Пасхальний Тиждень
19 – квітня.
Неділя

Світле Христове Воскресіння,
Пасха, Великдень

Надгробний канон (біля Плащаниці) Обхід
довкола церкви з Воскресним образом

7:00 год. ранку

Пасхальна зауреня. Літургія свт. Iоана
Золотоустого По Закінченні
Освячення Артоса та Пасок

7:30 год. ранку

20 – квітня.
Понеділок

Світлий Понеділок (Обливний)
Літургія свт. Iоана Золотоустого
10:00 год. ранку

26 – квітня.
Неділя

2 – га після Пасхи, Ап. Фоми, Провідна
Неділя. Літургія свт. Іоана Золотоустого
Роздача Артоса
10:00 год. ранку

3 – травня.
Неділя

3 – тя пiсля Пасхи, Свт. Жон –
Мироносіць.
Літургія свт. Іоана Золотоустого
10:00 год. ранку
День Матері ᨹ
ᨼ
ᨻ
ᨺ
ᨸ

10 – травня.
Неділя

4 – та пiсля Пасхи, про розслабленего
Літургія свт. Iоана Золотоустого
10:00 год. ранку

17 – травня.
Неділя

5 – та після Пасхи, про самарянку
Літургія свт. Iоана Золотоустого
10:00 год. ранку
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Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

Щиро вітаю вас із Великоднем!
Великодні дні – час для переосмислення, прощення
та єднання. Це саме той час, коли треба забути про образи
та негаразди.

Я
глибоко
переконаний,
що
складні
випробовування, які сьогодні випали на долю всього
українського народу, повинні об'єднати нас, зробити
сильнішими, мудрішими, людянішими. В найскладніші
часи ми непохитно вірили – Господь не залишить нас,
відчували його захист і підтримку. Великдень нагадує нам
про духовне відродження, яке потрібне всім нам, всій
українській нації.
Нехай Свято принесе у Ваші домівки радість та
благополуччя, щастя та міцне здоров'я, наповнить серце
добром та милосердям. Я бажаю кожному Божого
благословення – запоруки миру в нашій країні. І нехай
злагода, мир та спокій панують у людських серцях,
домівках, в Україні! А Чудо Воскресіння Христового
надихає на добрі та праведні справи.
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Євангеліє розповідає, що Воскреслий Спаситель
був упізнаний учнями в переломленні хліба (Лк. 24: 35).
Подібно до того як апостоли розділили між собою хліб в
день Воскресіння Месії, поділимося і ми пасхальною
радістю один з одним – і хай таїнство спілкування в
любові допоможе нам зрозуміти серцем, що Христос
посеред нас, і є, і буде!
У нашому житті багато скорбот і хвороб,
прикрощів і втрат, але вони не можуть затьмарити в нас
радості, дарованої Спасителем. «У світі будете мати
скорботу; але будьте відважні: Я переміг світ» (Ін 16:22).
«І зрадіє серце ваше, і радості вашої ніхто не відбере від
вас» (Ін 16:22) – говорив Господь Своїм учням. Вчення
Христа, Його заповіді, чудеса, знамення, пророцтва,
обітниці – все набуває значення і силу тільки в світлі Його
славного Воскресіння як перемоги над смертю і дарування
людям вічного життя з Богом.
Воскресіння
Христове
має
безпосереднє
відношення до кожного з нас. Воскреслий із гробу
Спаситель дарував усім нам можливість особистого
воскресіння і життя вічного. Чи ви не знаєте, що всі ми,
хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися?
Отже, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб, як
Христос воскрес із мертвих славою Отця, так і нам ходити
в оновленому житті (Рим. 6: 3 – 4).
Так наставляє нас первоверховний апостол Павло.
Ось чому так сучасні і актуальні ці стародавні слова:
ХРИСТОС ВОСКРЕС! Хай світло Христового
Воскресіння розсіє в нас морок гріховних пристрастей,
March 29, 2020
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вижене з нашого життя всяке зло і долучить нас до
торжества вічного Воскресіння.
Від щирого серця вітаю вас з Святом Свят –
Воскресінням Христа і Бога нашого, бажаю усім вам
повноти пасхальної радості, миру і благоденства, достатку
духовних дарів. Славимо словами і піснями, справами і
життям своїм Переможця пекла і смерті, Воскреслого
триденне від гробу Христа Життєдавця.
ХРИСТОС ВОСКРЕС !
о. Я. Думанський

