
НОВА ЗОРЯ

Дорогі наші читачі 
«Нової Зорі»!

Христос Воскрес! 

Воістину Воскрес!

Кожного разу, коли приходить 
світлий празник Воскресіння Хрис-
тового, я дуже люблю читати ури-
вок зі Святого Письма про зустріч 
Воскреслого Христа зі своїми учня-
ми по дорозі до Емауса. В ньому 
йдеться про те, що розчаровані учні 
скаржаться «Незнайомцю», котрий 
йде біля них, на подію, яка сталася 
в Єрусалимі, розказують про Хрис-
та, який помер і це спричинило їхнє 
розчарування. Вони кажуть: «А ми 
сподівались, що це він той, хто 
має визволити Ізраїля». Євангеліє 
каже, що Ісус особисто йшов біля 
них, розмовляв з ними, вияснював 
писання, але було «очі їм заступи-
ло, щоб його не пізнали...». І в один 
момент Христос, вислухавши їхні 
нарікання, каже: «О безумні й по-
вільні серцем у вірі супроти всього, 
що були пророки оповіли!». Відтак 
Христос залишився у їхньому домі 
і «як він був за столом з ними, взяв 
хліб, поблагословив і, розламавши 
його, дав їм. Тоді відкрилися в них 
очі, і вони його пізнали».

Цей євангельський уривок нага-
дує кожному християнину важливу 
істину: Господь є завжди біля нас 
і в цьому не можна ніколи сумніва-
тися. Але для пізнання Бога треба 
читати Писання, тобто Біблію, і бра-
ти участь у «ламанні хліба» — тоб-
то у Божественній Літургії. У Біблії 
сказано все, що Бог хотів сказати 
нам і що нам потрібне для спасіння, 
а Святе Причастя дає силу людині 
жити так, як треба і як цього від нас 
просить Господь.

У цей пасхальний час від імені 
всієї редколегії «Нової Зорі» вітаю 
Вас і дякую Вам за те, що Ви пе-
редплачуєте й читаєте наш часо-
пис. Бажаю Вам і собі, щоб ми що-
денно знаходили час на читання 
Святого Письма, на глибше пізнан-
ня Бога і ніколи не опускали можли-
вості брати участь у Святій Літургії. 
А Свята Церква через звук дзвонів 
нам про це нагадує кожної неділі 
й свята. Згадайте всіх нас у Ваших 
молитвах.

о. Йосафат БОЙКО, ВС
головний редактор

Слово редактора
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«Не бійтеся! Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп’ятого. Він воскрес, Його нема тут».   
  Мр. 16, 6.

Цей тиждень в подіях

7 квітня 
Велика субота
Благовіщення Пречи-
стої Діви Марії

7 квітня 2009 р.
В Архикатедрально-
му соборі Святого 
Юра у Львові відбу-
лася Архиєрейська 
хіротонія о. Святос-
лава (ШЕВЧУКА). 

8 квітня
Світлий празник Пас-
хи Господньої
Собор Архангела 
Гавриїла

9-14 квітня
Великодній тиждень. 
Тиждень загальниці

11 квітня 1945 р. 
Митрополит Йосиф 
(СЛІПИЙ) Єпископи 
Kиp Миколай (ЧАР-
НЕЦЬКИЙ), Kиp Ни-
кита (БУДКА), Kиp 
Григорій (ХОМИШИН) 
та Kиp Іван (ЛЯТИ-
ШЕВСЬКИЙ) були 
ув’язнені радянською 
владою.

15 квітня
Томина неділя

Воскреснути разом з Христом
Великоднє послання  
Блаженнішого Святослава

стор. 3

Великоднє 
послання  
«Urbi et Orbi» 
Папи Франциска:

«Існує слово,  
яке йде далі 
і яке може вимо-
вити лише Бог:  
це слово  
Воскресіння».

стор. 2

Христове Воскресіння в одну мить перемінило біль і смерть у радість!
Христос дарує нам Нове життя і відкриває простір для продовження дії 
воскресіння у нашому житті через Святого Духа.
Для Нього вже не існує «зачинених дверей». Він проникає в усі глибини 
нашого буття, щоб зцілити наші рани та принести життя і мир. 
Нехай же наші серця наповняться Божою радістю, миром, надією 
і любов’ю!

