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«Слово Христове нехай у вас 
перебуває щедро: 

навчайтесь у всякій мудрості 
й напоумляйте одні одних»

(Кол 3, 16)

Дорогі і шановні 
читачі «Нової Зорі»!

Ми з Вами, святкуючи 
Різдво Христове, розпо-
чали новий календарний 

2018 рік. Кожен прожитий рік — 
це велика Божа благодать, тому 
ми щиро вдячні Господеві, що 
нас з Вами тримав біля Себе та 
у Своїй Церкві, основаній на Петрі 
і яку «пекельні ворота не подо-
лають» (пор. Мт. 16, 18). Церква 
Христова, незважаючи на числен-
ні атаки та буревії сьогодення, 
згідно з обіцянкою  Ісуса, не буде 
подолана. Різноманітними допи-
сами у нашому християнському 
часописі і ми старалися донести 
до Вас таку думку, що немає кра-
щого життя, як життя у Божій бла-
годаті та у Церкві Христовій.

Новий 2018 рік проголошений 
Всеукраїнською Радою Церков 
Роком Божого Слова в Україні. 
Тому і ми маємо безпосередню 
місію — голосити Слово Боже; 
Слово Церкви — Святішого Отця 
Папи Римського, наступника 
Апостола Петра; слово Патріар-
ха нашого Святослава — Глави 
і Отця нашої Української Греко-
Католицької Церкви; слово нашо-
го Митрополита Володимира. 

Продовження на стор. 3

український греко-католицький часопис

«З того дізнаються всі, що ви Мої учні, коли любов матимете між собою» Ів. 13. 35 

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ  
Блаженнішого Святослава

Різдво — свято загальнолюдської солідар-
ності, коли особа не 
багата, позбавлена 
«золота-дарів» 
цього світу, збага-
чує багатьох своїх 
ближніх «ціннішим 
даром» — «вірою 
серця і щирою 
любов’ю», як про це 
співаємо в наших 
колядках. 

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ «URBI ET ORBI» 
Папи Франциска

Сьогодні, коли над світом віють вітри війни, 
а вже неактуальна модель 
розвитку й надалі поро-
джує загальнолюдську, 
суспільну та екологічну 
деградацію, Різдво наново 
повертає нас до знаку Ди-
тини, запрошує розпізнати 
Його в обличчях дітей, 
особливо тих, для яких, як 
і для  Ісуса, «немає місця 
в заїзді» (Лк 2,7).

Слово редактора

Бажаємо всім ра-
дісних свят та гли-
боко духовного пе-
режиття таїнства 
воплочення Божо-
го Сина. 
З нами Бог! 

Христос 
Рождається! 
Славімо 

Його!

Запрестольна ікона  
в храмі Різдва Христового, 
м.Івано-Франківськ.  
Автор ікони  
Василь Стефурак, 2000 р.

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ  
Преосвященнішого Архієпископа  
і Митрополита Кир Володимира

Таїнство Різдва Христового 
кожного разу заставляє нас 
зробити життєво важливий ви-
бір: прийняти або не прийняти 
Господа  Ісуса, вірити або не 
вірити в силу Його Божества, 
бути готовим допомогти 
Христові у наших ближніх 
або не помічати «бід-
них лазарів» біля на-
ших осель. 



2 січня 2018 р.Б. число 1-2 (1195-1196)НОВА ЗОРЯ2

Дорогі брати й сестри, 
 благодатного вам Різдва!
У Вифлеємі з Пречистої Діви Ма-

рії народився  Ісус. Він не народився 
з людського бажання, але як дар любо-
ві Бога Отця, Який «так полюбив світ, 
що Сина Свого Єдинородного дав, 
щоб кожен, хто вірує в Нього, не заги-
нув, а жив життям вічним» (Ів. 3,16).

Ця подія сьогодні оновлюється 
в Церкві, паломниці у часі: віра христи-
янського люду наново переживає в лі-
тургії Різдва таїнство Бога, Який прихо-
дить, бере на Себе наше смертне тіло, 
стає малим та убогим, аби нас спасти. 
А це переповнює нас зворушенням, бо 
безмежною є ніжність нашого Отця.

Першими, хто після святих Марії 
та Йо сифа побачили смиренну славу 
Спасителя, були вифлеємські пастухи. 
Вони розпізнали знак, звіщений ангела-
ми, та поклонилися Дитятку. Ці покірні, 
але пильні люди є прикладом для ві-
руючих усіх часів, які перед обличчям 
таїнства  Ісуса не згіршуються Його убо-
гістю, але, як Марія, ввіряються Божо-
му слову та очима простих людей спо-
глядають Його славу. Перед таємницею 
Слова, Яке стало тілом, християни по-
всюди визнають словами євангелиста 
Івана: «Ми славу його бачили — славу 
Єдинородного від Отця, благодаттю 
та істиною сповненого» (1,14).

Сьогодні, коли над світом віють ві-
три війни, а вже неактуальна модель 
розвитку й надалі породжує загально-
людську, суспільну та екологічну де-
градацію, Різдво наново повертає нас 
до знаку Дитини, запрошує розпізнати 
Його в обличчях дітей, особливо тих, 
для яких, як і для  Ісуса, «немає місця 
в заїзді» (Лк. 2,7).

Бачимо  Ісуса в дітях Близького 
Сходу, які не перестають страждати 
задля загострення напруження між 
ізраїльтянами й палестинцями. В цей 
святковий день випрошуймо в Гос-
пода миру для Єрусалиму і для всі-
єї Святої Землі; молімося за те, щоб 
між сторонами переважила воля від-
новити діалог і щоб, врешті, вдалося 
досягнути вирішення, врегульованого 
шляхом переговорів, яке дозволить 
мирно співіснувати двом державам 
у межах кордонів, узгоджених між 
ними та визнаних на міжнародному 
рівні. Нехай же Господь також під-
тримає зусилля всіх тих, які в лоні 
міжнародної спільноти надихаються 
доброю волею допомогти цій висна-
женій землі віднайти, незважаючи на 
серйозні перешкоди, довгоочікувану 
згоду, справедливість та безпеку.

Бачимо  Ісуса в обличчях сирійських 
дітей, ще досі позначених війною, яка 
цими роками скривавила цю країну. 

Нехай же люба Сирія зможе нарешті 
віднайти пошану до гідності кожної лю-
дини, завдяки спільним зусиллям на 
користь відбудови суспільного устрою, 
незалежно від етнічної та релігійної при-
належності. Бачимо  Ісуса в дітях Іраку, 
досі зраненому та поділеному ворожіс-
тю, яка його вразила протягом останніх 
п’ятнадцяти років, та в дітях Ємену, де 
триває значною мірою забутий конфлікт 
з серйозними гуманітарними наслідка-
ми для населення, яке страждає вна-
слідок голоду й поширення хвороб.

Бачимо  Ісуса в дітях Африки, на-
самперед, у тих, які страждають 
у Пів денному Судані, Сомалі, Бурун-
ді, в Демократичній Республіці Конго, 
в Центральноафриканській Республі-
ці та в Нігерії.

Бачимо  Ісуса в дітях всього світу, 
де мир і безпека загрожені небезпе-
кою напруження та нових конфліктів. 
Молимося за те, щоб на Корейському 
півострові вдалося подолати проти-
стояння та помножити взаємну дові-
ру задля добра всього світу. Дитятку 
 Ісусові ввіряємо Венесуелу, аби вона 
змогла наново повернутися до спо-
кійного співставлення між різними 
складовими суспільства для добра 
всього дорогого венесуельського на-
роду. Бачимо  Ісуса в дітях, які разом 
зі своїми родинами страждають від 

насильства, породженого конфліктом 
в Україні, та від його серйозних гума-
нітарних наслідків, і молимося за те, 
щоб Господь якнайшвидше дарував 
мир цій дорогій країні.

Бачимо  Ісуса в дітях, батьки яких 
не мають роботи, яким важко забез-
печити своїм дітям безпечне й спокій-
не майбутнє. Й у тих, в яких викраде-
но дитинство, змушених змалку пра-
цювати або завербованих у солдати 
безсовісними найманцями.

Бачимо  Ісуса в багатьох дітях, зму-
шених залишити свої країни та само-
стійно подорожувати в нелюдських 
умовах, стаючи легкою здобиччю для 
торгівців людьми. Їхніми очима бачи-
мо трагедію численних вимушених мі-
грантів, які ризикують навіть життям, 
пускаючись у виснажливі подорожі, 
що іноді закінчуються трагедіями. Зно-
ву бачу  Ісуса в дітях, яких я зустрічав 
під час своєї останньої подорожі до 
М’янми та Бангладеш, і висловлюю 
сподівання, що міжнародна спільнота 
не перестане дбати про те, щоби гід-
ність меншин, присутніх в тому регіо-
ні, була належно захищена.  Ісус добре 
знає біль неприйняття, те, як важко не 
мати місця, де прихилити голову. Не-
хай же наші серця не будуть замкне-
ними, як домівки Вифлеєму.

Дорогі брати й сестри,
також і нам вказано на Різдвя-

ний знак: «дитя, повите в яслах» 
(Лк. 2,12). Як Пречиста Діва Марія та 
святий Йосиф, як вифлеємські пасту-
хи, приймімо в Дитятку  Ісусові любов 
Бога, Який став людиною задля нас, 
та з Його благодаттю стараймося ро-
бити наш світ людянішим, гіднішим 
сьогоднішніх та завтрашніх дітей.

Джерело: Радіо Ватикан

Всесвітлішим, високопрепо-
добним отцям-душпастирям,

богопосвяченим особам, доро-
гим у Христі братам і сестрам.

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!

«Споконвіку було Слово, і з Богом 
було Слово, і Слово було — Бог... 

Прийшло до своїх, а свої його не 
прийняли. Котрі ж прийняли його — 
тим дало право дітьми Божими 
стати, які в ім’я його вірують» 

(Ів. 1,1.11-12)
Особливим часом радості для кож-

ного християнина є період від Різдва 
Христового і аж до згадки про Святе 
Хрещення Господнє у Йордані від Іва-
на. Обидва ці свята можна назвати од-
ним словом «богоявлення», бо і в од-
ному, і в другому Господь приходить 
до людини, об’являється їй, хоче бути 
з нею, прагне відновити зв’язок з люди-
ною, сотвореною на свій образ і свою 
подобу, котрий був втрачений саме че-
рез гріх. Церква свята у стихирах пе-
редсвяття Богоявління співає урочисто: 
«Світлий був, Спасе, минулий праз-
ник, світліший же той, що приходить. 
Тамтой сповістив ангел, а цей приго-
тував Предтеча… тоді зоря звісти-
ла мудрецям, а тепер Отець об’явив 
тебе світові. Господи, що воплотився 
і знову приходиш явно, — слава Тобі». 

Наша Церква дуже урочисто від-
значає ці два свята і, особливо в цей 

час, відчуває обов’язок нагадати 
кожному віруючому життєву потребу 
зв’язку з Господом через слово Боже, 
через Святу Літургію і Святе Причас-
тя, через діла милосердя для наших 
ближніх, через активне життя у Церк-
ві. Господь в історії спасіння завжди 
приходив до людини, ніколи не за-
лишив її напризволяще, навіть після 
її гріховного упадку, але постійно ста-
рався привернути людину до Себе, 
нагадати про Себе, дати зрозуміти, 
що саме Він є єдиним повноцінним 
добром і без Нього людина не буде 
щасливою у повноті. Саме у таїнствах 
Різдва Христового і Богоявлення, які 
ми молитовно згадуємо кожного року, 
Бог приходить до людини, щоб наша 
«радість була повна» (пор. Ів 15,11). 

Святе Євангеліє нагадує нам історич-
ний факт з життя Пресвятої Діви Марії 
і святого Йосифа у Вифлеємі: «І от коли 
вони були там, настав їй час родити, 
і вона породила свого сина первород-
ного, сповила його та поклала в ясла, 
бо не було їм місця в заїзді» (Лк. 2,6-7). 
Марія народжує в «убогій стаєнці», по-
кладає Дитятко- Ісуса у ясла на сіно. 
Для Сина Божого, для Бога, що став 
людиною, для Того, Хто прийшов від-
купити людський рід і примирити Його 
з Богом, не знайшлося «місця в заїзді». 
Насправді, сповнюються слова святого 
Йоана про Слово: «Прийшло до своїх, 
а свої його не прийняли» (Ів. 1,11). 

Пресвята Родина з Назарету, пере-
буваючи у Вифлеємі, стукала не в одні 
двері, але не знайшлося їм місця, свої їх 
не прийняли. І, напевно, не одна людина 
того часу сказала би у своє оправдан-
ня: «Господи, коли Ти стукав до наших 
дверей і ми Тобі не відчинили?» (пор. 
Мт. 25,44). А Господь навчає: «Істинно 
кажу вам: те, чого ви не зробили од-
ному з моїх братів найменших — мені 
також ви того не зробили» (Мт. 25,45).

Таїнство Різдва Христового кожно-
го разу заставляє нас зробити життє-
во важливий вибір: прийняти Господа 
 Ісуса, вірити в силу Його Божества, 
бути готовим допомогти Христові у на-
ших ближніх «бідних лазарях» біля на-
ших осель. Як колись Йосиф і Марія 
з Дитятком шукали затишку і місця, 
так і сьогодні багато наших ближніх, 
наших співвітчизників, багато потребу-
ючих людей стукають до наших осель, 
до наших сердець, до нашої свідомос-
ті з проханням допомогти. В такому 
стані особливих потреб можуть опини-
тися люди, які залишилися без житла, 
внаслідок військових дій у нашій Бать-
ківщині; люди, які через економічний 
стан заледве дають собі раду в житті; 
це можуть бути наші родичі чи сусіди, 
а можливо і найближчі, які пережива-
ють самотність та розчарування через 
життєві клопоти. Не маємо права за-
бути наших воїнів — тих, які в цю хви-
лину захищають нашу Батьківщину на 

Сході України і жертвують своїм жит-
тям і часом, щоб ми могли святкувати 
Різдво Христове спокійно. 

