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Христос Воскрес! – Воістину Воскрес! 
Великдень – одне з найбільших християнських свят. 

Згідно з писаннями колись сам Господь, явившись 

людиною, спокутував гріхи за все людство і воскреснувши, 

позбавив світ від влади смерті і гріха. 

Дату святкування Великодня врегулював 

Вселенський Собор у Нікеї, в 325 році. Вона обчислюється 

за місячно – сонячним календарем і припадає на першу 

неділю після першого весняного повного місяця, який 

наступає після весняного рівнодення. В цьому році 

Великдень будемо святкувати 28 квітня. 

Перший Великдень святкували стародавні юдеї за 

1500 років до Різдва Христового на знак позбавлення 

єврейського народу від єгипетського рабства. 

Новозавітний, християнський Великдень був 

установлений апостолами після смерті і Воскресіння Ісуса 

Христа. Великдень знаменує перемогу добра над злом, 

життя над смертю. 

На теренах України святкувати Великдень, як 

Воскресіння Ісуса почали ще на при кінці першого 

тисячоліття, із запровадженням християнства. З роками 
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свято стало частиною місцевої культури, замінивши місцеві 

звичаї та адаптувавши місцеві обряди та атрибутику. 

Свято Великодня в Україні символізує загальне 

відродження та оновлення. 

 

 

 

 

 

Вітаємо з Великим Днем Хрестового Воскресіння! 

Нехай Господь благословить кожного здоров'ям і щастям. 

Нехай у кожну господу, і в нашу парафію, принесе любов і 

злагоду, а в Україну – мир і достаток! 

Юридична скринька: про біометричний 

паспорт громадянина України для виїзду за кордон. 

За яких умов можливо оформити біометричний 

паспорт 

Біометричний паспорт оформляється та видається у разі: 

1) якщо особа раніше не була документована паспортом 

громадянина України для виїзду за кордон (наприклад, 

в’їхала на територію США дитиною за паспортним 
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документом одного з батьків, куди була вписана, або 

народилася на території США), тобто вперше. 

При цьому важливо пам’ятати, що якщо особа в’їхала на 

територію США дитиною за паспортним документом 

одного з батьків, куди була вписана, і на момент звернення 

до консульської установи із заявою про оформлення 

паспорта вже досягла 16 – річного віку та не володіє 

жодним паспортним документом України (закордонним, 

внутрішнім, проїзним документом дитини), то оформлення 

їй паспорта здійснюється тільки після отримання 

Консульством на своє звернення від органів міграційної 

служби України підтвердження про таку особу та 

належність її до громадянства України. 

У такому разі для подання документів з метою проведення 

зазначеної перевірки та отримання необхідного 

підтвердження (первинне звернення до консульської 

установи) реєструватися у системі електронного запису на 

прийом не потрібно! Достатньо просто підійти у прийомні 

дні та години з паспортних питань. 

2) необхідності обміну наявного паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон або проїзного документа 

дитини у разі: 

- зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за 

кордон; 
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- виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для 

виїзду за кордон; 

- закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон чи 

відсутності у ньому вільних сторінок; 

- непридатності паспорта для виїзду за кордон для 

подальшого використання (наприклад, у разі 

пошкодження). 

3) втрати або викрадення паспорта громадянина України 

для виїзду за кордон; 

4) необхідності оформлення біометричного паспорта як 

другого паспортного документа, на додаток до вже 

наявного на руках діючого паспорта громадянина України 

для виїзду за кордон. 

При цьому слід пам’ятати, що громадянин України не може 

мати більше двох паспортів для виїзду за кордон. Відтак, 

якщо у заявника на момент звернення до консульської 

установи вже є 2 паспорти, навіть якщо один з них вже 

прострочений, то біометричний паспорт може бути 

оформлено тільки на заміну одного з них (як правило, 

замість простроченого). У такому разі паспорт, який 

підлягає заміні, вилучається консульською установою 

одразу у день подання необхідних документів. 

 

Підготувала Т. Цапко. Далі буде. 
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З життя парафії 
Ще не так давно ми складали подяки Господу за 

прожитий 2018 рік, підносили келихи шампанського на 

святі, організованому сестрицями під керівництвом їх 

голови п. Л. Носалик, бажали один одному здорового, 

щасливого, мирного 2019 – ого  року... 

Ще тільки, тільки ми віталися «Христос народився! - 

Славімо Його! » 

А скільки задоволення принесло присутнім 

святкування Маланки! Сестриці потрудилися на славу! 

Було організовано концерт. Запрошено Вертеп із Брукліна. 
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Життя коротке і велике, ... 

Живіть працюйте і любіть, ... 

Щодня лише добро творіть 

Й прощайте, прощення здобувши! 

