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Порядок Богослужінь в Церкві Св. Михаїла  
на Місяць Січень – 2020 

 

 

 

5 – січня. 
 Неділя 

 
Неділя перед Різдвом 

Христовим, святих 
отців. Літургія свт. 
Іоана Золотоустого 

 

 
 
 
           10:00 

 

6 – січня. 
Понеділок 

Навечір'я  Різдва 
Христового 

(Різдвяний Свят – 
Вечір) Повечір'я з 

Литією. 

 
6:30 
вечора 

 

7 – січня. 
Вівторок 

Різдво Господа Бога і 
Спаса Нашого Ісуса 

Христа Святкова 
літургія свт. Іоана 

Золотоустого 

 
           10:00 

 

12 січня.  
Неділя 

Неділя після Різдва 
Христового Літургія 
Іоана Золотоустого 
 Різдвяна Забава 

 
            10:00 

 

 

18 – січня. 
Субота 

Хрещенський 
святвечір Навечір'я 

Богоявлення 
Освячення 

Йорданської води 
(Строгий Піст) 

 
 

12:00 

 

 

19 – січня. 
Неділя 

Святе Богоявлення. 
Хрещення Господа 

Бога і Спаса Нашого 
Ісуса Христа. 

Літургія свт. Іоана 
Золотоустого 

             10:00 
 

По Закінченні 
Освячення  

Йорданської Води 

 
 

 

26 – січня. 
Неділя 

 
Неділя після 

Богоявлення. Літургія 
свт. Іоана 

Золотоустого 
 

             
 
             10:00 
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3 Різдвом Христовим! 
Дорогі брати і сестри! Щиросердечно вітаємо Вас 

із Різдвом Христовим та Новим роком! 

Любов, яку принесло на Землю народження Ісуса, 

спонукає нас до внутрішнього відродження, до оновлення 

людини, ciм'ї та держави. Різдво Христове як нове 

очищення, воно виводить нас з темряви до світла та зцілює 

духовно. Нехай оцей всемогутній преображаючий дух 

світлого народження Христового запанує у Ваших серцях 

нині і повсякчас. Icyc, що народився як невинне дитя в 

яслах Вiфлеєму, нехай прийде в Ваше життя як Господь і 

Спаситель, як Цар царів і Господь Вашої долі. Нехай 

Новий рік принесе Вам нові благословення, багато 

радісних і приємних подій, а також нових успіхів і славних 

перемог на ниві Божій на збудування Церкви Христової та 
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нашої рідної України. Щиро бажаємо миру і спокою, 

любові і взаєморозуміння, здоров'я і достатку Вам і Вашій 

родині. 

«Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас 

Спаситель, Який є Христос Господь» (Лк. 2:11) 

Христос народився! Славімо Його! 

Вже дві тисячі років рік за роком християни 

святкують день Різдва Христового. Змінювалися імперії, 

змінювалися імператори, змінювалися держави, 

змінювалися правителі, змінювалися державні устрої, 

змінювалося все, та ніщо не могло стерти з пам'яті людей 

спогаду про надзвичайну подію, єдину і неповторну в 

своєму роді. 

Чому це свято має бути дорогим для кожного з нас, 

чому воно має стати святом нашого життя, твого і мого? 

Відповідь наскільки складна настільки і проста. На 

протязі всього періоду підготовчого посту Церква немов 

готувала нас до входу в духовну реальність свята Різдва 

Христового, маючи на меті зробити нас не просто 

спостерігачами, а учасниками цього дійства, живим чином 

долучити нас до цієї духовної радості. Жива зустріч 

людини з Богом – ось основна мета і ціль святкування! 

Разом з пастухами та волхвами ми можемо побачити 
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«Царя слави» і радість від цієї зустрічі має  наповнити все 

наше життя і змінити на краще, адже кожна зустріч з 

Христом духовно збагачує людину, вдосконалює її. 

Чи забажаємо ми уникнути такої зустрічі і 

залишити душу, яка завжди жадає Бога без цієї благодаті? 

Невже не раді ми приходу нашого Спасителя? Саме це 

питання повинен задати собі кожен з нас, адже відповідь 

на нього засвідчить наскільки ми є ХРИСТИЯНАМИ. 