– різкий запах тіла ( немитого ) чи несвіжі
шкарпетки;
– зайва вага: не сходить ремінь безпеки;
– підозріле чхання чи слізливі очі – щоб не
занести вірус;
– спроба напитися в туалеті ( принесеного
алкоголю);
– знімання взуття ( роззування );
– діти до 7 днів;
– траурні прощання з прахом;

Юридична скринька:

– гелеві або силіконові устілки у взутті
(небезпечні);

Деякі причини з яких вас можуть висадити з
літака:
– обман стюардеси. Наприклад, шампанським чи
закусками з 1 класу не можна вгощати друзів у інших
відсіках літака;
– дуже довгі ноги: не висовувати їх в проходи;
– неадекватна поведінка: чудакуватість;

– видалені гланди або зламана нога, якщо після
операції не минуло місяця;
– виконання подружнього обов'язку в туалеті;
– якщо на ваше місце продано квиток VIP – гостю
або працівнику компанії...
Ви можете жалітися, але розгляд справи може
тягнутися 3 місяці.

– незадоволення дітьми, що плачуть;
– електронні сигарети: спрацьовує пожежна
сигналізація;
– алергія на тварин і горіхи;
– спроба пересунути чужі речі. Наприклад, сумку
в ручній поклажі;
– штовхання дверей для евакуації;
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З життя парафії
Маланка, або Щедрий вечір – українське народне і
церковне свято, вечір напередодні «старого» Нового року.
Святкування Маланки походить від стародавнього,
дохристиянського звичаю.

Хрещення є одним з найважливіших церковних
свят. У цей день Іоанн Хреститель хрестив Ісуса в річці
Йордан ... У цей день у всіх церквах священники служать
святкові служби, читають спеціальні молитви, освячують
воду.

У піснях – щедрівках бажають господарям
«щедрого» року.
Господині готують «книші», пироги, ковбаси –
кров'янки і вареники.
Пишним був стіл і у нашому залі під час
святкування Маланки.
Під керуванням п. Л. Сенети приходив Вертеп,
вітали гостей.

Згідно з християнським віроучення саме після
Хрещення Ісус почав освічувати людей, осяюючи їх
світом істини.
У бізнес – план гарно вписалася виграшна лотерея
з цікавими призами, яку теж проводила п. Л. Сенета.

І тому освячена вода є «живою» водою, яка
оздоровлює тіло і очищає душу.

Всім було весело. Колядки і щедрівки дітей і
хористів дружно підтримував весь зал. Танцюючі, під
супровід гурту «Браття з Закарпаття», відганяли зимові
сніговії і запрошували весну, новий час.

В кінці січня, як традиційно, відбулися звітно –
виборні збори. Із звітом за рік виступив голова Управи
п. М. Онищак. Оцінку роботи Управи визнали на
«задовільно». Запланували справи на 2020 рік. Зокрема,
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замінити паркет в залі для урочистостей. Вибрано нові
обличчя в Управу і в ревізійну комісію. Парафія
поповнилася трьома новими особами.
Відбулися річні звітно – виборні збори і у
Сестринстві. Голова, п. М. Онишкевич виступила із
звітом.
Прозвітувала і бухгалтер п. М. Чорномирдза. І все
було б «класно». Фактично, працювали добре і спокійно.
Але у звіті не було відображено недоліків. А вони, звісно,
є при кожній роботі, що виконується. І це не сподобалося
п. Н. Сокіл. Із – за того порушився спокій.
Бракує нашим сестрицям злагодженості. А жаль,
тому, що церква одна і хотілося б, щоб перед цим
відступали егоїстичні амбіції.
На наступний рік головою Сестринства
залишилася п. М. Онишкевич. Заступниками має Ж.
Віксіч та Г. Жук. Думається, що недоліки вони врахують.
Особлива неділя.
На Русі в Прощену неділю були масові гуляння:
люди каталися з гірки, їли млинці, танцювали і
веселилися. Святкували, так звані «Запусти» і в нашій
церкві. Сестриці приготували смачний обід. У родині п. Н.
Сокіл свято було подвійним. Їх син Максим сягнув
повноліття. Багато років він прислуговував у церкві.
Парафіяни щиро бажали молодому козаку Многії і Благії
літа.

