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З	чого	сповідатися	не	треба?	 
У цій статті ви дізнаєтесь, що не є гріхом і з чого 

сповідатись НЕ ТРЕБА !  

1. Не сповідаємось з того, чого не робили. Хоча це 

виглядає очевидним, часто на сповіді люди кажуть: нікого 

не вбив, нікого не скривдив, більше гріхів не пам'ятаю. 

Якщо ми чогось не зробили, то і не варто про це говорити,  

хвалитись тим,  що вдалось уникнути якогось гріха. 

2. Не сповідаємось із чужих гріхів. Дуже часто на 

сповіді розповідають про якісь гріхи, слабкості, 

проступки своїх рідних, друзів, знайомих. Якщо це 

контекст твого гріха, то звісно можна називати обставини, 

але дуже часто йдеться якраз не про контекст, а про те, 
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щоб оповісти про погані вчинки інших людей. З чужих 

гріхів – не сповідаємось. 

3. Не сповідаємось з емоцій. Чітко слід відрізняти 

емоцій від вчинків, які виникають із цих емоцій. Якщо 

хтось тебе нервує, то не сповідайся з того, що він тебе 

нервує. Якщо хтось тебе злить, виводить з себе – з цього 

сповідатись не потрібно. Якщо  ж через те, що хтось тебе 

злить, ти йдеш і підпалюєш його стодолу — то, звісно, це 

гріх, з якого слід сповідатися. Або ж через неприязнь ідеш 

і осуджуєш когось чи очорнюєш – чиниш гріх. Не 

сповідаємось з емоцій! Якщо тебе нервує твоя, до 

прикладу, теща, то це не означає, що мусиш до кінця 

життя сповідатись з того, що злишся на неї. Старайся її 

любити, допомагати, шанувати - і все. Іноді кажуть: але ж 

я відчуваю злість! Відчувай! Зі злості, як і з радості, не 

сповідаємось! Емоції не є предметом гріха. 

4. Не сповідаємось зі спокус. Спокуси не є гріхом. 

Лише піддавання спокусам є гріхом. Якщо була спокуса 

об’їстися, але її вдалося уникнути, то сповідатись не 

треба. Те ж саме стосується спокус нечистоти, із них не 

сповідаємось: якщо були нечисті думки, але їм вдалось 

дати відсіч, то сповідатись нема з чого! Спокуси не є 

гріхом, лише конкретні вчинки і піддавання спокусам є 

гріхами. 
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5. Не сповідаємось із складних життєвих ситуацій. 

Часто сповіді є нагодою для багатьох розповісти про свою 

складну життєву ситуацію. Але сповідь не є для цього. Не 

варто сповідатися з того, що щось не так у подружжі чи у 

праці, з утрати і так далі. Це не гріхи – це життєві ситуації. 

6. Не сповідаємося із розсіяння на молитві. У 

вісімдесяти відсотках на сповіді люди сповідаються з 

того, що були розсіяні на молитві. Але це, подібно до 

емоції і спокуси, не є гріхом. Якщо ти прийшов до храму 

молитися, але раптом у твоїх думках з’явилась котлета або 

думка про завтрашній іспит, то це не є гріхом. Інша 

справа, якщо ти стоїш і думаєш, що «так, треба би було 

молитись, але подумаю про котлети» – це вже не 

розсіяння, а свідомий вибір. Молитва – це не конкурс 

краси чи концентрації. Був неуважним – повертайся і 

молись. 

7. Не сповідаємось з того, що не були на Літургії в 

неділю, якщо були хворі або не мали фізичної можливості 

бути. « Не був у неділю на Літургії, був хворий, не міг 

встати, але краще це скажу на сповіді.» Ні, не треба! Якщо 

був хворий - ну то не міг. Або ж якщо МУСИВ працювати 

(хоча то є завжди запитання), ну не зміг бути на Літургії, 

то не сповідайся з цього. Особливо з текстом: «Я знаю, що 

це не гріх, але краще це назву.» 
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8. Не сповідаємось із гріхів, які вже визнали на 

сповіді. Часто люди сповідаються з одного і того ж гріха 

впродовж кількох сповідей, бо відчувають якусь провину. 