Євангелист Йоан звіщає велику 
нагороду тим, які приймають Христа 
і вірують в Нього, тим, які в ім’я  Ісуса 
Христа приймають своїх ближніх і спі-
шать їм на допомогу, тим, які відкриті 
на потреби ближніх своїх: «Котрі ж 
прийняли його — тим дало право ді-
тьми Божими стати, які в ім’я його 
вірують» (Ів. 1,12). Ці слова насправ-
ді підбадьорюють кожну християнську 
душу — творити добро, приймати 
Христа в своє особисте життя, живучи 
у Божій благодаті, приймати Христа 
в родинне життя, радісно виконуючи 
обов’язки свого стану, приймати Хрис-
та у суспільне життя, знаходячи місце 
для Нього і в школі, і в лікарні та в усіх 
місцях нашого суспільства.

У цей радісний день Різдва Хрис-
тового вітаємо всіх Вас, дорогі браття 
і сестри, особливо наших воїнів, бать-
ків, синів, онуків, які боронять честь 
і гідність держави України.

Щиросердечно вітаємо з Різдвом 
Христовим наше духовенство: душ-
пастирів, монахів, монахинь, семіна-
ристів; християнську владу, керівників 
соціальних установ, інтелігенцію, вій-
ськовослужбовців, науковців, людей 
різних сфер діяльності, а також наших 
дорогих дітей та молодь. Бажаємо 
Вам допомоги Божої, щоб здійснюва-
ти служіння для добра святої Церкви, 
нашої Івано-Франківської Митрополії, 
українського народу та нашої Батьків-
щини.

† ВОЛОДИМИР, 
Митрополит і Архієпископ  

Івано-Франківський

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ 
«URBI ET ORBI»  
ПАПИ ФРАНЦИСКА 2017 РОКУ

Духовні роздуми

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ 
МИТРОПОЛИТА ВОЛОДИМИРА
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Високопреосвященним 
і Преосвященним 
Архиєпископам та 

Митрополитам, боголюбивим 
єпископам, всечесному 

духовенству, преподобному 
монашеству, возлюбленим 

братам і сестрам, в Україні та 
на поселеннях у світі сущим

«Ви ж знаєте ласку Господа 
нашого  Ісуса Христа, 

що задля вас став бідним, 
бувши багатим, щоб ви його 

вбожеством розбагатіли»
(2 Кор. 8, 9)

Христос Рождається!  
Славімо Його!

Дорогі в Христі!
Сьогодні ми знову ділимося неви-

мовною радістю святого Різдва, яка 
наповнює серце кожного віруючого. 
Божий Син став одним із нас, взяв-
ши собі за матір Діву з Назарета. Син 
предвічного і всемогутнього Бога, 
Творця всього видимого і невидимого, 
народився в бідному вертепі та осо-
бисто зазнав всієї людської нужди. Це 
не тільки історичний факт, подія дав-
но минулих років, а й наша дійсність. 
У цій події, що сталася у Вифлеємі 
Юдейському понад дві тисячі років 
тому, ми пізнаємо безмежну Божу лю-
бов до всього роду людського на всі 
часи: «Бог бо так полюбив світ, що 
Сина свого Єдинородного дав, щоб 
кожен, хто вірує в Нього, не загинув, 
а жив життям вічним» (Ів. 3, 16).

Споглядаючи новонародженого Спа-
си теля в бідному вертепі, у яслах на 
сіні, ми відчуваємо, наскільки Божа 
мудрість перевершує мудрість люд-
ську. У світлі різдвяної зорі сила, слава 
і багатство, що походять від людини, 
виглядають порожніми, минущими та 
малозначущими. Христос, Син Божий, 
задля нас став убогим і немічним, від-
мовився від небесної слави, щоб на-
родитися як останній серед людей — 
нужденним, що немає де голови при-
клонити, як співає наша колядка: «…
не в царській палаті, а поміж бидля-
ти...». Він задля нас «стає бідним, 
бувши багатим, щоб ми Його вбоже-
ством розбагатіли» (пор. 2 Кор. 8, 9). 
Приймаючи людську нужду і неміч на 
себе, Син Божий підносить убогу лю-
дину до Господньої величі. Примітно, 
що саме вбогі пастушки в околицях 
Вифлеєма стали першими адресата-
ми цієї спасенної благовісті, яку і нам 
сьогодні сповіщає ангел Господній: 
«І ось вам знак: Ви знайдете дитя 
сповите, що лежатиме в яслах». 
І вмить пристала до ангела велика 
сила небесного війська, що хвалила 
Бога й промовляла: «Слава на висо-
тах Богу й на землі мир людям його 
вподобання» (Лк. 2, 12-13). У Різдві 
немов відбувається обмін дарами: Бог 
сходить із неба на землю, щоб люди-
на вийшла на небо; Син Божий стає 
вбогим, щоб збагатити людину.

Коли нині живемо у світі, де жадоба 
матеріального збагачення нерідко пе-
реростає, за словами Святішого Отця 
Франциска, у «нове ідолопоклонство 
грошам», а в «економіці проявля-

ється великий брак уваги до люди-
ни, що зводить людську істоту лише 
до однієї з її потреб — споживання» 
(Радість Євангелія, 55), ангел Різд-
ва скеровує своє послання саме до 
вбогих і закликає їх, а заразом і нас 
прославити Бога, в якому вміщене 
справжнє і вічне багатство людини. 
Будучи з’єднаними з Христом, «в яко-
му сховані усі скарби мудрості і зна-
ння» (Кол. 2, 3), християни постають 
перед світом «як бідні, які багатьох 
збагачують; як ті, що нічого не ма-
ють, а все посідають!» (пор. 2 Кор. 6, 
10). І ось у Різдві те багатство — жит-
тя з Богом і в Бозі — приходить до нас 
і стає джерелом нашої радості і надії, 
якими ми обдаровуємо одне одного. 

Попри злидні і випробування сього-
дення, маємо визнати, що насправді 
існують різні види бідності — духо-
вна, культурна, освітня, цивілізаційна 
і аж тоді — матеріальна. Убозтво су-
часного світу частіше має не матері-
альний, а духовний характер. Нинішні 
«скоробагатьки» в Україні переважно є 
бідніші — і духовно, і культурно — за 
жебраків. І ця духовна убогість, тобто 
віддаленість сильних цього світу від 
Бога, нерідко спричиняє соціальну не-
справедливість, згубне використання 
влади, корупцію та зловживання ре-
сурсами, даними для загального блага. 

У такій ситуації не достатньо, щоб 
багачі призначили частину крихт зі 
свого стола як певну допомогу убогим. 
Потрібна переміна людського серця, 
яке допустило б до себе Боже світло 
і Божу благодать. Бо хто вважає себе 
рятівником бідних, а не несе Бога — 
той пропонує порожні ідеології, які 
лише використовують злидні люди-
ни з політичною метою і, насправді, 
не здатні їх усунути. За таких обста-
вин бідні ставатимуть ще біднішими, 
а багаті далі наживатимуться. Лише 
той, хто стане багатим Богом, зможе 
преобразити власне життя та сприяти 
побудові справедливого суспільства, 
у центрі якого стоятиме людина, а не 
прибуток; загальне добро, а не егоїс-
тичні інтереси окремих груп чи кланів. 

У Різдві Христос нас усіх робить 
багатими, насичує і підносить з усіх 
видів бідності, бо Він народжується 
у Вифлеємі для того, щоб кожну лю-
дину зробити своїм братом чи своєю 
сестрою — дитиною Божою, учас-
ником вічних Божих благ. Ось чому 
Різдво — свято загальнолюдської со-
лідарності, коли особа не багата, по-

збавлена «золота-дарів» цього світу, 
збагачує багатьох своїх ближніх «цін-
нішим даром» — «вірою серця і щи-
рою любов’ю», як про це співаємо 
в наших колядках. 

Дорогі в Христі! Щоб гідно святкува-
ти Різдво, ділімося з убогими — всяко-
го виду бідності — тим багатством, яке 
ми, віруючі люди, посідаємо, насампе-
ред духовними дарами, а відтак і ма-
теріальними благами. Нехай прадідів-
ська коляда, яка вітає Царя в бідному 
вертепі, буде для нас Божим заповітом 
наближатися до вбогих і збагачувати їх 
скарбами нашої святої віри. Похиляй-
мося над Христом, присутнім у наших 
нужденних братах і сестрах, даючи їм 
відчути близькість Бога, який огортає 

кожного своїм безмежним милосердям 
і своєю безумовною любов’ю. Завітай-
мо з колядою до наших воїнів у місцях 
їхнього перебування — чи то в домів-
ках, до яких вони повернулися після 
виконали святого обов’язку захисту 
Батьківщини, чи у військових части-
нах, чи на фронті. Навідаймося до по-
страждалих від бойових дій, приймімо 
до свого серця біль убогого та потре-
буючого — так ми приймемо Христа із 
Пресвятою родиною, збагатимо наш 
дім, родину та суспільство невичерп-
ними Божими скарбами, «яких ані міль 
не точить, ані злодії не викрадають» 
(Мт. 6, 19-20). До цього кличе нас свя-
та Церква, коли співає: «Приготуймо-
ся нині духом і поспішімось зустрінути 
чистими очима і добрими ділами Того, 
хто своїм чудесним народженням схо-
тів прийти до своїх. Він народжується 
у Вифлеємі, щоб нас, позбавлених 
райського життя, зі свого милосердя, 
знову до нього ввести» (Стихира з Ве-
чірні Неділі перед Різдвом).

Дорогі браття і сестри, зі щиро-
го серця бажаю кожному з вас, від 
наймолодшого до найстаршого, від 
найбагатшого на Божі дари до най-
біднішого, в Україні і на поселеннях, 
справжньої радості дітей Божих, 
смачної куті, веселих свят Різдва 
Христового та щасливого, мирного 
і благословенного нового року!

Христос Рождається!  
Славімо Його!

† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві, при Патріаршому 

соборі Воскресіння Христового,
в день Святих преподобномученика 

Стефана Нового та мученика 
Іринарха, 11 грудня 2017 року Божого

Слово редактора

Закінчення. Початок на стор. 1

Наша місія — нести це слово 
до кожної людини, сотвореної 
на образ і подобу Божу. З однієї 
сторони, в цьому процесі пря-
му участь беруть всі працівники 
редколегії, які пишуть статті, ви-
шукують цікаві матеріали для Вас 
і для Вашого духовного розвитку. 
З іншої сторони — тими носіями 
Божого Слова є і Ви, дорогі брат-
тя і сестри: ті, які читаєте наш 
часопис, розповсюджуєте його, 
розносите по родинах наших па-
рафій, ділитеся прочитаним. Це 
так важливо усвідомити, що за 
поширення Божого Слова відпо-
відальні всі вірні нашої Церкви. 
Так оригінально писав Блажен-
ніший Святослав у своєму листі 
«Жива парафія — місце зустрічі 
з живим Христом»: «Ми хочемо 
в наших парафіях наслідувати 
перших християн, щоб Слово 
Боже стало основою нашого 
церковного, парафіяльного, ро-
динного, суспільного і особисто-
го буття» і «Кожен віруючий має 
обов’язок щоразу глибше пізна-
вати правди святої віри протя-
гом усього свого життя. … Так 
само як і Святе Письмо, Кате-
хизм нашої Церкви має бути на-
стільною книгою кожного члена 
наших спільнот, оскільки він є 
дуже цінною допомогою для пра-
вильного розуміння і читання Бо-
жого Слова».

Цього року ми відзначаємо 
1030 років від Хрещення нашої 
Батьківщини України св. Володи-
миром Великим. Це також гарна 
нагода застановитися над роллю 
Слова Божого в нашому особис-
тому житті, бо саме через Слово 
Боже ми прийняли дар віри і дар 
хрещення, воно дає відповіді на 
актуальні проблеми сьогодення 
та на різноманітні виклики сучас-
ності, а також надихає на служін-
ня нашими дарами для добра на-
ших ближніх.

Тому, дорогі наші читачі, вітаю 
Вас зі святом Різдва  Ісуса Хрис-
та, «Слова, що сталося тілом 
і оселилося між нами» (пор. Ів. 1, 
14) і бажаю Вам, щоб Ви протягом 
цього нового року щоденно зна-
ходили час, щоб прочитати кіль-
ка рядків зі Святого Письма, щоб 
«навчалися всякої мудрості і одні 
одних напоумляли» (пор. Кол. 3, 
16).

Дякую Богові за дар служіння 
кожного працівника «Нової Зорі», 
а також і за дар життя кожного на-
шого читача. 

Нехай Господь благословить 
Вас. 

о. Йосафат БОЙКО, ВС.

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ
БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА
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Нещодавно в Архікатедраль-
ному соборі св. Воскресіння 
м. Івано-Франківська відбувся 

концерт духовно-хорової музики за 
участю хору «Воскресіння». Захід був 
присвячений вшануванню 140-річчя 
з дня народження Миколи Дмитрови-
ча Леонтовича. Програмою концер-
ту була прем’єра циклічно виконаної 
Божественної Літургії М. Леонтовича.

На початку концерту із вступним 
словом виступив віце-ректор Івано-
Франківської Духовної семінарії прот. 
д-р Андрій Чорненко. Отець Андрій 
від імені Митрополита Володимира 
Війтишина привітав поціновувачів хо-
рового мистецтва та учасників хору.

Хор «Воскресіння» завдяки пре-
красному та чуттєвому співу зміг не 
тільки вразити глядачів своєю май-
стерністю, але й надав цьому дійству 
невимовну красу та молитовний спо-
кій. Концерт репрезентовано на висо-
кодуховному професійному рівні.

Священичі виголоси виконував 
прот. Іван Жук, сотрудник Архікатед-

рального Собору Воскресіння Хрис-
тового.

