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Коляж  фотографій із зустрічей  Митрополита 
Епіфанія у Вашинґтоні 

 Від 22-го до 24-го жовтня Голова Православної Церкви України 
Блаженніший Митрополит Епіфаній провів низку засідань, які були 
співорганізовані  УНІС, Вашінґтонським бюром УККА.  

  
Блаженніший з Сенатором Роном Джонсоном (Р-Вайомінг) і конґресменом Гусом 
Біліраксом (Р-ФЛ)-співголовою Міжнародного Релігійного Кокусу 

     
Блаженніший з конґресменом Марсі Каптур (Д-Огайо) співголовою КУК & Секретарем 
Помпео 

На всіх засіданнях Голова Православної Церкви України дякував США за її 
солідарність та обопартійну підтримку і висловив сподівання, що Вашинґтон 
продовжить підтримувати суверенітет України, територіяльну цілісність, 
релігійну свободу та сприятиме протидії російській аґресії та поверненню всіх 
українських полонених. Митрополит Епіфаній також підкреслив важливість 
створення єдиної Православної Церкви України та рішення Грецької 
Православної Церкви визнати це в Україні в процесі міжнародного визнання. 
Блаженніший також підкреслив жахливу ситуацію з свободою 
віросповідання на окупованих територіях Донбасу і на незаконно 
анексованому Криму; акцентуючи необхідність продовжувати тиск на 
Кремль, щоб зупинив свою аґресію і відновив територіяльну цілісність 
України. 

 
Митрополит Епіфаній проводить молебень біля пам’ятника  Голодомору 

Останнього дня візити у Вашинґтоні, Голова Православної Церкви України, 
Блаженніший Епіфаній, разом з українсько-американською громадою 
поклав вінок до пам’ятника Тараса Шевченка.  
 

У п'ятницю, 18 жовтня, Український 
Інститут Америки (УІА) спільно з 
Українським Конґресовим Комітетом 
Америки, організував зустріч громади з 
Блаженнішим Митрополитом Епіфанієм, 
Митрополитом Київським і всієї України 
з нагоди Його першої візити до 
Сполучених Штатів. 

Президент УІА Кеті Наливайко відкрила 
вечір привітанням, після чого вона 
представила Блаженнішого Ельпідофорос 

Архиєпископа Грецької Православної 
Церкви Америки. Після привітальних слів 

Архієпископа Ельпідофорос, в яких він 
підкреслив, що «разом ми міцніші 
вирішувати проблеми і досягати 
найкращого...» від імені Української 
Православної Церкви США, слова 
привітання були сказані о. Володимиром 
Музичка. Представник УККА Андрій 
Добрянський привітав Блаженнішого від 
імені президента УККА, Андрія Футея, 
який не міг бути присутнім. Член управи  
УІА Юрій Чопівський, тепло представив 
Блаженнішого Митрополита Епіфанія. 

 

Після піднятого і духовного 
висловлювання, Блаженніший відповів на 
питання присутніх. Вечір був завершений 
співом «Боже великий, єдиний,» у 
виконанні українського хору «Думка» з 
Нью-Йорку, після якого гості були 
запрошені на прийянття. 

Відео заходу можна переглянути тут: 
https://www.facebook.com/UCCA.org/video
s/425208958374300/  

Його Блаженство 
зустрівся з громадою 

 

http://www.ucca.org/
https://www.facebook.com/UCCA.org/videos/425208958374300/
https://www.facebook.com/UCCA.org/videos/425208958374300/


10 жовтня, УККА був співорганізатором 20-го 
Круглого столу в серії «Прагнення України до 
Зрілої Національної Держави».  Цьогорічний 
круглий стіл обговорював «доктрину 
Національної Безпеки України – 
передбачаючи незмінні пріоритети». 

Цілоденна конференція була другою в новій і 
критично важливій трилогії українських 
зустрічей за круглим столом (2018-20), по суті, 
присвячена вивченню та оцінці військової 
готовності України, особливо в умовах 
триваючої окупації Криму та триваючої аґресії 
на Донбасі нашим східним сусідом. 

Конференція була зосереджена на плянуванні 
оборони України  в особі виду необмеженого 
ведення бойових дій, що приносить гібридний 
конфлікт.  В результаті, сфера обговорення 
сягла далеко за межі традиційного військового 
виміру, також було включено економічну, 
енергетичну та інформаційну безпеку. Щоб 
допомогти в огляді, Круглий стіл провів п'ять 
групових засідань і три сесії де виступили майже 
два десятки знаменитих ораторів обговорюючи 
провадження. 

Відео кожного панельного обговорення, а 
також сесій, можна переглянути на сторінці 
Facebook УККА. 
 