Прощена неділя в цьому році співпала із днями 

пам'яті Т. Шевченка. Святковий концерт підготувала  

п. Л. Сенета. Ведучими програми були Божена і Богдан 

Пінчуки. Діти із школи українознавства читали вірші  

Т. Шевченка. Під вмілим наставництвом п. І. Тимочко – 

Декайло українські мелодії вигравав квартет скрипалів. 

Цікавою для глядачів була постановка «Садок вишневий». 
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Все дійство на сцені супроводжував піснями хор 

під керівництвом. п. Л. Сенети. 

Сестрицями було накрито пісний стіл. 

В парафії відбулися щорічні звітно – виборні  

збори. З доповіддю про роботу виступав голова Управи п. 

Михайло Онищак. В обговоренні брали участь п. В. Павлис, 

Д. Шаповал, Л. Носалик. Головував на зборах п. Т. Павлюк. 

Протокол писала п. Т. Василевська. Збори затвердили на 

2019 р. Головою Управи п. М. Онищака, заступником –  

п. П. Піддубного, головою ревізійної комісії п. М. Довірака. 

В Сестринстві теж відбулися звітно – виборніх 

збори. Отець подякував п. Л. Носалик за добру працю і 

привітав новообрану голову п. Марію Онишкевич. 

А дальше... далі життя пішло своїм чередом. 

Сестриці знову ліплять вареники. На цей раз з капустою. 
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У наших сусідів. 
На завершення Різдвяних дійств у парафії св. 

Володимира святкували Просфору. Колядували всі: дорослі 

і малі. Раділи і веселилися так, наче справді Вифлеємська 

зірка засяяла над залом. Сестриці підкріпили святкування 

смачними стравами. І знову ліплять вареники. 

 

 

 

 

 

 

У монастирі св. Йосафата, у Глен – Кові, 23 

червня відбудеться Відпуст. Запрошуються всі.  

 

В школі українознавства 

Школярі беруть активну участь у всіх концертах, 

які проводяться на теренах обох парафії. Урочистості з 

нагоди святкування 205 – ої річниці народження Т. 

Шевченка ознайомили учнів з життям творчим доробком та 

ідеями видатного поета. 
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Віддаючи шану великому Кобзарю, присутні в залі 

вчили і виконували «Заповіт» разом з хористами. 

Музичне оформлення свята було від п. Л. Грей. Програму 

вела п. Р. Левенець. 

Учні школи готуються до закінчення навчального 

року. Першокласники передадуть Букварики меншим. Їх 

вітає новий світ Читанки. Старшокласники готуються до 

випускного. А всі загалом – до Фестивалю, який 

відбудеться 1 червня. Запрошуються всі, з сім'ями, 

родинами, друзями, знайомими! 
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"Терниста дорога українців до освіти в 
Польщі." 

Недавно українські школи в Польщі святкували 

ювілеї свого існування. Була добра нагода для підсумків 

та спогадів про дороги, які подолала наша меншина, щоб 

діти і молодь могли вчитися у рідній школі.Наприкінці 

червня 2018 року своє 50-ліття святкував Загальноосвітній 

ліцей у Гурові Ілавецькому. Школа ця продовжує традиції 

українських класів Педагогічного ліцею 2 у Бартошицях. 

В УККА 

Відбулися звітно – виборні збори. Головою зборів 

був п. В. Цялковський. Із звітним словом виступав голова 

управи п. С. Куницький. Протокол писала п. І. Джуряк. 

Підведено підсумки зробленого і намічено плани на новий 

рік. Вибрано нову управу в складі: 

п. О. Декайло — голова; 

п. Л. Цялковська — заступник; 

секретарі - п. Н. Блайді ( англ. м.), н. І. Джуряк. ( укр м ); 

касир Укр. Нар. Фанду - п. О. Пищимуха. 

                 17 червня, в часі 7 - 8 год. вечора, в Ейзенхауер 

парку Ніч буде Українська. Запрошуються всі! 
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У 42 - му відділі ООЧСУ на  
Лонг – Айленді 

10 - го лютого голова п. Г. Фенченко звітувала про 

роботу у минулому році. Вона розповіла, що відділок 

працює плідно. Було виділено цільову грошову допомогу 

пораненим бійцям АТО в сумі біля 15 тис. доларів. 

Обговорення доповіді проходило в цікавій і 

ґрунтовній обстановці. 

Були присутні гості з головної управи ООЧСУ п. З. 

Галькович, С. Качурак, І. Яворський з Філадельфії 

професор п. В. Зарицткий. Слово мали п. С. Качурак і п. В. 

Зарицткий. Йшлося про газету «Національна трибуна». 

Складалося плани на майбутнє. 

