СОЮЗ УКРАіНОК КАНАДИ
відділ ім. княгині Ольги
"Як ідеш далеко у світ і КОЛИ береш діти з собою то мусиш брати також
і церкву й коляду і великдень, бо що ж ВОНИ робитюмУТЬ без них в
чужині?"
І. Киріяк. "С и ниЗ
е мл і"

Церква, школа та організаЦії, які при церкві гуртуються, - це
наче мозок, серце і кров живого українського організму. Де б не зупинилось кількох українців і в яких би це не було обставинах, зразу
зроджувались у них бажання мати свою церкву, школу й організоване
суспільне життя.
Не інакше було і з українцями міста Торонто. Для православних
українців у Торонто пам'ятним став рік 1926, коли група свідомих громадян зважилась зорганізувати церковну громаду з о. Петром Білонем
- настоятелем. Почалась жвава праця довкола рідної матері-церкви.
При цій праці зразу далась відчути потреба жіночих рук.
У Торонто вже на початку 1920-их років був гурт українського жіноцтва, яке, свідоме свого походження та культури свого народу, виявляло себе принагідно, влаштовуючи виставки за піддержкою пані
Вест та П. Крата, а опісля вдержуючи постійний куточок-виставку
українського народнього мистецтва в будинку Канадської національної
вистави.
30рганізування Української православної громади дало поштовх
цим активним жінкам до зформування постійного Жіночого товариства. 17 квітня 1927 р. зійшлось шість сміливих і найактивніших жінок,
а саме - Калина Єремійчук-Сакалюк, Пульхерія Мошук, Марія Богуцька, Марія Гуменюк, Емілія Деренюк і добр. Катерина Білон на
ініціятивні сходини в справі зорганізування Жіночого товариства при
церкві. На цих сходинах намічено день основуючих зборів і плян праці.
Основуючі збори відбулись 20-го квітня 1927 р. в присутності 12-тьох
жінок; предсідницею була добр. К. Білон, секретаркою - Марія Гуменюк. Вибрано управу Жіночого товариства в складі: голова - Пульхерія Мошук, секретарка - Марія Ґужда ікасієрка - Марія Гуменюк.
Схвалено членську вкладку 15 центів місячно і 25 центів вписове. На
цих же зборах переведено ще збірку на свіжі квіти до церкви, що разом з членськими вкладками принесло до каси суму $5.85. Маленька
це сума за теперішним стандартом, але коли взяти до уваги безробіття
і марево депресії на овиді, то ці перші пожертви перших членок - це
неначе біблійної вдови лепти, щирі і від серця, на найвищу ціль свою церкву й організацію.
Намічений плян праці малого гуртка членок Жіночого товариства
був: дбати про прикрасу церкви, в неділі ходити з тацою, дбати про
українську школу прн церкві і допомагати їй морально і матеріяльно,
влаштовувати вечірки для шкільної дітвори, переконувати батьків посилати дітей до школи, приєднувати нових членок та ширити усвідомлюючу роботу серед свого членства й українського загалу. Та невелика
українська православна громада не встоялася тоді під напором всякого роду труднощів, а вслід за тим і Жіноче товариство мусіло припини231

свою діяльність. Правда, воно продовжувало деякий час свою працю при Народньому Домі, але тут не йшло так гладко, як при церкві.
Свідомі одиниці, певні правильності своїх стремлінь, не переставали готовити !"рунт, щоб відновити церковне життя. В жовтні 1932 р.,
з приїздом до Торонта о. Дмитра Лещишина, відновлено життя церковної громади, а в слід за тим відновилась діяльність Жіночого товариства, вже як Сестрицтва при Українській православній церкві св. Володимира.
31-го січня 1933 р. на зборах вибрано управу Сестрицтва в складі:
голова - добр. Михайлина Лещишин, секретарка - Анна Романка,
скарбничка Катерина Материн. Сестрицтво повело жваву працю. Проєкти були різні: вишити обруси і рушники для церкви, написати 200
писанок і роздати їх біля церкви, щоби відновити призабутий старий
український звичай обміну писанками на Великдень, придбати вишиті
речі на церковний базар, дітям Рідної школи влаштувати забаву. Протоколи і звіти показують, що рік праці був дуже добрий - каса принесла $386.94, що на тодішні обставини було багато.
