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Про що Ісус ніколи не говорив 
Нам досить легко є осудити та принизити людину, нам 

досить легко є нарікати на все те, чим ми володіємо. Ми 

завжди є чимось незадоволеними, ми не отримуємо ні від 

чого радості та щастя. Погляньмо навколо себе: нас оточує 

безліч людей, а чи є вони щасливим? Ми і люди, на жаль, 

черстві до біди інших, байдужі до турбот інших, щасливі 

від горя інших. 

Постараймося побачити і зрозуміти все те, про  що Ісус 

ніколи не говорив: 

1.  Немає нового одягу? Старе взуття? – Тоді ти 

негідний Моєї уваги? 
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Ісус ніколи не висував умов тим, кому дарував Свою 

любов. Яким би не було наше минуле, любов Христа 

доступна для всіх тих, хто її приймає. Ніхто не може бути 

занадто недосконалим чи негідним для того, щоби 

отримати прощення та вічне спасіння. 

2. Іди за Мною – і Я дам тобі багатство та славу. 
Ісус ніколи не обіцяв ані слави, ані багатства. Проте 

Він не виступає проти них, коли вони служать для Божої 

слави та добра інших. Якщо людина буде прагнути 

спілкуватися із Богом тільки заради задоволення своїх 

матеріальних потреб, то їй потрібно задуматися, до якого 

саме бога вона прямує. 

3. Все буде так, як ти забажаєш. 
Коли ми молимося до Ісуса, то більшість людей 

думає, що все має бути так, як ми собі задумали. Проте не 

всі молитви отримають відповідь, хоча Ісус може 

відповісти на кожне наше прохання. Якщо наша молитва 

не була почута тоді, коли ми собі запланували, то це ще не 

означає, що її проігнорував Бог. 

Віра – це довіра до Бога. Бог чує кожного із нас, 

пам’ятає про нас і знає, що буде кращим для нас. Нам слід 
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тільки зробити крок назад і довіритися Богу, Його часу та 

Його волі. 

4. Я благословлю тебе, якщо ти будеш достатньо 
щиро молитися. 
Благословення молитви знаходиться в самій 

молитві. Спілкування та діалог із нашим Небесним Отцем 

приносить набагато більше задоволень, аніж все те, про 

що ми можемо просити. 

Ісус – не казковий джин. Наші молитви не повинні бути 

схожими на список побажань, а на щиру розмову із своїм 

Творцем. Саме на цьому має будуватися наша віра. 

5. В житті все буде гладко. 
Чимало людей вважають, що тільки через те, що 

вони будуть вірити в Христа, в їхньому житті все буде 

гладко. Це зовсім не так. Навіть, якщо в нас доволі близькі 

стосунки із Христом, то це не означає, що життя навколо 

нас зупиниться, а складні обставини зникнуть. Натомість 

Христос ніколи не обіцяв легкого життя. Проте Він обіцяє 

завжди пригодити на допомогу в наших бідах та потребах. 

Наука Євангелії полягає не в тому, що наше життя буде 

досконалим, а в тому, що в недосконалості цього життя, у 

нас буде бездоганний Спаситель. 
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6. Ти занадто далеко зайшов, щоби отримати 
спасіння. 
Ніхто не може зайти занадто далеко, щоби не 

перебувати із Христом. Неважливо, куди занесло нас 

життя, ми завжди повинні бачити розпростерті руки Ісуса 

поруч із собою. Прощення і любов, котрі Він подає нам – 

це те, від чого неможливо втекти. Адже Ісус завжди 

готовий нас прийняти, простити та обдарувати вічними 

благами. 