Але ж це неправильно. Якщо ти прийшов до сповіді, 

визнав гріх – Бог прийняв його і все, все, забув! Бог не 

пам‘ятає нам гріхів! Висповідані гріхи – прощені.  

Найчастіше ми потребуємо духовного проводу, 

поради, підтримки, тому нам слід звернутись із таким 

проханням. Сповідь не є місцем порадні. Для цього є 

вдосталь інших місць та нагод. Сповідь – від гріхів, щоби 

визнати їх і отримати прощення. 

 

О.Я. Думанський 
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Живемо	в	Америці	

Хто творить закони в Америці ? 

Як правило, всі закони в США приймаються 

законодавчими органами. Існує три типи законодавчих 

органів: федеральні, державні та місцеві (місто чи село). 

Федеральні закони застосовуються до всіх 50 штатів і 

приймаються Конгресом. Конгрес складається з двох 

частин – Сенату та Палати представників. Є 100 

американських сенаторів, 2 з усіх штатів, і вони 

обираються на 6 років. Близько 33 сенаторів підлягають 

пере виборам кожні 2 роки. Всі федеральні вибори 

проводяться в перший вівторок листопада. 
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Сьогодні в Палаті представників є 435 

конгресменів, і всі вони обираються одночасно раз на два 

роки. У США є 1 конгресмен приблизно на 711,000 

чоловік населення. Населення в деяких штатів настільки 

мале, що в них є лише 1 конгресмен на цілий штат, проте 

у них ще 2 сенатори. 

Причиною різниці між конгресменами та 

сенаторами є те, що конгресмени будуть слідувати 

швидко мінливим політичним настроям свого округу, а 

сенатори будуть вільні від раптових змін у політиці та 

розглядатимуть довгострокові наслідки законів. I конгрес, 

сенат повинні мати більшість (51%), щоб прийняти закон. 

Якщо закон набрав менш як 67% голосів Конгресу 

(сенаторів і конгресменів), тоді Президент повинен 

затвердити кожен такий закон. 

Більшість штатів також мають законодавчу владу 

яка складається з 2 рівнів із різною тривалістю часу, яка є 

паралельна до федеральної системи. Штатові закони 

застосовуються лише до конкретного штату, де вони 

прийняті. Більшість місцевих законодавчих органів мають 

1 раду, яка приймає всі місцеві закони. 
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Федеральні закони обмежені конституцією США в 

певних сферах, таких як імміграція, федеральні податки, 

торгівля між різними штатами та закордонна торгівля. Усі 

інші закони приймаються конкретними штатами. 

Локальні закони зазвичай обмежуються зонуванням та 

паркуванням. 

 

 

 

 

 

 

Суди США мають право оголошувати та 

інтерпретувати прецедентне право. Прецедентне право є 

правовою системою, яка виникла в Англії і як і раніше є 

основою американської правової системи. Відповідно до 

прецедентного права, може існувати закон, який ніде не 

написаний, але він має повну силу закону. Наприклад, 

протягом багатьох років вбивство було лише 

прецедентним злочином, навіть якщо це не було 

спеціально заборонено законом. 

                                                                        П. Піддубний. 
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З	життя	парафії	

День матері в США відзначається, як і в Україні, у 

другу неділю травня. Турбота, терпіння, любов і 

відданість матерів світлом і добром відзиваються у душах 

дітей. Дитина щаслива настільки, наскільки шанована і 

щаслива мати. 

Щороку свято святкується і в нашій парафії. Кожна 

Мати повертається додому з розою в руках і з приємністю 

у душі. 

Зелені свята християни чекають з нетерпінням. 