Пасхальною радістю ділиться з вами 
уся редколегія часопису «Нова Зоря».

Воскресіння день,  
просвітімося, 
люди!

Пасхальне 
послання 
 Архієпископа 
і Митрополита 
Кир Володимира 
 Війтишина

стор. 2

http://ecumenicalcalendar.org.ua/2018/04/07/apostle/velika-subota
http://ecumenicalcalendar.org.ua/2018/04/07/apostle/blagovischennya-prechistoyi-divi-mariyi
http://ecumenicalcalendar.org.ua/2018/04/07/apostle/blagovischennya-prechistoyi-divi-mariyi
http://ecumenicalcalendar.org.ua/2018/04/08/apostle/svitliy-praznik-pashi-gospodnoyi
http://ecumenicalcalendar.org.ua/2018/04/08/apostle/svitliy-praznik-pashi-gospodnoyi
http://ecumenicalcalendar.org.ua/2018/04/08/apostle/sobor-arhangela-gavriyila
http://ecumenicalcalendar.org.ua/2018/04/08/apostle/sobor-arhangela-gavriyila
http://ecumenicalcalendar.org.ua/2018/04/15/apostle/tomina-nedilya
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Пасха Господня, Пасха від 
смерти, бо до життя і від землі 
до небес Христос Бог нас пере-
вів, перемоги пісню співаємо.

ХРИСТОС ВОСКРЕС 
ІЗ МЕРТВИХ!

(Канон Пасхи)

Всечесні отці, преподобні монахи 
та монахині, дорогі семінарис-
ти, возлюблені брати і сестри 

у Христі, щиросердечно, з глибоким 
почуттям Пасхальної радості, вітаю 
вас з великим святом Світлого Хрис-
тового Воскресіння. 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Воскресіння — це торжество пере-
моги життя над смертю, торжество 
перемоги Бога над гріхом, торжество 
перемоги любові над гординею.

Розважаючи над таємницею Во-
скресіння, ми дякуємо Господеві за 

все, що Він нам дає. Цього року було 
багато радості та скорботи, а чима-
ло випробувань ще попереду. Але 
ми віримо, що Воскреслий Господь 
з нами. Спаситель йде нам назу-
стріч і простягає Свою руку допомо-
ги у всіх обставинах нашого життя. 
Через різноманітні терпіння та спо-
куси ми гартуємось, як золото у вог-
ні, й досягаємо своєї досконалості 
у чеснотах. 

Земне життя Спасителя було спо-
внене труднощів, перешкод, нерозу-
міння, страждань і завершилося хрес-
ною смертю. Проте Господь виявився 
сильнішим за ці випробування. Він по-
казав силу Своєї Божественної при-
роди — воскрес. 

Ми, християни, у нашому житті 
йдемо тим самим шляхом і перема-
гаємо все вірою у Воскреслого Хрис-
та, нашого Господа. Перші слова по 
Воскресінні, які промовив  Ісус Хрис-
тос до апостолів, були: «Мир вам». 
Перше прохання, яке виголошують 

священнослужителі на Літургії у на-
ших храмах по всій Україні, є: «В мирі 
Господеві помолімся”. Як дуже ми 
сьогодні потребуємо миру в наших 
серцях, родинах, громадах, містах 
і селах, а особливо – в нашій Батьків-
щині Україні. Мир — це великий дар, 
завдяки якому можемо молитись, 
творити, працювати, жити. Особливо 
сьогодні вас прошу перш за все помо-
литись до Воскреслого  Ісуса за наших 
воїнів, синів і дочок, які стоять на охо-
роні миру. «Блаженні миротворці, бо 
вони синами Божими назвуться» (Мт. 
5, 9). Вони є тими, які творять мир для 
всіх нас.

Згадуючи живих, не можемо забути 
всіх, хто віддав своє життя за Україну. 
Молимося за упокій тих, хто загинув 
на полі бою, в полоні, помер від ран 
і не дожив до цього великого свята. 
Нехай же Господь упокоїть їхні душі 
у Своїх Небесних оселях. Разом з тим 
наш низький уклін і вдячність бать-
кам, які виховали наших героїв. 