Ювілярів: п. Г. Кійко, М. Кійко, І. Олексіїв, С. Куницьку, 

було нагороджено пам'ятними подарунками. 

Головою 42 відділку ООЧСУ на наступний рік 

залишилася п. Г. Фенченко. 
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16 червня у Глен – Кові готується святкування 

Дня батька. Запрошуються всі сім’ями, родинами. 

ЗВЕРНЕННЯ ДО СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА 

Дорогі Брати і Сестри! 

У березні цього року відбудуться вибори президента 

України, які будуть вирішальними для долі нашого народу 

і його незалежності. Ми закликаємо і просимо, щоб не 

залишилося ні однієї свідомої особи, яка не візьме у цих 

виборах участі. Ми знаємо, що для закордонного 

електорату будуть труднощі дістатися до виборчих 

дільниць, тому просимо не жалійте коштів ні часу, бо ваш 

голос буде дуже вагомий. Не громадяни України повинні, 

через інформаційні засоби, закликати рідних і знайомих, як 

в Україні, так і на поселеннях, щоб прийшли до виборчих 

дільниць та допомагали в транспортації по місцях. Наші 

голоси проти українофобів, проти закріпачення нашої 

Вітчизни! Тому будьте свідомі свого вибору !   

Разом в міру наших можливостей розглянемо, хто з 

патріотичних кандидатів буде найбільше спроможний 

захистити волю і незалежність нашої нації, та за нього 

віддаємо всі наші голоси. Ми свідомі того, що наш народ не 

в силі, зараз, збройно побороти багато сильнішого агресора, 
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але силою об’єднаного всенародного виборчого голосу, 

наша перемога запевнена. Позаяк і вона, хоч без кровних 

жертв, буде коштовна, щоб усвідомити увесь електорат у 

його завданнях. Ми не маємо жодних фондів, але надіємось 

на громадську допомогу на оплату цілої виборчої акції про, 

яку прозвітуємо на інтернеті і пресі. Будемо щиросердно 

вдячні за Ваші доброчинні датки на адресу: 

 

Bahriany Foundation, Inc. 

19669 Villa Rosa Loop 

Fort Myers, FL 33967 

USA 

 

На чекові ласкаво просимо вказати «Для журналу 

«Бористен» 

 

«Голоси патріотичних українців» 
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42 – й відділ ООЧСУ на Лонг – Айленді пропонує 

придбати дуже цінну і цікаву книгу доктора А. Слабіга «Дії 

Апарату безпеки Народної Польщі відносно української 

нацменшини на протязі 1944 – 1989 років» (на польській 

мові).  

Інформація про видання: 

1. 702 сторінок 

2. Тверда обкладинка 

3. Розмір 175x245 cм 

4. Ціна $ 15 (у 

Польщі) + 10 – 12   $  

– пересилка до США 

За інформацією на 

рахунок замовлення 

просимо звертатись, 

в будь який час, до 5 

березня 2019 р. до 

Стефана Лашина – тел. моб. (516) 582 0258  
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ПРОДУКТИ ДЛЯ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ 

Україна боронить свою волю від російських 

загарбників завдяки жертовності та відданості захисників, 

волонтерів усіх не байдужих. Редакція журналу «Бористен» 

доставляє продовольчі пачки для героїв нашої Вітчизни. 

Зробіть замовлення для тих, хто не шкодую найдорожчого 

для кожної людини життя, заради свободи незалежності 

України. Чеки з відповідною позначкою і номером пачки 

слід надсилати до нашого представництва у США: 

 

Контактні дані: 

Bahriany Foundation, Inc. 

19669 Villa Rosa Loop 

Fort Myers, FL 33967 

USA 

 

 

borysten.com.ua 

facebook.com/borysteninfo  

fidelsukhonis@gmail.com 

 

 

mailto:fidelsukhonis@gmail.com


 

 

 

 

18 April 21, 2019 



 

 

Дорогі друзі! 

Редакція щиросердно вдячна Вам за не одне 

десятиріччя підтримки нашої діяльності. Коли московські 

нелюди розпочали війну на Донбасі, анексували Крим, то 

більшість з Вас з подвійною енергією взялась допомагати 

боротьбі з імпершовіністами. 

Ми сердечно дякуємо усім, хто не просто є 

читачами щомісячника «Бористен» та його релігійного 

додатка «Наша Церква», а й підтримує редакцію в 

підготовці різноманітних проектів. Найперше 

гуманітарного спрямування. 