Веселилися рано, а вечором радість змінювалася на
мовчання. Почався найбільш строгий, піст.
Зранку у церквах отці служили ще у святкових
жовтих нарядах, а на вечірню службу перевдягнулися у
чорне.
Півтори тисячі років назад монахи, що жили у
Палестині, йшли в пустелю на сорок днів молитися. Не
маючи впевненості чи повернуться, вони старалися
примиритися один з одним і просили прощення. Так і
появився звичай у день перед Великим постом просити
прощення.
Примиритися з ближнім, щоби під час посту
примиритися з самим собою – головна суть Прощеної
неділі.
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У наших сусідів:

Веселою колядою, віншуваннями та
дзвінкоголосими щедрівками проводжали новорічно –
різдвяні свята члени парафії Св. Володимира.

У парафії греко – католицької церкви Св.
Володимира.
До залу українського центру 2020 – й увірвався
під дзвін келихів з шампанським. Рік цей високосний. І
люди, зазвичай, побоюються цього. Але українці,
загартовані в бідах і нещастях, з благословення о. Василя
зустріли його весело. З надією, що вся «високосність»
виллється на Путіна, а в Україну прийде мир; що саме цей
рік дасть точку відліку світлій смузі в державі, в кожній
родині, в кожній душі. Люди, що зібралися в залі,
слідуючи відомому «як рік розпочнеться, так його й
проведеш» забавлялися під мелодії гурту «Родина»,
танцювали разом з українською артисткою Іриною
Лончиною. Всім було весело і смачно. Бар додавав
гумору.

Смак запашної куті, спільна молитва та весела
коляда подарували приємні і радісні хвилини присутнім.
Учасники Вертепу, який прибув із Брукліна повідомляли
про радісну новину, народження Христа – Спасителя.
Розповідали легенди,, вірші,
р , жартували.
р у

До
Д проведення свята активно долучалися гурт
«Намисто» та учні школи українознавства.
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Господарі щедро частували колядників –
щедрувальників та глядачів смачними стравами.
Парафія св. Володимира поповнилася ще одним
козаком. Сім'я Репетів охрестила синочка. Михайликом –
Миколкою тепер його величають.

На столах красувалися кольорові листочки з
порядком денним. Тому спілчани могли поєднувати
одразу «красиве і корисне».
Збори розпочалися спільно молитвою. Після
виборів Президії зборів, п. В. Цялковський (голова) надав
слово секретарю п. І. Джуряк для зачитання протоколу
останніх загальних зборів.
Голова відділку п. О. Декайло звітував про
виконану роботу протягом року. Він подякував родинам
Куницьких і Пищимух за повсякчасну допомогу. Розповів
про своє представництво у релігійних дискусіях при ООН;
про співпрацю з американськими адміністраціями при
організації різних заходів. Заповів надалі більше
працювати над питанням об'єднання спілчан.

Майбутнє – дітям! – Лозунг святий – Спадкоємці в
колисках ростуть. Нехай радіють Хорив і Кий, – Українці
продовжують путь.

В УККА на Лонг – Айленді.
Сонячний день зимою за щастя. Саме такий день
вибрав відділ УККА на Лонг – Айленді для проведення
своїх звітно – виборних зборів.
Перед початком господині нагодували своїх
спілчан смачними стравами. Вони добре засвоїли тезу:
«Голова не думає, як в животі бурчить».
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Дальше слово тримала, заступник голови
відділу, п. Л. Цялковська. Вона перелічила добрі справи:
Фестиваль української культури; підняття державного
прапора України на будівлях адміністрацій Гемпстеда та
Мінеоли під час святкування Дня незалежності в Україні;
панахида біля пам’ятника загиблим під час голодомору;
допомога будинкам перестарілих; виготовлення вареників
для поповнення казни.
Скарбник, п. М. Копистянська зачитала конкретні
цифри приходу і розходу по касі відділку.
Голова контрольної комісії відчиталася
перевірку бухгалтерської документації.

