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«Хрестом Твоїм охороняй нас» ... 
27 вересня, як і кожного року, ми разом з усіма 

православними християнами, вшановували свято 

Воздвиження чесного Хреста Господнього. 

Чи розуміють усі християни яке величезне 

значення має хресне знамення ? 

Вперше натільний хрестик одягається людині під 

час Таїнства Хрещення і з того часу не повинен покидати 

її до самої домовини. Хрест Христовий має величезну 

силу. Він є символом і 

знаряддям нашого 

спасіння, 

вмістилищем Божої 

благодаті. Освячений 

у храмі хрестик 

отримує силу та 

благодать Божу, 

здатну оживотворити, 

піднести від гріхів та пристрастей всяку душу. Тому, 

питання чи постійно слід носити хрестик рівнозначний 

питанню чи постійно потрібно їсти та пити: чи щодня, чи 

лише раз у декілька місяців. 

піднести від гріхів та пристра

питання чи постійно слід носи

питанню чи постійно потрібно ї

лише раз у декілька місяців.
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Якщо ви загубили хрестик, то не надавайте цій 

прикрій події містичного забарвлення. Придбайте новий 

та освятіть його в церкві. 

Якщо ви знайшли хрестик, то теж його освятіть у 

церкві і носіть. Не вірте ніяким забобонам бо це є гріх. 

Не варто думати, що чим більший хрестик за 

розмірами, або чим він дорожчий, тим більше здатен вас 

захистити. Якщо ви ведете правильне християнське 

життя, то це не суттєво. Але, якщо свідомо грішите, то 

лише чините наругу над образом розіп'ятого Спасителя, 

який носите на собі. 

Правила церковного етикету також не дозволяють 

носити зображення св. хреста у пірсингу, на вухах та 

одягати хрест поверх одягу. Ставлення до нього повинно 

бути благоговійне та зі страхом Божим. Інакше така 

поведінка граничитиме з гріхом кощунства (блюзнірства). 

Пам'ятайте, що Хрест Христів це не тільки знак 

віри, це – символ вашого Спасіння, вашого особистого 

Воскресіння та вічного життя з Богом. 

 

о. Я. Думанський 
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Юридична скринька: Зміни в правилах 

одержання Green Card 

Адміністрація Д. Трампа оголосила про зміни 

імміграційного законодавства, які дозволять чиновникам 

відмовляти в проханнях про отримання посвідки на 

проживання тим, з новоприбулих, хто надіється на 

продуктові талони (фудстемни), соціальне житло чи 

страховку Medicaid. 

Нові правила вступлять в силу в жовтні цього року. 

Згідно закону про імміграцію Green Card не буде 

даватися тим, хто знаходиться на утриманні держави 

більше року протягом трирічного періоду. 

Система прийому іммігрантів, яка базувалася в 

основному на возз'єднаннях сімей, буде змінена таким 

чином, щоби надати переваги тим, що володіють 

англійською мовою, освідченим і які мають пропозицію 

до праці. 

Крім того, реформа передбачає повне скасування 

лотерей права на статус постійного жителя, відомої як 

Green Card. 

Планується залишити кількість прийнятих 

іммігрантів на рівні 1.1 млн чоловік в рік. Але частка 
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імміграції в рамках возз'єднання сімей скоротиться до 

третини від цієї кількості. Звільнена квота буде віддана 

спеціалістам, які зможуть емігрувати в США разом з 

сім'ями. 

Використано матеріали інтерв ю
в о голови Служби громадянства і

імміграції п Кена Кучінеллі телеканалу

  

З життя парафії: 
На загально парафіяльних зборах, які відбулися у 

липні, було підведено підсумки роботи за перше півріччя 

та намічено плани на друге. 

25 – ого серпня в парафіяльному залі церкви, за 

участю більше сотні гостей відбулося святкування 28 –  

ої річниці Незалежності України. Громаду вітав  

голова відділу УККА п. В. Декайло. Хвилиною мовчання 

вшановували пам'ять оборонців України. За участю школи 

українознавства було дано святковий концерт. У концерті 

взяв участь гість з України, шансоньє п. Є. Дашин. 

