 
С  Черчіль: «Ля Сеґунда Герра Мунді- 
*гль» — Се сіерне ля тормента, Едісіонес 
Пеусер, Буенос-Айрес, 1958, стор. 186— 
187).

І далі:
«І тепер, коли вся поміч і користі роз

віялись, Велика Брітанія виступає, пода
ючи руму Франції, для гарантування ці- 
лости Польщі, — цієї Польщі, яка з апе
титом гієни, всього шість місяців тому, 
злучилася з тими, що були здецидовані 
ограбувати і знищити Чехо-Словаччину 2> 
(там же, стор. 305 — 306).

З Україною оправи пішли б зовсім від
мінно. Без України російський комунізм 
не міг би був утриматись. Без україн
ського хліба Кремль не міг би прокор- 
мити навіть половини свого населення. 
Більше: з відлученням України від Росії 
Москва стратила б вугілля в Донецькому 
басейні, залізо, хліб, овочі й інші про
дукти першої потреби. Але головне, що 
незалеіжна Україна відсепарувала б Росію 
від Чорного моря і від Балканів, руйну
ючи постійні російські аспірації щодо 
того півострова. Також незалежна Укра
їна відсепарувала б Росію від Кавказу, 
позбавляіюічи її нафтових джерел в Баку.

В наслідок цього всього незалежна Ук
раїна могла дати західнім державам все 
потрібне для ефективної протекції Захо
ду від московських комуністів. Більше: 
Україна нараховує коло 50 мільйонів на
селення без всяких меншин, здібна ор
ганізувати сильну армію, яка могла дати 
Заходові поміч в ліквідуванні не тільки 
комунізму, але всякого роду російський 
імцеріяліізм, так властивий цій нації.

Якщо б Аигишг і Франції# помогли були 
Україні в 1918—1920 роках остаточно за
кріпити свої границі з Московщиною, мо

сковський комунізм не міг би був ево
люціонувати і ніколи не досяг би війсь
кового потенціялу, яким тішиться сьо
годні. Можна твердити, що коли б існу
вала була незалеіжна Україна, то не бу
ло б і Другої світової війни.

Крім того, Українська Православна 
Церква, як теж Українська Греко-Като
лицька Церква не впали б в криваві 
кігті комуністів і московських безбож
ників. Цілий світ знає, скільки соток єпи
скопів і священиків українських Церков 
•перетерпіли совєтські тортури і в тяж
ких міуках померли. Тисячі українських 
храмів московські безбожники зруйну
вали. А скільки невинних людей, жінок, 
стариків та дітей вони замордували?! Ли
ше в 1932 році, під час голоду, штучно 
викликаного комуністами, які загарбали 
по всій Україні хліб, померло від голод
ної смерти шість мільйонів українського 
населення!

Після Другої світової війни, в 1946 — 
1951 роках, московські безбожники ціл
ком знищили Українську Греко-Католи- 
цьку Церкву. Всіх українських у н і а т с ь 

к и х  єпископів, на чолі з митрополитом 
Львівським, як такоїж 362 уніятських свя
щеники, п с л ія  тортур послані на приму
сові роботи і пропали безслідно. Один 
лише митрополит Йосиф Сліпий вижив
18 літ тяжкої примусової праці і тепер 
знаходиться в Римі.

Коли б замість «великої» Польщі за
хідні держави помогли були Україні, не 
переживав би світ комуністичної небез
пеки, яку тепер переживає. Не пролив би 
світ стільки невинної крови, скільки ви
цідили її комуністи в різних країнах сві
ту! І ще не кінець! Агресія: Москви все 
побільшується, сила Мооковії все кріп- 
не. І небезпека в світі все стає більше 
актуальна, більше очевидна! І ця небез
пека стає тим більше загрозливою, чим 
більше світ стає все більше короткозо
рим. І дійсно! Світ став короткозорим! 
Ось московські комуністи на очах обма
нюють, використовують всяку дрібницю 
для своєї пропаганди, мають в кожній 
країні незчисленні кадри своїх шніонів 
та пропагандистів, а світ цього не бачить, 
а коли хто про це каже, — не слухає!..

Чи не пора відкрити очі й подивитись 
навколо? Чи не пора відкрити вуха і по
чути?! К і н е ц ь
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З А К Л И К
В СПРАВІ СВЯТКУВАНЬ 1000-РІЧЧЯ ХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ

Управа Крайового Представництва Ук
раїнської Еміграції на Нижню Саксонію 
(Надере аюсен), Німеччина, на свойому за
сіданні, яке відбулося дня 28 жовтня 1979 
р. в Ганновері, з участю священиків обох 
українських Церков і представниці ОУЖ, 
застановлялась над святкуванням велико
го всенаціонального ювілею — 1000-річ- 
*гя Хрещення України.

У зв'язку з тим зауважено, що в ро
ках 1978-79 з рам єн и україн ський Цер
ков на чіужині покликано до життя вже 
досить велику кількість ювілейних комі
тетів. Стверджено одначе, що всі ті ко
мітети не мають всенаціонального завер
шення й діють сепаратно, не координую
чи своїх іітлянів і дій, а тому виринає 
питання:

Чи зуміє українська еміграція, ломимо 
своїх конфесійних, громадських і полі
тичних різниць, відзначити цю великіу річ
ницю с о б о р н о ,  спільними й велича
вими імпрезами, чого сподівається і ви
магає від неї воююча Україна і все укра
їнське суспільство?

Цього не спроможний зробити в сьо
годнішніх обставинах український народ 
на Батьківщині. Натомість українська 
еміграція спроможна і зобов’язана це 
зробити в засіїуіпстві українського наро
ду в поневоленій Україні.

