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Христос рождається ! Славім Його ! 

Різдво Христове, День народження Ісуса Христа, -

одна з найбільших урочистостей, що відзначається усіма 

християнськими церквами (католицькими, 

православними та протестантами).  

Згідно з Євангелієм від Луки Ісус Христос 

народився в часи правління імператора Августа в 

юдейському місті Віфлеємі, у сім’ї теслі Йосипа 

Обручника з Назарету та Марії.   

Свято завершує різдвяний піст - Адвент, час 

очікування на прихід Ісуса. Кульмінацією є урочиста 

літургія, що правиться на Святий вечір. Невід'ємними 

атрибутами свята є вертеп, вистави, пісні, колядки, 

різдвяні ялинки. 

Звичай ставити в хатах ялинки в Україну прийшов 

з заходу, з Німеччини. Прикрашали її там виробами з 

паперу та яблуками. 

Період різдвяних свят триває до 6 січня за 

григоріанським календарем і до 19 січня - за юліанським. 

 Цьогорічні різдвяні свята в Україні особливі.  

Синод Вселенського патріархату 29 листопада в 

Стамбулі затвердив текст Томоса для України, а також 



 

 

 

 

3 January 6, 2019 

проект статуту Єдиної помісної церкви. 15 грудня на 

обє’днаному Соборі було обрано настоятеля Української 

церкви о. Епіфанія.  

Томос - унікальний церковний документ, указ. Він 

надає церкві незалежність - автокефалію. Власне церква в 

державі - атрибут її незалежності. 

Нехай Різдвяна зірка засяє над нашою Україною і 

виведе її на шлях процвітання. Дай, Боже, народу 

українському миру, здоров'я,  щастя і достатку.  

Нехай 2019 - ий рік буде мирним і успішним у 

справі зміцнення державності. 

Веселих свят усім! Смачної куті! Щасливого 2019 року. 

Л. Цапко 

Юридична скринька: про біометричний паспорт 

громадянина України для виїзду за кордон. 

Біометричний паспорт громадянина України для 

виїзду за кордон (далі – біометричний паспорт) – є 

документом, що посвідчує особу, підтверджує 

громадянство України особи, на ім’я якої він оформлений, 

і дає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну. 

Біометричним паспорт є тому, що до нього імплантовано 

безконтактний електронний носій (чіп). 

До такого чіпу, зокрема, вносяться: 
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- інформація, що міститься на першій сторінці 

даних паспорта; 

- біометричні дані (відцифрований образ обличчя 

особи; відцифрований підпис особи – береться з 14 років, 

відцифровані відбитки пальців рук – беруться з 12 років). 

   Хто може оформити біометричний паспорт 

Оформлення та видача біометричного 

паспорта здійснюється: 

1. Особі, які досягла 16-річного віку, – на 

підставі заяви-анкети, поданої нею особисто; 

2. Особі, яка не досягла 16-річного віку, – на 

підставі поданої особисто заяви-анкети одного з 

батьків/законних представників та письмової 

згоди другого з батьків/законних представників, яка 

надається під час подання документів. 

Згода від другого з батьків/законних 

представників не вимагається, якщо він є іноземцем або 

особою без громадянства. У такому разі подається копія 

паспорта другого з батьків, який підтверджує іноземне 

громадянство, чи копія документа, який підтверджує 

статус особи без громадянства. У разі відсутності другого 

з батьків під час подання документів у консульській 
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установі така заява-згода може бути подана нотаріально 

засвідченою: нотаріусом в Україні або будь-яким 

нотаріусом на території США. В останньому випадку така 

заява має бути додатково засвідчена штампом «Apostille», 

що належить до компетенції Секретаря штату, на 

території якого було нотаріально посвідчено заяву. 

Якщо батьки не перебувають у шлюбі, 

оформлення біометричного паспорта здійснюється на 

підставі заяви-анкети того з них, з ким проживає дитина. 

Факт проживання дитини з одним із батьків у такому разі 

підтверджується рішенням суду про розлучення, у якому 

також має бути вказано, з ким після розлучення батьків 

проживатиме дитина.  

                Важливо! Присутність дитини, яка досягла 

12-річного віку, у консульській установі на момент 

подання заяви-анкети є обов’язковою! 

  На який термін оформляється біометричний 

паспорт 

Особам, які не досягли 16-річного віку, 

біометричний паспорт оформляється на 4 роки, а 

особам, які досягли 16-річного віку, - на 10 років. 

Підготувала Т. Цапко. Далі буде. 
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З життя парафії: 

Починаючи від Мономаховичів (1125р.), київські 

князі вважали Михаїла своїм патроном, зображали його на 

стародавніх гербах Києва. Символ Михаїла присутній і на 

головній хоругві часів Б. Хмельницького та на численних 

козацьких прапорах. 

Образ святого Михаїла уособлює перемогу добра 

над темними силами: гримить грім - значить, святий 

Михайло бореться з чортами. 

День святого Михайла, або Собор святого 

архістратига Михаїла, відзначають 21 листопада. 

Урочисто відзначалося свято і в нашій церкві. Перед 

тим проводилася велика підготовча робота. У суботнику 

брали участь: 

Нагірняк Н., Жук І., Цапко Ю., Онищак В., 

Цимбала І., Бігарі В., Кос І., Богуцький В., Думанський С., 

Приставський М., Стефанюк М., Приймак І., Павлюк Т., 

Довірак М., Онищак М. 
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Жінки готували смачні страви. Серед них: 

Л. Носалик, І. Онищак, О. Нагірняк, Л. Головачук, 

Л. Сенета, М. Сокіл, Л. Кношницька, Т. Тиркель,  

Н. Приймак, І. Тимочко - Декайло, І. Труш, М. Сав'юк, 

Л. Федорук, А. Ляшенко. 