о. Я. Думанський 

Юридична скринька: Президентський 

меморандум про забезпечення правових 

обов'язків спонсорів іноземців 
Дата випуску 14 червня 2019 року 

23 травня 2019 року Президент видав Меморандум 

Президента про забезпечення правових обов'язків 

спонсорів іноземців. Меморандум спрямовує відповідні 

федеральні відомства на оновлення або видачу процедур, 

інструкцій та положень з метою дотримання чинного 

законодавства та гарантування того, що іммігранти, які не 

мають права на отримання допомоги, не отримають 

федеральних виплат. Меморандум підкреслює 
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прихильність Адміністрації до застосування існуючих 

імміграційних законів та захисту американських 

платників податків. 

У рамках виконання USCIS цього меморандуму від 

офіцерів USCIS тепер буде потрібно нагадувати особам 

про їхню адаптацію до опитування щодо відповідальності 

їх спонсорів згідно з чинним законодавством та 

нормативними актами. Наші співробітники повинні 

нагадувати заявникам і спонсорам, що аффидавит про 

підтримку є законним і виконаним договором між 

спонсором і федеральним урядом. Спонсор повинен бути 

готовим і здатним фінансово підтримувати іммігрантів, 

що намічаються, як це визначено законом і правилами 

(див. INA 213A і 8 CFB 213a). Якщо спонсорований 

іммігрант отримує будь – які державні пільги з 

федеральними доходами, спонсор повинен буде 

відшкодувати агенство, яке надає допомогу, за кожен 

долар пільг, отриманих іммігрантом. 

Протягом наступних кількох місяців федеральні 

відомства розроблятимуть і впроваджуватимуть керівні 

принципи щодо меморандуму Президента, щоб 

переконатися, що установи виконують ці вимоги USCIS 

зробить нашу частину. І ми активно працюємо над 
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виконанням директиви Президента з нашими 

федеральними партнерами, у тому числі шляхом 

оновлення політик і правил. Ми продовжуємо 

вдосконалювати Президентську директиву щодо 

застосування публічної міри неприпустимості, яка прагне 

забезпечити самодостатність іммігрантів і розраховувати 

на власні можливості та ресурси своїх сімей, спонсорів та 

приватних організацій, а не на державні ресурси. 

Президент поставив пріоритетним завдання, щоб 

кожна людина, яка прагне приїхати до Сполучених 

Штатів, була самодостатньою тимчасовою чи постійною. 

Принцип самодостатності був закріплений у наших 

законах про імміграцію з 1800 - х років, і ми як агенство 

повинні забезпечити, щоб іммігранти, які стали частиною 

цієї великої країни, дотримувалися цього принципу. 

Ken Cuccinelli II 

 

Виконувач обов'язки директора USCIS 

 

Підготував Ю. Цапко 
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З життя парафії: 
О такі «золоті» пасочки напекли наші сестриці на 

Великодні свята: 

 

 

 

 

 

Відсвяткували. Світлий тиждень завершили 

спільним Свяченим. І продовжують виготовляти 

вареники. 

 

 

 

 

 

Ві С
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День Матері – міжнародне та локальне свято. 

Вперше встановлене офіційно Конгресом США 8 травня 

1914 р. 

В Україні відзначається щорічно, починаючи з 

2000 року, у другу неділю травня. 

До святкування свята у нашій парафії сестриці 

накрили святковий стіл. 

Літо – пора  гараж – сейлів. Наші сестриці теж 

активно включилися у цей процес розпродаж, щоб 

заробити якусь копійчину для парафії: 

 

 

 

 

 

 

Підпорою у всіх цих справах виступають наші 

чоловіки. Декларуючи повагу до сімейних цінностей, у 

третю неділю червня ми вшановуємо чоловіка – батька. 
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На фото – цьогорічне святкування Дня Батька у 

нашій парафії: 

 

 

 

 

 

 

Сестриці наші працюють дружньо і не хочуть 

озвучувати найактивніших. Кажуть: «Кожна працює в 

міру своєї можливості». Але не можна обійти ту працю, 

яку вкладають заступники голови Сестринства Женя 

Віксіч та Ірина Труш. Загальна вам вдячність, дівчата. 