У цей спасительний день святої 
Пасхи поділімося радістю свята із на-
шими батьками, дітьми, братами і се-
страми, з нашими ближніми, друзями 
і знайомими. Постараймося передати 
цю велику радість скорботним і зне-
доленим, хворим і немічним, усім, хто 
потребує нашої уваги та підтримки.

З цією великою радістю Воскресін-
ня Христового вітаємо всіх вас: духо-
вних пастирів, монахів і монахинь, 
представників усіх гілок української 
влади, науковців, лікарів і вчителів, 
студентів і шкільну молодь, батьків 
і дітей та усіх людей доброї волі!

Благодать Воскреслого Господа 
нашого  Ісуса Христа нехай буде з усі-
ма вами!

Веселих свят!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

† ВОЛОДИМИР Війтишин,
Архієпископ і Митрополит  

Івано-Франківський УГКЦ

Воскресіння день, просвітімося, люди! 

Голос Церкви

Пасхальне послання Митрополита

Дорогі брати й сестри,                     
благодатної вам Пасхи!

 Ісус воскрес із мертвих. 
Христос Воскрес!

По всьому світі у Церкві відлунює 
це звіщення, разом із піснепівом 
«Алилуя”:  Ісус є Господь, Отець во-
скресив Його і Він назавжди живий 
посеред нас. Алилуя!”.

Сам  Ісус наперед провістив Свою 
смерть і воскресіння за допомогою 
образу зерна пшениці. Він казав: 
«Пшеничне зерно, коли не впаде на 
землю і не завмре, залишиться са-
ме-одне; коли ж завмре, то рясний 
плід принесе» (Ів. 12, 24). Ось, саме 
це і трапилося:  Ісус, пшеничне зерно, 
посіяне Богом у борознах землі, по-
мерло, вбите гріхом світу; два дні пе-
ребувало в гробі; але ця Його смерть 
вміщала всю могутність Божої любо-
ві, яка вирвалася назовні та явилася 
третього дня, того самого, який свят-
куємо: в Пасці Христа Господа.

Ми, християни, віруємо та знаємо, 
що Христове воскресіння — це справ-
жня надія світу, яка не розчаровує. Це 
сила пшеничного зерна — ота сила 
любові, яка знижується та віддається 
до кінця і яка дійсно оновлює світ. Ця 
сила також і сьогодні приносить плід 
в борознах нашої історії, позначеної 
багатьма несправедливостями та на-
сильствами. Приносить плоди надії та 
гідності там, де існує нужда та виклю-
чення, де є голод та немає роботи, се-
ред біженців та шукачів притулку, час-
то відкинених актуальною культурою 
відкинення немов непотребу, серед 

жертв торгівлі наркотиками, торгівлі 
людьми та рабства наших часів.

І сьогодні ми просимо плодів миру 
для всього світу, починаючи від улю-
бленої та скривавленої Сирії, насе-
лення якої виснажене війною, якій 
не видно кінця. В цю Пасху нехай же 
світло Воскреслого Христа просвітить 
сумління всіх політичних та військових 
керівників, аби без зволікань поклас-
ти край триваючому винищенню, щоб 
було пошановане гуманітарне право 
й були вжиті заходи для полегшення 
доступу до допомоги, якої ці наші бра-
ти й сестри терміново потребують, од-
ночасно запевнюючи відповідні умови 
для повернення переміщених осіб.

Плодів примирення випрошуємо 
для Святої Землі, що також і цими 
днями зранена відкритими конфлік-
тами, які не щадять беззбройних, для 
Ємену та всього Близького Сходу, 
аби діалог та взаємна пошана пере-
важили над поділами і насильством. 
Нехай же наші брати й сестри в Хрис-
ті, які часто зазнають сваволі та пе-

реслідувань, змо-
жуть бути світлими 
свідками Воскрес-
лого та перемоги 
добра над злом.

