ХРАМОВЕ СВЯТО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ КАТЕДРИ
СВЯТОГО АНДРІЯ ПЕРВОЗВАНОГО
Громада Святого Апостола Андрія Первозваного в Блумінгдейлі, Ілиной,
США 11-го грудня 2011 року урочисто відсвяткувала день Покровителя
Катедрального Собору.
Прот. Віктор Полярний, настоятель Катедри Святого Андрія, в сослужінні
прот. Бориса Забродського від Парафії Святого Миколая, Гомвуд та диякона
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надзвичайним празничним піднесенням чудово виконував церквоні піснеспіви.
Після відпусту прот. Віктор освятив Престольний Хрест, дарований родиною
Яреськів.
Богослужіння завершилося Подячним Молебнем, до якого приєднався
митрофорний протоієрей Микола Федюк, від парафії Святого Великомученика
Юрія Переможця. Многоліттям Святійшому Отцеві нашому Патріарху Київському
і всієї Руси-України Філарету та всім присутнім; вірні з святочним настороєм
підходили до новоосвяченого Хреста.
На Храмове Свято прийшла українська спільнота від інших громад. Гості і
парафіяни зібралися, в щойно відновленій церковній залі, де спільними силами
громади Святого Андрія відбулися урочистості.
Голова Громади Святого Андрія - Іван Яресько привітав громаду і однохвилиною мовчанки вшанували парафіян, які вже переселилися у Небесне
Царство.
Ведуча торжества пані Леся Татарко, в своїй глибоко опрацьованій промові
розповіла про життя і кончину Святого Апостола Андрія Первозваного і його
перебування на Київській Русі.
Під проводом видучої гості насолоджувалися мистецькими виступами учнів
Школи Українознавства, Ансамблю Бандуристів «Чар Зілля», школи Бандури
«ОДУМ» при Парафії Святого Андрія, танцювального Ансамблю «Водограй» та
«Метелики».
Іван Яресько в своєму відео-монтажі «Парафіяльний Рік» висвітлив прогрес
у розширені і розбудови Громади Святого Андрія.
На завершення Храмового Свята прот. Віктор виголосив заключне слово:
Високопреподобні собрати у Христі, дорогі брати і сестри!

Слава Ісусу Христу!
Святійший Отець наш Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
пересилає своє патріарше благословення і передає щирі і сердечні вітання з
нагоди нашого храмового свята і з великої теплотою та приємністю

згадує

зустріч у Громаді Святого Андрія.
Вітаємо наших гостей, які приїхали до нас розділити нашу радість.
Ми радіємо, що сьогоднішє свято з’єднує нас українців, не зважаючи на наші
політичні чи церковні переконання. За словами великого поета України Тараса
Шевченка та за молитвами Покровителя нашу Храму святого апостола Андрія
Первозваного, Господь Бог послав нам єдиномисліє і братолюбіє.
Ми сердечно вдячні нашим піонерам, жертводавцям та працівникам, які
вклали свої сили та щиро жертвували для будови нашого величавого храму та
цього чудового приміщення.
Ми щиро дякуємо всім парафіянам, прихожанам та людям доброї волі, які
своєю відданою працею та щирою жертвеністю увійшли в загальне коло вірних
дітей своїх прадідів.
Ми цінимо кропітливу і невтомну працю сучасної Управи Громади на чолі з
паном Іваном Яресько.
Ми сердечно вдячні хористам та провідникам церковного хору, які своїми
чудовими голосами збагачують церковні богослужіння.
Ми переконані, що без тяжкої і відданої праці Сестрицтва Святої Софії та
Братства Святого Андрія наша громада не мала б ні храму, ні мозаїки всіх
Святих Православної Церкви, ні чисельної участи вірних підчас богослужінь.
Низенький поклін всім сестрицям та братчикам, нехай Господь Бог нагородить
Вас і Ваші родини міцним здоров’ям та безмежним щастям.
Многі і благії літа!
Кожної неділі, під час богослужіння, ми згадуємо всіх тих які вірно і щиро
служили нашій Святій Церкві. Ми відчуваємо прогалину у нашому церковному
житті відсутности засновників-піонерів і відданих працівників Божого Храму, але
ми знаємо, і ніколи не забудемо, що їхня жертвеність і духовна участь є завжди з
нами, бо вони протягом свого трудолюбного життя завжди дбали, щоб Громада
Святого Андрія завжди розквітала і завжди була у лоні Материнської Церкви.

Завдяки вмілим і працьовитим старанням наших попередніх парафіян,
сьогодні ми гордимося, що ми залишилися вірні заповітам Митрополита Василя
Липківського та його послідовників.
Царство Небесне і вічна їм пам’ять!
Дорогі брати і сестри!
Минулого року ми відсвяткували Ювілей 40 ліття заснування Громади
Святого Андрія в Блумінгдейл.
Щира подяка всім організаторам і учасникам, яка вклали свої сили у
святкування Ювілею на найвищому рівні.
Від часу заснування нашої громади і до сьогодні ми тішимося нашими
успіхами.
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організація молоді – ОДУМ.
Ми вдячні Господеві Бога нашому, що Він вислухав наші молитви і не
залишив нас під керуванням чужих провідників.
Дорогі брати і сестри!
Багато зроблено, дуже багато, низенький поклін і наша щира і сердечна
подяка трудівникам у Христовому винограднику, але перед нами стоїть ще
велике завдання – завдання продовження у розквітанні і зміцненні мрій і планів
наших попередників.
Ми мусимо подбати, щоб саме сюди наші діти приходили для моління, для
науки і для розваги.
Багато з старших людей володіють цінними книжками та ріжними
мистецькими цінностями. Ми повинні подбати, щоб на нашій посілості працював
і музей українського мистецтва і бібліотека.
Ми повинні заохочувати нашу молодь до участі в українських імпрезах, у
молодечому хорі, в танцювальному ансамблю та в школі українознавства та в
посиленої участі наших поколінь в церковних богослужіннях.
Отже, молодь то є наша майбутність, але ми повинні їх наставити та
вкласти наші зусилля, щоб у відзначенні майбутніх ювілеїв ми тішилися участю
наших внуків та правнуків.

Ми ще раз висловлюємо нашу вдячність всім трудівникам Громади Святого
Андрія та людям доброї волі, які приєдналися до розбудови цього осередку і
увесь час дякуємо Господу Богу за Його благословення і милість до всіх нас.
Дякуємо вчителям Школи Українознавства, пані Лесі Клімченко за вчення
дітей грі на бандурі, панові Іванові Шалеві за вчення танців наших діток, дякуємо
пані Лесі Татарко за проведення сьогоднішнього свята і дякуємо всім присутнім,
що збагатили наше торжество.
Молитвою «Достойно» завершено Престольне Свято Катедри Святого
Апостола Андрія Первозваного в Блумінгдейлі.
Слава Богу і Слава Україні.
Прот. Віктор Полярний