Цю історичну дату напевно використає 
московський уряд і Московський Патрі- 
ярхат для піднесення свого престижу в 
очах християнського світу. Російська емі
грація, з благословення Архиєрейського 
Синоду Російської Православної Церкви 
за кордоном, вже створила свій ювілей
ний комітет з 25-ти осіїб, який буде го
тувати з’їзди православного суспільства, 
виготуїє збірники наукових праць, які від
носитимуться до 1000-річчя Хрещення 
Русі, а також будуть старатися про спо
рудження храму й інших пам’ятників.

Тому поодинокі святкування 1000-річчя 
Хрещення України по різних митрополі
ях, екзархатах чи парафіях української 
діаспори будеть дрібними подіями в по
рівнянні до плянів, які собі намітили чи 
то московський патріярхат чи Російська 
Православна Церква на еміграцї.

УАПЦ і УКЦ записались золотими лі
терами в історії боротьби української на
ції за її духове самоутвердження. Укра
їнські Церкви не скорились перед мо
сковським окупантом, але принесли ве
личезні жертви в боротьбі за перемогу 
Христової Правди на українській землі.

Знаючи це, Москва рішила в червні 
1971 р. на т. зв. соборі Російської Право
славної Церкви в Загорську поробити всі 
заходи для того, щоб УАПЦ в екзилі під
порядкувати московській патріярхії, яка 
ще в 1685 році ліквідувала, за допомогою 
царського режиміу, незалежність Україн
ської Православної Церкви. На згадано
му «соборі» рішено також підтвердити 
насильне скасування в 1946 і 1949 роках 
удійних актів з Римською Католицькою 
Церквою, які були укладені в 1596 р. в 
Бересті і в 1646 р. в Ужгороді.

Стривожені за майбутність українських 
Церков українського народу, звертає
мось з синівською любов’ю і проханням 
до українських Ієрархій стати разом в 
обороні їхніх прав, взаємно порозуміва
тись в ідтуюі справжнього і братнього ук
раїнського екуменізму і спільно пляну- 
вати величаві святкування 1000-річчя 
Хрещення України, щоб тим запобігти 
московським плянам поновного фальшу
вання української історії, що можна ося
гнути лише спільними зусиллями.

Звертаємось рівночасно до всіх полі
тичних організацій і центрів, до сіуспіль- 
но-громадських і наукових установ і їх
ніх надбудов, а головно до Церковної 
Комісії при СКВУ, доложити всіх зусиль, 
щоб спільні святкування 1000-річчя Хре
щення України були маніфестацією у 
доказом нашої національної свідомости і 
єдности для добра і потреб українського 
ігароду.

Ганновер, дня 28 жовтня 1979 року
Підписи: о. М. Іванців (УКЦ), о. О. Ко

вальський (УАОЦ), диші. інж. Ю. Ко
вальчук, Т. Пелех, В. Терешкун (ОУЖ), 
М. Кловак, 3. Терешкун.

П.С. Просимо редакції тих українських 
часописів, які цього Звернення не одер
жать безпосередньо, передрукувати його.
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50-РІЧЧЯ ПРОЦЕСУ СВУ Й РОЗГРОМУ УАПЦ
З приводу 50-річчія Харківського про

цесу СВУнСУМ та розгрому УАПЦ Пре
зидія секретаріату Світового конгресу 
вільних україніців у липні ц. р. видала 
спеціальне ЗВЕРНЕННЯ, в якому між ін
шим читаємо:

<йШд чинної боротьби за українську 
державність проминуло менше ніж 10 ро
ків і зрозуміло, іщо в Україні багато де
чого ще нагадувало своє, українське сла
вне минуле. Щоб з ним остаточно роз
правитися, його висміяти, знеславити і 
докорінно знищити, для цього (було вла
штовано Харківський процес 1930 року. 
На лаву -підсудних посаджено 45 визнач
них світських і церковних діячів з ака
деміком Сергієм бфремовим як провід
ником СВУ, студентом -Миколою Павлуш- 
ковим як керівником СУМ та професором 
Володимиром Чехівським як представни
ком Української Автокефальної Право
славної Церкви (УАПЦ). Тисячів інших 
заарештованих у зв’язку з розкриттям 
СВУ-ОУМ не було притягнено до жодної 
судової відповідальности: їх знищено без 
суду.. .

У боротьбі за душу народу Москва та 
її експозитура в Україні не могли іпоми- 
нути Української Церкви. її судили на 
процесі ОВУ-СУМ у Харкові 1930 року, 
судили традиційну християнську Україну 
в особах провідників відновленої в 1921 
.році Української Автокефальної Право
славної Церкви та засудили на розгром і 
знищення. Жертвою терору впало понад
ЗО єпископів УАПЦ разом з митрополи
том - мКічеником Василем Липківським, 
сотні духовенства та тисячі вірних. Хви- 
ляі терору досягнула широкі кола укра
їнського народу: науковців, письменни
ків і поетів, учителів, кооператорів, агро
номів., студентів, працівників промислу, 
військовиків, журналістів і багато інших. 
Щоби зламати свободолюбного духа ук
раїнського народу та при самому корені 
підтяти його (змагання-прагнення до віль
ного життя:, Москва організувала в роках 
1932-33 в Україні штучний голод; жерт

вою цього голоду впали мільйони укра
їнських селіян, а осталих при житті за
гнано в кріпацьке колгоспне ярмо.