В 1934 р. Сестрицтво продовжує свою працю, членок стає більше,
а в 1935. число їх зросло до 31. Постійного приміщення Сестрицтво в
той час не мало і збори чи засідання управи відбувалися все в іншому
місці, - як це точно відмічують тодішні секретарки Марія Гужда,
Анна Романка, Марія Чорнюк, Пульхерія Мошук, Гафія Габа та Софія
Просим'лк, - часто по приватних гостинних домах Г. Габи, М. Гужди,
М. Охримович, М. Колодій, М. Зарицької та багатьох інших. Коли церковна громада згодом набула будинок при вул. Бетирст, сходини Сестрицтва стали відбуватися в церковному приміщенні.
Важкі це були обставини праці, однак жінки працювали витривало
і з посвятою, зокрема звертаючи пильну увагу на релігійне виховання
дітвори. В тому часі створено Недільну школу і жінки нею також дбайливо заопікувалися. Помагали влаштовувати концерти і забави шкільній дітворі на св. Миколая, День матері, Валентайн; клопотались дарунками для кожної дитини, коли це було на Миколая. Під впливом
наполегливої праці Сестрицтва і вчителів, школи збільшались і 27
грудня 1942 р. вибрано на зборах осібний комітет Рідної школи, до
якого ввійшли пані Калина Сакалюк і К. Христинич. Коли після 1950
року Рідна школа уважала за потрібне створити Батьківський комітет,
то Відділ Союзу Українок замінив жіночий комітет Рідної школи на
референтуру шкільництва і в цей спосіб задержав живий зв'язок зі
справами і потребами Рідної і Недільної шкіл при Катедрі св. Володимира. Кожного року відділ дає фонди на нагороди найліпшим учням
Курсів українознавства чи одноразові пожертви на нагороди учням
Недільної школи, або оплачує побут 1-2 дітям на літній оселі. Довгі
роки референткою шкільництва є добр. Мінодора Фотій.
ТИ
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Перегортаючи пожовклі листки протоколів за роки 1927-1941, стають перед очима живі постаті тих членак, що проявили таку многогранну працю, велику жертвенність і самопосвяту на те, щоб другим
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принести радість. Для церкви придбано чимало вишитих обрусів, рушників, серветок, квітів, приготовлено для громади безчисленну снількість обідів, вечер з різних нагод, базарів, перекусок і т. п. Не занедбано поширювати при тому українську свідомість через організацію вечорів з доповідями, концертів, театральних вистав. Для театральних
вистав жінки з Сестрицтва шили костюми, вишивали сорочки, жертвували гроші так, що перед Другою світовою війною була при церкві
гарна і багата театральна гардероба, Придбані фінанси жінки передавали управі громади.
Контакт з централею Союзу Українок Канади Сестрицтво утримувало від самого початку свого існування, хоч увійти в склад Союзу
рішено лише в 1935 році на річних зборах 30 січня. Відділ названо ім.
княгині Ольги аж 13-го січня 1941 р. на річних зборах на внесок тодішньої голови пані О. Антонюк. Того ж року на вимогу пані Калини
Сакалюк схвалено вислати першу делегатку, паню Е. Деренюк, на
15-тий Краєвий з'їзд Союзу Українок у Вінніпезі. Після того з Централею нав'язується живий зв'язок і вже 25-го травня 1941 р. відвідує
відділ голова Централі Союзу пані М. Ткачук, 24-го травня 1942 р.
А. Рурик, 7-го лютого 1943 р. Н. Клюневич і 17-го травня 1943 р. Н.
Когуська.
Відділ княгині Ольги більшу частину свого труду вкладав для здобуття фондів на запляновану будову нового храму Божого. Багато
уваги присвячувано також молоді, згуртованій в молодечій організації
сумк. У 1938 р. схвалено уфундувати перехідну чашу для СУМК-у
за участь у драматичному фестивалі Провінціяльної екзекутиви на
Східню Канаду. Для самоосвіти організовано вечірки з доповідями на
різні теми, одержувано журнали з Европи, як "Нова Хата" та "Жіноча
Доля", а в 1939 р. рішено на зборах закласти власну бібліотеку.
Коли ж появилась в "Українському Голосі" Жіноча сторінка, відділ княгині Ольги підтримує її фінансово пожертвами, а опісля так
само з повним зрозумінням піддержує фінансово до сьогоднішнього
дня свій власний журнал "Промінь". Для поширення українського народнього мистецтва влаштовує відділ у себе курси вишивання, писання
писанок, шиття, домашнього господарства і т, п. У цей спосіб серед
жінок шириться українська свідомість та зменшується почуття меншевартости. В 1938 р., на вістку про припинення польською поліцією діяльности матірного Союзу Українок у Львові, жінки Торонто влаштували гарячі протести.