про

Виступив гість від Головної управи Нью – Йорку,
п. А. Добрянський. Розповів про співпрацю з урядом в
Україні; про УНІС – відділ Конгресу, у Вашингтоні яким
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співпрацює безпосередньо з адміністрацією Президента
з різних українських питань: розхід грошей на
утримання будинків Конгресового комітету у Нью –
Йорку, Вашингтоні, Арізоні. Відмітив, що серед
23 – ох, працюючих відділків у Америці, відділ у Лонг –
Айленді багаточисельний і активний. Подякував за
роботу. Відповів на запитання. Запросив на 23–
ій Конгрес українців у Америці, який відбудеться 2–4
жовтня в Союзівці.
В дискусіях були активними: п. І. Буча родина
Куницьких, п. М. Довірак, п. О. Пишимуха та ін. П. О.
Пишимуха, голова номінаційної комісії, запропонувала
особи на виборчі посади. Відбулося голосування, згідно з
яким новообраним головою відділу залишився п. О.
Декайло, заступником – п. Л. Цялковська, секретарем п. І.
Джуряк. «Многії літа» виконали для п. М. Копистянської,
яка пропрацювала скарбником 40 років і передала свої
повноваження. П. О. Декайло розповів про плани на
2020 – 21 р.р.
Збори закінчилися спільною молитвою та
виконанням Гімну України.
А далі, ... далі були кава, торти, дружні розмови,
жарти, побажання...

У різдвяно – новорічні дні, при світлі
Вифлеємської зірки, колядуючі закликали всіх українців
до єдності, злагоди, справедливості та плідної співпраці
на благо громади та України.
Цвірінь, цвірінь – журбу покинь,
Клопочуться горобчики...
У першій день весни погода справді трохи
вирівнялась. Перестали дути холодні океанічні вітри.
І, навіть, час від часу сонечко тішило око.
Саме в такий день члени 42 відділу ООЧСУ мали
своє річне зібрання. П. Б. Наугольник проводив його.
П. А. Полиняк зачитала склад номінаційної комісії. З

Новини від ООЧСУ.
Традиційне святкове колядування відбулося
в 42 – му відділі ООЧСУ
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доповіддю про роботу відділу у 2019 – му році виступила
голова п. Г. Фенченко.
Активну участь у дискусіях брали родини
Куницьких та Качмариків. Від Головної Управи виступив
п. Лучка – фінансовий референт. Він розповів про
фінансові справи в Управі та шляхи вирішення проблеми.
Присутні мали можливість познайомитися з новим
кандидатом на голову Головної Управи п. Д. Ленчуком.
Він розповів про себе та перспективи у роботі.
Було обрано кандидатів на XXXI – ий зїзд ООЧСУ
в кількості 12 чоловік.
Керівництво 42 – відділу залишилося в старому
складі: п. Г. Фенченко – голова, п. В. Коваль та п. В.
Качмарик – заступники. П. Ю. Трояновська – секретар.
По закінченні спілчани прислухалися до «горобчиків»,
«покинули журбу», спілкувалися і смакували смачним
обідом.

А вся група скрипалів під керівництвом вчительки
п. І. Декайло нанесла візит до Монастиря Василіан у Глен
– Кові. Діти колядували і грали. Грали і колядували.
Принесли море задоволення публіці.