Проведено конференцію - 
«Прагнення України до Зрілої 

Національної Держави»  
 

УККА бореться з 
Дезінформацією про Україну 

Українські американці стали свідками 
подальшої і зростаючої кількості відвертих 
неправдивих звинувачень щодо України, 
використаних у засобах масової інформації, а ще 
гірше, виборними посадовими особами. На 
жаль, такі публічні висловлювання 
непроінформованих виголосів, що сліпо 
повторюють слова російських пропагандистів, 
можуть і матимуть тривалий вплив на розвиток 
відносин між Сполученими Штатами та її 
стратегічним союзником, Україною. 

Протягом восьми десятиліть Український 
Конґресовий Комітет Америки (УККА) 
відстоював прагнення української 
американської громади допомогти народу 
України, повчаючи та поширюючи правдиву 
інформацію про Україну та її нарід. 
Представляючи понад 25 реґіональних і 
крайових об'єднань українських американців, а 
також інтереси майже 2,000,000 американців 
українського походження, УККА закликає 
друзів-прихильників України розказувати 
правду, всюди, де це можливо. 

Прагнучи допомогти нашій громаді у боротьбі з 
поточною кампанією дезінформації проти 
України, УККА випустив навчальний 
Меморандум, який визначає наступні ключові 
моменти: 

#1: Українці Найкраще Підходять Для 
Обговорення Питань, Що Стосуються 
України 

#2: Державні Чиновники, Які Збираються 
Говорити Про Україну, Повинні Відвідати 
Україну 

#3: Росія В Даний Час Веде Війну Проти 
України 

#4: Росія Атакувала Сполучені Штати 

#5: Україна Бореться Проти Корупції, 
Росія Сприяє Корупції 

#6: Україна Є Союзником Сполучених 
Штатів, А Не Ворогом 

Повне повідомлення з докладними поясненнями 
можна знайти на сторінці Facebook УККА. 

Пожертвування До УККА 

 УККА висловлює ширу подяку за щедрі пожертви, 
отримані у відповідь на наш Різдвяний заклик для 
підтримки роботи УККА.* 

$1,000 –Ukrainian Federal Credit Union 

(Rochester), The Benevity Community Impact 

Fund 

$500-999 
Dr. & Mrs. Stephan Tymkiw, Ola Rondiak 

$100 
Anonymous, Bohdan Futey, Nicholas Skirka Living 

Trust, Eugene Kuchta, Peter Scheidle,  

Up to $99 
 Myron Tychowskyj 

УККА також дякує всіх тим, що пожертвували 
через нашу сторінку Facebook УККА і шляхом 

прямої вкладки на рахунок УККА. 
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Collage of Photos from Metropolitan Epifaniy 
Meetings in Washington, DC 

On October 22-24, the head of the Orthodox Church of Ukraine, His Beatitude 
Metropolitan Epifaniy held a series of meetings, which UCCA/UNIS helped 
organize.  Below is just a sampling some of His Beatitude’s meetings. 

His Beatitude with Sen. Ron Johnson (R-WI) & Rep. Gus Bilirakis (R-FL) - co-chair of 
the International Religious Freedom Caucus 

His Beatitude with Rep. Marcy Kaptur (D-OH) Co-Chair of CUC & Secretary Pompeo 

Throughout the meetings, the Head of the Orthodox Church of Ukraine thanked 
the U.S. for its solidarity and bipartisan support and expressed hope that 
Washington would continue to support Ukraine's sovereignty, territorial 
integrity, religious freedom, and would help counter Russian aggression and the 
return of all Ukrainian hostages.  Metropolitan Epifaniy likewise underscored 
the importance creating a single Orthodox Church of Ukraine and the Hellenic 
Orthodox Church’s decision to recognize it in Ukraine’s process of international 
recognition. His Beatitude also underscored the appalling situation with the 
freedom of religion in the occupied territories of Donbass and illegally annexed 
Crimea; accentuating the need to continue pressuring the Kremlin to stop its 
aggression and restore and territorial integrity of Ukraine. 

Metropolitan Epifaniy Conducts Moleben at the Holodomor Memorial 

On His Beatitude’s final day in Washington, DC, the Head of the Orthodox 
Church laid a wreath at the Taras Shevchenko Memorial, together with the 
Ukrainian American community. 

On Friday, October 18th, the Ukrainian 
Institute of America (UIA) in cooperation 
with Ukrainian Congress Committee of 
America organized a meeting with His 
Beatitude Metropolitan Epifaniy, 
Metropolitan of Kyiv and All Ukraine, on 
the occasion of his inaugural visit to the 
United States. 