Цього дня ви-
прошуємо плодів 
надії для тих, які 
прагнуть гіднішого 
життя, насамперед 
у тих частинах Аф-
риканського конти-
ненту, що страж-
дають від голоду, 
місцевих конфлік-

тів та тероризму. Нехай же мир Во-
скреслого зцілить рани в Південному 
Судані: відкриє серця на діалог та 
взаєморозуміння. Не забуваймо про 
жертви цього конфлікту, насамперед 
про дітей! Нехай не забракне солідар-
ності з багатьма людьми, змушеними 
залишити свої землі та позбавленими 
найнеобхіднішого для життя.

Плодів діалогу випрошуємо для 
Корейського півострова, аби перего-
вори, що саме тривають, сприяли гар-
монії та примиренню регіону. Нехай 
же ті, на кому лежить безпосередня 
відповідальність, діють мудро та роз-
судливо задля сприяння добру корей-
ського народу та збудування взаємин 
довіри в лоні міжнародної спільноти.

Плодів миру просимо для України, 
аби зміцнювалися кроки на користь 
згоди та були полегшені можливості 
для здійснення гуманітарних ініціа-
тив, яких потребує населення.

Плодів розради випрошуємо для 
венесуельського народу, що, як пи-
шуть його пастирі, живе на своєрідній 

«чужині» у власній країні. Нехай же 
силою Воскресіння Господа  Ісуса він 
зможе віднайти справедливий, мир-
ний і людяний шлях для того, щоб 
якнайшвидше вийти з політичної та 
гуманітарної кризи, яка його терзає, 
і нехай не забракне гостинності й до-
помоги для тих його дітей, які змушені 
покинути свою батьківщину.

Нехай же Воскреслий Христос при-
несе плоди нового життя дітям, які 
з причини війн і голоду зростають без 
надії, позбавлені освіти й медичної 
допомоги, а також для похилих віком, 
відкинених, немов непотріб, егоїстич-
ною культурою, яка відсуває набік 
того, хто не є «продуктивним».

Плодів мудрості випрошуємо для 
тих, які в усьому світі мають політич-
ну відповідальність, аби вони завжди 
шанували людську гідність, з посвя-
тою віддавалися на служіння спіль-
ному добру й забезпечували розвиток 
і безпеку своїм громадянам.

Дорогі брати й сестри, також і до 
нас, як і до жінок, що прибігли до 
гробу, звернене це слово: «Чому шу-
каєте живого між мертвими? Його 
нема тут: він воскрес!» (Лк. 24, 5-6). 
Смерть, самотність і страх вже не є 
останнім словом. Існує слово, яке йде 
далі і яке може вимовити лише Бог: це 
слово Воскресіння (пор. Іван Павло ІІ, 
Слово на завершення Хресної дороги, 
18 квітня 2003). Силою Божої любові 
воно «перемагає зло, змиває прови-
ни, повертає грішникам невинність, 
радість — пригнобленим, розвіює не-
нависть, підкоряє могутніх, поширює 
згоду та мир».

Благодатної всім Пасхи!

ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ «URBI ET ORBI» 
Папи Франциска 2018 року
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Високопреосвященним і пре-
освященним владикам, все
світлішим, всечеснішим і пре-
подобним отцям, преподобним 
ченцям і черницям, дорогим 
у Христі мирянам Української 
ГрекоКатолицької Церкви

Христос Воскрес!

Богоотець Давид перед отіненим ков-
чегом граючи веселився. Ми ж, народ 
Божий, святий, прообразів здійснення 
бачивши, веселімось у Бозі, бо воскрес 
Христос як всемогутній.

(Пісня 4 Канону Воскресної утрені)

Дорогі в Христі!
Сьогодні в усій Україні та на посе-

леннях християни сповнюються неви-
мовною радістю. У ту мить, коли впер-
ше чуємо наше традиційне великоднє 
привітання «Христос воскрес!», у душі 
кожного з нас, від наймолодшого до 
найстаршого, відбувається якась гли-
бока зміна. Ми відчуваємо, як зника-
ють усі проблеми і виклики нашого 
життя, як змиваються всі турботи та 
кожна журба, наче «тане віск від лиця 
вогню». Оця радість є плодом Свято-
го Духа та правдивим знаком, що во-
скреслий Господь присутній у наших 
серцях. Богоотець Давид перед отіне-
ним ковчегом граючи веселився…