В школі українознавства.
З колядками і щедрівками розпочався ІІ семестр в
школі українознавства. Із його початком прийшло
поповнення. Збільшилася кількість учнів 1 – ого і 2 – ого
класів.
Випускники розпочали підготовку до випускних іспитів.
Попри те, всі танцюють і співають. Учень М.
Михайлишин брав участь у «all country music festival». Він
грав на скрипці.
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Інформація про Вступ до Пласту
Школа вчить, хата і Пласт — виховують.
Виховання дітей в першу чергу належить до
батьків, а Пласт є допоміжним засобом. Пласт допомагає
молоді дорогою гурткового самовиховання: виростати,
виробляти характер, вчитися бути добрими дітьми своєї
нації, бути віруючими і любити Україну.
Батьки мусять знати, що Пласт дає їхнім дітям і як
вони мають помагати Пластові сповняти своє завдання.
Тому конечним є, щоби батьки знали що таке Пласт, які
його завдання, які методи самовиховання і яка структура
Пласту.
В тій цілі батьки гуртуються у Пластприяті, який
має помагати Станичній Старшині.
1. Пласт – це організація молоді, яка побудована на
взірцях міжнародного скавтінгу, але зовсім із українським
характером, була заложена в Західній Україні у 1912 році.
2. Усі заняття в Пласті від пташат до УПС
відбуваються українською мовою. Тому передумова
прийняття є знання української мови, а відтак доказ, що
дитина ходить до Школи Українознавства.
На пластових заняттях мови не вчать. Тому саме є вимога
ходити до української школи, а також передплачувати
журнал для свого розвитку – це для УПН «Готуйсь», для
УПЮ «Юнак» і для дорослих пластунів «Пластовий
Шлях.» Річна передплата виносить $25 і передплачується
через станицю.
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3. Батьки, хто вписують дитину до Пласту, мусять
бути свідомі того, що це дає їм певні обов'язки у
відношенні до пластової організації. Тому конечним, щоб
батьки завжди знали, хто є виховником їхньої дитини,
коли відбуваються пластові заняття, щоб діти на ці заняття
не спізнювались, не опускали їх без важливої причини і
телефонічного оправдання до виховника.
4. Коли батьки записують дитину до пласту,
повинні рівночасно вписатися до гуртка Пластприяту.
Кожний рій та гурток потребує опікуна – батька чи маму,
які помагають виховникові.
5. Пласт не є школою, а вишколенням характеру у
формі гри, вивченні різних вмілостей і школенні
характеру молодої людини.
6. Пласт складається з 4 – ох Уладів. Наймолодший
– це діти віком від 6 до 11 років, окремо хлопці і дівчата,
Улад Пластових Новаків (УПН – ів) і Улад Пластових
Новачок (УПН – ок). Найменша частина це рій, який
складається з 6 – 10 членів і ним провадить виховник –
братчик або сестричка. Два або більше рої творять гніздо,
яким провадить гніздовий/ – ва. Рої сходяться раз в тижні,
а ціле гніздо раз у місяці. Гніздові сходини відбуваються
в одностроях. На 12 – му році життя новацтво переходить
до УПЮ –Уладу Пластунів Юнаків або Уладу Пластунів
Юначок.
Тут гуртком опікується друг або подруга. Два – три
гуртки творять курінь, який має зв'язкового/ – ову.
Різниця поміж новацтвом, а юнацтвом та що
останнє вибирає собі з поміж себе провід – гуртковий та
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курінний. Виховник має надавати напрям, але процес
самовиховання має за ціль щоб юнацтво вчилося саме себе
виховувати та вести.
Після закінчення середньої школи юнацтво дістає
звільнення з УПЮ і може стати членами Уладу Старшого
Пластунства. Це вимагає формального подання, а не є
автоматичне. Члени УСП зорганізовані в куренях і
осередках праці. Багато із членів УСП працюють як
виховники, члени пл. проводів, організатори таборів,
вишколів і зустрічей. Горішня вікова границя УСП є 31
років життя.
Після закінчення 28 – го року життя члени УСП
дістають звільнення і можуть вступати в члени
найстаршого Уладу яким є Улад Пластового Сеніорату.
7. В декотрих станицях є ще Пташата при Пласті –
зайняття для дітей поміж 3 – 6 роком життя. Вони мають
сестричку яка проводить з ними спеціальну програму раз
в тижні.
8. Приймається до Пласту дитину, коли батько або
мама підпише заяву про прийняття, а гніздовий приділює
її до роя.
9. Складання Пластової Присяги є, мабуть
найважніший момент у житті пластуна. До цього моменту
він мусить відповідно приготовитися, щоб зрозуміти до
чого саме він себе зобов'язує.
Пластова Присяга
обов'язки пластуна:

уточнює

три

головні

I. Бути вірним Богові і Україні
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II. Помагати іншим
III. Жити за пластовим законом і слухатись пластового
проводу.
п. Б. Копистянський
Станиця – Гемпстед

З історії рідного краю.
«КІНЬ ВОРОНИЙ...»
Під зеленим дубом стоїть кінь кований,
Сидить на нім, сидить хлопець мальований
(Народна пісня)
Влучно сказано: «Козак без коня, що стрілець без
зброї», «Без коня козак кругом сирота».
Не було в запорожців нічого дорожчого, ніж коні. Кінь
допомагав підкорити степовий простір, поєднати житло з
житлом, брата з братом… Ех, друже! Що за щастя, коли
летиш ти на пречудовому скакуні! Під кінськими
копитами простилається срібноросий степ… над твоєю
головою синіє небо… Ото щастя!
Козак настільки зріднився з конем, що міг
передавати йому свої бажання й думки легким дотиком
руки, ласкою, стиха мовленим словом.
Кінь завжди був гарним помічником на полюванні,
вірним товаришем у бою. Він і з біди визволить, і з
кривавої битви виведе, і до студеного ручаю приведе.
Підтвердженням того існує багато народних пісень
козацької доби.
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А прикмети були такі. Кінь вояка обнюхує –
угиблому бути. Спіткнувся коник – чекай біди. «Ой Бог
знає, Бог відає, чи назад вернуся, чого мій кінь вороний в
воротях спіткнувся.» Коні іржуть – на добро. Кобила
фуркає у дорозі – чекай на радісну зустріч. Кобила хропе,
трясе головою і підкидає її догори, – буде кепська погода.
Козаки вішали на січові ворота оберег – череп
кінської голови. А от підкову все – таки прибивають на
порозі, внутрішнім вигином до куріня, – щоб усе входило
до помешкання з добром. Знайдена на дорозі підкова –
добрий знак, треба її берегти на щастя.
Ой, коню, мій коню,

Втратити коня означало для козака втратити своє
власне життя:
Ой, крикнула лебеденька на синім морі,
Ой пасли, пасли козаки в чистім степу коні.
Ой, крикнула та лебедочка, море перепливши,
Заплакали козаченьки, коні погубивши.
А коли приходилось козакові помирати, то мусив
він найперше передати свого друга в надійні і добрі руки,
поділити свій спадок:
Ой поможи, милий Боже, неділі діждати,
Ой буду я помаленьку громаду збирати.

Де ж ті літа, де ж той час,

Кому коня вороного, кому що доказати:

Як ми слави добували

гетьманові коня дати, полковнику – зброю,

І як всюди знали нас?
Кінь у всі часи коштував дуже дорого. Щоб коня на
славу козацьку купити, треба було віддати «чотири воли
чумацькії, три польові, ще й п'ятдесят золотих
приплатити.» Тому – то не кожен козак міг дозволити собі
мати вітроногого друга. Про таких казали: «Не козакувати
Миколі, бо не буде у нього коня ніколи». Але бідний козак
– сірома мав на те свою відповідь: «Грошима коня не
візьмеш, тільки вдачею», і йшов здобувати собі коня у
чесному бою.
Ще й так скажу: купити – одна річ, а продати?
Ніколи не стане справжній козак продавати свого ступака
– рятівника! Ніколи!
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а дівчині – сто червінців, що плаче за мною...
Можна навести багато пісень про козаків і про
коня, котрий першим сповіщає матір про її сирітство,
ставши біля воріт з порожнім сідлом...
Підготував п. А. Мудрагель
42 Відділ Організації Оборони Чотирьох Свобід
України (ООЧСУ) на Лонг Айленді, Нью – Йорк,
США, запрошує до дискусії над книгою
Казимир Вуйціцький
Коротка історія УПА для поляків.
Чи історики примирять нас?
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Видавництво: Видавнича майстерня Андрій Заброварний.
ISBN: 978-83-954000-1-8, рік виданна 2019, видання
перше, сторінок 216, категорія – історія, мова оригіналу
– польська.
Найновіша книжка видатного публіциста й
історика в стислій і популярній формі представляє
ускладнені польсько – українські таа
українсько – польські відносини. Їїї
великою
цінністю
є
піднятее
намагання зрозуміння українських
х
х
аргументів (зовсім неоднозначних
ж
серед самих українців), а також
повага до українського погляду наа
власну історію. Автор, який
й
захоплений Україною, намагаєтьсяя
зважити і зрозуміти аргументи обох сторін.
Книжка
Казимира
Вуйціцького
полегшує
знаходження шляху до взаєморозуміння, примирення і
взаємоповаги. Автор відомий як такий, що завжди
об'єктивно підходить до висвітлення історичних подій.
Якщо ми навіть з деякими його поглядами незгідні, то
думаю, що варто з ними познайомитись. Доктор Казимир
Вуйціцький, політолог,
викладач Варшавського
університету,
старається своєю працею поляків і
українців єднати а не ділити. А цього нам так потрібно. Це
добрий початок на цій дорозі.
Зацікавлених у придбанні публікації просимо
сконтактувати впродовж 2 тижнів від часу появи цього
тексту:
Cтефан, тел. моб. (516) 582 0258, США,
e-mail:
slaszyn@aol.com
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Якщо буде більше замовлень, то ціна книжки
складатиме 15 доларів (ціна книжки і пересилання до
США) плюс 2 – 3 долари пересилання на місці (медіа
мейл).
Від членів 42 – го відділу ООЧСУ на Лонг Айленді,
голова: Галина Фенченко
член відділу: Стефан Лашин

На тему дня
Співставляючи часи, описані в Біблії з нинішніми
днями, роздумується, «чи вправі ми…», з переміщенням у
просторі і часі, втрачати моральні підвалини нашого
співжиття. Що я маю на увазі ? Найперше – гостинність,
якою завжди славилась українська родина. Для гостей
завжди накривалися столи, ставилися найкращі наїдки.
Ви скажете: «Так, це було…»; і є по селах в
Україні.
Але чому тут, в Америці, все спростилося ? Ми
надаємо перевагу зустрічам в кафешках і ресторанчиках,
замість того, щоб запросити до себе додому.
Не залучаємо до підготовки зустрічі гостей дітей.
Вони не усвідомлюють важливість дорученої їм справи:
прибрати кімнату, накрити стіл скатертиною, допомогти
на кухні. Деякі батьки, перевантаживши дітей різними
гуртками, секціями додатковими школами, приватними
заняттями, усувають їх від домашніх турбот, і тим самим,
віддаляють їх від себе, позбавляють відчуття бути
невід'ємною частиною сім’ї, української громади.
І з часом, діти втрачають своє коріння, віддаляються від
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родини, тьоток, дядьків, бабусь, дідусів і, зрештою,
подорослішавши від батьків. Батьки відчувають неувагу і
неповагу від своїх дорослих дітей. А колись... діти вітали
батьків вставанням, в знак пошани. Ніхто… не мав права
сісти на те крісло, на якому сиділи батько чи мати, займати
те місце, яке, зазвичай, займали батьки. Дитина говорила
з батьком тільки з його дозволу. Син праотця Ісаака, Ісав,
перед зустріччю з батьком приводив себе до порядку,
одягався найкраще і з великою повагою прислуговував
йому. В заслугу тому, нащадки Ісава удостоїлися бути
царями. Сьогодні, діти, забуваючи правила пристойності,
можуть різко відповісти старшим, або, перебиваючи,
вмішуватися в їх розмову... Дівчата, та й, навіть, жінки, не
завжди скромні в одязі і поведінці. Іноді, напів одягнутих,
в міні – спідницях можна побачити і в церкві. Так приємно
дивитися на дівчаток і жінок, одягнутих елегантно, але
скромно, не виставляючи на показ частини свого
оголеного тіла.
Сара, володіючи незвичайною красою і маючи
величезні статки, була завжди скромною в одязі і по
відношенню до людей...
Господь дарував жінці багато високих достоїнств,
а краса її душі незрівнянна ні з якою, навіть, найбільш
досконалою тілесною красою.
Американський досвід показує, що воля,
демократія є великим випробуванням для самосвідомості
і способу життя. В цьому «плавильному котлі» українці
інтегруються і розчиняються. Успіх і заможність чудові
дари Господні. Але вони є більшим випробуванням на

