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Чому православні шанують Божу Мати? 

Православних і католиків часто звинувачують у 

надмірному шануванні Діви Марії, мотивуючи це тим, що 

про неї не часто згадується в Біблії. 

Дійсно, Діва Марія не частий гість на біблійних 

сторінках, але саме в Біблії, записані наступні слова, які 

промовив Дух Святий устами Марії: «Бо зглянувся на 

смирення раби Своєї, ось - бо віднині ублажатимуть Мене  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всі роди» (Лк. 1:48). Як бачите, ще до народження Ісуса, 

Бог провістив шанування Марії, як Богоматері. 



 
 
 

 

3 October 21, 2018 

Далі багато хто почав би наводити цитати святих 

на захист шанування Богородиці чи вдаватися в 

просторові роздуми, але як відомо, «знання надимає, а 

любов будує» (1Кор. 8:1), тому нам хотілося поговорити 

саме про любов – основну причину, за якою люди 

звертаються за заступництвом до Богородиці. 

Так вже склалося, що шанування Богородиці 

почало складатися ще за її життя, тобто ще до того, як у 

Церкви з’явилися письмена Нового Завіту. Крім того, не 

треба скидати той факт, що більшість церковної історії 

основна маса вірних не мала вільного доступу до Святого 

Письма – через дорожнечу книг та загальну 

неписьменність, що, звичайно, не давало людям уповні 

розуміти образ Творця, Який відкривається людям у 

Біблії. Тому сприймаючи Бога, як Батька, тобто надаючи 

Йому батьківські риси, люди часто зверталися до Діви 

Марії, як до заступниці-матері. Часто таку паралель 

знаходять у Біблії в епізоді страти Ісуса, коли Господь 

словами: «Це – Мати твоя!» (Ін. 19:27), віддав любимого 

учня Іоанна під опіку Своєї Матері, а в образі Іоанна – все 

людство. 

Що тут скажеш, «за вірою вашою нехай буде вам» 

(Мф. 9:29), і це підтверджують численні дива, що 
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стаються за молитвами-клопотаннями нашої Небесної 

заступниці. І знаєте, це чудово, що в нас окрім Небесного 

Отця, ще є небесна Мати, хоча про це ніде прямо не 

сказано в Біблії. 

Що ж, заради любові до людей Господь готовий і на 

більше. 

Юридична скринька: політичний притулок.

Багато людей переконані, що просити політичний 

притулок можуть тільки ті, хто знаходиться в США 

менше, ніж один рік. І це, дійсно, затверджено законом. 

Водночас, є категорія громадян, на яку поширюються 

виключення із закону. 

Існує перелік обставин, які  виправдовують подання 

прохання на притулок. Серед них: 

- зміна обставин у державі проживання іноземця; 

- зміна обставин у житті самої людини наприклад, 

прийняття іншої релігії: 

- якщо іноземний громадянин раніше був включений в 

заяву основного прохача, але втратив з ним родинні 
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зв’язки ( наприклад, дитина прохача досягла ( віку ) 21 

року і подружжя розлучилося ); 

- важка хвороба; 

- правова недієздатність; 

- некомпетентна допомога адвоката; 

Діючий не імміграційний статус, наприклад студент з 

діючим статусом може подати на політичний притулок 

навіть якщо він перебуває в США декілька років. 

- смерть або серйозна хвороба членів сім'ї ; 

- своєчасно подана заява на політичний притулок, але 

повернута імміграційною службою подавцю на 

допрацювання. 

Якщо заяву подано до року, а факти і докази переконливі, 

то питання про надання політичного притулку може бути 

вирішено офіцером імміграційної служби. Прохання, 

подане після одного року, розглядається в імміграційному 

суді.  

      Використано матеріали веб - сайту:       

     https://bibicheff.com 
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З життя парафії: 

  Свято Преображення Господнього, або Спаса - 

народне свято східних слов'ян ще з давньоруських часів. 

Святкується його 9 днів, з 18 до 26 серпня. У це свято за 

древнім церковним звичаєм святять груші, яблука, мед, 

колосся жита й пшениці. Наші парафіяни теж принесли до 

церкви освятити кошики з фруктами:  

Відбулися піврічні парафіяльні збори. Парафіяни 

прослухали звіти голови церковного комітету п. М. 

Онищака, бухгалтера п. В. Павлис, голови сестринства п. 

Л. Носалик. Про допомогу українським бійцям доповіла п. 
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Т. Василевська. Обговорювалися можливості добудови 

церкви. Обговорення проходили бурхливо, емоційно. 

Приємну новину повідомив п. Т. Павлюк. Він 

сказав, що нас зараз найбільше - 100 членів парафії. 

Велику заслугу в тому люди ставлять саме йому. 