У шостій главі другої книги Самуїла 
читаємо, як цар Давид на початку сво-
го правління постарався, щоб ковчег 
Завіту був перенесений до столиці, до 
Єрусалима. У цій реліквії зберігалися 
таблиці Божого закону, переданого 
Мойсеєві: вони вважалися найцінні-
шим посіданням Ізраїлю. Ковчег був 
запорукою непереможності староза-
вітного народу та сили його царя. Тому 
Давид зустрічав його з великою радіс-
тю, з танцями. Ця Божа присутність 
серед свого народу і відчуття з боку 
людей священного обов’язку жити за 
Господніми заповідями пізніше дозво-
лять Псалмоспівцеві промовити: «Над 
праведником сходить сонце, над щи-
рим серцем — радість. Радуйтеся, 
праведні, у Господі, і прославляйте 
Його святе ім’я» (Пс. 97, 11-12).

Наша Пасхальна утреня бачить 
у поведінці царя прообраз нинішньої 
пасхальної радості. І хоч прообраз-
ковчег зник у часи вавилонської нава-
ли в VI столітті до Христа, воскреслий 
Господь присутній вічно серед нас: 
«Ось я з вами по всі дні аж до кінця 

віку» (Мт. 28, 20). Уже не прообраз чи 
провіщення якогось непевного та нео-
сяжного майбутнього, а сам Христос, 
який воскрес із мертвих, приходить 
до нас, своїх учнів, як джерело нашої 
сили і перемоги над злом. У Воскре-
сінні, у новині про Його перемогу над 
смертю, — вершина радості і здійснен-
ня всіх пророцтв та прагнень людини.

Веселитися в Бозі — означає до-
зволити перемозі воскреслого Госпо-
да проникнути в мене, звершитися 
в моєму особистому житті. Ідеться не 
про якесь тимчасове почуття, а про 
дійсну участь та причастя Христо-
вого Воскресіння. Святий апостол 
Павло пише: «Бо якщо ми з’єднані 
з Ним подобою Його смерті, то бу-
демо і подобою воскресіння» (Рим. 
6, 5). Святкувати Пасху — це значить 
воскреснути разом із Христом, пере-
могти в Ньому і з Ним. Тож наша ра-
дість у Ньому та з Ним не скоромину-
ща емоція, а постійний стан того, хто 
живе вірою у воскреслого Господа.

Ми ж, народ Божий, святий, прооб-
разів здійснення бачивши…

Сучасна людина в теперішньому 
світі не вміє радіти — вона тішиться 
лише тим, що має, і здебільшого пла-
че від того, що хотіла б мати, але не 
посідає. Сьогодні існує ціла індустрія 
розваг, яка «продає радість», пропо-
нує «купити радість» у вигляді порож-
ніх і хвилевих веселощів, насилля чи 
наркотиків, обіцяє швидке задоволен-
ня без відповідальності, пробує зама-
нити втечею у віртуальну дійсність чи 
земне багатство.

Людина шукає радості, але в цих 
речах її не знаходить. Бо радіти 
без Бога неможливо. Веселощі без 
Бога — це примара, яка швидко роз-
сіюється; це залежність, яка так само 
швидко поневолює та відбирає силу.

Як часто в нинішньому суспільстві 
в ролі «торговців радості» виступають 
безвідповідальні політики, новоявлені 
месії. Порожніми гаслами вони апе-
люють до ницих людських бажань. 
Коштом крові та сліз невинних скрив-
джених людей чи цілих народів обі-
цяють радість «для вибраних», які 
належать до штучно створеного ними 
«міра», і розраховують, що чинити-
муть беззаконня, а все «на всіх язи-
ках» — перефразуємо слова велико-
го Кобзаря — буде мовчати. Але така 
радість збудована на піску кумирів, 

брехні та насильстві, тому немину-
че раніше чи пізніше завалиться під 
власним тягарем.