Диригент хору Володимир Руд-
ницький запевнив, що найближчими 
неділями та в дні релігійних свят вірні 
вже зможуть насолоджуватись цим 
музичним полотном циклічно, беручи 

участь і молячись на Літургіях у Архі-
катедральному Соборі.

На завершення цього чудового кон-
церту камерний хор «Воскресіння» 
виконав відомий на цілу планету і спі-
ваний багатьма народами світу «Щед-
рик» у обробці Миколи Леонтовича.

Традиція святкувань
Уже стало доброю традицією 

в церкві св. Андрія Первозванного 
(вул. Селянська м. Івано-Франківська) 
святкувати храмове свято.

Діти катехитичної школи під керів-
ництвом Мар’яни Чернецької постави-
ли виставу про Апостола Андрія, вико-
нували духовні твори. На саме свято 
генеральний настоятель о. Василій 
Іванів разом з іншими священиками 
відслужили Молебень, освятили воду.

Особливою стала Архієрейська Свя-
та Літургія з нагоди 20-ліття з часу за-
снування монастиря, яку очолив Прав-
лячий Архієрей Чернівецької єпархії 
Владика Йосафат Мощич. З хлібом на 

вишитому рушнику його радо зустрі-
чали вірні та гості парафії. Супрово-
джував Богослужіння хор церкви Пре-
святої Богородиці (вул. Чорновола) 
під керівництвом Мирослава Федини. 
Змістовною та повчальною була про-
повідь Владики Йосафата, в якій була 
вдячність усім за спільні Богослужіння 
упродовж багатьох років.

На свято Миколая-чудотворця діти 
катехитичної школи під керівництвом 
Мар’яни Чернецької поставили виста-
ву про чудотворця. Святий Миколай 
зачитував дітям загадки, слухав їхні 
вірші про себе, обдарував кожного 
призами та подарунками.

Віра СІТКО

Відбулись реколекції 
для дружин священиків 
Івано-Франківської 
Архієпархії
23 грудня 2017 р. з благословення 

Преосвященнішого Архієпископа і Ми-
трополита Кир Володимира (Війтиши-
на) на парафії Всіх Святих Українського 
Народу, що в Івано-Франківську, відбу-
лися реколекції для дружин священиків. 
Реколеції були організовані з ініціативи 
молитовної групи «Голос Марії». Духо-
вні науки проводив о.Юрій Козловський, 
викладач Івано-Франківського Бого-
словського Університету. В духовних 
вправах взяли участь 19 дружин свяще-
ників Івано-Фран ківської Архієпархії та 
двоє — з Коломийської Єпархії.

Реколекції розпочались з Боже-
ственної Літургії. Перед початком бо-
гослужіння реколектант зауважив, що 
дуже важливим є наше намірення, 
яке ми довіряємо Господу Богу під час 
Літургії. «Намірення, гідне бути освя-
ченим Господом». Під час Божествен-

ної Літургії всі учасниці мали можли-
вість приступити до Тайни Покаяння 
чи на духовну розмову з о. Юрієм 
Козловським, о. Василем Чорнієм, 
о. Яро славом Рохманом. Божествен-
ну Літургію відслужив о.Василь Чор-
ній, адміністратор зазначеної парафії.

Розпочавши духовні розважання, 
о. Юрій зосередив увагу присутніх на 
запитанні: «Я перед Богом — чим є для 
нього, чому я є?». Реколектант змусив 
застановитись над запитанням, «для 
чого ми Богові?». Адже Господь є до-
сконалим, тому не має потреби в нічо-
му, але ж чому ми існуємо? Відповідь 
є простою. Він просто любить нас. Лю-
бов є тією дією, яка приводить щось 
неіснуюче в життя, в існування.

По завершенні реколекцій всі при-
сутні зробили спільне фото та проща-
лись з наміром проводити такі зустрічі 
якомога частіше, адже дні духов ної 
віднови потрібні не тільки священи-
кам, але і їхнім дружинам. 

Віра БІЛА

Благодатний вогонь 
миру
Наприкінці грудня на парафію 

св. влмч. Параскеви м. Болехів завіта-
ли пластуни НСОУ Пласт Гошівської 
станиці, передавши Вифлеємський 
вогонь миру. Вірні з місцевими свяще-
никами о. Сте паном Витвицьким та 
о. Володимиром Воробцем радо віта-
ли дорогих гостей.

Передаючи вогонь усім присутнім, 
станична Гошівської станиці пл. сен. 
Марта Фрищин побажала миру, зла-
годи й любові всій місцевій громаді 
та зауважила, що свічка тримає цей 

благодатний вогонь навіть тоді, коли 
її гасять.

Цього ж дня учасники парафіяльно-
го дитячого театрального гуртка «Божі 
метелики» (керівник — катехит Оксана 
Дмитрук та помічник Христина Слобод-
чукова) представили всім присутнім 
християнську виставу «Дідусева рука-
вичка», через яку передали вірним дух 
милосердя і підтримки ближнього.

На завершення о. Степан відслужив 
для дітей та молоді подячну Святу Лі-
тургію, подякувавши Господеві за всі 
ласки і добродійства року, що минув.

о. Степан ВИТВИЦЬКИЙ

В iм’я добра 
i милосердя 
Все ближче i ближче той час, 

який даний нам для того, щоб ми 
наш погляд звернули вперед i при-
готувалися до приходу Iсуса Хрис-
та. В християнськiй любовi i покорi 
парафiяни церкви св. Архистратига 
Михаїла села Залужжя Рогатинсько-
го деканату здiйснювали Адвентову 
мандрiвку, яка завершиться Різдвом 
Христовим. 

Розмірковуючи над Євангелієм 
в часі кожної недільної Літургії, насто-
ятель храму о. Ігор Наритник у своїх 
проповідях велику увагу звертає на 
прояв добра і милосердя, любові і по-
ваги, підкріплюючи свою розповідь 

конкретними прикладами з повсяк-
денного життя.

Уже традиційними в храмі стали 
спільні молитви парафіян за дітей, 
щасливе майбутнє молодого поко-
ління, за здоров’я недужих, щасливу 
дорогу подорожуючих. Кожне Бого-
служіння завершується благальною 
молитвою за мир в Україні та хороспі-
вом «Боже великий, єдиний».

В день Різдва за григоріанським ка-
лендарем у церкві відбулася подячна 
сестринська Служба Божа. І симво-
лом цього духовного торжества стали 
палаючі свічки в руках сестриць, як 
вияв надії, віри і любові, добра і ми-
лосердя.  

Анастасія БІЛОУС, член НСЖУ

Презентації

Новини з парафій Життя Архієпархії

Божественна Літургія Миколи Леонтовича
Коротка біографія композитора

Микола Леонтович народився 
13 грудня 1877 року. Закінчив духов-
ну семінарію, але відмовився від 
священичого сану і став вчителем.

У творчому доробку компози-
тора — Літургія, Молебень благо-
дарственний, окремі духовні твори, 
народно-фантастична опера «На 
русалчин великдень». Композитор 
також створив прорив у творінні 
обробки української народної піс-
ні, змінивши стереотипні погляди 
і одягнувши народну пісню у палітру 
поліфонії, канонів і багатоголосся.

23 січня 1921 року вбитий аген-
том ВЧК (рос. — Всероссийская 
чрезвычайная комиссия по борьбе 
с контр революцией и саботажем) 
Афанасієм Грищенком у селі Мар-
ківка — тепер Теплицького району 
на Вінниччині. Текст рапорту, що 
розкриває ім’я вбивці композитора, 
було оприлюднено у 1997-му році.

Володимир РУДНИЦЬКИЙ
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«Тож ідіть, і навчіть всі народи, 
христячи їх в Ім’я Отця, і Сина, 

і Святого Духа!»
Євангеліє від Матвія 28:19

Завдяки прогресу в телекомуні-
каціях, транспорті і збільшенню 
взаємозалежності між країнами 

наш світ став справді глобальним се-
лом. З одного боку — це щасливий 
час, адже до нас щоденно надходить 
доволі великий відсоток незаангажо-
ваної і вільної інформації. А з іншого 
боку — це час великих випробову-
вань та небезпек, в якому ми стаємо 
об’єктом інформаційного бомбарду-
вання, яке забиває в людині тихий 
і некрикливий голос Живого Бога та 
відчуття Його присутності.

«Ідіть, і навчіть всі народи», — 
таке тихе і миле запрошення лунає 
до кожного охрещеного. Очевидно, 
що розвиток телекомунікацій неаби-
як сприяє ширенню Божого слова та 
зближенню християн як на національ-
ному, так і на глобальному рівнях. Тут 
годі лише порівняти минуле сторіччя 
з сьогоденням. Більше як півсторіччя 
чи не як єдине джерело слова Божо-
го до нас проривалися через залізну 
заслону напівприглушені хвилі Радіо 
Ватикану, яке ми слухали зазвичай 
крадькома. В тих часах декому, мож-
ливо, ще час до часу потрапляв до рук 
якийсь конспект або релігійна книга. 
І на цьому обмежувалася уся церков-
на масова комунікація. Сьогодні усе 
по-іншому, ми можемо в реальний час 
спостерігати за подіями з наших цер-
ковних громад з різних куточків світу, 
їх коментувати та запозичувати все 
нові і нові досвіди з наших численних 
парафій. І хоча сьогодні церковні ЗМІ 
ще не можуть похвалитися багато-
мільйонною аудиторією та багатоти-
сячними накладами, то це — заклик 
до кожного з нас не зупинятися на до-
сягнутому та шукати нові перспективи. 

Але, з іншого боку, розвиток елек-
тронних телекомунікацій вніс свої не-
гативи, про які вже згадувалося по-
передньо, також і в медіацерковну 
сферу. Розвиток електронних засобів 
інформації звичайно має свої пере-
ваги перед паперовими аналогами. 
Рідер або смартфон із додатком для 
читання компактніший. Довгий видав-
ничий процес скорочується, і новина 
в рази швидше і дешевше доходить 

до читача. Але саме серед цих по-
зитивів і утворюються нові негативи. 
Зверхшвидкісний потік інформації по-
роджує поверхневе суспільство, в яко-
му швидке читання заголовків не зали-
шає майже часу на аналіз, призадуму, 
розважання чи навіть і на молитву. Ми 
звикаємо до швидкого читання з екра-
на — погляд перестрибує з рядка на 
рядок, шукає найважливіше, пропускає 
цілі абзаци. А ще від електронних дис-

плеїв очі втомлюються швидше, ніж від 
традиційного друкованого тексту на 
якісному папері. В кінцевому резуль-
таті усе це призводить до скорої втоми 
і остаточного відмовлення від будь-
якого читання. На жаль, це відчутно 
і на прикладі церковних друкованих 
газет та журналів, яких останніми рока-
ми все чимраз меншає. Хтось у цьому 
вбачає вину саме електронних ЗМІ, які 
створили безпрецедентну конкуренцію 
своїм друкованим аналогам. Хоча на-
справді це не підтверджено, адже, за 
даними Держстату і Нац комісії зв’язку, 
в середньому лише 34% жителів Укра-
їни мають доступ до Інтернету. Хтось 
пророкує, що електронні мас-медіа 
незадовго взагалі витіснять остаточно 
друковані видання. Зізнаюся чесно, 
мені в таке припущення дуже важко 
повірити. Ось, до прикладу, достатньо 
лише запитати, чому ж свого часу ви-
найдення кінематографу не витіснило 
театру або винахід телебачення в 50-
их роках минулого сторіччя не витіснив 
радіо, яке існувало вже з 30-років? Ко-
жен засіб інформації зайняв у відповід-
ний період свій напрямок і в ньому від-
повідно і по сьогодні рухається, маючи 
перевагу один над одним у відповідних 
обставинах. З іншого боку, досвід країн 

Західної Європи, де доступ до Інтерне-
ту значно вищий від України, свідчить 
про достойну конкуренцію друкованих 
видань з електронними. Так, щоденна 
друкована газета італійського єписко-
пату «Аввеніре» виходить накладом 
в 100 тисяч примірників, схожий тираж 
має і французька католицька щоденна 
газета «ля Круа», а тираж польського 
тижневика «Госць недзієльний» побив 
усі рекорди — 150 тисяч. Продовжу-

ють друкуватися в Європі 
немалими накладами і ді-
єцезальні газети локаль-
ного характеру, найбільше 
їх в Німеччині. 

Тому я щиро переко-
наний, що місія, яка по-
кладена на редколегію 
«Нової Зорі» саме як 
друкованої газети, дале-
ко не вичерпана. Більше 
того, у ситуації, коли інші 
друковані видання за-
криваються, наша газе-
та ще більше покликана 
бути «голосом вопіющого 
в пустині». І це не лише 

для тієї частини населення, яка не 
має доступу до Інтернету, але й для 
тих, що не задовольняються швид-
ким мерехкотінням електронних за-
головків. Ця категорія читачів шукає 
чогось більшого. Тієї інформації, яка 
готувалася ретельно та відповідально 
з глибоким аналізом. 

Друковану газету можна прочитати 
повністю або частково у будь-якому 
місці без додаткових на це засобів, 
скласти її, сховати в стіл або в порт-
фель і принести додому і там дочита-
ти її до кінця, вмостившись в зручно-
му кріслі за філіжанкою кави або чаю. 
Номер газети можна передати для 
читання рідним або сусідові, покласти 
його в архів і перечитати через будь-
який час, поки він зберігається. А ще 
в друкованій газеті можна усе під-
креслювати чи вирізати. Психологами 
давно вже доведено, що саме таке 
читання найкраще запам’ятовується. 