Сьогодні з перспективи пройдених літ 
кожний може підтвердити, що ані крива
ва ліквідація СВУ-ОУМ, ані розгром 
УАПЦ. ані штучний голод, ані розгул 
єжовщини не змогли спинити ходу укра
їнського народу до волі Украіїнськй на
род усвідомив собі основну істину, що 
без української держави немає життя 
українському народові, що без україн
ської державности немає для українців 
людських прав, що за свої національні 
та людські права український народ му
сить боротися. І він бореться за всяких 
умов і всякими засобами! Довголітня бо
ротьба українського підпілля, збройна 
боротьба УПА, одчайдушний змаг неско
рених в Україні аіж до сьогодні говорять 
про те, що Україна бореться і жертвуе 
всім своїм найдорожчим, щоб — за сло
вами священика УАПЦ о. Миколи Чехів- 
ського: «Хоч не ми, так наші діти й уну
ки побачили Україну як вільну й неза
лежну».

Не проіпали й ідеї СВУ-СУМ та УАПЦ: 
Вони знайшли своїх послідовників і по-, 
каонників поза Україною, які разом з 
усім нашим народом прямують до спіль
ної мети — нобіудови української само
стійної соборної держави.

У 50ч іііт т я : Харківського процесу ОВУ- 
СУМ і розгрому УА’ПЦ вшануймо пам’ять 
основоположників і членів СВУ - СУМ, 
отців Української Автокефальної Прзво- 
славної Церкви — митрополита-мученика 
Василя Литовського, численних єписко
пів, сотні священиків і тисячі вірних, що 
в боротьбі та жертві за самобутність І 
державну незалежність України жили та 
вмирали з вірою про остаточну перемогу 
нашого народу.

Хай пам’ять про них живе серед нас і 
постійно кличе нас на боротьбу, жертву 
й перемогу, що прийде у вйсліді наших 
змагань і зусиль, як приходить після ночі 
день.»
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БОРОТЬБА ЗА ЦЕРКВУ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
В УКРАЇНІ ВЛАДА РУЙНУЄ ЦЕРКВИ

НькнЙорк. (.'Пресова служба ЗП УШР)
— У московському самвидавному періо
дику «Хроніка поточних подій» за листо
пад 1979 року знаходяться цікаві інфор
мації іпро злочинне нищеннія церков у 
Рівенській області та про тройську са
мооборону віруючих:

«У селі Балашівка Березнівського ра
йону Рівенської области церкву закрили 
«на початку 60-их років. Закриття церкви 
влада вмотивувала тим, що в ній мало 
молільників і священик перестав відправ
ляти. Ікони та церковні речі збереглися.

Десять років пізніше члени колишньої 
церковної «двадцятки» звернулися до 
влади з проханням відкрити церкву, про
те безуспішно. Шслія прийняття нової 
конституції віруючі поновили клопотан
ня. Не зважаючи на те, що церква в Ба- 
лашівці о'бслуїговувала 4 села (тільки в 
одному з них більше ніж 100 віруючих), 
а до райцентру далеко й автобуси ходять 
туди нерегулярно, у райвиконкомі бада
ні івцям порадили молитися в Березному. 
(Віруючі зробили ще декілька спроб від
будувати церкву. Нарешті їх відправили 
до сільради, повідомивши, що туди на
діслані якісь папери щодо їхньої справи.

Секретар сільради Хундучко, вилаяв
ши їх бандерівцями й хуліганами та по
обіцявши посадити до в’язниці, вигнав 
їх з кабінету. Серед прохачів була Кате
рина Зубчик, депутат сільради. їй Хун- 
дучіко сказав: «Якби знали, що будеш пи
сати заяву, то не вибрали б тебе депу
татом». Одного з прохачів, Миколу Сит- 
никова (інваліда), оштрахували на 50

карбованців за порушення громадського 
порядку. Ситников звертався зі скаргами 
до райвиконкому і прокуратури, проте 
нічого так і не домігся.

Віруючі послали скарги на ім’я Бреж
нєва, іКосиґіна, а теж до Ради в релігій
них справах. (У відповідь їх повідомили, 
що листи переслані в область, звідти в 
райвиконком. Голова райвиконкому Ми- 
хайлюков заявив, що не бажає з ними 
розмовляти.
ставник Ради в справах релігії. Він запев- 
ставник Ради в справах рлігії. Він запев
нив, що «вже все узгоджено» і наказав 
скласти ще один список «двадцятки» для 
райкоіміу партії. Після від’їзду представ
ника Хундучко оголосив, що церкву від
крити не можна через те, що вона в ава
рійному стані. Він пообіцяв викликати ко
місію для оцінки обсягу ремонтних робіт.

А тим часом Марію Прокопчук, Ганну 
Прокопчук і Адама Іванова оштрахували 
по 10 карбованців кожного за те, що 
вони прибирали в церкві. Віруючі напи
сали скаргіу Куроедову — голові Ради у 
оправах релігії.

За деякий час голова сільради Чебе- 
рака запропонував мешканцям села під
писати папір про те, що вони не будуть 
випускати свиней поза межі присадибних 
ділянок. Пізніше виявилось, що зібрані 
з такої причини підписи опинилйся під 
заявою про те, що церква в селі нікому 
не потрібна. Нової заяви «двадцятки» з 
клопотанням відкрити церкву тепер у 
райвиконкомі не приймають».

ВИСТУПАЮТЬ В ОБОРОНІ ПОЧАЇВСЬКОЇ ЛАВРИ

Вашінґтон (УІС «Смолоскип»). — На 
Захід про дісталася копія «Скарги» меш
канців Почаєва і українських вірних, які 
пишуть до ОН про ситуацію в Почаїв- 
ській Лаврі в останніх роках і просять 
Об’єднані Нації їм допомогти.

Нижче «подаємо повний текст цього 
документу в українській мові ориґіналіу, 
не вносячи ані мовних ані правописних 
поправок.

"'ЧЩЦ
В Організацію Об’єднаних Націй від 

жителів м. Почаїв і богомольців. 
СКАРГА

Ми жителі м. Почаїв і приїжі бого
мольці любимо Почаївську Лавру і ба
жаємо завше в ній молитися, але зустрі
чаємо зі сторони влади багато прини
жень і насильства.