Свята Трійця - радісне свято на межі весни та літа. Воно 

поєднує християнські канони і язичницькі традиції, як 

власне, майже кожне традиційне свято. До церкви люди 

прийшли у вишиванках і в духовному піднесенні. 
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День батька - свято на честь татусів. Вперше в 

США його святкували в 1910 р. А з 1966 року цей день 

став національним святом. На честь наших парафіяльних 

татусів сестриці організували барбекю. 

 

 

Сестриці готували обіди, вареники для продажу і 

на тому заробили відповідну кількість грошей. За даними 

бухгалтера Лесі Головачук за перших три місяці цього 

року їх дохід становив $12,501. 

Спека, від якої прив’яли листки на деревах і 

опустили голівки квітки не злякала людей, що прийшли 
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допомогти сестрицям, під керівництвом Л. Носалик, у 

розпродажі вживаних речей. Це О. Ярослав, Г. Думанська, 

Е. Шпак, Н. Приймак, Д. Шаповал, Л. Федорук, Л. Бігарі, 

В. Бігарі, М. Онишкевич, Г. Онищак. Вони виручили того 

дня $1,000 + $600 (трактор, пралка, сушка). 

Вісті	з	церковної	Управи 

За період від звітно-виборних загальних зборів 

Парафії по червень ц. р. Управою проведено 4 засідання, 

де розглянуті питання організації традиційних свят в 2018 

році; добудови до залу; роботи сестринства; поточні 

справи. 

Помітним явищем на загальному тлі поточних 

справ став ремонт підлоги в залі. Власне ремонт 

проведено в кілька етапів на протязі цілого року від липня 

2017 - го до червня 2018 - го. А безпосередньо в червні ц. 

р. - і ремонт, і циклювання. Робота грандіозна. Зроблено 

своїми силами. Збережено великі кошти. Активними були 

такі парафіяни: Онищак М., Довіряк М., Цапко І., 

Пігарєв В., Остафійчук Л. У вересні вирішено провести 

дитяче Party. 

Управа дякує всім, хто долучився до корисних 

справ. 

Так тримати ! Голова Управи      М. Онищак 
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Звіт	про	допомогу	українським	бійцям. 

З 2014 року в Україні війна... 

За цей час парафіяни нашої церкви спромоглися 

зібрати значні кошти на лікування поранених наших 

захисників.Так за 2015 рік були відправлені $4,500 на 

лікування Ляшенко Ю., Стефарука В., Демидюк, Кравець 

О., Бондарук С., Гнатюк А.Також влітку 2015 до нас в 

гості приїздила з концертом «Ватра», нами було передано 

ще $1,000 для бійців. За друге півріччя 2015 року була 

відправлена допомога ще 14 пораненим воїнам в сумі 

$4,300. Загальна сума допомоги за 2015 рік склала 9800$. 

За 2016 рік було передано в госпіталь $6,900, що було 

великою підтримкою для майже 30 воїнам. 

У 2017 році було зібрано $4,067. До госпіталю 

відправили $3,000, що було поділено між 13 раненими 
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бійцями. Крім того в церкві св. Володимира на святі 

Покрови було передано $500 ще трьом пораненим бійцям, 

що проходять лікування в США. 

В цьому році (2018) вдалося відправити $1,000 в 

госпіталь в допомогу бійцям Паляниці А., Науменко С., 

Галушка І., Шкапоєд К., Пасічняк В., Чередніченко Д., 

Ромащук М. На даний момент 07.01.2018 в касі є $275 на 

залишку. 

А війні в нашій рідній Україні не видно кінця.... 

При бажанні побачити звіти за кожен 

використаний долар прошу звертатися до Т. Василевської. 

  

 

Підготувала 

  Л. Цапко 

	

	

	

	

Ukrainian Orthodox Church



 
 
 

 
15July 22, 2018 

	

Запитання—відповіді:	

1. Чи обов'язково бути присутнім на загальних зборах 

парафії? 

Так, це й обов'язок і право. Право публічного виступу, 

внесення пропозицій і таким чином право брати участь в 

управлінні парафією. 