1 Вересня. Хтось з нетерпінням чекає цього дня, 

хтось з неохотою. Але так, чи інакше, це - свято! Свято для 

всіх: дітей, батьків, дідусів і бабусь. Діти наших парафіян 

теж пішли до американських шкіл. З 15 вересня 

розпочалося навчання в українській школі. Святі отці 

Василь і Ярослав поблагословили дітей на успішний 

навчальний рік. В церкві св. Володимира отцем Василем 

було відслужено спеціальну Службу Божу. 
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Христинка Репета зібралася до школи. Ох тільки 

портфелик ще трохи важкий. Довелося віддати мамі. 

Жіночки - сестриці готували вареники і барбекю. 

Допомагали родини Табачнюка, Онищака, Кос. Як і 

завжди активними були Нагірняк Оксана, Сенета Леся, 

Сокіл Неля, Головачук Леся. 
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Вісті від УККА: 

24 серпня - День незалежності України. У всіх 

українських церквах служилися 

Служби Божі, проголошувалися 

проповіді: «Боже, Україну бережи 

!» 

В меріях Гемистед і 

Мінеоли було урочисто піднято 

державний прапор України.  

З привітальним словом виступила 

п. Лера Джілен. Святкову промову мала п. М. Блайді. Вона 

розповіла про ситуацію в Україні на нинішній день. 

Дальше святкування відбувалося на терені 

парафіяльного центру св. Володимира. До залу були 
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внесені державні прапори України та Америки. З 

вступним словом виступив голова відділу п. С. 

Куницький. На святкування був запрошений учасник 

Майдану п. З. Закалюк. Він розповів про своє бачення 

життя в Україні після подій Майдану. В дарунок 

українській громаді автор п. С. Лашин презентував 

книжку у двох томах «Педагогічний ліцей у Бартошицях. 

Українські класи. 1956 - 1970. Відділ УККА фінансово 

допоміг у видавництві книги».  

Ведучою концертної програми була п. Н. Блайді. 

Активну участь у концерті брали учні школи  

 

 

 

 

 

 

 

українознавства. Діти співали українських пісень під 

керівництвом п. Л. Грей.  

Тішили око танцювальна група «Мрія» п. Р. 

Левковича, a вухо, віртуальна гра на скрипці І. Декайла.   
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Зал ряснів українськими вишивками та декораціями від п. 

І. Ковальської та О. Куницької. 

П. Ірина Ковальська подарувала публіці кілька 

сольних пісень, які запали глибоко в душі приємним 

тембром звучання, а саме: «Виростала я на Україні »,  

«Одна калина». В концерті брав участь жіночій ансамбль 

«Намисто». А завершував програму заслужений артист 

України п. В. Сидір. Після концерту всі смакували смачні 

страви, приготовлені п. Я. Куницькою. 

Відділ УККА фінансово підтримує школу 

українознавства. Допомагав у випуску дитячих книжок 

«Бабусина абетка», «Казка про гідність». 300$ було 

передано в Україну для військовослужбовців на підписку 

газети «Незборима нація». Надається допомога 

монастирям, церквам в Україні, сирітським будинкам. 

Закуплено спеціальне обладнання для особливих дітей в 

м. Володимир Волинський. 1100$ було передано на 

лікування хворої дитини І. Шахайди. Група п. М. 

Хаперської «Підтримка родин захисників України» 

відправляє в Україну пакунки з дитячим одягом, 

канцтоварами, речами повсякденного вжитку... 

Записано зі слів                         

п. С. Куницького. 
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Запитання - відповідь: 

Що таке «соборна церква» ? 

Найперше церква Свята. Тому, що заснував її 

Святий зі святих, викупив її, очистив і зміцнив своєю 

кров‘ю. 

« На скелі оцій побудую я церкву Свою, і сили 

адові не переможуть її » (Мф. 16:18) 

Церква - Соборна. Тому, що не обмежена ні расою, 

ні мовою, ні місцем, ні часом, ні смертю.  

«Немов людина, що стоїть на роздоріжжі і зве всіх на 

царський бенкет шлюбний» (Мф.22:9) 

Церква - Апостольська. Тому, що першими її 

членами були апостоли Христові. Вони утвердили її й 

розповсюдили по всій Землі. 

«Це ваша віра, хрестоносці, віра мужніх і 

доброзичливих предків ваших. Нехай стане вона і вірою 

дітей ваших, з роду в рід. » 

Для відповіді використано матеріали виступу святителя 

Миколая Сербського. 
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Вітаємо ювілярів: 

 

 

 

Салійленка Олега - з 80 - річчям 

 

Сенету Олександру - з 70 - річчям 

 

 Павлюк Тарас - з 60 - річчям  

 

Edyta Lewicki - з 40 - річчям 
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Висловлюємо співчуття 

 

Євгенії Віксич 

з приводу смерті брата Миколи. 
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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. 

 

 

 

                                          Випуск підготувала  п. Л. Цапко 

Набір п. Ю. Приймак 

Друк п. П. Піддубний 