Вам відомо, що Радянський Союз бо
реться за права людини, но це тільки на
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словах, а насправді «вони грубо і безбож
но (нечітко) нарушують права вірую
чої людини.

Наприклад: >в Лочаївській Лаврі вони 
відняли всю землю і даже огород з са- 
дом, .якггй входить в охоронну зоніу ар
хітектурного пам’ятника, відрізали біля 
стін Лаври і іттередали в користування 
ліікарні і міської Ради, яюі знищили. . .  
Будинок Лаіври, бувший архієрейський 
будинок, який знаходиться на території 
Лаври і -входять в оклад архітектурного 
ансамблю Лаври, то вони забрали на
сильно під поліклініку і тому нарушили 
територію монастиря. На святих воротах, 
що ведуть в Лавру, де проходять люди 
на богослужіння, пр ойкають заграиичні 
гості, вони насильно відібрали бувшу над 
вратами церкву (? — нечітко) і розміс
тили штаб міліцейських дружинників, які 
«постійно знущаються над вірними, б’ють, 
віднімають лічні речі. Молодих жінок на
силують і забороняють ходити в церкву, 
ведуть на міліцію і беруть від них роз- 
гоиому 'про срочниїй виїзд з Почаєва і 
роблять різні насмішки. Рядом з брат
ським корпусом Троїцького Собору зна
ходиться будинок, бувший (. . .  нечітко), 
де знаходилась тиіпографія, яку закрили
30 р. тому і там тепер розмістили облас
ну психоневралогічну лікарню і у строї
ли тепер клуб біля вікон iKOpnycfy Лаври, 
що явно суперечить правам віруючої лю
дини і нарушують молитовний апокій 
братам Лаври. Психічно хворі, привезені
31 всіх сторін, роблять великий шум і 
«ричать брудні слова, яікі доносяться в 
горам божий і овящен ослу ж ителям утруд
нюють богосшКтжіння.

Для приїжих віруючих нема готелю, 
вони ідуть по квартирах, а якщо міліція 
зловить їх на квартирі, то штрафують 
людей за те, що приймають богомольців. 
Власті не хочуть повернути гостинницю 
архієрейського дому і тому богомольний 
народ повинен ночувати на камені. На 
монашеським кладбищі, де 1973 (або 
1978 ?) рокіу була коронація чудотворної 
ткони, влада розмістила в будинках лю
дей, ші позаводили курей та інш., роз
вішують на пам’ятниках більо, руйну
ють пам’ятники, виписують нецензурні 
•слова на пам’ятниках, спустошують на

ше кладбище. Таким образом, що сво
бода ігграв людини, під яму підписався 
Л. Брежнєв в Хельсінкі, місцевими влас
тями не тільки не виконується, а грубо 
нарушується і . . .  (нечітко).

Ми жителі Почаєва і віруючий народ 
звертаємося до Вас з великою просьбою 
захистити наші права віруючих людей 
віїд грубого і наглого насильства безбож
них властей.

БОГ 0!
Як дух, натхнення, творчість, дія,
Він — антипод безвольної надії,
Жагою, словом, мужністю стає,
І тим, хто мислить, руку подає!

Бог є!

Він не є шаблон, не догма і не буква, 
Він — пошук, винахідливість і думка. 
Хто сонних будить? Хто ледачих б’є? 
Хто справедливим духу додає?

Бог є!

Даремно лицарі Катинської розправи 
Його пророків нищили в підвалах.
Він юності свій хист передає 
І Прометеїв світові кує!

Бог є!

Глухий Він до ридань і до молитви — 
Діла творіть! Ділами славте Бога,
Бо Він не плач, не стогони, а битва,
Він в терняку прокладена дорога!
Брехні і фальшу Він не визнає 
І не боронить того, хто гниє!

Бог є!

Він смерть за правду, Він любов до брата, 
Він — невгасуща ненависть до ката.
І там, де джерелом натхнення б’є,
Де мужній раб на деспота встає,

Бог є!

СВЯТОСЛАВ КАРАВАНСЬКИИ 
Владімір, 1968
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ЄПИСКОП ПЕТРО ВІДВІДАВ АНГЛІЮ І ФРАНЦІЮ
На запрошення настоятеля й Парафі

яльної Ради Ов. -Во лодим ирської парафії 
УАПЦ (Соборноправної) в (Ройтоні, Лан- 
кашір, Преосвященний ПЕТЛЮ, впископ 
іСічеславськиЙ, у серпні 1980 р. відвідав 
Англію. Владику dytnpo водив Голова 
МПЦР протопресвітер Олексаедер Бико- 
©ець.

Після щасливого прибуття до лондон
ського аеропорту гостей зустріли прото
диякон Микола Павленко й бр. Михайло 
Лагоївський та ітііслй полуденку в ресто
рані примістили їх в готелі, де вони пе
репочили з далекої дороги, а тоїді вече
ряли в подружжя Лаговських.

На другий день скорим по’іїздом у ва
гоні першої кляси гості прибули до Ман
честеру разо-м з прот. Андрієм Дуібинов- 
ським, протодияконом М. Павленком і 
бр. М. Лаговським. На станції їіх зустрі
ли делегати парафії Ов. Володимира бра
ти Іван Гамалія і Павло Метюк та повез
ли познайомитися з настоятелем парафії 
протопресвітером Іваном Бурмою і його 
хворою паніматкою Анастасіїєію.

Храмове свято в Ройтоні
Після ікоіроткоіго перепочинку відбула

ся урочиста храмова вечірня, що її від
правив Преосвященний (Владика ПЕТРО

в сосліуженні о. А Дубиновського, о. Ол. 
Биковщя і протодиякона М. Павленка, а 
дякував і керував співаками о. настой- 
тель.