о. Я. Думанський 

Роздуми на Різдво. 
Людська історія за весь її плин має велику кількість 

особливих днів, які вирізнялися з – поміж інших своєю 

величчю або трагічністю, проте була одна подія, яка не 

втрачає своєї актуальності ось вже понад дві тисячі років. 

Вона не просто змінила, вона перевернула світ, якщо 

точніше, то знову повернула його до свого Творця, 

принесла надію творінню, принесла радість людині, 

принесла зміну нашому життю. І світ, який після 

гріхопадіння прабатьків, віддалившись від Бога, все 

більше потопав у гріху, наповнювався скорботами та 

стражданнями, отримав не просто надію, – він отримав 

порятунок. 
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Отримав його від Того, Кого сам світ відкинув, від 

Того, Хто хоче врятувати світ, не дивлячись на його 

супротив. Так, в темряві людської історії, серед відчаю і 

безнадії вперше засяяло «Світло істини». Цим світлом 

істини став Христос – Месія. 

о. Я. Думанський 

Юридична скринька. 
Щороку за отриманням візи до США звертаються 

понад 120 тис українців. Ще 1,5 млн беруть участь у 

розіграші лотереї Green Card. 

Концепція реформи, запропонованої американським 

Президентом, включає в себе чотири пункти:  

– перегляд законодавчих норм, які дають людині, що 

отримала громадянство США, можливість привозити до 

країни своїх родичів. Реформа передбачає обмеження, 

згідно з якими громадяни США зможуть виступати 

поручителями тільки стосовно подружжя і дітей; 

– припинення дії щорічної лотереї Green Card. Трамп 

вважає, що необхідно переходити до нової системи, згідно 

з якою країна буде приймати виключно кваліфікованих 

людей, які здатні зробити корисний внесок у розвиток 

американського суспільства; 
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– посилення прикордонного контролю в південних 

регіонах – будівництво стіни по всьому кордону з 

Мексикою; 

– можливість отримання громадянства нелегальними 

імігрантами, які потрапили на територію держави в юному 

віці. При цьому, такі претенденти будуть оцінюватися за 

рівнем освіти, робочими якостями і повинні відповідати 

моральним цінностям, які склалися в суспільстві. 

Використано матеріали статті П. Орлова «Трамп і 

нові правила імміграції в США: що це змінить для 

українців». 

З життя парафії. 
Покрова Пресвятої Богородиці – християнське 

народне свято, відзначається церквами східного обряду 14 

жовтня. 

З 1999 року свято Покрови в Україні відзначається 

як День українського козацтва. Традиційно вважається, 

що на Покрову у 1942 році було утворено Українську 

повстанську армію, тому 14 жовтня святкується, як день 

УПА. 
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З 2014 року указом Президента України  

п. П. Порошенка визначено День захисника України саме 

на Покрови. 

Пресвята Богородиця – покровителька українських 

воїнів. Багато легенд розповідають про це. 

Парафіяни нашої церкви теж відзначали це величне 

свято. На Святій літургії вони вимолювали заступництва 

у Пресвятої Діви Марії. А після тішилися з можливості 

скуштувати смачних національних страв, приготовлених 

сестрицями. 

Михаїл («хто є як Бог ?») – архангел у юдаїзмі, 

християнстві, ісламі. В Апокаліпсисі постає як верховний 

командувач (архістратиг) Божого війська супроти 

нечистих сил, яких перемагає в битві. У єврейській 

народній традиції – заступник євреїв перед лицем Бога. У 

християнській традиції – ангел – цілитель, згодом – 

захисник, патрон вояків і лицарів. 

Наша церква удостоїлась носити ім'я цього 

великого Святого. І щороку, в День вшанування 

Артистратига, в нас – Храмове свято. В цьому році, як 

завжди. Після Святої Літургії віряни попрямували до залу 

для урочистостей, де на них чекали сестриці зі смачними 

наїдками. Добре підкріпившись, аплодували учням 
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української школи, які прийшли з концертом їх привітати. 

Веселі музики гурту «Родина» занурили присутніх у свято 

так, що вони и забули, що від рідного дому їх відділяє 

океан... 