І тому наш земний уклін пані Раїсі Кохно ( North 

Porth, FL.,), родині Василя та Ольги Карпенко та пані Марії 

Сульківській ( Monroe, MI.,.), добродійці Галині Китастій з 

США, пані Раїсі Хейлик ( Warren, N.J.), котрі замовили 

продовольчі пачки для наших захисників. Особливо 

хвилююче те що пожертва пані Раїси Хейлик в пам’яті її 

чоловіка Іларіона Хейлика, котрий, як добре знають 

постійні читачі, був багаторічним репрезентантом наших 

видань на Заході. Веселі різдвяні свята для сиріт Дніпра 

допомогли зорганізувати доброчинці Василь та Ольга 

Карпенко та пані Марія Сульківська ( Monroe, MI.,), пані 
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Раїса Кохно ( North Porth, FL.,), і пан Богдан Чуловський ( 

Tucson, AZ.,). 

Наша особлива подяка пані Валентині Чудовській 

( Wethersfield, CT.,) за княжу пожертву на пресовий фонд 

«Бористену» та релігійного бюлетеня «Наша Церква». Ми 

як завжди будемо вдячні за Вашу підтримку наших 

патріотичних проектів, пожертви на пресовий фонд. 

Нагадуємо що чеки з відповідними записками - 

поясненнями слід надсилати до нашого представництва на 

Заході Фундації Багряного: 

 

Bahriany Foundation, Inc. 

19669 Villa Rosa Loop 

Fort Myers, FL 33967 

USA 

 

Миру Вам і добра! 

 

Фідель Сухоніс, редактор 

 

Січень 2019 

м. Дніпро 
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Відділок сумує з приводу втрати активного свого 

члена 

 

 

 

 

п. Б. Наугольника, який помер на 93 році 

життя. Вічна йому пам’ять ! 
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ДОПОМОЖІМО ОПИСАТИ ГРЕКО-

КАТОЛИЦЬКЕ КЛАДОВИЩЕ В 
ГОРАЙЦЮ ПОЛЬЩА 

 

“Каміння, яке говорить. Греко – католицьке 
кладовище в Горайцю” – це буде наступна публікація 

Адама Бобровича, яка представить історію Горайця і його 

мешканців. Праця буде продовженням опису цього села, 

розташованого в Любачівському повіті. Цей опис автор 

започаткував у книжці під заголовком „Там ще чути шепіт 

молитов і биття церковних дзвонів“, яка користується 

великим успіхом серед читачів (Пасленк, 2016, вид. І, ISBN 

978-83-945581-9-2). 
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Цвинтар у Горайцю разом з характерними білими 

вапняними хрестами становить цілісний елемент краєвиду 

любачівської землі. Ліс, у якому знаходиться це виняткове 

кладовище, додає цьому місцю чарівності, таємничості і 

магії. Оточення й атмосфера дозволяють перенестися в 

країну задумливості, рефлексії і затишшя. 

Некрополь у Горайцю, з огляду на свої духовні, 

історичні та художні цінності, має характер визначної 

пам’ятки. Там поховані християни, переважно греко-

католицького обряду. Цвинтар і надалі залишається 

невичерпним джерелом знань про релігійне життя 

тамтешньої спільноти. Надгробні хрести, статуї і барельєфи 

(датовані XIX і початком XX ст.) були виконані уже 

забутими сьогодні художниками. 
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Автор публікації постарався провести докладну 

інвентаризацію кладовища в Горайцю, створити 

актуальний облік надгробків разом з описом вибитих на них 

епітафій. Багато з них уже сьогодні нечитабельні. Частина 

з них із плином років стала невидимою, затертою, зарослою 

мохом, рушеною грибком. Окремі з них покриті товстим 

шаром білої, полущеної фарби. 

Автор звертається з гарячою просьбою до осіб, які 

володіють інформацією, що стосується цвинтаря в Горайцю 

– описи, спогади, знімки –  передати їх або позичити, що 

дасть можливість деталізувати, уточнити й збагатити зміст 

майбутньої публікації. 

Матеріали просимо надсилати до 31 березня 2019 року. 

Стефан Лашин 

slaszyn@aol.com 

Контактні дані: 

Adam Bobrowicz 

ul. Cicha 5 

14-400 Pasłęk 

Poland 

tel. 601-729-953 

e-mail: bobrowicz.ad@gmail.com 
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Вітаємо ювілярів: 

 

п. Івана Приймака - з 50 – річчям 
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Висловлюємо співчуття 

 

 

 

 

 

Рідним і близьким Валентини Тодорович,  
яка загинула трагічно. 

 

Фото  
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В пам'ять Валентини 
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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. 

 

Дякуємо за представлені матеріали:  

п. Г. Фенченко, І. Джуряк, С. Лашину, Н. Пищемусі, 

І. Тимочко – Декайло, Л. Сенеті, Т. Павлюку, В. Павлис. 

 

 

 

Вісник підготувала: Л. Цапко 

Набір художнє оформлення, друк: Ю. Приймак 