Тому наша редколегія добре сві-
дома, яка велика відповідальність 
покладена на нас, щоб ми могли йти 
в ногу з часом. Однак для цього не 
достатньо лише доброї волі та багато 
старань з боку самої редакції. Між від-
правником та одержувачем інформа-
ції потрібен постійний двосторонній 

зв’язок: пропозиції, запитання, здо-
рова критика тощо. Але все-таки най-
головніше — це любов до читання. 
Якщо в Церкві нема виробленої куль-
тури читання преси, навіть найкращі 
часописи залишатимуться без попиту. 
Щоб відбулися якісні зміни на цьому 
полі, необхідні зусилля усього цер-
ковного люду, кожного в своїй сфері. 
З нашого боку, ставимо собі за мету: 
постійно збільшувати вміст на сторін-
ках нашої газети оригінальних мате-
ріалів із життя парафії, на суспільну 
тематику, розвиток професійних руб-
рик, які нададуть змогу комунікувати 
християнам — лікарям, художникам, 
викладачам тощо; розвиток рубрик 
відповідно до вікових категорій.

«Господи, в світлі лиця Твого 
 підемо…!» (Пс. 88).

Розпочавши новий рік, вирушаймо 
в черговий етап нашої спільної ман-
дрівки разом з «Новою Зорею», щоб 
на сторінках нашої газети і надалі ді-
литися спільними свідченнями про 
Христа — Світло несотворене, Яке 
просвітлює кожну людину. Продовжу-
ючи цю мандрівку, поставмо собі за 
мету, щоб наша Вифлеємська «Нова 
Зоря» стала носієм надії у кожен ку-
точок і у кожну сферу нашого суспіль-
ства. Носієм надії повністю вільної, 
демонструючої свою відмінність, за-
прошуючої думати, говорити і бачити 
все через якісні християнські окуляри. 

Тому наша редколегія запрошує 
тебе, любий читачу, вирушити у цю 
нашу спільну мандрівку з «Новою Зо-
рею» не самому, а запросити до неї сво-
їх рідних, близьких, друзів і знайомих. 
Зі зростом передплатників зростати-
муть і нові можливості для подальшого 
розвитку. Нехай «Нова Зоря» буде нам 
світлим дороговказом до Христа, Бо-
жественного Світла, Церкви, благодаті, 
віри, духовної радості, благочестя та 
нашої гарячої любові до ближнього. 

Хай кожен, навіть найвіддаленіший 
куточок нашої Митрополії, а може на-
віть і України, хай кожна українська 
душа, яка там мешкає, стане усім нам 
близькою за посередництвом нашої 
«Нової Зорі». Не прощаємося, а ба-
жаючи усім Богом благословенного 
Нового року, кажемо: «До скорої зу-
стрічі на сторінках нашої газети».

о. Іван СТЕФУРАК

«Вчися тепер умирати для світу, 
щоб потім жити з Христом» — цю іс-
тину достеменно засвоїли вибран-
ці Божі — святі. Пройшовши життям 
з єдиною метою — віддавати славу 
й честь Господу, любити ближніх, 
чинити добро, — вони стали ясними 
променями, що зігрівають з вічності 
нашу грішну землю, прикладом для 
всіх поколінь, вартим наслідування, 
захоплення.

Саме над цінністю людського жит-
тя, над покликанням бути добрим 
християнином задумалися учні 11-х 
класів разом із вихователями Івано-
Франківського академічного ліцею-ін-
тернату під час заходу.

А доносили до молоді Боже слово 
семінаристи Івано-Франківської Духо-
вної Семінарії ім. свщмч. Йосафата 
брат Іван, брат Петро, які збагатили 
присутніх знаннями про святих: Отця 

Піо, Дона Боско, Карла Акутіса, озна-
йомили детальніше з їх заслугами. 
Своїм життям святі намагалися за-
вжди і в усьому бути згідні з Божою 
волею, наближалися до Христа, щоб 
з’єднатися з Ним.

Доповненням до розповідей семі-
наристів став виступ вихованців гурт-
ка художнього читання «Скарбниця 
Слова» (керівник — Оксана Сливка), 
які подарували молоді літературно-

Християнин і світ

Християнське виховання

Святі провідники Божого милосердя
В обласній бібліотеці для юнацтва відбулося засідання молодіжного клубу духовного спілкуван-
ня «Вервиця» на тему: «Святі провідники Божого милосердя».

музичну композицію «Зупинись на 
хвилинку і задумайся».

До уваги присутніх бібліотекар чи-
тального залу, керівник молодіжного 
клубу духовного спілкування «Вер-
виця» Тамара Цісельська презенту-
вала бібліотечну виставку «Духовна 
скарбниця наших сердець». Статті 
із книжок та періодичних видань, 
які представлені на виставці, опи-
сують життя святих великомучени-
ків, спов нене важких випробувань, 
відкривають їх духовний вимір, на-
водять факти і достовірні свідчення 
людей, які завдячують святим своїм 
наверненням та зціленням.

Світлана ШАГАН

У новий рік – з «Новою Зорею», або  
Чому залишаються важливими друковані видання!



2 січня 2018 р.Б. число 1-2 (1195-1196)НОВА ЗОРЯ6

З самого ранку 22 грудня 2017 року, 
в Празник Зачаття Пресвятої Бо-
городиці св. Анною, парафіяльна 

спільнота та чернеча родина Згрома-
дження Воплоченого Слова перебува-
ли в очікуванні приїзду Блаженнішого 
Святослава. На подвір’ї святині Главу 
УГКЦ гучними оваціями зустрічали 
діти, а настоятель парафії прп. о. Йо-
сафат Бойко запросив Блаженнішого 
очолити урочисті богослужіння.

Апогеєм свята стала Архієрейська 
Божественна Літургія, яку звершив 
Блаженніший Святослав у співслу-
жінні Митрополита Володимира Вій-
тишина, Владики Тараса Сеньківа та 
чисельного духовенства. В часі про-
повіді Блаженніший Святослав роз-
думував над таємницею свята Непо-
рочного Зачаття Пречистої Діви Марії. 
Патріарх, серед іншого, зазначив, що 

це свято є торжеством перемоги доб-
ра над злом та заохотив усіх українців 
брати участь в цій перемозі.

Крім того, у цей день Блаженніший 
Святослав урочисто завершив Ювілей-
ний рік, присвячений століттю об’яв-
лення Пресвятої Діви Марії у Фатімі.

Після спільної молитви Глава УГКЦ 
благословив наріжний камінь під бу-
дівництво дитячого садочка «Ковчег». 
Також на подвір’ї Патріарх освятив 
ікону-мозаїку Фатімської Богороди-
ці. Цікаво, що вона є двосторонньою: 
з одного боку — Богородиця, а з іншо-
го —  Ісус Христос.

«Цей маленький камінь має ста-
ти початком великого будівництва на 
славу Божу та для добра народу Укра-
їни», — зазначив о. Йосафат.

Прес-служба Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ

Історія пробиття Серця 
 Ісусового 

Після розп’яття  Ісуса всі розійшли-
ся, а під хрестом залишився тільки 
малий гурт: Пречиста Діва Марія, 
св. Йоан і кілька побожних невіст. Це 
була дуже прикра хвилина, коли на-
близилися жовніри на Голготу, щоб 
поламати кістки розп’ятим. Розбій-
ники ще були живими, бо вони були 
прив’язані шнурами до хреста і не 
були так мучені, як  Ісус Христос, який 
по стількох страшних муках, прибитий 
цвяхами до хреста, вже був помер. 
Яким жахом мусіла перейнятися душа 
Марії при думці, що жовніри готові зне-
важити тіло  Ісуса вже навіть по Його 
смерті, яким жахом були перейняті та-
кож ті святі праведні, які залишились 
вірними  Ісусові і стояли під хрестом! 
Жовніри поламали довбнями кістки 
двох розбійників, а коли прийшли до 
 Ісуса, то побачили, що Він уже нежи-
вий. Однак, для певності і для ствер-
дження смерті  Ісуса, один із жовні-
рів списом сильно вдарив у бік  Ісуса 
Христа так, що прошив Його груди та 
серце і вийшла кров та вода, як пев-
ний знак, що тіло вже було мертвим.

Серце  Ісуса — це школа 
Богочоловічої любові

Те Серце  Ісуса — це школа любові, 
бо те Серце  Ісуса — це осідок Бого-
чоловічої любові. Те Серце  Ісуса — це 
запорука нашого спасіння, це джере-
ло нашого відкуплення. Богочоловіча 
любов цього Серця спонукала  Ісуса 
до того, що Він зазнав стільки терпінь 
і трудів, стільки мук і страшної смерті 
для нашого порятунку. Те Серце  Ісуса 
було стиснене смертельним болем 
і заливалося кров’ю в Оливнім Го-
роді, коли  Ісус мав іти на муки, коли 

з любові до Отця Небесного і до нас 
прийняв чашу гіркоти і мук для нашо-
го спасіння. Те Серце спричинило, що 
 Ісус із любові до нас дозволив себе 
убичувати, виставити на посміховись-
ко через вінчання терням, себе осу-
дити як найбільшого злочинця, нести 
хрест і бути розп’ятим на хресті та 
вмерти страшною, ганебною смертю. 
І тому  Ісус Христос дозволив, щоб піс-
ля Його смерті прошили списом Його 
Серце, з якого вийшла кров і вода на 
знак того, що з любові свого Серця 
 Ісус Христос усе посвятив для нас до 
останньої краплі крові.

Серце  Ісуса у Найсвятішій 
Євхаристії

І те Серце, на хресті зранене і про-
шите, Серце  Ісуса перебуває між 
нами, як правдиве і живе Серце, бо 
вже воскресле, а саме у Найсвятішій 
Євхаристії. Євхаристії, бо у Євхаристії 
є цілий  Ісус, отже і Його Серце. І до 
цього Серця, до цієї школи любові 
маємо вдатися, щоб навчитися і пере-

йнятися любов’ю до   Ісуса. А цієї лю-
бові навчимося і нею переймемося, 
коли будемо мати гаряче і правдиве 
набоженство до Пресвятого Серця 
Христового, як осідку і мешкання Бого-
чоловічої любові.

Щоб перейнятися любов’ю 
до  Ісуса, треба мати 
і виконувати набоженство 
до Серця Христового

Набоженство до Серця Христового 
не є набоженством до самого тільки 
Серця Христового, ані до самої тільки 
Богочоловічої любові, але набожен-
ством до Серця Христового, як осідку 
і мешкання Богочоловічої любові, до 
Серця Христового, котре є видимим 
знаком, котре нам представляє Бого-
чоловічу любов. І про це набоженство 
будемо розважати за ласкою найлю-
бішого Серця Христового, утаєного 
у Найсвятішій Євхаристії за заступни-
цтвом Непорочно Зачатої Діви Марії, 
за молитвами св. Йосифа Обручника, 
за молитвами усіх Ангелів, усіх святих 
у небі, за молитвами душ у чистилищі 
і за вашими молитвами.

У чому полягає 
набоженство до Серця 
Христового? Перше: 
віддавати Йому Божу честь

Щоб здійснювати правдиве набо-
женство до Серця Христового, треба 
розуміти і виконувати чотири вимо-
ги. Перша вимога: зрозуміти, що те 
Серце — це Серце Боже, і тому на-
лежиться йому Боже пошанування 
і хвала. Як Божество є нерозривно 
пов’язане з цілою людською приро-
дою  Ісуса Христа, так само воно поєд-
нане і з Його Серцем, і тому належить 
Йому боговшанування. Нехай ніхто, 

однак, не каже, що він славить цілого 
 Ісуса, а тому зайвим є славити осібно 
Його Серце. Коли ти славиш і віддаєш 
Божу честь Серцю  Ісуса, то через це 
якраз найкраще славиш цілого  Ісуса, 
бо славиш Його любов, яка є причи-
ною і змістом усього Воплочення Сина 
Божого і нашого спасіння. І в людсько-
му житті під серцем розуміємо цілу 
людину, бо коли, наприклад, кажуть: 
ця людина є благородного і доброго 
серця, то під цим розуміють доброту 
і благородність цілої людини. Як ти ці-
луєш батька або матір у руку, то ти від-
даєш честь і пошанівок не самій руці 
батька або матері, але шануєш цілу 
особу батька і матері. Так само треба 
розуміти і боговшанування, і прослав-
лення Серця Христового. Тут славимо 
і прославляємо Серце   Ісуса як осідок 
Богочоловічої любові і, тим самим, 
якнайкраще славимо і віддаємо бого-
вшанування цілому  Ісусові.

Перша, отже, вимога набоженства 
до Серця Христового спонукає, щоб 
те Серце славити і Йому Божу честь 
віддавати. А це так конче необхідне 
у нинішніх часах.

Це Боже Серце так знехтуване і так 
злегковажене, тому що серце людське 
збунтоване, себе вважає за божище. 
І тому конче треба те Серце Боже ве-
личати. Його честь і боговшанування 
поширювати. Не жахаймося і не со-
ромімся, коли хтось може собі закпи-
ти з нас і висміювати нас за те, що 
вшановуємо і славимо Серце Христо-
ве. Бо ті, що легковажать собі Серце 
Христове, вони або зовсім нерозумні, 
або лукаві і зіпсутого серця, а глузу-
вання таких не сміють нас соромити, 
навпаки, хай це буде нам тим більшою 
заохотою до боговшанування і про-
славлення Божого Серця. Славмо, 
величаймо і віддаваймо Божу честь 
Серцю Христовому, бо те Серце — це 
Серце Боже!

(Продовження у наступному числі).

† Григорій ХОМИШИН,  
Єпископ Станіславівський. 