Головні урочистості храмового свята і 
архипастйрсьїких відвідин парафії Св. кн. 
Володимира розпочалися в неділю, 10 
серпня, зустріччю Владики ПЕТРіА перед 
храмам: дівчатка в українських убран
нях Надя й Ніна Жилко (внучки Малев- 
ських) піднесли Владиці квіти, а хлібом- 
сіллю на гарному рушнику і радісними 
словами привітав довгожданого Гостя 
голова Парафіяльної Ради бр. Ілько Ку- 
лаківсжий. На порозі храму зворушений 
настоятель протопресвітер Іван Буїрма 
виголосив привітальне слово, і залунали 
співи «Достойно є» на вхід. Аіркиєрея.

Місцеві вірні й приїжджі з різних су
сідніх громад почали заповнювати церк
ву, щоб помолитися разом з Преосвя
щенним і взяти участь не лише в кра- 
мовому святі, а й у висвяті нового свя
щеника УАПЦ — довголітнього прото
диякона Миколи Павленка, що безкорис
но служив у цій церкві, приїжджаючи аж 
з Лондону. Хори заповнилися хоірикггами, 
місцевими й гостями, які готувалися зве
личити свято своїм -співом під керівни
цтвом Петра Лисенка і на чолі з голов

Церква св. кн. Володимира в Ройтоні Найменші парафіяни Надя й Ніна Жилко
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ною співачкою Оленою Гамалією.
Брат Микола Бурма читав часи коло 

Єпископа, а на Літургії — Апостола. Ко
ли настав час, Божественну Літіургію 
з благословення Владики иочав найстар
ший віком священик — в минулому учас
ник Визвольної боротьби — о. Андрій 
Дубиновський, а апівслуїжили Владиці 
протопресвітери о. Ол. Биковець, о. Іван 
іБу-рма, протоієрей Василь Медвідь і про
тодиякон Микола Павленко, що його пі
сля Херувимської пісні урочисто рукопо- 
ложив Влаїдика ПЕНЮ в сан священика. 
Всю відправу дбайливо й професійно за- 
іпиаував на стрічжу бр. М. Лаговський та 
■раїзом з іншим фотографом фіксував 
важливіші моменти архиерейсьїкої від
прави.

■Перед 'молебнем ідо св. рівноапостоль
ного князя Володимира глибокозмістов
ну проповідь про дві місії нашого Про
світителя — державну й релігійну — ви
голосив достойний гість Владика ПЕТРО, 
а вірні вислухали її з великою увагою і 
радістю на душі, що дочекалися побачи
ти, почути й помолитися разом з Архи- 
пастирем, під опіїйу якого перейшла цяі 
парафія в листопаді 1976 р. На пам’ятку 
про цей радісний день Влаїдика роздавав 
вірним іконки Страсної Богоматері, а но- 
вовисвячений священик о. Микола Пав
ленко за нашою київською традицією 
давав цілувати св. хрест, бо на ньому 
«обновилась благодать Святого Духа».

Настоятель запросив ydix на спільну 
храмову трапезу в бічній прицерковній 
залі, а голова ПРаіди попросив Владику 
поблагословити страви, що їх дбайливо 
і з любов’ю приготували сестриці Єфро- 
синія Литвиневко, Ольга Самійленко, 
Олександра Дроібници і Варвара Волек.

Перше привітання: Архипастиреві й по- 
дяікіу за прибуття виголосив голова ПРа- 
ди, а о. настоятель подяїкував Владиці 
ПЕТРОВІ за активну духовну опіку над 
парафією і за удостоєння його сану про
топресвітера, прирікаючи вірне й нелу
каве служіння цій парафії і Сів. УАПЦ у 
Великобританії, не зважаючи на слабе 
здоров’я, тим більше що тепер він мати
ме більше помічників: не тільки о. Ан
дрія й о. Василям а й нововисвяченого 
о. Миколу. (Від парафіян промовляв брат 
Іван Гамалїя, висловлюючи радість з на
годи приіїзідіу заокеанських гоїстей та на

дію вітати і Владику і о. Биковцй ще не 
один раз.

Не зважаючи на похилий вік, енергій
ний і молодий духом прот. А. Дубинов
ський виголосив палке слово про любов 
до Бога, до Рідної Церкви й України, 
чим викликав бурхливі оплески.

Коротко промовляли брати Олекса Пе- 
іретятьїко й Микола Бурма, а зворушли
вий власний вірш «Украіїні» прочитала 
сестра Раїса Шкуренко, викликавши роз
чулення і бурхливі оплески.

Передаючи привітання православним 
українцям іВеликобрітанії від УАПЦ в 
США, протопресвітер Ол. Биковець при
гадав першого організатора УАПЦ на 
Брітанських островах і борця за Україн
ське Православ'я бл. п. о. проф. Ігоряі 
Губаржевського, прохаючи присутніх за
співати «Вічну пам’ять» йому і всім за
мученим за Відроджену У1А1ПЦ на чолі 
з Великим Митрополитом Василем Лип- 
ківсьїким. Далі голова УПЦР розповів, як 
він намагався довести до того, щоб усі 
місцеві священики УАЛЩСоборноправ- 
ної) були тут і приступили до спільної 
праці, але, на жаль, цього ще не стало
ся, тому і Владика і він продовжувати
муть заходи в цій важливій справі. Про
мовець похвалив парафіян, що виклика
ли не самого Єпископа, а з супутником, 
як і належить достойникам, чого не ро
били навіть тоді, коли наша Церква тут 
була значно сильніша. Він зауважив, що 
українці в Англії щасливіші, бо живуть 
ближче до України, тому не повинні ні
коли забувати своєї Батьківщини і бра
тів та сестер наших там, ямі й далй бо- 
іряться за волю і чекають від нас під
тримки й допомоги.