Ми, натомість, покликані будува-
ти своє щастя і свою радість як свя-

та спільнота дітей Божих. Жити Гос-
подньою радістю нелегко, особливо 
в нинішніх обставинах. Часто ставимо 
собі запитання: чи можемо ми сьогод-
ні радіти? чому ми страждаємо? чому 
з нами це сталося? чи має сенс наша 
боротьба, кров і страждання, смерть 
і розруха? Без пасхального таїнства 
ці запитання залишилися б без відпо-
віді. Однак сам воскреслий Христос 
відкриває нам зміст людського страж-
дання — перемінюючи його в пас-
хальній ході на радість у Господі. Свя-
тий Максим Ісповідник писав: «Якщо 
Бог терпить у тілі, коли Він стає 
людиною, чи ми не повинні радіти, 
коли терпимо? Оце спільне терпін-
ня відкриває нам Царство. Бо істин-
но промовив той, хто сказав: якщо 
страждаємо разом з Ним, то разом 
з Ним і прославимося» (пор. Рим. 8, 
17). Стражденний і воскреслий Гос-
подь присутній у кожній людині, яка 
зазнає терпіння, аж до кінця світу, — 
у кожному людському болю, у кожній 
пролитій сльозі та краплі крові, — і Він 
вводить нас у своє Воскресіння, дару-
ючи нам радість у ньому. Хто терпить 
в ім’я любові до Бога і ближнього, той 
вміє веселитися в Бозі, радіти істин-
ною та вічною радістю Воскреслого.

Веселімось у Бозі, бо воскрес 
Христос як всемогутній

Отож дивімося на наші теперішні 
страждання, особисті, сімейні, місце-
ві, всенародні, у світлі пасхального 
ходу за воскреслим Христом, пере-
ходу в радість, руху в надії на цей 
світлий день, створений Всевишнім. 
Пасха Господня відкриває нашому 
народові істину, що наша боротьба — 
це вхід у Його радість. Наша любов 
до Батьківщини, що кличе нас до са-
мопожертви в ім’я її свободи і неза-
лежності — це насправді дорога до 
Воскресіння. Наш непереможний дух 
дає свідчення перед світом, що не 
треба боятися перед смертоносною 
брехнею та насильством, бо «воскрес 
Христос як всемогутній»!

Сьогодні сам Господь нас поті-
шає — перемінює наш смуток на 
радість, як це сталося із жінками-ми-
роносицями. Вони йшли до Господ-
нього гробу плачучи, а повернулися, 
сповнені істинною радістю в Бозі. 
Ішли в темряві безнадії, а отримали 
світло Воскреслого і звістили апосто-
лам й усьому світові, що Христос во-
істину воскрес. Нехай перемінить нас 
це «чудо, чудо всіх чудес», а через 
нас — наше суспільство і країну, хоч 
би де ми жили.

Дорогі в Христі браття і сестри! Хай 
перемога  Ісуса Христа над смертю 
і злом розвіє наші сумніви та відно-
вить у наших серцях надію і радість. 
Усім вам, в Україні й на поселеннях 
сущим, засилаю свої сердечні вітання 
разом із щирими молитвами. Усім вій-
ськовим та їхнім сім’ям, усім пересе-
ленцям, усім, що плачуть на окупова-
них територіях і в Криму, усім полоне-
ним і ув’язненим сумління свого ради 
і ради любові до України, усім хворим 
і стражденним, тим, що на далеких 
заробітках за кордоном, — кожному 
з вас зичу передусім радості Божої! 
Щиро бажаю вам благословенних Ве-
ликодніх свят, смачного свяченого 
яйця та світлої пасхальної радості!

Благодать воскреслого Господа на-
шого  Ісуса Христа, любов Бога Отця 
і причастя Святого Духа нехай буде 
з усіма вами!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві, при Патріаршому соборі 

Воскресіння Христового,
у п’яту неділю Великого посту, 

25 березня 2018 року Божого.

Великоднє послання Блаженнішого Святослава

«Десять заповідей спокою» святого папи ІванаПавла II
1. Саме цей день я хочу прожити, не намагаю-
чись одразу вирішити всі життєві проблеми.

2. Саме сьогодні зважатиму на свою поведінку: 
буду привітним до людей, не буду критикувати, ви-
правляти чи вдосконалювати нікого, окрім себе.

3. Саме сьогодні буду щасливим, усвідомлюю-
чи, що я створений для щастя не тільки у вічності, 
але і тепер.