«Парафіяльна місія»

Візит Патріарха

Духовні науки

НАЙСВЯТІШЕ СЕРЦЕ ХРИСТОВЕ —  
ШКОЛА ЛЮБОВІ 
Набоженство до Найсвятішого Серця Христового

Блаженніший Святослав  
з душпастирським візитом відвідав у Крихівцях  
парафіяльну спільноту Святих Кирила і Методія
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Для того, щоб з’ясувати, як все на-
справді, я поспілкувалась із абсолют-
но різними і нічим не пов’язаними між 
собою людьми. Також розглянула таку 
проблему, як подвійне святкування 
народження  Ісуса Христа. Адже одну 
й ту саму подію у різні дні святкують 
православні християни та греко-като-
лики (у деяких країнах) — 7-го січня, 
а римо-католики та греко-католики 
(у Європі) — 25-го грудня. До прикла-
ду, журналіст Наталя, як і більшість, 
асоціює Різдво з родиною та сімейним 
теплом. Дівчина щиро переконана, що 
основна мета свята — зібрати всіх рід-
них у сімейному колі. Проте, про про-
блему подвійного святкування Різдва 
говорить так:

— Насправді весь світ святкує 
Різдво Христове 25-го грудня, лише 
колишній Радянський Союз, аби від-
різнятися від інших країн, бути не та-
ким, як всі, вирішив святкувати наро-
дження  Ісуса 7-го січня. Я схиляюсь 
до того, що головне все ж, коли Спа-
ситель народжується в душі кожного 
з нас. І неважливо, яка надворі пора 
року чи місяць.

Про стереотипи сприйняття Різдва 
говорить студентка 2-го курсу Вікто-
рія. Вона переконана, що факт на-
родження Христа — ось що головне, 
а дата — це лише те, до чого ми нама-
гаємося прив’язати цю подію, вона не 
така вже й важлива. На думку дівчини:

— Такий поділ відбувся, тому що 
ми, греко-католики, святкуємо за ста-
рим календарем (юліанським), а римо-
католики — за новим (григоріанським). 
 Ісус народився — це головне, а дата — 
це лише формальність. Це щось по-
дібне, як колись при народженні (ще 
в Радянському Союзі) приписували 
людям приблизну дату народження. 
Головною метою було записати факт 

їхнього існування, а не дату, коли воно 
почалось. Факт існування важливіший 
за дату в паспорті. Люди самі обира-
ли, коли святкувати свої уродини, тому 
об’єднаємо ми святкування чи ні, факт 
народження  Ісуса залишається голо-
вним та незмінним. 

Саме святкування Вікторія уособ-
лює з домашніми посиденьками і по-
ходами до церкви всією родиною:

— Різдво асоціюється з чимось 
дуже домашнім: камін, плед, гаряче ка-
као, тепла атмосфера і всі рідні поруч.

— Як вважаєш, у чому полягає 
сенс Різдва?

— Основний сенс — народження 
Спасителя, початок чогось нового. Від 
Різдва не можна чогось очікувати, як 
це роблять деякі люди.  Ісус народив-
ся, щоб нас відкупити, спасти. Він все 
зробив для нас — врятував багато по-
колінь. 

Студентка-економіст Марія про да-
ту святкування Різдва говорить дуже 
чітко та різко:

— Я б змінила дату на 25-те грудня 
для всіх християн. Адже я вважаю, що 
не нормально спочатку святкувати Но-
вий рік — веселитись, а потім вже піст 
і святкування Різдва. Я переконана, що 
краще спочатку святкувати народжен-
ня Христа, а вже потім — Новий рік.

— Чим для тебе особливе Різдво?
— Взагалі сам похід до церкви кож-

ного разу особливий. Коли молюся, то 
кожного разу переживаю інші відчуття 
та емоції. Я завжди відчуваю, що зі 
мною є  Ісус, Він якось дає мені від-
чути, що Він поруч і що я не повинна 
нічого боятися. 

Про дату святкування Різдва Хрис-
тового не так рішуче говорить студент 
Сашко. На його думку, об’єднати дату 
не так вже й просто, як здається на 
перший погляд:

РАДІСНА НОВИНА ЧИ 
ЧЕРГОВИЙ КАРНАВАЛ: 
як насправді молодь  
сприймає Різдво Христове?
Для більшості дітей кожне свято асоціюється із подарунками, смаколиками та видовищем, і це 
абсолютно природно. Проте чи природно, коли більш-менш освічені і добре свідомі люди — мо-
лодь сприймає свята з глибоким сенсом, такі як Різдво Христове, лише як можливість отримати 
від рідних подарунки і поїсти смачних святкових страв?

Молодь і церква

Цікаво, що на схожі запитання, які ставить Роксолана своїм співроз-
мовникам, ми знайшли відповіді ще у двох авторитетних людей:

Папа Франциск: 

«Коли ви вдома будете молитися 
перед вертепом разом зі своїми ро-
дичами, піддайтеся притяганню ніж-
ності Дитятка  Ісуса, Який народився 
між нами убогим і тендітним, щоби 
дати нам Свою любов. Ось що є 
справжнім Різдвом. Якщо забрати 
 Ісуса, що залишиться від Різдва? 
Порожнє свято. Не забираймо   Ісуса 

Блаженніший Святослав: 

«Гадаю, що ми всі повинні ру-
хатися в напрямку до єднання всіх 
християн. Спільне святкування 
Різдва чи Пасхи є символічним пи-
танням того, наскільки християни 
всього світу сьогодні об’єднані. Ми 
бачимо, що до цієї єдності нам по-
трібно ще довго прямувати, для неї 
працювати, її прагнути.

Немає двох святкувань Різдва, 
а є дві дати святкування.

Моє бажання — святкувати разом 
і Різдво, і Пасху, і, можливо, жити 
одним духовним ритмом літургійно-
го року, незалежно від того, до якої 
обрядової традиції ми належимо.

Непросто встановити одну дату 
святкування Різдва, бо це дуже де-
лікатна справа, пов’язана із зміною 
календаря. Змінюючи дату святку-
вання Різдва, ми повинні змінювати 
весь календар, а з ним — інші не-
рухомі свята.

У зв’язку з новою можливістю, 
наданою нам ВРУ (25 грудня — 
вихідний день), ми поки не бачи-
мо можливості зміни календаря. 
Ми святкуватимемо Різдво 7 січня 
разом із нашими православними 
братами, яке є 25 грудня за юліан-
ським календарем.

— Коли весь світ перейшов на за-
хідний Григоріанський календар, то 
країни, котрі жили за Юліанським, про-
сто перенесли всі дати на два тижні 
вперед, але церковні календарі ли-
шились на старому стилі. Казати, що 
хтось святкує правильно, а хтось ні — 
не можна. А щодо святкування Різдва 
всіма 25-го грудня, то я не проти, але 
вважаю, що це має вирішувати не полі-
тична еліта, а церковна Ієрархія. І ще, 
в такому разі треба добре розуміти, що 
«зсунеться» весь календар свят, а не 
тільки одне Різдво.

— Який, на твою думку, основний 
сенс Різдва? Це тільки привід для 
святкування чи щось більше?

— Я вважаю, що це свято має два 
основні значення: релігійне та соці-
альне. Релігійне полягає у святкуванні 
народження Спасителя роду —  Ісуса 
Христа. Соціальне — сімейне свято, 
яке збирає поруч всю родину і є потуж-
ним носієм давніх традицій.

Студентка-першокурсниця Жанна, 
на відміну від Сашка, сприймає Різдво 
дещо по-іншому. Для неї це «День на-
родження чистої Любові»:

— Різдво для мене асоціюється із 
народженням Того, Хто настільки силь-
но любив нас всіх, що присвятив своє 
життя служінню людям і помер за те, 
щоб всі ми могли жити в любові.  Ісус 
сам був втіленням любові і день його 
народження — це день народження 
чистої любові.

Роксолана БИЧАЙ, 
студентка кафедри журналістики 

Івано-Франківського Прикарпатського 
університету ім. Василя Стефаника

Від редакції: 
Редколегія газети «Нова Зоря» ви-

словлює щиру вдячність Роксолані Би-
чай за її люб’язну згоду співпрацювати 
з нами у створенні молодіжної сторін-
ки. Нам дуже цікавий голос молодих 
людей, їхня щирість та відвертість. 

з Різдва.  Ісус є центром різдвяних свят, 
 Ісус — справжнє Різдво!».

Ми вітали це рішення ВРУ, бо воно 
надало можливість святкувати Різд-
во багатьом християнам України, які 
дотримуються григоріанського кален-
даря. Є багато протестантських спіль-
нот, які святкують Різдво 25 грудня і, 
звичайно, наші брати із РКЦ. Вони по-
винні почуватися належно шановани-
ми в Українській Державі.

Дата, коли ми разом святкуватиме-
мо Різдво, залежить не від ієрархії, 
а, насамперед, від людей. Якщо ми 
відчуємо, що питання зміни календа-
ря не розділятиме між собою людей, 
а, навпаки, об’єднуватиме, то, оче-
видно, завдяки цьому руху знизу ми 
зможемо дійти до видимого спільного 
святкування Різдва.

Молімося, працюймо! Я вірю в те, 
що християни будуть єдиними і Різд-
во та Пасху святкуватимуть разом. 
Однак над цим потрібно серйозно 
працювати».
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Такою є пані Галина Симчич, яка 
живе в селі Німшин Галицького райо-
ну. Ця жінка є не тільки мамою, бабу-
сею, але й письменницею, культурною 
діячкою. З-під її пера народжуються як 
глибокі за духовним змістом вірші для 
дорослих, так і ніжні, сповнені мате-
ринської любові віршики для діток та 
колискові. Вона відома на Прикарпат-
ті майстерністю веселого сценічного 
слова. У 1999 році була надрукована 
збірка гуморесок «Справа з бараном». 
Але я хотіла поспілкуватись з пані Га-
линою перш за все не про її творчий 
доробок, а про здатність, незважаючи 
ні на що, йти вперед, сіяти добро і за 
все дякувати Богові.

— Пані Галино, збірка Ваших вір-
шів називається «Я вдячна Богові 
за все». Це тільки назва збірки чи 
й Ваше кредо у житті?

— Я ніколи не виставляю напоказ 
свій біль чи горе. Бо що з того? Як по-
чнеш скиглити та плакати, яка користь 
буде іншим? Якось стараєшся свій 
біль десь приховати, а кожному щось 
порадити та допомогти. «Я вдячна Бо-
гові за все» — це книжка, яка народи-
лась з проблем. Ми живемо і дякуємо 
за те, що живемо. Один раз мала про-
блеми на роботі. В будинку культури, 
де працювала, мала неприємну супер-
ечку. Я намагалася мовчати, нічого не 
говорила, не відповідала грубістю на 
грубість, хоч всередині все кипіло. Але 
як тільки переступила поріг хати — 
слово за словом на папір лягли рядки: 

Яка то Божа ласка протерпіти, 
змовчати, стриматись,  
мов камінь, оніміти, 

І на образи не відповідати,  
свяченої води у рот набрати. 

Яка то Божа ласка полюбити того, 
хто б’є тебе.

Просити, молитися за нього 
і благати, його за тебе не карати.

Яка то Божа ласка зрозуміти, що  
ми усі є любі Божі діти.

І грішник навіть Богові миліший, бо 
завтра може стати найсвятіший.

Яка то Божа ласка промовчати,  
на зло злим словом не відповідати.

І хоч яка б тяжка була дорога,  
із чистою душею йти до Бога…

Цей вірш я написала на одному по-
диху. А та людина, з якою мала кон-
флікт, на другий день прийшла з пере-
прошенням. Господь просто так не по-
силає жодної людини на нашому шля-
ху. Це для того, аби нас випробувати, 
які ми є насправді. «Яка ж я добра та 
гарна», — могла б думати я про себе, 
але то легко говорити, коли спілкуєш-
ся з тими, хто тебе тільки хвалить. Ану 
зачепи тебе, то як себе можна побачи-
ти з іншого боку!

— Пані Галино, у Вас велика 
сім’я, адже у 2011 році Ви були удо-
стоєні почесного звання «Мати-ге-
роїня».

— Справді, у мене 5 діток, усі вони 
вже дорослі і створили свої сім’ї. 
У мене троє доньок: Ольга, Іванка та 
Людмила, а також двоє синів: Володи-
мир та Євген. Наймолодшого, Женю, 
я народила, коли мені було 42 роки, 
а найстаршому синові Володі тоді 
був вже 21 рік, а Олі — 23! Ніби вчора 
пам’ятаю, з’їхались мої діти з універ-
ситетів додому на Різдво, дівчата у ві-
тальні зібрались докупи та щебечуть 
щось собі разом. А Володя з жартом 
докоряє, мовляв, от він один, немає 
чоловічого товариства. Минули свя-
та, діти роз’їхались, а я до рук взяла 
гітару і з-під струн інструмента появи-
лися колискові. Дивно то мені стало, 
бо до того часу ніколи не писала ко-
лискових. А незабаром дізналась: ми 
чекали на поповнення. Згодом у нашій 
сім’ї з’явилась п’ята дитина — Женя. 
До народження найменшого хлоп-
чика не бралась за написання дитя-
чих віршів, але після того, як вдома 
з’явилося допитливе маля, яке по-
стійно цікавилося: «А цо то, а цо то?», 
з-під пера народилась збірка дитячих 
віршів «Криничка». Якось Женя почув, 
як хтось казав: «Баба з курми лягає 
спати», а він: «Та ні, бабуся спить на 
ліжку!» Так і з’явився віршик «Де спить 
бабуся?». 

— Пані Галино, знаю, що Ваша 
велика сім’я є особливою, бо в ній є 
особлива дитинка — внучок Влади-
слав.

— Так, у доньки Ольги народилась 
особлива дитинка. Владислав має 

ДЦП. Донька з ним якийсь час жила 
в Одесі, адже там є чудовий центр 
для роботи з такими важкохворими 
дітками. Там йому знімають спазми, 
спеціальними препаратами зупиняють 
постійне слиновиділення. Мамі самій 
з такою дитиною важко, бо хоч і пра-
цювала на роботі, але змушена була 
весь час відлучатись, бо дитина хворі-
ла або треба було везти сина на чер-
говий курс лікування. А хто хоче, щоб 
працівниця весь час відлучалась з ро-
боти? А з часом, коли хлопчик почав 
підростати, геть одній стало важко: 
зняти з візка, посадити на візок. Тому 
вона з Одеси, де жила багато років, 
повернулась сюди, до нас. Знаю, збо-
ку це страшно виглядає: як то вони да-
ють собі раду з такою дитиною. А нам 
то не є у тяжкість, для нас всіх разом, 
ні. Владислав постійно сміється, за-
вжди задоволений, а коли дідусь сво-
їм чоловічим басом щось розповідає, 
то той просто заходиться сміхом. А як 
любить мультики! Його улюблений 
персонаж Шрек — так тішиться, коли 
побачить його з екрана, ніби рідну лю-
дину побачив. 