І як результат - була святково прибрана церква, та 

подвір’я. І ось який накрито стіл для гостей !  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

8 January 6, 2019 

Силами учнів школи українознавства було 

поставлено святковий концерт.

 

 

 

 

Поза спинами дітей проглядаються народні 

музики, які активізовували публіку до танцю. 

Сестринством, під організацією п. Л. Носалик, 

було відправлено в Україну, 

в сиротинці та інтернати 

Львова, Чернівців, Івано - 

Франківська, Щастя на 

Донбасі, пакунки з дитячим 

одягом: 2300 речей, серед 

них теплі куртки, плащі, 

рейтузи... 
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Відзначалося в церкві й свято Миколая. Діти 

парафіян одержали гарні подарунки. З боку Сестринства 

дійство було підтримане смачними наїдками. Діти вірять 

в диво, звершене святим Миколаєм і вчаться у святого 

бути милосердними. 

Вісті з церковної Управи: 

Питання, над якими працює церковна Управа - 

господарські: підготовка до зими, благоустрій. Було 

покрито захисною рідиною дах над залом для 

урочистостей, перекрито пластиком дах гаражу; в залі 

замінено опалення; реставровано двері центрального 

входу.  

Планується відновлення підлоги в залі, розпис 

стелі у вівтарі. Управа готується до звітно - виборних 

зборів. 

Т. Павлюк  

Вісті зі школи українознавства. 

Як і у всіх школах, в нашій суботній школі 

закінчився перший семестр. Завершився він святом 

Миколая. Учні продемонстрували набуті знання і вміння. 
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Під керівництвом педагогів силами школярів було 

організовано концерт для батьків та гостей. Миколай теж 

не поскупився, роздав дітям подарунки.  

 

 

 

 

 

Учні в школі навчаються української мови та літератури, 

географії, історії України, музичної культури та 

релігієзнавства. 

 

 

 

 

 

 

 

На уроках трудового навчання виготовляють декорації до 

Різдва Христового. 
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Крім навчання, учні беруть активну участь у 

заходах, які проводять УККА та відділ ООУСУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урочисте відзначення 100 - річчю проголошення 

незалежності УНР, та 100 - річниці бою під Крутами. 

 

Зараз в дітей зимові канікули. Весела пора! Діти в 

очікуванні снігу! Але, поки його нема, виконують 

завдання, що одержали на канікули. 

Шановні батьки, якщо в когось виникло бажання 

прилучити свою дитину до навчання українознавства, то 

двері школи завжди відчинено для вас.  

Л.Цапко 
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Запитання - відповіді: 
Чи обов’язково жінці до церкви ходити в хустині ? 

Відповідь дає о. Ярослав: 

Заміжній – обов'язково. Ця традиція спирається на 

слова святого апостола Павла в Посланні до коринтян, де 

він говорить, що чоловікові слід молитися з непокритою 

головою, а жінці, навпаки, з покритою. В античній 

культурі жіноче волосся вважалися найбільш яскравим 

елементом жіночої привабливості, і прикривати їх було 

проявом жіночої скромності. Грецькі гетери ходили 

простоволосими, в той час як поважні сімейні жінки 

покривали голову, показуючи цим, що вони належать 

чоловікові. 

Але є ще одна причина, пов'язана саме з духовною 

практикою: при язичницьких піклуваннях, коли жриці або 

віщунки впадали в несамовитість, вони часто виявлялися 

простоволосими, як би демонструючи цим, що вони 

настільки охоплені містичним екстазом, що абсолютно не 

турбуються про громадські умовності. Апостол 

піклується про те, щоб християни ні в якому разі не 

наслідували такої поведінки - як він пише в іншому місці, 

богослужіння повинно відбуватися «благопристойно і 

чинно». 
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Ми живемо в іншій культурі, де відкрите волосся 

не викликають таких асоціацій, але нам важливо 

пам'ятати загальний зміст настанови апостола - 

одяг віруючої людини (будь то чоловік або жінка) 

повинна бути скромною, стриманою і не служити ні для 

кого джерелом збентеження або спокуси.  

 

Крім того, зберігання усталених в Церкві звичаїв 

допомагає нам налаштуватися на молитву, висловити 

нашу побожність перед святістю храму 

і совершающейся в ньому Літургії. Тому - традиційно 

- віруючі чоловіки вважають недоречним перебувати в 

храмі в головному уборі, а жінки - без хустки. 
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Зима

Вже відлетіли в тепло солов'ї. 

Зима прийшла до мого краю. 

Памороззю вкутала гаї. 

Сняться сни їм в зеленім розмаю. 

Скоцюрблених кільканадцять листків 

Тримаються за матінку вишню. 

Їх вік так непомітно злетів, - 

Кожну мить не мають за лишню. 

А вітер грає в срібну дуду, 

Збиваючи зі снігу пісні. 

Жене з глоду сороку-приблуду, 

Що вишукує новини у сні. 

Усюди білосніжний спокій, 

Засклеплений морозом в дивних снах. 

Минуле відійшло у спомин, 

Сповите в мережаних пеленах. 

Л Цапко 
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Вітаємо ювілярів: 

Шпак Едіту - з 40 – річчям 

Сущака Миколу - з 60 – річчям 

Віксіч Євгенію - з 60 – річчям 
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Висловлюємо співчуття 

Марії Угорській з приводу смерті брата. 
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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 та друк п. Ю. Приймак 