March 29, 2020

27

людяність, ніж бідність. Чи всі ми гідно проходимо це
випробування ?
Не дотримуючись моральних норм, ми багато
втрачаємо в нашій культурі спілкування, в самовираженні
нації. А так хотілося б, щоб наші українські сім'ї мали в
своїй основі доброту, релігійність, шану до старших,
гостинність, скромність.
***
Безсніжна видалась зима.
Мовчить природа, – а комусь на втіху.
Та у тім спокою нема, –
Коронавірус принесла в міху.
Розсипала на весь той гріх,
Що нині так розкішно править світом.
Спустіли вулиці – не сміх, –
Щодень Інформатор з сумнішим вітом.
Ну й що? – В Канаді – мерзлий став;
Ах Італія! – Сонечком залита...
Він душить, цей страшний удав,
Хоч земля на Водохреща умита.
Вита вірус – біо – зброя.
Відкинув Китай далеко, доземо.
Править нечистого воля.
Ще не скоро його пута порвемо.
Омолодження планети –
Хіба гріховні тільки дід та бабця?
Та добре, що не навпаки,
Бо старших і так колись візьме трясця.
Та й вибори – кому до них ? –
Старі нехай трясуться, не колотять... –
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Чому так мерзне мій триптих,
А свічку, сонячну, гедзі молотять ?
Де ділася вода свята?
І Господа престіл чому не світить ?
Лиш вітер, ворон й суєта,
Й ко – вірус, що бідняків смертю мітить.
***

квіти.... Завмирає все надворі – Від краси такої в
світі. Проліски – тендітні й ніжні. Перші
вилітають з – під землі ..... Багато радості і
втіх...Все і всі – щасливі – навесні!. Йде
народження усього. Після довгої зими – «Чекаєм
Л. Цапко

Варто знати

Воскресіння Бога» – Гомін іде поміж людьми!
Пасха – Великий День – церковний дзвін співає!
Христос Воскрeс! Boiстину Воскрес! – Людей усіх

На початку грудня є «вікно», під час якого можна
легко знайти найдешевші квитки для авіаподорожей.
ABS News пише, що найкращий час для подорожей
настає одразу після Дня подяки, тобто після того, як
мандрівники повертаються додому з відпочинку
і зустрічей з родичами на свята.
Радять, що найкраще завершити поїздку до 18
грудня.

скликає – на свято – до Храму Божого Святого, –
щоб славити Христа!... Iсус усе зробив для того, –
Щоб на Землі – продовжилось Життя...

Л. Ткачук

Чому
квитки
в
цей
час
найдешевші?
Пояснюється це тим, що в період між Днем подяки
і Різдвом / Новим роком настає так звана мертва зона, час,
коли люди, в основному, нікуди не літають, а
відпочивають і купляють квитки безпосередньо на свята.
У будні теж дешеві квитки, ніж у вікенди.
Вірш
Новий рік, Різдво Христове! – Прошмигнули, наче
сон! Весну жадану ми, панове! Зустрічаєм за
вікном! Сонечко лоскоче зорі, небо, хмари,
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Висловлюємо співчуття

Вітаємо ювілярів:
п. Володимир Гливка – з 50 – річчям
п. Мирослава Сав'юк – з 50 – річчям

Співчуття п. Т. Василевській з приводу

п. Леся Кметь – з 50 – річчям

смерті матері Софії.

п. Ярослав Середній – з 70 – річчям
п. Надія Горохівська – з 80 – річчям
На Многії Благії літа Вам здоров'я, щастя,
миру, любові і шани!
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