Зі зростом відділів у різних провінціях Канади, централя Союзу,
для кращої координації адміністраційної праці, організувала Провінціяльні екаекутиви. З членок відділу княгині Ольги вибрано більшість
Провінціяльної екзекутиви на Східню Канаду (на провінції Онтаріо і
Квебек). Першою головою була п. Марія Шевчук, опісля Калина Сакалюк в роках 1938-39. Вона ж і відновила з'їзди Провінціяльної екзекутиви Союзу Українок і в 1949 році відбувся по 10 роках успішний
з'їзд в місті Торонто. 3 відділу княгині Ольги очолювали опісля Провінціяльну екзекутиву Союзу Іванна Вахна в 1957-58, Таїса БевшКопил 1961-65 р., та Анна Євчук 1965-67 р. За віддану і плідну працю
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одержали почесне членство Провінціяльної екзекутиви на Східню Канаду слідуючі членки: К. Сакалюк, Анна Євчук, Т. Копил, І. Вахна,
Д. Мандзюк.
В ділянці харитативної праці жіноцтво з самих початків виявляє
себе дуже активним. Членки комітету відвідують хворих по шпиталях
та потребуючих помочі. Сестрицтво стає членом Червоного хреста і з
дрібних збірок купують дарунки потребуючим, плетуть светри, панчохи, шалі для Червоного хреста. Війна в Европі в 1939 р., а вслід за
нею всі потрясаючі подіі, не могли пройти побіч членок Сестрицтва
байдуже. Тисячі українських синів пішли в ряди канадського війська,
а слідом за ними журливі думки їх матерів та сестер. З-го січня 1940 р.
вибрано на зборах Сестрицтва Комітет для тіснішої співпраці 3 англійським Червоним хрестом, у склад якого увійшли пані: К. Сакалюк,
М. Гуменюк, М. Дутчак, Е. Деренюк. Почалась гарячкова праця. Приїхала з доповіддю на тему "Участь українців у сучасній війні" панна
Г. Романчич, а далі зорганізовано збірки і всякі імпрези на веєнні цілі.
13-го грудня 1940 р. влаштовано чай на користь Фінського Червоного
хреста, вислано пожертву на фонд закупу амбуллнсу для канадської
армії Союзом Українок, влаштовано багато обідів і вечер для українських вояків з канадської армії, які тимчасово перебували в Торонто.
На деяких прийняттях бувало й до 50 вояків. Влаштовувано бенкети,
вечірки з доповідями на воєнні цілі для Червоного хреста. Також збирано фонди на закуп різдвяних дарунків для українських вояків за
океаном.
Сьогодні членки Комітету для відвідування хворих пильно виконують своє завдання, відвідуючи хворих і по домах, а на Великдень
заносять хворим писанки і пасочки. На Різдво часто теж провідують
хворих, немічних членок з кутею. Засилають їм рівнож квіти до шпиталів чи додому, карточки з побажаннями швидкого видужання.
Від часу створення Комітету Українок Канади (КУК) в Торонто,
відділ княгині Ольги стає його активним членом. Першою головою
КУК була пані К. Сакалюк в році 1944, вибрана вдруге в р. 1952. Оля
Карманін була головою 1953-1955 р., опісля д-р Зоя Плітас в 1961-63
і в друге 1969-71 р.
На вістку, що після Другої світової війни в Европі по таборах залишились тисячі українців у невідрадних обставинах, відділ княгині
Ольги включився в акцію Фонду допомоги Комітету Українців Канади
і бере в ньому живу участь. І знову збірки грошей, одежі, харчів, пакування важких скринь одежі, таки в приміщенні громади св. Володимира, для жертв війни - своїм братам і сестрам, які потерпіли в часі
війни. Коли ж прибули перші українці залишенці, їх вітали сердечно,
допомагали влаштува тися ї знайти працю.
