«ДЕ ЗГОДА В СІМЕЙСТВІ ТАМ МИР І ТИШИНА»
Ми завжди слідкуємо за розвитком і зростанням громадського життя при окремих Українських
Парафіях. Пропонуємо звернути увагу на Парафію Святого Андрія Первозваного в Блумінгдейл.
Сьогодні ми сміливо можемо засвідчити, що Громада Святого Андрія постійно набирає
швидкості в розбудові свого духовного життя.
І тут же повстає питання, чому Громада Святого Андрія за останній рік збагатилася на 27
родин, чому Духовний і Культурний Центр при Парафії Святого Андрія розбудовується, чому
Храм св. Андрія був переповнений до вінця під час архієрейської Божественної Літургії.
На ці питання може бути декілька відповідей, але найголовніша з них може бути співпраця і
вища загальна мета української спільноти мешканців Чикаго та околиць.
Яка ж є наша загальна вища мета? Ми повинні завжди пам’ятати які були прагнення наших
батьків, які були мрії наших прадідів?
Пригромадські організації у Громаді св. Андрія співпрацюють, як одна команада, для розквіту і
закріплення Помісної Української Православної Церкви Київського Патріархату.
Церковний Хор збагачує богослужіння своїми піснеспівами, Сестрицтво св. Софії збагачує
церковону касу своєю кропітливою працею, Братсво св. Андрія відповідає за порядок і
опікується господарськими справами на посилості св. Андрія, Танцювальний ансамбль
«Водограй» своїми вмілими виступами насолоджує не тільки Громаду св. Андрія, а і українське
суспільство взагалі, а Школа Українознавства забеспечує наше майбутнє існування. Тільки ми
всі разом зможемо забеспечити наші прагнення у розбудові нашої Святої Церкви. В кожній
окремій прицерковній організації, віддані особи, дбають щоб успіх і ціль йшли на користь нашої
Рідної Церкви.
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Голова Парафії св. Андрія - Іван Яресько щойно отримав чек на суму 80 тисяч доларів від
Сестрицтва св. Софії під час бенкету з нагоди 40-ліття заснування Української Православної
Парафії в Блумінгдейл.
В протязі 40 ліття існування Громади Святого Андрія у Блумінгдейл – Сестрицтво св. Софії
передали до церковної каси поверх один мільйон доларів. Лише за цей рік передано до
церковної каси 85,000 доларів.
Ми сьогодні схиляємо наші голови перед світлою пам’яттю сестриць, які вже дивляться на нас
з небесних висот. Царство небесне і вічна їм пам’ять.
Ми повинні увесь час пам’ятати, що попри всілякі труднощі і перешкоди, трудівники церковної
кухні відривають свій дорогоцінний час від своїх родин і присвячують його для добра нашої
громади.
Розквіт церковних громад залежить від кропітливої і тяжкої праці багатьох відданих жіночок і
чоловіків, які постійно і безкорисно працюють для добра церковної громади.

Нехай Господь Бог пошле всім трудівникам та їхнім родинам міцного здоров’я, безмежного
щастя і витривалости в дальшій праці для добра Української Православної Церкви Київського
Патріархату.
Честь, хвала та многі і щасливі літа!