Публіку веселив гурт «Родина». Смачні страви, 

виготовлені сестрицями, підкріпляли сили танцюючим. 
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Але не тільки накриванням українських столів 

славляться наші сестриці. Вони майже кожних два тижні 

виготовляють і продають вареники, чим поповнюють 

церковну казну; І підтримують порядок у церковних 

приміщеннях; надають допомогу Salvation Army. 

У наших сусідів: 
«Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я 

облегшу вас» (Матея 11:28) 

30 червня у Глен Кові відбулася Проща до 

монастиря Св. Йосафата. Прочани мали можливість 

посповідатися, взяти участь у Архиєрейській 

Божественній Літургії, яку проводив Преосвященний 

Владика Кир Павло Хомницький ЧСВВ. Після смачного 

обіду прочани молилися на Хресній Дорозі. 

У школі українознавства: 
Як і у всіх українських школах, у нашій школі, що 

у Юніондейлі, теж почався новий навчальний рік. У 

церквах Св. Володимира та Св.Михаіла святі отці 

поблагословили учнів та побажали їм добрих успіхів у 

вивченні української мови та національних традицій 

українського народу. Перед початком навчання, під 

 
 
 

 
8 September 22, 2019 

керівництвом директорки школи п. Н. Пищимухи, 

пройшли настановчі наради за участю вчителів та батьків. 

Найбільш хвилюючим перший день навчання був 

для учнів, які вперше переступили поріг школи і 

поповнили ряди школярів. Але гостинність, з якою їх 

зустріли, швидко згладила їх хвилювання... А в коридорі 

плакала маленька сестричка Ангелінки. Вона теж хотіла 

до школи. Але їй, як могли, довго пояснювали, що ще 

треба з'їсти багато кашки, щоб догнати сестричку і піти у 

перший клас. А шкільна парта на неї чекає... 

 

 

 

 

 

 

 

Вісті від УККА: 
Під проводом УККА українці взяли активну участь 

у святкуванні 28 – ої річниці Дня незалежності України. 

Було піднесено українські прапори на головних Управах у 
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Хемпстеді і Мінеолі. Це дійство демонструвалося у 

теленовинах по Лонг Айленду. Так гордо було 

спостерігати, як діти, народжені в Америці, разом із 

своїми батьками, виконували Гімн України, тримаючи 

праву руку на серці. 

УККА і надалі продовжує допомогу Україні. Більш 

як на 1000$ було вислано речей для підтримання людей у 

будинку пристарілих при монастирі у с. Петриках, що на 

Тернопільщині. 

Якщо хтось хотів би виконати такий акт 

милосердя, то може долучитися до цієї справи через 

Управу УККА. 
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У 42 – му відділі ООЧСУ 
18 серпня цвіла соняшниками і чорнобривцями 

садиба отців – василіян у Глен – Кові. Пахла яблуками і 

медом. Була наповнена радістю, дитячими голосами, 

музикою і піснями. Це відділок, під проводом голови,  

п. І. Фенченко, організував святкування Преображення 

Господнього (Спаса) у поєднанні із вшануванням 28 – 

річниці державності України. 

Учасників вітали гості – представники головної 

управи ООЧСУ – п. З. Галькович, п. Б. Гаврилюк, п. М. 

Колінський, члени 41 – ого відділу, з Брукліна. 

Після Служби Божої відбулося освячення квітів і 

фруктів. Після спільного обіду публіку веселили гурт 

«Родина» (п. Роман і Люба Марчуки) та п. Є. Дашин, 

композитор, співак, бард. Бажаючі брали участь у веселих 
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конкурсах, спортивних іграх, відпочинку на місцевому 

пляжі. 

Запитання: «Чому католики і православні 

по різному роблять знак хреста»? 