І невдовзі – знову свято ! Святий Миколай не забув 

нашу парафію! Дітей у той день було, як ніколи. Люблять 

вони Св. Миколая. От якби Він приходив кожної неділі, то 

й не треба було би кликати їх до церкви. А все дякуючи 

церковній управі, сестрицям, які підготували гарні 

подарунки, та п. А. Мудрагелю за сценічне дійство. 

 

 

Святий угодник не забув і ветеранів церкви. Їх теж 

відвідав з подарунками. 
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У наших сусідів. 
В УГКЦ Св. Володимира відбулися урочистості з 

нагоди 75 – річчя заснування парафії. 

Перші служби Божі служилися в будинку 

священника і одночасно через дорогу будувалася церква. 

У 1952 р. першу службу Божу в новій церкві 

служив о. В. Гаврич. Невдовзі його змінив о. М. Ваврик. 

Парафія зміцнювалася і розвивалася. Нині вона налічує 

близько ста родин. Парох церкви – отець   В. Гриньків.  

Він є добрим господарем. Церква стала багатою.  

Під патронатом церкви працює суботня школа 

українознавства, де отець веде уроки релігії. Він 

продовжує справу розбудови освітньо – духовного життя 

парафії. 

Святкування ювілею розпочалося Архиєрейською 

Службою Божою під проводом Єпископа Стемфорської 

Єпархії УГКЦ Павла Хомницького ЧСВВ (чин Святого 

Василія Великого). Співслужителями були о. В. Гриньків 

– парох місцевої церкви, о. Р. Бадяк – священник – емерит, 

в минулому  парафіянин церкви, о. К. Ангелов – канцлер 

Стемфорської Єпархії УГКЦ, о. В. Салковський ЧСВВ – 

протоігумен отців монахів Василіанського чину в 

Америці. Гостями були: о. З. Бжежицький – парох церкви 
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Благовіщення Пресвятої Богородиці у Квінсі, о. Попович 

– парох УГКЦ Пресвятої Родини у Ліндерхусті, о. Б. Гедзь 

– парох церкви Св. Івана Христителя у Ріверхеді,  

о. І. Терлецький – бувший парох церкви Св. Володимира 

у Гемпстеді, о. Є. Хомин ЧВВВ – ігумен монастиря Св. 

Йосафата у Глен – Кові з братами монахами. 

У святкуванні взяли участь віряни з інших парафій. 

Під час ювілейної трапези головну програму вів 

парафіянин церкви Св. Володимира п. Б. Курчак. Гості 

виступали один за одним. Вони ділилися спогадами, 

віддали належну шану творцям та розбудовувачам церкви 

та парафії. Висловлювали вдячність жертводавцям за 

матеріальну допомогу. 
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Учні школи під керівництвом п. Л. Грель та 

 Р. Левковича для присутніх дали святковий концерт.  

А потім, після.. публіку розважав співак – композитор з 

України п. Є. Дашин та гурт «Родина». 

Не віднеслись байдуже до святкування і органи 

державної влади. З вітальними грамотами прийшли 

представники від майора Дона Раєна (місто Гемпстед), 

губернатора А. Кгомо ( штат Нью – Йорк ), супервайзера 

Л. Гіллен ( околиця Гемпстед ) та повітового виконавця  

Л. Куччан ( Нассау, повіт). 

Святкування пройшли урочисто, у великому 

духовному та національному піднесенні. 

 

 

 

 

 

В школі українознавства. 
« Ой хто, хто Миколая любить ? ...» 
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Паралельно з працею на уроках та виконанням 

завдань вдома учні школи готували концерт до свята 

Миколая Чудотворця. Діти були натхненними, бо знали, 

що Миколай звідти, звисока, з – за віконної рами, все 

бачить і оцінить їхні старання по заслугах. Подарунки, про 

які просили у своїх листах, обов'язково їм принесе. 

І чудо сталося! Старенький дідусь Микола, 

змучений під вагою важких мішків з подарунками, таки 

прийшов! 

Діти, для Миколая, та для батьків і родичів, які 

відігравали особливу роль в організації свята, співали 

Різдвяних пісень, колядували, танцювали, читали вірші. 