— Мушу сказати, пані Галино, що 
у Вашої сім’ї є чому повчитись. Це 
справді великий дар від Бога: мог-

ти жити та дякувати за все, що Він 
посилає: чи добре, чи зле…

— Так було в мене донедавна. За-
вжди в кожній проблемі намагалась 
бачити позитив, винести і щось добре. 
Але рік тому в нашу сім’ю увірвалась 
біда. Той біль, який несу в серці, поки 
що нічого мені не дав. Лише біль, та 
й годі… Минулого року внучок пере-
ходив через дорогу і на пішохідному 
переході його збила машина. Донька 
важко переживала цю втрату. Зали-
шився маленький однорічний братик. 
Найстрашніші слова, які коли-небудь я 
чула, ще й досі звучать у мене в голо-
ві. То був дзвінок від сестри з Одеси, 
де жив внучок: «Галя, нема нашого 
Артемчика…». Його кімната стоїть по-
рожня, але всі речі на місці: медалі за 
участь у спортивних змаганнях, книги, 
іграшки. Не можемо повірити, що його 
немає. Але Господь послав їм другу 
дитинку, чекають на дівчинку. Тому то 
радіють, то плачуть. Господь забрав 
одного, а дав друге. А я тільки молюсь 
і прошу: «Господи, Ти знаєш, як кра-
ще, прийми його до себе».

Нічого просто так не дається в жит-
ті… Навіть той біль. Цього навчило 
мене життя. І хоч зараз, на Різдвяні 
свята, не можемо ще зібратись всі 
разом нашою великою родиною, бо 
донька Людмила з сім’єю живе в Ки-
єві, інша донька, Іванка — в Одесі. 
Вони приїдуть вже на Великдень. Але 
тішусь з того, що маю біля себе донь-
ку Ольгу з нашим особливим внучком 
Владиславом, нашою потіхою та ра-
дістю. З Одеси переїхав до нас у село 
син Володимир з невісткою, і як то 
зараз кажуть по-модному, зайнялися 
фермерством. Сама дивуюсь, як то 
невістка, яка півжиття прожила у вели-
кому місті, захотіла переїхати в село 
і працювати на землі. Але їм то добре 
вдається. Ну і наймолодший мій син, 
Женя, також біля нас, бо ще вчиться. 
Дякую Богові, що дає сили і моїй мамі, 
яка хоч і старенька, але стає до робо-
ти, бо хоче бути корисною нашому ве-
ликому сімейству. Тому знаю, вірю, що 
разом подолаємо все. А в молитвах до 
Бога, коли стає дуже важко, повторюю 
таку фразу: «Не питайте «чому», 
а питайте — «для чого»… 

Розмовляла Віра БІЛА

Світлиця

Готуючи наступне інтерв’ю, довго думала, кого потур-
бувати, про кого хотілося б написати, та основ не — 
про кого було б цікаво дізнатись нашим читачам. 
Сьогоднішнє суспільство подає нам схиблені, навіть 
нереальні моделі та постаті, на які ми мали б рівня-
тись. Особливо молодій людині нерідко ставлять такі 
недосяжні ідеали, до яких вона нібито мала б тягну-
тись. Але то є ілюзорні та нереальні планки, до яких 
у щоденному житті неможливо дотягнутися. І це не-
рідко призводить до розпачу, розчарування, депресії. 
Але сьогодні нам, християнам, на кого потрібно рів-
нятися, як жити в цьому світі з викривленими ціннос-
тями і не загубити самих себе? В повсякденному жит-
ті на кого маємо дивитись, щоб чинити правильно, 
чинити по-християнськи чи просто по-людськи. Але 
таких людей не потрібно далеко шукати. В основному 
про них не пишуть популярні газети, їх не показують 
по телевізору, вони не є кумирами молоді. Їхнє життя 
інколи повне страждань та болю, але водночас вони 
уміють випромінювати тепло, яким зігрівають своїх 
рідних та всіх оточуючих. 

Я вдячна 
Богові за все

Де спить бабуся?

Ми із сестричкою,
Мама і тато
Будемо нині
В селі ночувати.

Я аж сьогодні 
Вночі подивлюся,
Де ночуватиме
Наша бабуся.

Тільки-но сонце
За гору сідає — 
Наша бабусенька
Спати лягає.

Спати лягає
У ліжко, як ми,
Тато ж казав,
Що лягає з курми!

Галина Симчич.
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18 листопада 2017 року Буко-
вина (Чернівецька область) 
вперше стала окремою єпар-
хією УГКЦ і отримала свого 
Єпископа. За рішенням Синоду 
УГКЦ ним став помічник Мит-
ро полита Івано-Франківського 
Кир Володимира Війтишина 
Владика Йосафат Мощич. Біль-
ше місяця Владика Йосафат 
очолює Чернівецьку єпархію 
і про це наша з ним розмова.

— Ваше Преосвященство! Віта-
ємо Вас з гідним визнанням Вашої 
праці та призначенням на Єпарха 
Чернівецького. Хай Господь благо-
словить Вашу єпархію новими па-
рафіями, поповненням у священи-
чих рядах та монаших чинах. 

— Дякую!
— Чому виникла потреба поділи-

ти Коломийсько-Чернівецьку єпар-
хію на дві окремі єпархії?

— Найперше треба сказати, що це 
було рішення великого Синоду єписко-
пів УГКЦ. Взагалі межі новоствореної 
єпархії включають в себе цілу Черні-
вецьку область. Саме місто Чернівці за 
населенням практично як Івано-Фран-
ківськ, а по території трохи менше за 
Львів. А потреба була вже давно це 
зробити задля розвитку нашої Церкви 
на Буковині. Усе ж таки там, де є Єпис-
коп, краще розвивається Церква, бо 
на місці видно, як краще послужити, як 
краще організувати парафіяльні спіль-
ноти та місійні осередки і звичайно 
підтримати нечисельне духовенство. 
Коли Єпископ є на місці, він бачить все 
зсередини, заохочує і стимулює свяще-
ників до душпастирської праці, висвя-
чує нових, відсилає на місійні осередки 
місіонерів та є першим проповідником 
Слова Божого. Він, як духовний бать-
ко, дбає про розвиток монаших згрома-

джень, богопосвячених осіб. Хочу ска-
зати, що на даний момент на Буковині, 
в Чернівецькій новоствореній єпархії, 
немає жодного згромадження: ні чоло-
вічого, ні жіночого. Отож, ласкаво за-
прошую наше монашество до місійного 
служіння на Буковину.

— Скільки парафій на даний час 
є в Чернівецькій єпархії? В якому 
вони стані?

— Парафій усього 16, в основному 
в районних центрах або навколо них, 
та є два деканати: Чернівецький і Ви-
жницький. Я ще не встиг усіх їх відвіда-
ти, а побував у половині з них. Після 
Різдвяних свят планую відвідати всі 
парафії та місійні осередки. Попере-
дньо знаю, що більшість церков та ре-
зиденцій священиків у стані будови. Є 
церкви, що збудовані наполовину або є 
лише залитий фундамент. Багато отців 
служать Богові та вірним у маленьких 
капличках. Є також кілька новозбудова-

них церков. Крім того, наш Катедраль-
ний храм Успіння Пресвятої Богородиці 
в Чернівцях має понад 200 років, а ще 
в місті є храм Різдва Пресвятої Бого-
родиці та третій храм — на околицях, 
в районі Садгора. Також у Чернівцях 
є зареєстровані дві наші громади, але 
вже 10 років йдуть змагання за виді-
лення їм земельних ділянок, отож є за 
що молитися і просити помочі з небес. 
Тому прошу читачів «Нової Зорі» моли-
тися в цьому наміренні.

— На що найперше звертаєте ува-
гу в своїй праці на новому місці?

— Крім розбудови структур та па-
рафій, найважливішою залишається 
духовність священиків, якість душпас-
тирства та формація вірних. Потрібно, 
щоб щоденно служилася Свята Літур-
гія там, де не служили, щоб була про-
голошена коротенька проповідь на що-
день. Потрібно, щоб при церквах було 
побільше молитовних груп, молодіж-
них спільнот, щоб були створені пасто-
ральні та економічні парафіяльні ради 
при кожній парафії. В містах є добра 
практика, щоб двері храмів були відчи-
нені, щоб кожна людина протягом дня, 
побачивши відкриту церкву, могла за-
йти хоча б на коротку молитву.

Я сім років їздив у Крилос на нічні 
чування з 12 на 13 число кожного міся-
ця, тому маю намір кожну третю суботу 
місяця, починаючи від 16 грудня, про-
водити такі чування в Катедральному 
соборі Успіння Пресвятої Богородиці 
в м. Чернівці. Щомісяця з Івано-Фран-
ківська, з монастиря св. Ап. Андрія, 
о 18-ій годині буде виїздити автобус 
до Чернівців на нічні чування. В цьому 
храмі є чудотворна ікона Богородиці 
«Надія безнадійних». За молитвами 
до неї Пречиста особливо допомагає 
безплідним парам стати батьками. 
Але також старатимусь приїздити до 
Крилоса й надалі.

Планую два рази на рік по всіх па-
рафіях запровадити духовні віднови: 
реколекції та місії. Вже маю графік 
реколекцій на різдвяний час у храмах 
Чернівецького деканату.

— Три роки Ви були помічником 
Митрополита Володимира Війтиши-
на. Який досвід здобули, щоб запро-
ваджувати в новоствореній єпархії?

— Досвід управління, праці в курії, 
співпраці з єпархіальними комісіями, 
проведення деканальних та єпархі-
альних прощ. Щонеділі та в свята по-
трібно виїжджати на парафії в села та 
міста. Кожного року я мав по 40 ви-
їздів, навіть у найвіддаленіші куточки 
Архієпархії. Тому так само буду роби-
ти й тут. 

— Які виклики бачите в праці 
єпарха Чернівецького? Які завдан-
ня ставите перед собою?

— Мирна і дружня співпраця зі всі-
ма конфесіями. Я вже був на засіданні 
ради церков. Нас було 14 очільників 
місцевих церков та спільнот різних ві-
росповідань, серед них є п’ять єпис-
копів. Тому маємо всі разом дружно 
і мирно жити та молитись Богу.

— Газета «Нова Зоря» є дзерка-
лом тижня в УГКЦ. Як можна поши-
рити її на Буковині?

— Буду заохочувати парафіян писа-
ти публікації, казати священикам, щоб 
у кожній парафії передплачували газету. 
Можна укласти угоду, щоб в кожному но-
мері була сторінка Чернівецької єпархії. 
Тоді ця газета буде газетою Митрополії.

— Дякую за цікаву розмову. Га-
даю, наші читачі радо відгукнуться 
і молитимуться за Вас, як це і було 
до цього часу, за Вашу єпархію та 
всіх вірних. Щасливого Різдва, гар-
ного і плідного Нового 2018 року. 

— Боже благословення на Вас, усю 
редакцію та всіх читачів «Нової Зорі»!

Розмовляла Юлія БОЄЧКО

Зима. Куди не глянь, всюди біліють 
сніги. Мороз ніби пензлем розма-
лював вікна будинків. Дерева об-

сипані інеєм та обліплені пухким снігом. 
Нерухомі, білі, немов кришталеві, сто-
ять вони, як у казці, і сяють самоцвіта-
ми від променів січневого сонця. Вечір. 
Над кожною хатою стовпом в’ється дим. 
Тихо. Здається, що все навкруги вже 
спить: на вулицях немає ані душі. Аж 
тут, десь здалека, чутно дзвінкий свят-
ковий спів. Цей спів є особливим, різд-
вяним. То наближається вертеп. Дій-
ство, без якого неможливо вповні від-
чути та збагнути гармонії і величі Різдва 
Христового, дійство, — яке відображає 
дитячу щирість та зрілу віру, віру в на-
родження Господа нашого  Ісуса Христа.

Сама назва «вертеп» є символічною, 
адже церковнослов’янською мовою це 
слово означає земляну печеру, в якій 
народився  Ісус Христос. Вертеп — це 
свого роду театр, у якому акторами 
стають усі охочі. Міняються літератур-
ні та сценічні форми, однак незмінною 
залишається основна вістка, про яку 

розповідають ангели, пастухи, царі. Го-
ловна мета вертепу — благовістити про 
народження Христа, привітати гляда-
чів із Різдвом та новорічними святами. 
Ангели, Волхви, Пастухи, Ірод, Смерть, 
Чорт — ось головні персонажі вертепу. 
Нерідко у виставу вводили й інших ді-
йових осіб, в залежності від аудиторії, 
змінювали сюжет. На самому початку 
творцями й виконавцями вертепних 
драм були бурсаки та «мандрівні дяки», 
згодом — мандрівні групи артистів. На 
відміну від Західної Європи, де вертеп 
довгий час функціонував у лоні Церкви, 
у східнослов’янських народів від самого 
початку він мав тісний зв’язок із народ-
ною театрально-видовищною культу-
рою. Проте вже наприкінці XVII ст. вер-
теп здобув у народі популярність, збері-
гаючи форму шкільної драми в духовній 
частині дійства та форму інтермедії 
в імпровізованих веселих сценках із 
картинами щоденного життя й народно-
го побуту. З часом вертеп із лялькового 
театру переродився у справжній вулич-
ний театр. Ляльки зникли, і всі ролі по-

чали виконувати живі актори-аматори. 
Сценки стали рухливішими, а сюжети — 
емоційно насиченішими. Була ще одна 
перевага, яка у «живому» вертепі збе-
реглася аж донині: будь-яке вертепне 
дійство за своєю природою інтерактив-
не і передбачає жваве спілкування між 
акторами та господарями, що, очевид-
но, неможливо без імпровізації. Дійові 
особи у вертепі можна умовно поділити 
на постійні та змінні. Це повною мірою 
відповідає двом джерелам походження 
вертепу — духовній містерії та інтерме-
дії. Потужного впливу зазнав загальний 
стан вертепу в історичних умовах ХХ 
ст., а саме — атеїзму, внаслідок чого ре-
лігійна частина вистави втратила свого 
глядача. Зрештою, ставити її стало не-
можливим через заборону на вертепні 
дійства. Спочатку заборонили каноніч-
ну релігійну виставу. Вертепники продо-
вжували грати другу частину, доводячи, 
що ніякого стосунку до Різдва вона не 
має. Згодом заборонили й комедійну 
частину. Так чи інакше, п’єса все ж таки 
була пов’язана з Різдвом. У Західній 

Україні традиція не переривалася: вер-
тепники навіть використовували маски, 
щоб їх не впізнавали. 