У наших сусідів: 
У греко – католицькій церкві Св. Володимира на 

спільному Свяченому були гості о. І. Терлецький (служив 

на парафії раніше); священик і монахи з монастиря 

Василіян що у Глен – Кові. 

і і і
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Учні школи українознавства та релігії водили гаївки під 

керуванням п. О. Пищимухи  Музичне оформлення було 

від вчительки музики п. Л. Грель. 

 

 

 

 

 

 

 

У школі українознавства: 
Як і у всіх школах, навчальний рік закінчився урочистим 

святом. За хороші успіхи у навчанні українознавства 

учням вручили дипломи. Під керівництвом п. Л. Грель 

діти виконували українські пісні. Батьки вгощали 

смачними стравами. Всі були щасливі. 
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Діти пішли на літні канікули. Але робота 

пришкільних гуртків танцю та співу не припинялося. 

Школа за сприянням УККА, готувалася до Фестивалю. 

           І ось – 1 червня Настрій у всіх піднесений. Площа – 

в українській символіці. Очі розбігаються від різноманіття 

вишиванок. Одна гарніша іншої. Чарівні мелодії рідних 

пісень заворожують... 

Танцювальні колективи «Мрія» (п. Р. Левкович), 

«Кримський берег» (п. З. Асанова), «Горлиця» (п. Х. 

Момот) змінювали один одного не даючи можливості 

відірватися від сцени. 
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ВІА «Намисто» виконав пісні «Попурі» і  

«Моя Земля» (п. Л. Грель) 

Душа раділа і ридала разом із скрипалями  

(п. І. Тимочко). 

Родзинкою свята був лауреат багатьох конкурсів 

та фестивалів, композитор та виконавець, заслужений  

артист естрадного мистецтва п. В. Сидір. Присутні 

заслуховувалися його піснями. Разом з ним мандрували 

рідними українськими степами. 

З привітальним словом виступали голова УККА  

п. О. Декайло і голова ООЧСУ п. Г. Фенченко. 

           На святі можна було купити і продати, посмакувати 

українськими стравами і смачним шашликом від  

п. Л. Бунтурі... 

А ще вітали активну учасницю підготовки до свята 

п. І. Ковальську з народженням донечки. А перед тим 

вітали з народженням донечки сімейство Цялковських. 

Дай, Боже, дітям здоров'я і щасливі долі на Многії Благії 

літа! 
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В УККА 
          УККА тісно співпрацює із школою українознавства. 

Є її постійним спонсором. Під їх егідою було проведено 

Фестиваль української творчості. 

Вони щорічно організовують українсько -   

американську ніч у Ейзенхауз парку. Це свято культури 

збирає українців звідусіль. Чарівні українські мелодії 

розсікають пітьму ночі і будоражить кров на далекі 

довкола. 

 

 

 

 

 

У 42 – му відділі ООЧСУ на Лонг – 
Айленді 

Доброю традицією ООЧСУ стало проведення Дня 

батька. І в цьому році, без огляду на те, що день видався 

дощовим, осередок зібрав українців у Глен – Кові. 
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Свято розпочалося Св. Літургією у монастирі 

Василіан. 

А дальше... народ веселив гурт «Родина». Було 

багато пісень і музики. Танцювали всі: хто у взутті, а хто 

без. 

Загальний настрій підносили веселі конкурси,... і 

п. Г. Фенченко (організатор і голова осередку), яка 

нагороджувала переможців величезними «важкими» 

медалями. 

Бажаючі брали участь у спортивних змаганнях. 

На святі з вервечкою українських пісень виступав 

ВІА «Намисто». 

Всі смакували смачними стравами. Пахло димом і 

шашликом... 

За рахунок збірки було надано пожертву для 

монастиря. 

С С Лі і



 
 
 

 
17 June 16, 2019 

З історії рідного краю: 
Ой Січ – мати  ой Січ – мати! 

А Великий Луг – батько! 

Коли б не було Великого Лугу, то не існувало б і 

запорожців, бо чи втрималося б у XV - XVII і навіть у 

XVIII століттях на низу Дніпра невеличка християнська 

громада серед числених татарських орд. 