UIA President, Kathy Nalywajko opened 
the evening with welcoming remarks after 
which she introduced His Eminence 
Archbishop Elpidophoros of the Greek 
Orthodox Church of America. Following 
Archbishop Elpidophoros’ warm remarks, 
in which he underscored that “together we 
are stronger to face challenges and achieve 
the best to come…” words of welcome were 
also delivered by Rev. Volodymyr 
Muzychka on behalf of the Ukrainian 
Orthodox Church of the USA. Andrij 
Dobriansky, UCCA’s Director of 
Communication, also addressed His 
Beatitude on behalf of UCCA’s President, 
who was unable to attend due to weather. 
UIA Board member, George Chopivsky, 
then warmly introduced His Beatitude 
Metropolitan Epifaniy. 

Following uplifting and spiritual remarks, 
His Beatitude took questions from the 
audience. The evening concluded with 
members of the Ukrainian Chorus 
“Dumka” of New York singing “Oh God, 
Almighty and Only,” after which guests 
were invited to stay for a reception. 

A video of the event may be viewed here: 
https://www.facebook.com/UCCA.org/vid
eos/425208958374300/ 

His Beatitude Meets with 
Community 

203 Second Ave 
New York, NY 10003 
Tel: (212) 228-6840 

www.ucca.org 

https://www.facebook.com/UCCA.org/videos/425208958374300/
https://www.facebook.com/UCCA.org/videos/425208958374300/
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Ukraine’s Quest for Mature 
Nation Statehood Conference  

UCCA Combats Disinformation 
About Ukraine 

Ukrainian Americans have witnessed an ever 
increasing amount of outright false accusations 
about Ukraine leveled by pundits in the media, 
and worse still, by elected officials. 
Unfortunately, such public statements by 
uninformed voices parroting the words of 
Russian propagandists can and will have a 
lasting effect on the flourishing relationship 
between the United States and its strategic ally, 
Ukraine. 
 
For eight decades, the Ukrainian Congress 
Committee of America (UCCA), has advocated 
the Ukrainian American community’s desire to 
aid the people of Ukraine, by educating and 
disseminating truthful information about 
Ukraine and its people. Representing over 25 
regional and national associations of Ukrainian 
Americans, and the interests of nearly 2 million 
Americans of Ukrainian descent, UCCA urges 
fellow supporters of Ukraine to set the record 
straight whenever possible. 
 
In an effort to assist our community in 
combating the current disinformation campaign 
against Ukraine, UCCA released an instructional 
Memo that outlined the following key points: 

#1: Ukrainians Are Best Suited To Discuss 

Matters Pertaining To Ukraine 

#2: Public Officials Choosing To Speak 

About Ukraine Should Visit Ukraine 

#3: Russia Is Currently Waging War 

Against Ukraine 

#4: Russia Attacked The United States 

#5: Ukraine Fights Against Corruption, 

Russia Promotes Corruption 

#6: Ukraine Is An Ally Of The United 

States, Not An Enemy 

The full Memo with detailed explanations can be 
found on UCCA’s Facebook page. 

 

UCCA would like to acknowledge the generous 

donations received in response to our 2018 End of 

Year Appeal to support the work of UCCA.* 

 

$1,000 –Ukrainian Federal Credit Union 

(Rochester), The Benevity Community Impact 

Fund 

 

$500-999 
Dr. & Mrs. Stephan Tymkiw, Ola Rondiak 

 

$100 
Anonymous, Bohdan Futey, Nicholas Skirka 

Living Trust, Eugene Kuchta, Peter Scheidle,  

 

Up to $99 
 Myron Tychowskyj 

 
*donations received as of June 2019 

 

On October 10th, UCCA co-sponsored the 20th 
Roundtable in the Ukraine’s Quest for Mature Nation 
Statehood series.  This year’s roundtable addressed 
“Ukraine’s National Security Doctrine - 
Divining the Abiding Priorities.” 
 
The day-long conference was the second in a new and 
critically important trilogy of Ukraine’s 
Quest Roundtable gatherings (2018-20) essentially 
dedicated to exploring and evaluating Ukraine’s 
military preparedness, particularly in the face of the 
ongoing occupation of Crimea and ongoing aggression 
in Donbas by the nation’s northern neighbor. 

The gathering centered on Ukraine’s defense planning 
in the face of the kind of unrestricted warfare that 
hybrid conflict brings.  As a result, the scope of the 
discussion reached well beyond the traditional military 
dimension, to also include economic, energy and 
information security. To aid in the examination, the 
roundtable ran five panel sessions and three focus 
sessions, with nearly two dozen featured speakers 
addressing the proceedings.  
 
Videos of each panel discussion, as well as the focus 
sessions, can be viewed on UCCA’s Facebook page. 

DONATIONS to UCCA 
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