Сьогодні ми живемо у вільній та не-
залежній державі, вертепні дійства є 
не тільки бажаними, але й потрібними, 
бо вони мають дарувати радість, мир 
і спокій у кожну оселю. Проте, дивля-
чись на дійові особи, які беруть участь 
у сьогоднішньому вертепі (козаки, зе-
лені чоловічки, Путін і т. д.), починаєш 
задумуватися, чи не змінився головний 
сенс і чи направду з вертепу до нас 
промовляє Божа ніжність. Чи в ньому 
ми споглядаємо Боже милосердя, яке 
стало тілом та здатне злагіднити і наші 
погляди, як наголосив Папа Франциск? 
Бо ж Різдво  Ісуса Христа є найвеличні-
шим святом українського народу і вза-
галі усього християнського світу. Це 
звістка про народження Того, Хто дару-
вав нам нове життя, звільнив від гріхів. 
Це велике таїнство Бого воплочення. 
Христос, прийшовши у світ, відкрив 
нам шлях до Неба.

отець доктор Василь ГОГОЛЬ

Вісті з Буковини

Пізнай свій обряд

Проповідь Євангелія і дружня співпраця  
зі всіма конфесіями Буковини

Вертеп: що потрібно, а що зайве?
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Буває, їдеш чи ідеш повз людські 
домівки, а з-за вікон видніється свічка 
на столі, а за столом — велика родина. 
Та був один такий дім, де Різдвяні свя-
та ніколи не святкували, не колядува-
ли, до церкви не ходили, про молитву 
і Бога не згадували... А жило там троє 
дітей. Найстарша дівчинка — Катруся, 
молодший — Данилко та наймолод-
ший — Іванко. Важко їм так було жити. 
Із заздрістю дивилися на своїх одноліт-
ків, котрі з нетерпінням чекали Різдва, 
вивчали колядки, щоб ходити від хати 
до хати колядувати. Їм це дуже подо-
балося, але не розуміли, чому у їхньо-
му домі не панує Різдвяна атмосфера.

Одного разу сталося диво... На-
передодні Різдвяних свят наймолод-
шому Іванкові приснився цікавий сон. 

Уночі, коли всі спали, у вікно засві-
тило яскраве світло. Через деякий 
час там з’явився Ангел. Хлопчик не 
зрозумів, що відбувається. Він мало 
не заплакав. Та раптом почув голос, 
який заспокоїв його: «Не плач, Іванку, 
і не бійся! Я — Різдвяний Ангел! Зій-
шов з небес, щоб благословити твій 
дім. Я приніс благословення для тво-
єї родини. Немає нічого щирішого, ніж 
молитви дітей. Ваші бажання вшано-
вувати християнські свята настіль-
ки сильні, що я приніс світло у вашу 
оселю. Від сьогодні ваша сім’я буде 
жити у злагоді, любові та мирі. Від-
тепер ви будете, як і інші українські 
родини, святкувати Різдво та Велик-
день. Будете колядувати, засівати, 
писаки фарбувати... Бог завжди буде 

з вами. Моліться! Будьте щасливі! 
Пам’ятайте: немає нічого міцнішого, 
ніж сильна віра та щира молитва!».

Після цих слів Різдвяний Ангел 
зник у яскравому світлі, яке згодом 
погасло. Того дня Іванко прокинувся 
раніше ніж зазвичай. З великою ра-
дістю ділився враженнями від спіл-
кування з Різдвяним Ангелом. Відтоді 
життя в родині змінилося, як сказав 
Ангел. Всі подобрішали, з великою 
любов’ю приготовлялися до свят, го-
тували Святу вечерю, вивчали коляд-
ки. З тих пір кожного року щаслива 
Іванкова родина збирається за свят-
ковою вечерею, згадують Різдвяного 
Ангела та його слова: «Немає нічого 
сильнішого, як щирі молитви дітей...». 

Тож молімося з вірою, що Різдвя-
ний Ангел дивиться на кожного з нас.

Яна ОЛЕНЧУК, 3-Б кл. «Віра»

Моє Різдво 
особливе... 

Найбільш родинним святом се-
ред зимових є Різдво Христове, 
яке розпочинається Святим Ве-
чором. Ми святкуємо його в селі 
у бабусі. Перед вечерею йдемо 
на могилу до моєї мами (яка по-
мерла, коли мені було вісім міся-
ців), а цього року — ще й до ді-
дуся. Коли сходить перша зірка, 
ми сідаємо до святкової вечері, 
яку розпочинаємо спільною мо-
литвою. На Різдво приходить тато 
з бабусею і приносять мені по-
дарунки. А ще радісніше стає на 
душі, коли приходять колядники. 

Соломія ШКРОМИДА,  
2-Б кл. «Зернятко»

Прийшло Різдво 
Прийшло Різдво
І радість дітям принесло:
Христос наш народився!
Прославимо Його!

У стайні, де жили овечки,
Марія народила Сина.
Зоря в небі засяяла — 
Зраділа Україна!

Всі діти колядують
І весело святкують.
Співають, засівають,
Щиро Бога прославляють.

Ольга ГЕРАСИМЧУК,  
3-В кл. «Любов»

Загадки
З неба падають сніжинки,
Прикрашаємо ялинки.
Рік старий кудись утік,
Так приходить ... (Новий рік)

Олександр РУДКО,  
3-А кл. «Надія»

Сніг навколо нас кружляє,
Біле в’яже кружево!
Раз на рік таке буває:
Свято! Сніг! Зима! ... (Різдво!).

Злата РУДКО,  
3-А кл. «Надія»

Свято Різдва
Одне з найулюбленіших ро-

динних свят є Різдво. До нього 
готуються заздалегідь, вивчають 
колядки, ставлять вертепні виста-
ви. Напередодні Різдва є Свята 
вечеря. Дідусь заносить до хати 
дідуха. Я застеляю стіл білим 
обрусом. Мама з бабусею готу-
ють дванадцять страв. Як тільки 
з’явиться перша зірка, уся роди-
на спільно молиться та дружно 
сідає до столу і смакує кутю. На-
стає довгоочікувана мить — ми 
починаємо колядувати. 

Мені дуже подобається Різдво, 
адже воно завжди неповторне, 
наповнює наші душі спокоєм, ми-
ром, любов’ю та радістю і зали-
шає у серці незабутні враження. 
З великим нетерпінням та надією 
чекаю цього свята. 

Єлизавета КУХНІЙ,  
4-В кл. «Веселка»

Акровірш 
Разом ми усі святкуймо,
І кутю щедро смакуймо.
Знову прийде свято в дім,
Добре буде нам усім.
Вийдемо колядувати,
Ох, яке чудове свято!

Катерина ЗУБАЧ,  
3-В кл. «Любов»

Дитяча сторінка

Різдвяна зірка вже на небо-
зводі, щоб сповістити 
світові новину про наро-

дження  Ісуса. Серце, сповне-
не радості та любові, лине до 
новонародженого Спасителя. 
У променях Різдвяної ночі по-
вільно згасають душевний 
біль та тривога. Натомість, 
як Божий дарунок, приходить 
упевненість у завтрашньому 
дні та відчуття щастя від того, 
що ми, люди, з’явилися тут, на 
Землі. Хочеться робити лише 
хороші справи, не загубитися 
у вирію життя, не змарнувати 
жодного прийдешнього дня. 
Душа немов народжується 
вдруге і стає добрішою, мило-
серднішою. От би тільки збе-
регти її такою назавжди... 
Пам’ятаймо, що це свято несе 
нам затишок, любов та напов-
нює наші серці незабутніми 
враженнями, якими поділять-
ся учні Католицької школи 
святого Василія Великого.

Сторінку підготували учні, вчителі та бібліотекар Католицької школи святого Василія Великого.

Пригода напередодні Різдва
Напередодні народження  Ісуса Христа захворіла Різдвяна Зірочка. Вона 

світила тьмяно, була засмученою та зажуреною. Переживала, якщо вона 
вчасно не засвітить на нічному небі, то люди не знатимуть про народжен-
ня Божого Сина. Зірочка гірко заплакала. Цілий потік сльозинок полився на 
землю. Люди думали, що це дощик.

Один маленький Ангелик здогадався, що на небі виникла якась проблема. 
Він швиденько полетів до Зірочки й спробував її полікувати. Але у нього нічо-
го не вийшло. Тоді він швиденько покликав на допомогу найкращих Ангелів-
лікарів, яким ледь вдалося її вилікувати. А головне, що вони встигли це зро-
бити вчасно. Зірочка була вдячна їм і щосекунди ставала все яскравішою.

Надворі вечоріло. А на небі вже засвітилася найяскравіша Різдвяна Зі-
рочка, яка сповіщала про народження Христа. У людських оселях запалю-
валися свічки. Люди з молитвою приступали до Святої вечері та колядками 
прославляли Спасителя світу. Разом з людьми раділи й усі Ангели, а особ-
ливо мале Ангелятко. 

Марія МАЗУР, 4-А кл. «Радість»

Казка про Різдвяного Ангела
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j C 9 C y

Парафіяни храму Різдва Христо-
вого смт. Букачівці щиросердечно ві-
тають з Новорічними і Різдвяними 
святами та святим Йорданом декана 
Букачівського

о.-митр. Мирослава ЛЮБІНЦЯ.

Всечесний отче, складаємо найщи-
ріші слова вдячності, шани й любові 
за невтомну працю, чуйне ставлення, 
терпіння, мудрі настанови і науки.

Нехай люблячі серця Новонаро-
дженого  Ісусика та Матінки Божої 
благословляють Вас усіма ласками, 
посилаючи міцне здоров’я, родинне 
тепло, затишок, силу і наснагу.

Цар світу спустився, щоб Вас 
привітати,

В родинному колі всі душі обняти.
Хай диво різдвяне і час коляди

Пошлють Вам здоров’я  
гірської води.

Хай Божа любов в цілім світі 
настане

І мир подарує  Ісусик-дитина,
Хай Ваш покровитель з небес 

завітає,
Свою благодать вселаскаву зсилає.

j C 9 C y

Парафіяни храму св. свмч. Йоса-
фата с. Липівка Тисменицького дека-
нату вітають з Різдвом Христовим та 
днем Ангела свого пароха

о. Василя ФІГОЛЯ.

Всечесний отче! У цей благосло-
венний час Різдвяних свят складає-
мо Вам найщиріші слова вдячності, 
шани, поваги й любові за невтом-
ну працю, чуйне ставлення, мудрі 
 поради.

Щиро просимо Новонародженого 
 Ісуса, щоб за молитвами Вашого опі-
куна св. Василія Великого дарував 
Вам та Вашій родині міцне здоров’я, 
добробут, щастя та посилав Вам сили 
й наснаги, благословив на подальшу 
працю в Божому винограднику, а Пре-
чиста Діва зіслала Вам багато благо-
даті на довгий вік, на многії літа!

j C 9 C y

Парафіяни церкви св. Кирила і Ме-
тодія м. Калуша вітають з днем Ангела

о. Степана СКІБІЦЬКОГО.

Наш отець — і в храмі, і в наших 
домівках, мудрий порадник, простий, 
щирий, людяний. Ревно дбає про 
майбутнє нашої Церкви — наших ді-
тей, одночасно заохочуючи їх до кате-
хизації, сповіді та прийняття Найсвя-
тіших Тайн.

Схиляємо голови з почуттям вдяч-
ності за Вашу, отче, жертовність, віру, 
глибокоповчальні проповіді, після 
яких стаємо ближчими до Бога. Бажа-
ємо Вам у доброму здоров’ї і надалі 
твердо стояти на Петровій скелі та 
впевнено вести нас дорогою добра, 
злагоди й любові. Рясних Вам Божих 
ласк і благодатей на многії і благії літа!

j C 9 C y

Парафіяни церкви Благовіщення 
Пресвятої Богородиці с. Чукалівка Ли-
сецького деканату сердечно вітають 
з Різдвяними та Новорічними святами 
свого пароха

о. Любомира ПАЛИВОДУ.

Стан священства — найсвятіший 
з усіх станів і водночас найважливі-
ший. Бог, знаючи трудність земної 
мандрівки, зі своєї доброти послав 
Вас душпастирем нашої парафії. Все-
чесний отче, Ви опікуєтеся душами 
людей, дбаєте про наше спасіння, 
робите видимою присутність  Ісуса 
Христа. Отож прийміть найщиріші по-
бажання міцного здоров’я, щастя та 
Божого благословення на подальшу 
плідну працю. 