Зачарувала публіку своїм танцем Сара Цялковська. 

Завітав на свято Вертеп за участю старшої та середньої 

груп школярів. 
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Музичний супровід свята був від п. Л. Грель при 

допомозі п. І. Декайло. 

Всім було весело! Всі були щасливі! 

З історії рідного краю. Розповідь про 

Великий Луг продовжує  п. А. Мудрагель. 
Які ж заробітки запорожцям давав Великий Луг і 

як могло бути, що козаки навіть у ті часи, коли вороги 

змушували їх залишати свою Січ з усіма надбаними 

скарбами, любенько добували собі готову їжу у свого 

батька Великого Лугу?  

Перш за все Великий Луг був сполучений із 

Чорним морем широкою та глибокою річкою Дніпром, і 

завдяки тому, щовесни сила риби, не маючи собі в морі 
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спокійного та захищеного від хвиль притулку, де б їй 

покласти ікру, рушала в Дніпро, заходячи в озера, лимани 

та протоки. Найбільше таких місць було на Дніпрі у 

Великому Лузі й через те можна вірити оповіданням, 

записаним ще в XVI столітті, що в Дніпрових протоках, 

під час нересту, риба так щільно пливла, що як устромиш 

у воду списа, то він не тонув і не хилився на бік, бо його 

тримала своєю товщею риба.  

Водилися у водах Великого Лугу велетенські 

білуги, ліктів по 18 (3 сажні) завдовжки, що ледве шестеро 

козаків здужали підняти одну на плечі; попід кручами, в 

чорториях, ховалися гладкі, товстоголові соми, цілими 

табунами плавали осетри, севрюги та стерляді; величезні, 

ситі коропи та довгі, зубасті щуки виблискували там проти 

сонця золотою та срібною лускою; косяками грали у воді: 

сула (судаки), лящ, карась, окунь, лини, вугри, тарань, 

вирезуб, камбала, язь і марена, а від дрібнішої риби ніколи 

не була спокійна пелена річки – так часто вона 

підкидалася з води на повітря. Неважко було досхочу 

ловити рибу не тільки сіткою та іншим причандаллям, а 

навіть захожій людині голими руками. 

 Величезна сила водилася тут і раків, які люблять 

спокійні плеса, оточені очеретами та скелями.  
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Та не тільки протоки й озера давали тут їжу 

козакам, не тільки рибою та раками годувалися вони – 

скільки там було звірини, птиці, бджіл!  

Великий Луг з усіх боків оточений безмежними 

степами, але східні не мали або мали обмаль води, та й то 

гіркої. А який там захисток для звіра! Через те ліси, як 

озера рибу, приваблювали до себе всіляку дичину. Коли ж 

у степах вибухала пожежа, а це траплялося часто, бо 

татари майже щоосені зумисне випалювали посохлу від 

сонця траву, то вся живність із степів кидалася до 

Великого Лугу, де за Дніпровими протоками, серед лісів 

та островів, вони були безпечні від вогню. Із звірів у 

Великому Лузі водилися вовки, вепрі, олені, дикі кози 

(сугаки), лисиці, коти, зайці, борсуки, горностай, 

ховрашки, бобри, куниці й виндихи, нарешті, під осінню 

пору, заходили сюди і степові мешканці – тарпани (дикі 

коні), перебуваючи найчастіше на Томаківському острові. 

 Найкраще привілля тут мала птиця. Ніхто не 

перешкоджав їй у Великому Лузі кублитися й виводити 

пташенят. Дніпрові коси колись прямо біліли од баб 

(пеліканів) та морських чайок; за лебедями, дикими 

гусьми, бакланами та качками часом не видно було в 

озерах води; журавлі, лелеки та чаплі велично та спокійно 
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походжали по болотах; береги лиманів рябіли від безлічі 

куликів; кучеряві ж дерева Лугу ставали притулком 

горлицям, зозулям, тетеревам, удодам, коростеням, 

сорокам, стрижам, соловейкам, чижам, щоглам та іншій 

співочій і неспівочій птиці, чий спокій порушували хіба 

що соколи, яструби, шуліки та велетні – орли.  