Підсумовуючи виступи всіх, промовляв 
Архипастир, радіючи перебуванням у та
кій дійсно українській атмосфері, серед 
таких щирих патріотів і побожних та 
жертовних для УАПЦ дітей її вірних. 
Владика закликав шукати один в одного 
позитивного, зближуватися, єднатися ду
шами й ідеями, і Бог за молитви св. кн. 
Володимира прискорить волю нашоміу 
народові, відновить славу й велич Рідної 
ЦеріКВ ичМу че н иці. Грімким і однодуш
ним співом «Довгі літа» відповіли вірні 
на слова Архипаетиряі

Храмову трапезу закінчено молитвою. 
У верхній прицерковній залі стомленим
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На амвоні церкви св. Володимира 10 серпня 1980 р. (зліва направо): протопресвітер 
Іван Бурма, протоієрей Засиль Медвідь, Преосвященний Єпископ ПЕТРО, прото
ієрей Андрій Дубиновський, о. Микола Павленко, протопресвітер Ол. Биковець.

сестрицям помагала молода Оксана Ме- 
ткж, а любителі рідних пісень на чолі
& голосистою Оленою Гамаліею довго 
в-иаговіували народні й патріотичні пісні, 
зокреіма пісню недавно померлого в Ан
глії учителя-/патріота Лугового.

Панахида на могилі Симона Петлюри
Наперед пов'язавшись телефонічно з 

б-p. Петром Пліевако, Владика ПЕТРО в 
суіпроводі 6р. П. Метюка 12 серпня ви
їхав до столиці Франції. 13 серпня Пре
освященний відвідав і помолився в збу
дованому на пожертви багатьох україн
ців храмі св. ап. Симона Зилота та від
відав могилу Головного Отамана Симо
на Петлюри на цвинтарі Монпарнас і від- 
сліуіжив панахиду. Бр. П. Меткж поклав 
мвіти від .У1АРЦ, а бр. П. Плевако — від 
очолюваного ним Братства УАПЦ св. ап. 
Симона.

'На закінчення свого короткого пере
буванні» у Франції Вл. ПІЕЛПРО відвідав 
Бібліотеку ім. С  Петлюри, познайомив
ся з 'її управителем бр. Иосишші-иним і 
«писався в книгу відвідувачів.

Преосвященний Єпископ ПЕТРО і брат 
Петро Плевако на могилі-Симона Петлю

ри після відправи панахиди.
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Відвідування духівництва б вірних

Повернувшися до Англії, разом в прот. 
Ол. Биковцем, П. Метюком та І. Гама- 
лією Преосвященний Владика відвідав 
шістьох священиків УАПЦ і багато ви
значних парафіян у Лондоні, Брадфорді, 
Манчестері, Престоні й ін., закріплюючи 
внайоїмства й нав’язуючи нові дж  добра 
Св. Церкви. Відвідавши бр. М. Бурм̂ у, 
Архипастир відслужив панахиду на мо
гилі його неві'джалуваної дружини Марії 
та провів кілька годин в гостинному до
мі подружжя Чоботько. Панотець і пані
матка Бурм и, о. Микола й о. Анідр-ій, Ок
сана Метюк та Михайло й Катерина Ла- 
гов-ські не раз приймали в себе заокеан
ських гостей, а голова ВРади з дружи
ною їдою запросили Владику й о. Олек
сандра до себе на цілий день перед від’
їздом їх до Лондону.

Часто господарі Владики подру&кжя 
Іван і Олена Гамалії та господарі отця 
Олександра Павло й Олена Метюки (пані 
Олена — секретар Парафііяиіьної Ради) 
по черзі запрошували до себе Владику 
й місцеве духівництво на багаті прий
няття, що проходили в братерській атмо
сфері, в будуванні плинів покращення й 
поширення церковного життя в Англії. 
Заокеанські гості ніколи не забудуть їх
ньої гостинности й опіки, вони не раху
валися ні з часом, ні з працею, ні з кош
тами. Велике їм спасибі! А Господь не
хай винагородить їм сторицею здоро
в’ям, успіхами в житті й вірі на довгі дні.

Проголошення Катедри УАПЦ в Англії.
Спільне засідання Єпархіяльної 

і Парафіяльної Рад.

Після вечірні напередодні в неділю 17 
серпня відбулася друга Архиерейсьїка Лі
тургія в храм-і св. кн. Володимира. Спі
вав хор у повному складі, часи читав 
Григорій Мельник, Апостола М. Бурма. 
Проповідь Владики була присвячена від
родженню УАПЦ в 1921 р. та зберіган
ню заповітів Великого Митрополита Ва
силя. Владиці сослуїжили п’ять священи
ків. Як і в попередню неділю, так і в цю 
хвора паніматка Анастасія приймала Св. 
Тайни. Після Літургіїї о. протопресвітер 
Іван Бурма очолив соборний молебень за 
щасливу іповоротню подорож Вл. ПЕТРА 
й о. Ол. Биковця, які молилися у Вівтарі.

В кінці відправи Грамотою Преосвя
щенного Владики ПЕТРА проголошено 
(церкву св. Володимира в Ройтоні Катед- 
рою УАПЦ (Соборноправної) у Велико- 
брітанії та затверджено причет і створе
но місіїйний осередок. Надхненний дору
ченими йому обов’язками постійного ду- 
Ьгівника причету Катедри полум’яне сло
во виголосив на прощання о. прот. Ан
дрій Дубинов-ський. У проіцальноміу сло
ві о. Олександер привітав найбільшого 
(жертводавця на придбання цього храму 
бр. Григорія Панькова, побожного пала
маря, і попереднього голову Парафішь- 
ної Ради бр. І. Лакуїзу.