4. Саме сьогодні підлаштуюся під обставини, не 
прагнучи, щоб вони підлаштувалися до моїх бажань.

5. Саме сьогодні відведу кілька хвилин свого 
часу для читання. Як їжа потрібна тілу, так і добра 
книжка потрібна для духовного життя.

6. Саме сьогодні зроблю якийсь добрий вчинок 
і нікому про це не скажу.

7. Саме сьогодні зроблю щось, до чого не маю 
жодного бажання. А коли почуватимуся ображе-
ним — не виявлю цього.

8. Саме на цей день складу собі детальний 
план. Можливо, не буду його ретельно дотримува-

тись, але спробую виконати два правила: не буду 
поспішати і буду рішучим.

9. Саме сьогодні буду сильно вірити — навіть 
коли б обставини схиляли мене до чогось проти-
лежного. Бог піклується про мене так, ніби на світі 
більше нікого немає.

10. Саме сьогодні не буду нічого боятися. Осо-
бливо не лякатимуся радості та всього, що краси-
ве. Не боятимуся вірити у Добро і за все дякувати.

Адже все є Божим даром!

ВОСКРЕСНУТИ РАЗОМ З ХРИСТОМВОСКРЕСНУТИ РАЗОМ З ХРИСТОМ
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(Закінчення. Початок у ч. 13)

«Воскресіння день! Просвітімся 
торжеством, і одні одних обні-
мімо, та скажімо: Браття! І тим, 
що ненавидять нас, простім все 
з Воскресінням».

(стихира Пасхи)

І хто ж правий: католики чи право-
славні?

Католицький світ підійшов до цього 
питання з огляду на логіку та практич-
ність: якщо календар відстає, то його 
слід було поправити і далі йти в ногу із 
природою. Для східної (православної) 
ментальності важливіше дотримува-
тися первісної традиції. Однією з най-
більших незгод є те, що дата святку-
вання Воскресіння, згідно з новим 
календарним стилем, може припасти 
перед єврейською Пасхою, або ж в са-
мий день, що, згідно з євангельським 
описом не може бути.  Ісус помер пе-
ред Пасхою, а воскрес вже після неї. 
На думку Східних церков, це є прямим 
порушенням постанов першого Все-
ленського Собору, який постановив 
відносити дату Великодня після свят-
кування Мойсеєвої Пасхи. Цікаво, що 
в 1997 році в Сирії (у знищеному на 
сьогоднішній день війною м.Алеппо) 
відбулася екуменічна нарада Като-
лицької та Православних церков, де 
було досягнуто низку важливих до-
мовленостей щодо майбутньої уніфі-
кації дати Пасхи. Адже через неточ-
ність юліанського календаря та старо-
давність пасхальних таблиць, які були 
складені ще у IV–VI століттях, виникає 
чимало невідповідностей із древніми 
правилами і в православному світі. 
Так, якщо навіть взяти до прикладу 
позаминулий 2016 рік, то перша не-
діля після астрономічного рівнодення 
(21 березня) і першого весняного пов-
ного місяця (23 березня, середа) при-
падала на 27 березня. Це і був «закон-
ний день» католицького Великодня за 
григоріанським стилем, і він відповідав 

всім нормам загальноприйнятої дав-
ньої пасхалії. Отці Нікейського Собору 
могли би це підтвердити. Але за «від-
сталим» юліанським календарем цей 
день датувався 14-м березня і не міг 
бути пасхальним, оскільки фіктивне 
юліанське рівнодення, яке відстає від 
реального на 13 днів, припадало тіль-
ки на 3 квітня. Тому православні поза-
минулого року святкували Великдень 
уже після другого весняного повного 
місяця. Так відбувається у кожен 5-й, 
8-й, 11-й і 19-й роки 19-річного циклу. 
Тим самим, справедливо відзначає 
наш прикарпатський астроном зі сві-
товим іменем Іван Климишин: «Пра-

вославна Церква порушує ті ж самі 
постанови, за виконання яких все ще 
продовжує боротися». 