Організована праця жінок під час воєнного періоду притягала щораз більше жінок так, що в 1944 р. відділ нараховує 71 членок, Того ж
пам'ятного 1944 р. 16го лютого- засновано паралельний молодший відділ Союзу Українок Канади при церкві св. Володимира "Тризуб", що
невдовзі нараховував біля 70 членок. Та тут наочно справдилась стара
римська приповідна "divide et ігпрега", Доплив молодих членок до відділу княгині Ольги затримано, а в "Тризубі" молоді жінки спочатку
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працювали гарно біля церкви, влаштовували часто спільно з відділом
княгині Ольги імпрези, але опісля стали більше уваги й часу присвячувати англійським організаціям і по 25 роках існування відділ припинив свою діяльність. Декілька членок "Тризубу", свідомих свого місця
при українській церкві, - бо все промине, а церква буде вічна, - стали членками відділу княгині Ольги.
В 1944 р. відділ "Тризуб" вирішив стати членом місцевої Національної жіночої ради Канади, щоб мати голос у справах, які дотичать
загалу жінок Канади. Зв'язок з Нац. радою вдержували членки "Тризубу" до 1974 р., коли цей відділ перестав існувати, відділ княгині
Ольги став членом в 1974 році і бере активно участь у праці Нац. ради.
Вироби українського народнього мистецтва, популяризовані всіма
членками Союзу, стали предметом широкого зацікавлення серед загалу українців і чужинців. Прекрасні вншивкн, писанки, різьба, кераміка, народня одежа знайшли визнання на багатьох міжнародніх виставках. Централя Союзу Українок заснувала вже в 1935 році Музей
народнього мистецтва в Саскатуні, а згодом музейні філії по столичних містах провінцій Канади. В 1944 році засновано філію Музею народнього мистецтва на провінції Онтаріо і Квебек в Торонто. До музейного комітету увійшли членки відділу княгині Ольги і "Тризуба". На
зборах 20-го квітня 1944 р. винесено рішення, що "музей буде все приміщуватись при Українській православній церкві св. Володимира, коли б навіть осідок Провіндіяльної екзекутиви змінив місце свого побуту".
Хвиля нової української еміграції до Канади після 2-0Ї світової
війни поповнила ряди членок відділу княгині Ольги, який під цю
пору нараховує понад 120 членок, Об'єднала всіх членок рідна українська мова, любов до єдиної Української православної церкви, українські звичаї і багатство нашої культури. Праця у відділі пішла гармонійно обраним шляхом, ставши ще більш різноманітною. Щоб успішніше виконати свої завдання створено окремі комітети і референтури
чи представництва, розділюючи поміж них всю працю.
І так Комітет сестриць дбає про чистоту, потреби і прикрасу храму
Божого, збирає на свіжі квіти до Божого гробу в часі посту, в кожну
неділю членки ходять з "тацою" , що дає річно для катедри кілька тисяч прибутку (за 1975 р. 8,685.00 дол.). Довгі роки головою цього Комітету була пані Тетяна Тутчак.
Базаровий комітет рік-річно займається влаштуванням осіннього
базару для Катедральної громади св. Володимира. У відділі княгині
Ольги влаштовує цей Комітет "базаровий шавер", на якому всі членки
відділу складають свої пожертви на базар, чи то грішми, чи даруючи
нові всякі речі на бінго, Членки Комітету збирають ще пожертви від
власників крамниць і інших підприємств. Найбільше праці і труду присвятила в цьому Комітеті довголітня його голова пані Марія Гужда.
Комітет випродажу вживаних речей займається їх збиранням від
громадян і влаштовуванням випродажі, що є добрим фінансовим ресурсом, а вимагає лише праці та ініціятиви.
Комітет господинь довгі роки очолює пані Марія Мудра, яка вміло
і з посвятою виконує свої обов'язки. На цей комітет спадає обов'язок
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приготовити всякі обіди, вечері та перекуски з різних традишиних нагод, що Їх на протязі року в Катедральній громаді є чимало. Останні
4 роки відділ княгині Ольги допомагає переводити "Караван", під час
якого катедральна громада веде свій власний павільйон "Полтава".
Тут членки Комітету господинь на протязі 9-10 днів забезпечують кухню українськими стравами і печивом. Другі комітети влаштовують виставку народнього українського мистецтва, забезпечують дижурами на
всі дні і ведуть куточок з продажем сувенірів.
Культурно-освітній комітет, дуже активний на протязі всіх років
свого існування, займається влаштовуванням
заплянованих
імпрез.