А скільки там було бджоли, що вільно роїлася на 

деревах і навіть в очереті; мед же носила в дупла дерев, у 

розщелини скель і навіть у ямки між травою просто на 

землі.  

Тож нікого не здивує, що у Великому Лузі козаки 

не тільки мали собі готову їжу, а навіть заробіток. Усе 

Військо Запорозьке харчувалося на Січі рибою й дичиною 

з Великого Лугу, причому про запаси їжі для себе мав 

дбати кожен курінь, а, щоб козаки не збивалися гуртом до 

наймиліших їм урочищ, і користувалися Лугом усі 

однаково, то на Січі, в день Нового року, курінні отамани 

тягли жеребки, кому де ловити рибу й полювати. 

Рибальство й полювання тривало все літо, а позаяк у 

Великому Лузі всього було з надтом і добувалося воно 

легко, то запорозькі громади добували далеко більше риби 

й дичини, ніж її потрібно для війська, й увесь той лишок 

ішов на спродаж через крамарів, які приїздили на Січ, – у 
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Польщу, Московщину, Німеччину й Туреччину. Для 

продажу рибу солили або в'ялили, а із звірів виробляли 

шкури.  

Меду від диких бджіл у Великому Лузі добували 

так багато, що в запорожців він вважався щоденною 

приправою до соломахи, й чимало того меду та воску 

вивозилося до Цісарщини. Запорозьке товариство 

обережно й розумно користувалося скарбами Великого 

Лугу – не винищувало дрібної риби, не било молодої 

дичини, зберігало багатства Лугу. 

«Імена, які варто знати» 
Ольга Токарчук – лауреат Нобелівської премії 

Ольга Токарчук нар. 29 січня 1962 року у Сулехові, 

Польща. Вона є польська письменниця, есеїстка, 

сценаристка, психологиня.  10 грудня 2019 р. одержала у 

Штокхольмі Нобелівську премію за 2018 рік. 

Лауреатка виросла в Сулехові,  у родині вихідців з 

України.  Її бабця, родом з України, свого часу вийшла 

заміж за поляка.  О. Токарчук є випускницею факультету 

психології Варшавського університету. Будучи 

студенткою, працювала як волонтер допомагаючи особам 

з психічними проблемами. Пізніше працювала 
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психотерапевтом.  Коли її перші твори стали відомі, 

переїхала до Нової Руди і присвятила себе літературній 

праці. 

Тепер мешкає у Вроцлаві. Читає лекції з написання  

прози у Ягеллонському університеті в Кракові.  З 2008 

веде заняття з творчого писання в Опольському 

університеті. 

Ольга Токарчук лауреатка численних премій м. ін. 

Літературної нагороди «Ніке», Міжнародної Букерівської 

премії,  Премії Польського товариства книговидавців, 

«Паспорт» журналу «Політика». 

Дебютувала у 1979 на сторінках журналу 

«Навпростець»,  де надрукувала перші оповідання. 

Перший роман «Мандрівка людей книги» написала у 

1993.  Другий роман «E.E.» вийшов у 1995. 

Великим успіхом О. 

Токакчук стали чергові романи м. 

iн. «Правік  та інші часи» (1996), 

«Дім денний, дім нічний»,  

«Останні історії» (2004), «Бігуни» 

(2007), «Веди свій плуг  понад 

кістками мертвих» (2009). 
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Особливо відомий, обсягом майже 1000 сторінок, є 

історичний роман «Книги Якова» (2014), над яким авторка 

працювала 7 років. Хоча дія книги відбувається у XVIII 

cт., то авторка відноситься до проблем актуальних у XXI 

столітті. 

Ольга Токарчук помічницею обрала Ірину 

Вікарчак, яка народилася у Заліщиках, Тернопільська 

область. Вона українська поетеса, менеджер з культури,  

директор літературних фестивалів,  кандидат наук. 

Ocновне джерело «Вікіпедія»            

Опрацював Стефан Лашин 
(доступ: 12.28.2019). 

С. Лашин 

 

 

«Вірш – роздум» 
Виє, виє хуртовина! Виє й завиває!..  