Про обов'язок йдеться в розділі III §7, пункт ж) до 

церковних обов'язків членів парафії належить обов'язок 

брати участь у загальних зборах Парафії. 

2. Що означає вчасно здавати членські внески 

парафіянина? 

Членські внески – елемент фінансової дисципліни. 

Здавати членські внески вчасно обов'язок. Вчасно до 

піврічних зборів цього року. 

В розділі III §7 пункт і) 2: Статуту Парафії сказано: член 

Парафії втрачає право голосу, якщо заборгував членські 

внески більше, як пів року; 

Розділ III,  §7 і) 3: член Парафії викреслюється зі списку 

парафіян, коли його фінансові зобов'язання не виконані за 

один рік (не внесені до звітних виборчих зборів).  

Підготував Т. Павлюк 
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Наші вітання: 

 Визначна подія відбулася в родині отця Ярослава. 

Його донька Соломія стала на рушничок щастя з 
Давидом Дейвом. Вітаємо батьків і молодят. Нехай доля 

дасть вам, діти, безліч літ щасливих на злагоду, достаток і 

любов. Хай Ангела чарівні білі крила вас захистять від 

лиха та обмов. 

Вітаємо з 60-и річчям отця Ярослава і його 

дружину Галину: 
 

На дзвіниці гучно дзвонив дзвін, ‐ 
«Вітайте, то пастир народився!»                         
В небі зграя білих голубів 
Й втішний дуб, як росою напився. 
Літо сипало сяйво навколо. 
На шляху його квітнув мак. 
У небесну голубінь святково, 
Земне світилось, тільки так. 
І, кинувши углиб якір надійно 
Архангели почули в небесах: 
«Це пастир вироста в теренах мрійно. 
Допоможіть вторити йому шлях!» 
Шлях непростий. Народ веде з собою, 
Крізь радощі та сльози на очах. 
Цей келих мусить випити до краю, 
Щоб жив праведний дух, щоб не зачах. 
Народ не завжди так вірний і вдячний. 
У більшості думає про своє. 
Нехай же отець наш буде вибачний,                
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Що в нас не завжди твоє ‐ то моє. 
А нині день щасливий ‐ всі святкують, 
Й радіють Ангели у небесах. 
Здоров'я пастирю своєму віншують, 
Й понад сто літ хай веде його шлях. 
Хай світ буде йому лише білим цвітом, 
І Бог приймає світлу пентаграму. 
Привітним нехай буде кожний вітер, 
Що тихо прокрадається до храму. 
Нехай святим єлейним ароматом 
Окроплене буде його життя. 
Нехай сад буде повний виноградом 
Й любов'ю визначається буття. 

                                                            Л. Цапко 

70 - річчям вітаємо Довірака Миколу. 

60 - річчям - Жуков Оксану 

90 - річчям - Саранчу Анастасію 

50 - річчям - Ткачук Олександру 

60 - річчям - Федорук Любов 

80 - річчям – Цигана Степана 

Нехай Господь дарує вам Многая Благая літа в здоров'ї, 

щасті, мирі, злагоді, любові, достатку, шані і добрі. 
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Висловлюємо	співчуття	

 

 

Марії Онишкевич з приводу смерті 

матері. 
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ЮРИДИЧНА ФІPMA 

ПІДДУБНИЙ та ПЕЛЕХ, П.К. 

PIDDOUBNY & PELEKH, P.C. 

25-84 Steinway Street, Astoria, NY 11103 

www.lawyers-ny.com 

тел . 718-721-7600 Ми надаємо юридичні послуги: при купівлі - продажі нерухомості, складання заповітів і трастів. цивільний процес, бізнесові питання, складання договорів, вирішення питань при оренді житла. 

Ми також надаємо консультації 

стосовно правових питань в Україні. 
 

 

 

Відповідальні за випуск:                
                                                                                        Л. Цапко. 

Ю. Приймак. 

 

 

Редакційна колегія просить вибачення за помилки, допущені в першому 
номері. 

Ukrainian Orthodox Church 