Так відбувались академії з нагоди історичних чи національних подій,
відмічування річниць визначних осіб з історії чи літератури - Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українки, О. Кобилянської, О. Пчілки, Г. Сковороди, П. К. Сагайдачного, І. Мазепи, М. Вовчок, С. Петлюри, Ольги
Петлюри, М. Лівицької. С. Русової і інших, літературні вечірки з участю авторів, виставки вишивок, килимів, писанок, різьби, картин різних малярів, покази української народної ноші, вишиваної модерної
одежі, історичної ноші. При показах ноші чи вишивок незаступимою
була довголітня голова філії Музею Союзу Українок Канади пані Іванна Вахна.
Відділ присвячує багато уваги плеканню рідної мови та поширенню літературних знань і зацікавлень. Кожного року влаштовується
День книжки з доповіддю, виставкою книжок, журналів та часописів.
У 1964 році відбувся двотижневий цикль доповідей на виховні та культурно-освітні теми. Довгі роки працював у відділі гурток книголюбів
вміло ведений д-ром Ганною Янішевською. Відбувались кількатижневі
курси української мови для дорослих. У 1972 році відновлено бібліотечку у відділі і з того часу займаються нею пані Марія Божик та
Олена Олексюк. Довгі роки головою Культурно-освітнього комітету в
останніх 2-0Х декадах була пані д-р Ганна Янішевська. опісля п. Марія Божик і п. Валентина Лавринюк,
Окремий комітет, очолений панею Діною Гетьманчук і Оленою
Олексюк, придбав для Катедри св. Володимира вишивані хоругви, великопісні обруси, два великі образи до притвору та комплект білих
вишитих обрусів. За віддану працю на церковнім полі Блаженніший
Митрополит Михаїл нагородив відділ в 1975 р. архиєрейською грамотою, а Братство в Аргентіні почесною грамотою.
Важко перечислити всю працю і труд жінок, згуртованих біля
своєї церкви на протязі 50-ти років. Багато, багато цієї праці не записано, багато покрив серпанок забуття. Більшу частину своїх фінансових ресурсів відділ княгині Ольги передає катедральній громаді, що
становить за Ії звітом по ювілейний рік включно, суму близько
$60,000.00. З свого бюджету деякі суми призначує відділ рік-річно на
установи, пов' язані з нашим церковним і громадським життям: на Колегію св. Андрія у Вінніпезі, Шкільну раду при Консисторії, на видання ювілейної книжки у 50-ліття Катедральної громади св. Володимира.
3 Інститутом св. Володимира через своїх представниць відділ вдержує
близький зв'язок, жертвує кожного року певні суми грошей на його
потреби, а членки допомагають в праці при різних імпрезах. Посилав
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відділ свої пожертви і на храм св. Симона в Парижі, на бібліотеку Симона Петлюри та довгі роки слав допомогу св. п. Ользі Петлюрі, вдові
по гол. отаманові С. Петлюрі. Більшу пожертву склав на православну
церкву в Аргентіні. Відділ княгині Ольги жертвував і на будову пам'ятника Тарасові Шевченкові у Вінніпезі, Вашінгтоні, Буенос Айрес
та Лесі Українці в Торонто. Часто давав пожертви на Українську Національну Раду, Музейну Фуидацію СОЮЗУУкраїнок Канади, стипендії
студентам у Канаді та інших державах, нагороди учням школи і курсів українознавства при Катедрі св. Володимира, в випадках потреби
оплачував побут дітям на літній оселі "Київ".
Відділ Княгині Ольги веде всесторонню працю, співпрацює з КУК,
Національною радою жінок Канади та Суспільною службою українців
Канади, завжди підтримує централю Союзу Українок морально і фінансово, виконуючи свої зобов'язання та висилаючи на всі з'їзди своїх
делегаток, З відділу Княгині Ольги членки займали позиції і в централі Союзу: п. Калина Сакалюк, д-р Ганна Янішевська. п. Доця Мандзюк, панна Віра Шевчук, добр. Анна Ференців і п. Леся ХорошГрегорі, яка очолювала централю на протязі 4-х років. За довголітню
працю від перших днів існування жіночого товариства, за подивугідну
активність, за велику любов і посвяту в плеканні всього українського,
централя Союзу наділила паню Калину Сакалюк найвищою відзнакою - почесною членкою централі Союзу Українок
Почесні членки відділу, наділені цією почестю за свою довголітню
і віддану працю для рідної церкви і свого відділу - це пані: Калина
Сакалюк, Єлисавета Охітва, Марія Гужда, Тетяна 'І'утчак, Марія Мудра, д-р Ганна Янішевська. добр. Мінопора Фотій, д-р Зоя Плітас, пані
Анна Романко. Таїса Копил, Софія Іваницька та добр. Анна Ференців.