Радіє ненька – Україна ! – Христос ся рождає!.. І сніжок 

кружляє тихо.  І на землю пада – пада..... Христос ся 

рождає!.. Гомонить уся громада!... Вифлеємська зірка сяє, 

сяє і питає:» Чули всі новину?» Христос ся рождає !.. А 

наша доленька гірка – закинула в світи!.. Наш дім є 

чужина! І тут живемо – я  і ти!.. Дивлюся у вікно і бачу – 



 
 
 

 
21 January 5, 2020 

мороз усюди і сніги..., сніги.... І вітер свище, виє 

хуртовина! Так щось не так помітиш ти! Звичайно, – це не 

Україна !.. І зірка високо на небі ... І все прекрасно та 

чудово! Але не так вона сіяє ! По – своєму, не так як 

вдома?! .. У ці хвилини душею й серцем на Україну лину 

на саме Різдво щоб подивитися на Диво то – як  сусіди, 

друзі і батьки  сидять всі за столом! А там – вареники, 

кутя, узвар... Колядники заходять в хату !.. Це справді – 

Божий дар – всього – всього багато! І кожний горнеться до 

тебе і промовляє: «Христос ся рождає»!.. Від щастя аж 

душа співає і німіє тіло!.. Словами це не пояснити! Це 

треба  пережити і зрозуміти!.. 

  Леся Ткачук 

На тему дня. 

Покоління, що не залишає слідів... 

Воно не залишає своїх листів: ні з юності, коли так 

гостро і нероздільно, а потім розумієш, що не з тим...; ні із 

зрілого віку, для друзів, з якими сумуємо з різних причин. 

Воно не залишить своїх почерків, конвертів з адресами, 

іменами тих, кому і від кого. 

Не залишить фотографій. Вони всі пропадуть в 

електронній суєті. Воно вже й тепер у фотоальбомі на 
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звороті не може підписати, що це я, а це Женька, а то 

Марійка. Це ми там – то, тоді – то, було гарно ... Не 

повертіти в руках, не помовчати, не згадати. А по 

закінченні земного шляху – не передати іншим. Воно не 

залишить своїх облич. Себе і тих, хто був всесвітом, 

життям, думкою ночами. 

Воно не залишить щоденників: коротких, довгих, 

розумних або не зовсім. Ніхто не зможе прочитати, чим 

жили вони: ні самі, ні діти, ніхто. 

Все їх життя зберігається в електронному виді. В 

комп'ютерах, які старіють і горять, на дисках, флешках, 

серверах якихось соцсіток, які якщо пропали – що тоді? 

Не залишиться ниточки, що з'єднує з минулим, яке не 

повернути. Покоління пропаде безслідно. 

Вітання епосі… гаджетів, комп'ютерів, соцсіток! 

Ти примудрилась стерти ціле покоління! 

За матеріалами статті «Ніхто» Д. Шмеля. 

Запитання – відповідь 
– На деяких хрестиках є напис: «Спаси і 

сохрани». І дехто каже, що такі хрестики надзвичайно 

помічні у важких ситуаціях. Чи правильно так 

говорити? 
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Взагалі, неправильно говорити, що є хрестики які 

допомагають, а є такі, що не допомагають. Усі вони мають 

однакову силу, яка визначається тільки нашою особистою 

праведністю та благочестям. Чим більш благочестивим 

буде наше життя, тим більшу благодать Божу ми зможемо 

на себе закликати. І навпаки. Життя нерозкаяних 

грішників призводить до того, що Господь при всьому 

Своєму бажанні не може нас ні «Спасти», ні «Зберегти». 

У будь – якому разі маємо знати, що Хрест Христів 

– який би він не був ззовні – коштовний чи зовсім простий, 

з надписами чи без – це перш за все видимий знак нашої 

християнської віри, символ нашого особистого  Спасіння, 

нашого особистого Воскресіння та вічного життя з Богом. 

о. Я. Думанський 
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      Вітаємо ювілярів: 
п. Марія Онишкевич – з 660 – річчям 

п. Тарас Жук – з 60 – річчям 

 

 

 

 

    На Многії Благії літа Вам здоров'я, щастя,       

миру, любові і шани! 
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       Висловлюємо співчуття 

 
 

 

     

 

         Галині та Михайлу Онищакам 

      з приводу смерті батька Івана. 
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