Нехай Новонароджене Дитятко  Ісус 
кріпить Вас у силі й витривалості в не-
легкій праці на душпастирській ниві, 
щоб Ви могли до кінця вести Боже ста-
до дорогою до вічного щастя і прослав-
ляти Господа з Ангельським хором, спі-
ваючи «Слава на висотах Богові».
На землю спустилась святкова пора, 

З снігами у гості іде Коляда.
Зоря Вифлеємська у небі горить,

Малятко Святе у домівку спішить.
У Вашу оселю заходить Різдво,

Ангелик з ягнятком  
приносять тепло,

Цар світу спустився, щоб  
Вас привітати,

В родинному колі всі душі обняти.
Хай диво Різдвяне і час Коляди

Пошлють Вам здоров’я  
гірської води,

Хай злагода й щастя в родині 
панують,

А люди шанують й повагу дарують.
Хай віра Христова зростає 

з роками,
А сила молитви єднає нас з Вами.

Хай дзвоник Різдвяний  
з небесних вершин

Любов і надію пошле у Ваш дім.
Хай  Ісусик з піднебесся  

Вас охороняє,
Омофором всю родину Вашу 

покриває.

j C 9 C y

Парафіяни храму Святого Духа 
м. Калуш щиро вітають з Різдвяними 
святами свого духовного наставника

о. Ігоря ПРИШЛЯКА з родиною.

Всечесний отче, прийміть щирі ві-
тання в знак великої поваги до Вас 
як духовного провідника, взірця спо-
движницької праці в ім’я служіння 
 Богові. 

Нехай народжене Дитятко  Ісус, яке 
оселилося у Вашому серці, дарує Вам 
радість, здоров’я та душевний спокій. 
Нехай додасть Вам сили у ревній пра-
ці на Христовій ниві, щоб своїми уста-
ми і добрими ділами прославляли Не-
бесного Отця та вели доручене Вам 
стадо правильною дорогою до вічного 
Царства Божого.

j C 9 C y

Парафіяни, церковний комітет 
с. Міжріччя Болехівського деканату 
щиро вітають з Новим Роком та Різд-
вом Христовим

о.-митр. Федора ЮРІВА 

 

та о. Володимира САВЧИНА. 

З Різдвом Христовим Вас вітаєм 
в цьому році,

Щоб Вам щастя сприяло  
на кожному кроці,

Нехай благодать Божа Вас не обминає,
Дай Вам, Боже, щастя, здоров’я,  

що серце бажає.
Все зерно, що будете сіяти,  

нехай буде цільне,
Та щоб Ваше серце завжди було вільне
Від нещастя, клопоту, лихої години.

Дай Вам, Боже, щастя й добра 
кожної хвилини.

j C 9 C y

З Різдвяними та Новорічними свя-
тами, а також із 25-річчям священства 
та днем Ангела вітають свого доброго 
батька і учителя 

о. Миколу ВАРЦАБ’ЮКА

духовні діти парафії св. о. Миколая 
с. Старий Лисець Лисецького деканату.

Нехай Господь за нашими молитва-
ми зсилає на Вас своє милосердя, муж-
ність, мудрість і терпеливість. Щоб кож-
не серце довіреної Вам людини, до якої 
Господь стукає через Вас, відчинялося 
і врятувало свою душу. Хай зерно Божої 
любові, яке Ви щиро засіваєте на Гос-
подній ниві, проросте і вродить стократ 
любов’ю добрих діл до ближнього. Хай 
служіння люду Божому на славу Господ-
ню приносить Вам велику радість, зміц-
нює здоров’я, а Господь благословить 
Вашу працю, добрі наміри і наповнить 
їх дарами Святого Духа на многії літа!

j C 9 C y

Родина Гармати та Смігоровських 
вітають із 60-річчям та днем Ангела 

о. Василя ІРОДЕНКА.

Нехай проміння Вифлеємської зір-
ки провадить Вас стежками Христово-
го виноградника, де Ви гідно засіває-
те зерно Божої правди, а Новонаро-
джене Дитятко  Ісус у ці святкові дні 
обдаровує Вас щедрими небесними 
й земними ласками.

Хай Бог Вас благословляє,
Здоров’я і натхнення посилає,
Хай у Вашій хаті радість вікує,
Христос рожденний мир дарує.

j C 9 C y

Парафіяни храму Собору Пресвя-
тої Богородиці та Йосифа Обручника 
с. Раків Долинського деканату вітають 
з Новим роком, днем народження та 
Різдвяними святами

о. Віталія СЕМАНІВА.

Всечесний отче, у перший день зи-
мової пори святкуєте Ви свої іменини. 
Прийміть же і від нас дари, що прось-
бами до Бога линуть. Щиро дякуємо 
Вам за невтомну працю на нашій пара-
фії, доброту і ласку, чуйне серце і мудрі 
зерна Христової науки. Нехай святко-
вий настрій, весела коляда об’єднають 
Вас у щасливому родинному колі. 

Бажаємо Вам миру, який  
заповідали ангели людям, 

Любові, з якою бігли пастушки  
до вертепу,

Віри, з якою йшли мудреці  
до Вифлеєму.

Хай  Ісус Новонароджений,
Що прийшов спасти весь світ,
Дасть Вам вік благословенний

І прожити многа літ!

j C 9 C y

Парафіяни храмів св. Миколая та 
Різдва Христового с. Підгір’я сердеч-
но вітають із 60-річчям, Різдвяними та 
Йорданськими святами свого пароха, 
декана Богородчанського

о.-митр. Петра ДИРІВА.

Всечесний отче! Прийміть щирі ві-
тання в знак великої поваги до Вас як 
духовного провідника, взірця сподвиж-
ницької праці в Христовому виноград-
нику в ім’я служіння Богові. Дякуємо 
Вам за зерна любові, милосердя, віри 
й надії, що засіваєте в наших серцях.

Молитовно зичимо Вам міцного 
здоров’я, духовних і тілесних сил від 
вод Йорданських, світла Вифлеєм-
ської зорі на життєвому шляху, злаго-
ди й миру, родинного тепла й щастя 
людського, наснаги у добрих починан-
нях, сили й мудрості надалі засівати 
Христову ниву добірними зернами.
Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, що Вам тільки треба.
А Матінка Божа — Цариця свята

Дарує щасливі і многії літа!

j C 9 C y

Священики Богородчанського та 
Солотвинського деканатів вітають із 
60-річчям декана Богородчанського

о.-митр. Петра ДИРІВА.

Всечесний отче, прийміть найкращі 
побажання міцного здоров’я, щастя 
і Божого благословення. Хай Ваше 
серце буде зігріте теплом людської 
вдячності та шани, кожен день буде 
осяяний високим злетом душі, а доб-
ре самопочуття та гарний настрій ста-
нуть запорукою Вашої праці. Хай здій-
сняться всі Ваші мрії. Благословення 
й опіки Пречистої Діви Марії над Вами 
та Вашою родиною. 

Вітаємо! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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j C 9 C y

Парафіяни церкви св. Івана Бого-
слова м. Богородчани вітають з Різд-
вяними святами 

о. Івана МАЧКОДЕРУ

та о. Михайла МОМОТА.

Всечесні отці, нехай проміння Ви-
флеємської зірки провадить Вас стеж-
ками Христового виноградника, де Ви 
гідно засіваєте зерна Божої правди, 
а Новонароджене Дитятко  Ісус у ці 
святкові дні обдаровує Вас і Ваші ро-
дини щедрими небесними й земними 
ласками.

Хай Бог Вас благословляє,
Здоров’я і натхнення посилає,
Хай у Вашій хаті радість вікує,
Христос рожденний мир дарує.

Щоб радість і щастя з Вами царило,
Щоб сонце з неба Вас благословило,

Христос родився — радість  
для світу,

Мир Вашій хаті на многії літа!

j C 9 C y

Парафіяни храму св. о. Миколая 
с. Кро пивник Калуського деканату 
щиро вітають з днем Ангела свого 
 пароха

о. Василя ГЛАДЕНЬКОГО.

Всечесний отче, нехай веселою 
колядою, щирою молитвою відгук-
неться у Вашому серці світло зорі, 
що засіяла над Вифлеємським верте-
пом, а радісна звістка про народжен-
ня Месії наповнить Вас вірою, надією 
і любов’ю на довгі й щасливі роки.

Прийміть вітання найщиріші! 
Здоров’я, щастя бажаєм не на рік —

На все життя бажаєм його щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік.

Хай Бог милосердний  
з високого неба

Дарує усе, чого Вам треба.
А Матінка Божа — Цариця свята

Дарує здоров’я й щасливі літа.
Ангел Божий нехай береже,

Стежинами щастя Вас веде.
 Ісус Христос з небес благословляє,

Многії і благії літа Вам зсилає!

j C 9 C y

Отця Василя ЗАВЕРАЧА,

пароха храму св. Ап. Петра і Павла 
с. Залуква Галицького деканату, 

щиро вітають парафіяни з Різд-
вом Христовим, днем народження та 
днем Ангела.

Всечесний отче, прийміть від нас 
щиру подяку, низький уклін за до-
броту, людяність, відданість, повагу 
і любов. Нехай Ваше серце і надалі 
буде відкрите для всіх, хто потребує 
Божого слова. Хай Новонароджене 
Дитятко  Ісус провадить Вас по світлих 
стежках Божих наук і за молитвами 
Матінки Божої зсилає на Вашу родину 
і на всю Україну дари Святого Духа.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, 
рясних Божих ласк, щирості, доброти, 
любові, радості, миру, світла Божої 
премудрості, опіки св. Василія Вели-
кого. Діліть разом з нами цю віру, на-
дію і любов ще многії і благії літа!

j C 9 C y

Парафіяни церкви влмч. Дмитрія 
с. Задністрянськ Більшівцівського де-
канату щиросердечно вітають з Різд-
вом Христовим та днем Ангела свого 
пароха

о. Василя ЯРЕМЧУКА.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, 
рясних Божих ласк і благодатей. Хай 
Ангел-хоронитель оберігає Вас і Вашу 
родину на всіх життєвих дорогах.
Нехай завжди благословенним буде 
Священичий шлях, що Вам в житті 

дано.
Хай Вас  Ісус опікує, а люди

У серці Вашім бачать джерело
Любові, миру, світла, благодаті.
Хай кожне слово мудрістю цвіте.
Ви вибрані й покликані плекати
Зерно Господнє — вічне і святе.

А ми щасливих многа літ бажаєм,
Всіх благ життя і ласки із небес.

За молитви, що душі й світ 
спасають,

Нехай Господь сердечно Вам 
воздасть.

j C 9 C y

Парафіяни церкви св. Арх. Михаїла 
с. Угринів Лисецького деканату щиро 
вітають з днем народження, Новим 
роком та Різдвом Христовим

о. Олега ЗАЛЕСЬКОГО.

Дорогий отче, прийміть низький 
уклін та визнання глибокої поваги за 
Вашу сумлінну працю на Христовій 
ниві. Нехай Всемилостивий Господь 
за молитвами Пресвятої Богородиці 
наділяє Вас та Вашу родину міцним 
здоров’ям, благословляє кожен Ваш 
день, просвітлює світлом правди Ваш 
життєвий шлях та дарує Вам сили 
і наснагу в проповідуванні Божого 
слова. 

Ви гідний направду є Божий сіяч,
Ви бережно зерна кладете у ґрунт,

Вертаєте радість там, де був плач,
Приносите спокій там, де був бунт.

Прийшовши, лишаєте мудрості 
слід,

Щодня ми молимося, отче,
За Вас найкращими словами,

Щоб Ви були ще довгі роки з нами.

j C 9 C y

Парафіяни та спільнота «Матері 
в молитві» церкви Воздвиження Чес-
ного Хреста селища Лисець щиро ві-
тають з Новим роком та Різдвом Хрис-
товим своїх духовних наставників

о. Федора БОЙКА

 

та о.-сотрудника Василя 
СКУРЧАНСЬКОГО.

Всечесні отці, слово Боже, яке 
лунає з Ваших уст, виводить нас із 
темряви до світла, зміцнює духовно, 

об’єднуючи в єдину християнську ро-
дину. Завдяки Вам всемогутній дух 
світлого народження Христового за-
вжди перебуває у наших серцях. Ми 
вдячні Вам за це. 

Нехай Різдвяні дзвони — вісники 
народження Господа і Спасителя — 
принесуть у Ваші домівки мир і віру, 
любов і достаток. Хай Ваші серця бу-
дуть зігріті теплом людської вдячнос-
ті та шани, кожен день буде осяяний 
високим злетом душі, а добре само-
почуття та гарний настрій стануть 
запорукою Вашої праці. Нехай день 
Різдвяний приносить надію, а Матінка 
Божа омофором покриє. Хай Ангели 
Господні Вас охороняють, священичу 
дорогу Вам освітляють! 

Хай Новий рік, що завітає,
Дарує все, що серце забажає,

Колядкою на щастя Різдво 
благословляє,

Радійте, святкуйте — Христос  
ся рождає!

j C 9 C y

Парафіяни храму св. Параскеви 
с. Старуня Солотвинського деканату 
щиросердечно вітають з Новорічними 
та Різдвяними святами

о. Ярослава ДИРІВА 

 

та о.-сотрудника Івана 
ХЕРМАНЧУКА.

Всечесні отці, прийміть від нас ві-
тання й побажання миру, здоров’я, 
щастя та всіляких гараздів Вам та Ва-
шим родинам.

Нехай Слово, що стало Тілом, по-
благословить Ваші уста, щоб через 
Вашу проповідь ще більше людей 
горнулося до Найсолодшого  Ісусового 
Серця. Нехай любов Святого Духа че-
рез Ваше служіння щедро перелива-
ється на всіх, хто потребує Вашої по-
ради й молитви.

Нехай ясний промінчик Вифлеєм-
ської зорі загляне у Вашу оселю і спо-
вістить про народження Сина Божого. 
Хай Новонароджений  Ісусик із Своєю 
Матір’ю зішле своє благословення на 
Вашу родину, на Вашу хатину, на всю 
Україну!
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