Відділ Княгині Ольги на протязі своєї 50-літньої діяльности завжди живо цікавився та йшов на зустріч молодечим організаціям, а зокрема молоді згуртованій в СУМК. Активно виявляв це в часі з'їздів,
конференцій, драматичних фестивалів, зустрічей, не жаліючи своїх
рук ні сил.
Через вибраних референток був і є в контакті 3 молоддю та їхньою
працею.
Крім попередньо згаданих секретарок відділу треба ще додати слідуючих: Павлина Гаврилюк, Оля Друль, Надя Конопуд. Лариса Копил, Калина Сакалюк, Марія Божик, Марія Фролова, добр. Єлисавета
Василів, Надя Дубилко, Анна Бойчук і Наталка Сагден.
На закінчення згадаймо й імена голов відділу і в цей найскромніший спосіб передаймо історії їх незламну волю, любов і віру в доцільність жіночої праці біля церкви.
Першою головою Жіночого товариства, обраною в 1927 р., була
пані Пульхерія Мошук, 1933 - добр. Михайлина Лещишин, 1934-36 Марія Гуменюк, 1937-38, 1944, 1955-56 - Калина Сакалюк, 1939 Емілія Деренюк, 1940 - О. Мандзюк, 1941 - С. Антонюк і від 13-го
березня П. Гаврилюк, 1942 - М. Танчак і К. Грабовська, 1943 - К.
Христинич, 1945-1948, 1952, 1965 - Анна Євчук, 1949 - Оксана Гуменюк, 1950 - Марія Колодій, 1951 - Анна Романко, 1953, 1954, 1957
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- Анастасія Бельбас, 1958, 1961, 1967-68 і 1972-73 - Таїса БевшКопил, 1962 - Ю. Сулима, 1963-64 - Ніна Козій, 1966 і 1970-71
Марія Божик, 1969 - Іванна Вахна, 1974-75 - Діна Гетьманчук, 1976 знову Марія Божик, а на 1977 рік вибрано Юлію Головату.
Довгий шлях пройдено, багато праці виконано, часто ніде не відміченої і ніким не оціненої, але вірні дочки Української Православної
Церкви і далі віддаватимуть свої сили для її добра і слави!
Матеріял зібрали й упорядкували:
д_р Ганна Янішевська
добр. Анна Ференців

23 квітня 1963 р.
Союз Українок Канади.
Провінційний з'їзд у Ватерфорд.
Шановний з'їаде!
Шлю Вам усім урочисте привітання ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Вітаю З'їзд і бажаю добрих успіхів. Засилаю Вам моє Архипастирське БЛАГОСЛОВЕННЯ і прошу У Бога доброї Вам помочі.
Українське Православне Жіноцтво, об'єднане в Канаді в Союзі
Українок, виявило себе Достойними Деньками українського народу.
Та робота, яку Ви виявили при наших православних церквах, виткала
незабутнню золоту мережу на Божу славу, на користь нашій церкві і
на добре ім'я українців у Канаді. Союз Українок Канади переріс наші
внутрішні потреби і вже вийшов на міжнароднє широке поле союзів
жіноцтва. Це також на славу нашого народу. Кожна клітина Вашого
союзу при парафіях тут на Сході виявила себе незвичайно діючою.
При будовах нових храмів жіноцтво взяло на себе майже половину
всієї праці, пожертвами й услугами добре допомогло матеріяльно. Жіноцтво взяло на себе всі тягарі прийнять З нагоди свят і імпрез, готуючи смачні обіди і цим ті прийняття робило теплими, веселими, рідними. Жіноцтво, як матері, не забули й про дітей і школи, бо кому ж рідніші діти, як не Вам. Та всього не перелічиш. Тож, як Правлячий Єпархією Архиєпископ, висловлюю Вам моє признання і запрошую до
дальшого діяння на славу Божу, на славу нашої Рідної Православної
Церкви та добре ім'я нашого народу. Нехай Вам допоможе Бог.
З молитвами за всіх Вас ХРИСТОС ВОСКРЕС!
.;-Архиєпископ МИХАІЛ
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