 

Великий Луг споконвіку відомий давньому 

культурному світові. Ще за чотири століття до Різдва 

Христа грецький учений і письменник Геродот уже 

описував цю величезну (більше мільйона десятин землі), 

вкриту лісом низину, порізану й омиту протоками Дніпра, 

яку він звав Гілеєю... 

Самі Січі стояли в місцях, з яких було легко 

випливати човнами на Дніпро чи виходити кіньми в степ, 

тому траплялося не один раз, що вороги захоплювали й 
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руйнували Січ, але викорінити запорожців їм ніколи не 

вдавалося, бо, забачивши свою слабкість, козаки 

закопували в піски гармати й скарби й, подавшись 

човнами в непролазні пущі Великого Лугу, перебували 

там доти, аж поки вороги відходили геть. Так запорожці 

вчинили й року 1557 – го, коли їх, разом із Гетьманом, 

князем Вишневецьким – Байдою обложило на Хортиці 

стотисячне військо турків, татар і волохів; так зробив і 

кошовий запорозький Іван Сірко, коли року 1679 – го до 

Чортомлицької Січі наближалося велике турецьке й 

татарське військо; коли ж після невдалих повстань 

Сулими, Павлюка та Остряниці на знесилене Запоріжжя 

року 1638 – го прийшли поляки, вимагаючи, щоб козаки 

віддали їм свої гармати та спалили свої чайки, то 

запорожці закопали гармати в пісках, а чайки відігнали в 

озера й там затопили в очеретах; проте коли через десять 

років Богдан Хмельницький подав гасло, що час козакам 

повставати за свою волю, – на Січі одразу ж дістали 

гармати й чайки, бо запорожці добре пам'ятали, де саме 

ховали свої скарби. 

З нотатків А. Кащенко «Великий Луг Запорізький». 

                                       Підготував п. А. Мудрагель 
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Цікаво знати: Взірці для архітектури. 
Сіднейський оперний театр – оригінальна будова, 

яка схожа на квітку. Її будували протягом 16 років, 

заклавши нову назву архітектурного стилю, нову назву 

науки – «біоніка». Біоніка займається пошуком 

оригінальних ідей в природі та їх втіленням у 

виробництві. 

Представників рослинного світу нашої планети 

можна сміливо назвати шедеврами архітектури. В 50 – их 

роках Джозеф Пакстон отримав феноменальну перемогу в 

конкурсі кращих проектів Всесвітньої виставки в Лондоні. 

Він побудував Криштальний Палац, використовуючи за 

взірець королівську водяну лілію. Саме із неї черпають 

свою міць та красу горді хмарочоси зі скла та сталі. 

Натхненником конструювання та будівництва 

Ейфелевої вежі в Парижі стала структура головки 

стегнової кістки людини, яка легко витримує вагу всього 

тіла. 

За принципом будови стебла злакових рослин і 

стовбура дерев побудована Останкінська телевежа. 

                                                                   о. Я. Думанський 

 

 
 
 

 
20 June 16, 2019 

 

 

 

 

 

Вітаємо ювілярів: 
П. А. Тереха з 60 – річчям 

 

 

 

 

 

На Многії Благії літа Вам здоров'я, щастя, 

миру, любові і шани! 

 

 

 

 



 
 
 

 
21 June 16, 2019 

Висловлюємо співчуття. 

 

 

 

 

 

 

 

Рідним і близьким покійної 

Марії Марченко 

Вічна їй пам'ять ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
22 June 16, 2019 

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: о. Я. Думанському, 

п. Г. Фенченко, Н. Пищемусі, І. Тимочко – Декайло, Т. Павлюку, 

А. Мудрагелю, Ю. Цапко, І. Боднар, Д. Довірак, Ж. Віксіч. 

 

 

Вісник підготувала: Л. Цапко 

Набір художнє оформлення: Ю. Приймак 

 