На фоні іконостасу зроблено спільне 
фото Духівництва, членів бггархіяльної й 
Парафіяльної Рад, хору й сестрицтва та 
частини парафіян.

Підкріпивши сили смачним пісним обі
дом, що його приготували сестриці під 
проводом Варвари Волек, приступили до 
спільного засідання ЄЦР і ПР з участю 
Присутніх парафіян. Головував о. Іван 
Бурма, секретарював бр. Іван Самійлен- 
ко. Інформацію про події, що привели 
до П’ятого Надзвичайного Собору в 1973 
(році, дав о. Ол. Биковець, а про стан 
Церковних аправ у Великобрітаїніії інфор
мували о. І. Бурма й бр. І. Кулаківський. 
Бр. І Самійленко в дискусії висловлював 
задоволений з того, що гості з США «го
ворять до нас сучасною мовою». Багато 
присутніх ставили запитання і отримува
ли вичерпні відповіді. Засідання закінчи
лося в стані загального духового підне
сення і довір’я до керівного органу Ма
лої Ради УАПЦ (іСоїборноіправн.) в США.

Панахида на могилі Гетьманича Данила
Розшукавши могшКу Гетьманича Дани

ла Скоропадського на Гамстедському 
цвинтарі в Лондоні завдяки доброзичли
вості опікунки могили пані Калужинсь- 
кої, Преосвященний Владика ПЕТРО пе
ред від’їздом до США відслужив панахи
ду на його могилі в сослуженні Голови 
УПЦР протопресвітера Олександра Би- 
ковця, протоієрея Андрія) Дубиновського 
і священика Миколи Павленка. Дякував 
бр. Павло Метюік. На пам’ятнику з ба
рельєфом Гетьманича видніються слова 
його життьової програми: «Буд/ую Укра
їну з усіма для всіх». Вірному синові Ук
раїни й УАПЦ проспівано всіма «Вічну
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пам’ять.» (На жаль, не зроблено фото
графії, бо фотоіграф мав труднощі роз
шукати цвинтар Гамстед.)

Незабутня подорож закінчилася щас
ливим від’їздом Владики і його супутни
ка назад до США.

Вірний УАПЦ

АРХИМАНДРИТ ПАВЛО ОБСЛУГОВУЄ 
ДВІ ПАРАФІЇ

Крім обслуги своєї парафії ов. князя 
Володимира в Обурні, Н. Й., Високопре- 
подобний отець архимандрит ПАВЛО, по
чавши з липни. 1980 року, обслуговує ще 
й іцерковіцю св. апостолів Петра й Павла 
на Соїюзіївщі. Цю церкву на честь воїнів 
Буковинського куреня, що життя своє 
вііддали за Батьківщину-Уікраїн(у їв Другій 
явітовшй «війні, власними руками поставив 
п. сотник Петро Войновський.

Храмове свято в Обурні

26-27 липня' о. архимандрит Павло як 
настоятель вітав з приводу храмового 
свята в Обурні Преосвященного Владику 
ПЕТРА, впиокопа Сіяеславського, який у 
сослуженні з ним і протопресвітером о. 
Ол. Биковіцем рукоіположив У ОВіЯІЩЄНИКИ 
диякона цієї парафіїї о. Василь РІубана. 
Після Архиєрейської Сліужби Божої й 
молебня з обходом навколо церкви від
бувся крам о вий оібід. Цього дня було ба
гато гостей переважно з Сиракуз, зокре
ма паніматка Олена Склонна і її син інж. 
Ростислав, які стало відвідують Служби 
Божі, коли приїздить о. архимандрит, а 
часто їй зупиняється в їхньому гостинно
му домі в Сиракуїзах по дорозі до Обур- 
н)у. Як і завжди, Апостола читав і-нж. Р. 
Склонний, а Службу Божу співала вся- 
церква.

В час гостинного обіду о. настоятель 
представив гостей, сказавши привітальне 
олово. Довше опинився над висвятою о.

Рубана протопресвітер Ол. Биковець. 
Промовляв ще гість з Сиракуз п. Григо
рій Коваленко. Останнім промовляв Вла
дика Петро, який розпочав трапезу мо
литвою і її закінчив.

У серпні о. архим. Павло стало доїз
див на Со-юзіївку до церковці св. ап. Пе
тра й Павла. 17 серпня по Службі Божій 
при численній участі вірних і чудовій по
годі о. Павло відправив біли церковці 
торжественну панахиду за спокій душі 
6л. п. Дарії 3' Нижанківських Снігурович

— сестри дружини п. сот. П. Войнов- 
ського, яка упокоїлась у Вінніпегу. 24 
серпня по Службі Божій біля церковці 
посвятив овочі.

7 вересня о. Павло завітав до Обурну, 
де по Службі Божій відправив панахиду 
за спокій душі своєї незабутньої учи
тельки, яка померла 23 вересня 1979 р. 
в Україні.

На Різдво Богородиці о. архимандрит 
відправляв на Союзівці, додавши й пана
хиду за свою учительку. 5 жовтня знову 
відправляв у своїй парафії в .Обурні. Да
лека віддаль не дозволяє частіше відвіду
вати цю парафію, а побожні парафіяни 
так хотіли б мати сталого настоятеля, 
що ним з часом стане недавновисвячений 
священик о. Василь Рубан.

30-ліття священства о. протоєрея 
Івана Нальчицького

На саму Покрову припадало 30-ліття 
священства о. прот. І. Кульчицького, що 
його висвятив у священики в Мюнхені 
пок. Владика Митрополит Ніканор. Тео
логію ювілят скінчив у Варшаві, а в Ні
меччині політеїхініїку, працює у великій 
фірмі в Петерсоні, Н. Дж., як інж-архі- 
тект. В час студій був диригентом хору 
семінаристів. Має гарний голос, і люди 
ним захоплюються.