і відповідь: від о. Я. Думанського: 

Хресне знамення формувалося поступово, як знак 

благословення і робилося воно по – різному. На 

пам'ятниках іконографії благословляюча рука Ісуса 

Христа зображена з витягнутими середнім і вказівним 

пальцями (що символізує дві природи у Христі – людську 

і Божественну), в той час, як інші три пальці складені 

разом. Хресне знамення трьома перстами символізує 

Пресвяту Трійцю. У всіх традиціях спочатку робиться 

вертикальний рух рукою зверху вниз, а потім 

горизонтальний: у одних зліва направо, у інших – навпаки. 

Первинною формою хресного знамення, що 

прийшла на Русь з Візантії було двоперстя. Згодом греки 

замінили двоперстя на триперстя. 

У джерелах православної літератури 

стверджується, що дотик до чола означає освячення 

розуму, до живота – внутрішніх почуттів, до плечей – 

тілесних сил. А чи так: чоло – небеса; черево – земля; рух 
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від плеча до плеча – Святий Дух обіймає все, від краю до 

краю. 

У католиків: Ев. Т. Аквінський писав: «Хресне 

знамення – це знак Страстей Христових, який ми 

здійснюємо не просто для освячення або благословення, 

але для сповідання нашої віри в силу Страстей Господа». 

Хресне знамення – це сповідування віри в Пресвяту 

Трійцю: Отця, Сина і Святого Духа. Не залежно в якій 

формі воно відбувається. Воно означає нашу готовність 

прийняти свій хрест і йти за Господом. Роблячи знак 

хреста, ми оновлюємо зобов'язання нашого Хрещення. 

 

 

 

 

есне знамення – це сповідування в

Отця, Сина і Святого Духа. Не з

о відбувається. Воно означає на

свій хрест і йти за Господом.
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Вірш 
«Українцям» 

Вивтікали з України 

У світи широкі.  
Не хтіли, щоб на руїни 

Дивились їх очі. 
 

Думали, що світ їх прийме, 

Розпростре обійми, 

Утішиться, привітає, – 

Не так на чужині. – 

 
Ніхто тобі не відчинить 

І не пустить в хату. –   

«Злодій», – в слід тобі відпустить 

Цю назву крилату. 
 

І нічого, що ти чесний  

Й Богу духа винен. – 

Він – герой, бо він місцевий. 

Чужак ? – За перила. 

 

Хто ти, друже? Хто ти такий, 

Чужий та безрідний ? 

Чого прибив тебе лихий 

У цей край дорідний ? 

 

Ти шукаєш кращу долю 

Та поміж панами ? 

Може, краще мати волю 

Поміж злидарями ?  
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Там, принаймні, будеш рівним. 

Ніхто не ткне пальцем. 

І банкет твій буде співним, 

Як в старих бувальцях... 

 

Засядете усі разом, 

Затягнете тужно... 

«Українці ! – котрийсь басом, –  

Давайте жить дружно! 

 

То нічого, що недоля 

Нас таки спіткала, 

Ми сини одного поля 

І гостріть орала 

 

Ще поживем, повоюєм, 

Хоч і на чужині, 
А як добре погаруєм, – 

Поможем Вкраїні. 
 

Головне, щоб ми у дружбі 
Жили й працювали, 

Щоби ніякі чужинці 
Нас не подолали !»

 

 

 

 



 
 
 

 
15 September 22, 2019 

 

 

 

 

 

Вітаємо ювілярів: 

 

п. Олега Петрова – з 50 – річчям 

п. Любомира Остафійчука – з 50 – річчям 
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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 також надаємо консультації стосовно правових питань 

в Україні.. 

 

Дякуємо за представлені матеріали: о. Я. Думанському, 

п. Г. Фенченко, п. Н. Пищемусі, п. Т. Павлюку, п. Джуряк,  

п. Ж. Віксіч. 

 

 

 

 

 

Вісник підготувала: Л. Цапко 

Набір, художнє оформлення: Ю. Приймак 