Як священик, людина великого серця, 
любов до ближнього у нього стоїть на 
першому місці. В останній час став жер
твою своєї щирої праці для зближення 
православних україніців: за участь у свя
ті .піднесення' о. Павла до сану архиман- 
дірита Консисторія Блаженніішого Митро
полита Мстислава позбавила його насто- 
ятельства в церкві Ов. Покрови в Клііф- 
тоні, Н. Дж.!

Тому 12 жовтня, о. прот. І. Кульчиць- 
кий поїхав з о. архим. Павлом на Сою- 
зівку і Тут відправив Службу Божу та 
сказав до вірних гарне слово, а о. Павло 
привітав його теплими словами, вказав
ши на ненормальний стан, що цьому ви
значному священикові прихопиться так 
скромно відзначати ЗОчліття священства. 
Після цього о. Павло підніс о. Іванові 
многоліття. Як і завжди, прекрасно спі
вав церковний хор під диригентурою п. 
проф. Вол. Бакума.

А що свято Покрови випало у вівто
рок, його перенесено на неділю 19 жовт
ня. По Службі Божій на подвір’ї при чу
довій погоді з прапорами стали п. полк.
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Содоль-Зі лИНСЬКИЙ і сот. П. Войновсь- 
кий, а о. архимандрит відправив торже
ств енну панахиду за воїнів Буковинсь
кого мурени і всіх воїнів, які впали на 
полі боротьби за волю України, виголо
сивши при цьоіму зворушливу проповідь 
про Покрову Пречистої Діви Марії, що 
зробило на присутніх велике вражений. 
Всі проповіді о. (Павла навіяні глибоко- 
релігіїйним змістом викликають у- вірних 
зворушення.

Закінчився жовтень, настав листопад. 
І 2-го й 9-го о. Павло знову завітав на 
Союзівку до цієї Маїзепинської церков
ці, що її віїдвіїдують час від часу наші 
визначні люди й подивляють працю рук 
однієї людини — сот. Петра Воійновсько- 
го. Влітку відвідав церковцю п. д-р ред. 
Р. Голііят, а ось недавно з Філадельфії 
п. д-р М. Ценко, який справді буїв захоп
лений працею сот. П. Во'йновсьікого.

Надходить зима, а з нею і -в природі 
начне співати свою пісню осінній, а по
тім зимовий буревій, що стануть на пе
решкоді в далеких подорожах о. архи- 
мандрита. Але напевно він по змові да
ватиме людям нагоду вислухати Сліумсбу 
Божу в обох цих парафіях.

Н. Н.

ЧИТАЧІ ПИШУТЬ
Шановна Редакція і Адміністрація жуїр- 

нала «Православний Українець»!
Щиро дяікіуію панові Антонові Кущин- 

ському за статтю «Україна воскресне» 
їв журналі «Православний Українець» ч. 
157-158. Автор не жалів труду і написав 
чіуїдову статтю відповідно до теперіш
нього часу.

Радію з цілої душі, що милосердний

Господь посилає людей, ямі у зневірені 
їхні серця вкладає надію і силу до жит
тя. І хоч ворог розкладає наш народ і 
не дає Україні стати на твердий шлях в 
нашому національному будівництві, то 
такого змісту статті будують кожну лю
дину.

Побажаним було б якнайбільше таких 
статтей писати, щоб люди не вірили в 
пропаганду страху і бачили своїми очи
ма не тільки чужих, але і своїх пере
вертнів.

З щирим привітом і пошаною
Степанія Демічук 

(преніумератор журнала)

До редакції «ИУ»

В неділю, 23.11.80 p., в радіопередачі 
«Голосу Америки» російською! мовою, 
в програмі «П’ять років після Гельсінкі» 
(звіт приготовлений Державним депар
таментом США), в роїздш «Релігія в 
CIGGP», розповідалося про Російську, 
Грузинську і Вірменську Православні 
Церкви. Підкреслено, що через вісім, ро
ків в Росії буде відзначатися 1000-літ- 
тя Православія.

А що ізібираютьсяі відзначу вати укра
їнці? Одні — ІОООчіїіття католицизму в 
Україні, другі — християнства, а треті 
ще не вирішили. Тож не дивуймось, чо
му Державний департамент віддав кн. 
Володимира й Православіє москалям. Не 
нарікаймо на воріженьків, бо ми самі 
собі вороги і фальсифікатори історії Ук
раїни. Живемо при кінці 20-го сторіччя 
і ще не знаємо, «Хто ми? чиїїх батьків 
діти?» (Шевченко).

М. Семенець

ВИДАВНИЦТВО УАПЦ "ПРАВОСЛАВНИЙ УКРАЇНЕЦЬ"
« и д а л о

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ МОЛИТОВНИК
жля вжитку побожних українських родин, дітей і молоді та для церковного вжит
ку священнослужителів, дяків-дириґентів і церковних хорів.

У Молитовнику подано: Молитви на різні потреби (Вечірні й Ранні, перед І 
після Св. Причастя, перед і після науки та ін.); Винятки з Катехизму; Співи з Все- 
яічної, Літургії, Молебня й Панахиди; Стихири й Догматики та Тропарі й Кондаки 
воскресні 8-ми голосів; Тропарі, Кондаки, Величання й Прокимни та Причасні річ
ного церковного кругу; Канти й колядки та Довідник про Пасхалію, свята й пости.

виразні й читкі шрифти, добрий і міцний папір, тверда оправа з золотим на
тиском, зручий формат, понад 120 стор. Ціна з пересилкою — $5.00, у м’якій оправі
— $3.00.

Набувати можна в усіх парафіях УАПЦ в США й інших країнах або замовлять 
у Видавництві.
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