Тому найкращим вирішенням усіх 
цих проблем може стати, за погоджен-
ням усіх Церков, визначення одного 
спільного дня для християн усього сві-
ту, про що йде мова останніми роками. 
Ще в 2015 році Папа Римський Фран-
циск погодився з пропозицією копт-
ського патріарха Олександрійського 
Феодора Другого уніфікувати дату 
Великодня. Пропозицію підтримали 
також патріарх Антіохії і всього Схо-
ду Ігнатій Єфрем Другий та архієпис-
коп Константинополя і Вселенський 
патріарх Варфоломій Перший. Однак 
наразі немає згоди на це з боку Мос-
ковського Патріархату.

А чому ж тоді УГКЦ в Україні досі 
не перейшла на новий календар, 
а лише за кордоном?

Дуже легко зауважити, що в країнах 
старої діаспори українці абсолютно 
влилися в тамтешню місцеву культу-
ру. Але в країнах новітньої імміграції 

українці все-таки тяжіють до тих тра-
дицій, які залишили вже не так давно 
на своїй батьківщині. Тому вони все-
таки більше схильні до старого стилю, 
бо це те, що їх духовно єднає із своїми 
рідними, яких залишили в Україні… 
Тому Блаженніший Святослав, Отець 
і Глава УГКЦ, в ефірі радіо «Марія» 
6 січня 2016 року, наголосив на тому, 
що ідея переходу на новий календар-
ний стиль не є чужою для УГКЦ, але 
в Україні вона повинна мати екуме-
нічний характер. «Ми будемо мати 
достатньо сили це довершити, коли 
перехід здійснимо разом із нашими 
православними братами. Тоді це при-
хильно сприйметься широким загалом 
України і не породить нових перешкод 
для відновлення єдності єдиної поміс-
ної Київської Церкви», — сказав Бла-
женніший Святослав.

Отож, на завершення поставмо собі 
запитання: чи всетаки варто свят-
кувати Різдво та Пасху разом? 

Опираючись на вищевикладений 
матеріал, кожен читач на це питання 
може відповісти собі сам! Але най-
кращу відповідь знайдемо в Святому 
Письмі! Даючи своїм учням останні 
настанови (Ів. 13-17),  Ісус на закін-
чення Тайної вечері підносить довгу 
молитву до Отця, котру сьогодні часто 
називають Архієрейською молитвою 
 Ісуса Христа. У ній Христос молить-
ся за Церкву всіх часів. Молиться Він 
також і за нас, християн ХХІ століття. 
Молиться Христос за єдність учнів 
всіх часів, які увірують в Нього, завдя-
ки місії, започаткованій апостолами, 
що триватиме протягом всієї історії: 
«Та не лиш за цих молю, але і за тих, 
які завдяки їхньому слову увірують 
в мене, … щоб були всі одно: як Ти, 
Отче, в Мені, а Я у Тобі, щоб одно 
були в Нас і вони, щоб увірував світ, 
що Мене Ти послав» (Ів. 17, 22-23). 

Також і Апостол Павло неодноразо-
во закликає до духовної єдності хрис-
тиян: «Одне тіло, один Дух, як і були 

ви покликані в одній надії — вашого 
покликання. Один Господь, одна віра, 
одне хрещення» (Еф. 4, 4-5). Або: 
«Тож благаю вас, браття, ім’ям Гос-
пода нашого  Ісуса Христа, щоб ви всі 
говорили те саме і щоб не було по-
між вами поділення, але щоб були ви 
поєднані в однім розумінні та в думці 
одній» (І Кор. 1, 10-13). 

Усе християнське вчення закликає 
до єдності, до єдиного спільного вша-
нування нашого Спасителя, до єди-
ної спільної молитви в ім’я віри, миру, 
взаєморозуміння і побудови царства 
Божого вже тут, на Землі. Без сумніву, 
молячись Архієрейську молитву за єд-
ність тих, що увірують у Нього, Христос 
вже тоді найбільше страждав за май-
бутній поділ Його Церкви, яка щойно 
народжувалась. Напевне цей мораль-
ний біль був значно сильнішим від цвя-
хів, якими прибили Його до хреста… 

«Свята грішниця» — вислів, який 
бере свій початок в первісних Отців 
Церкви, розвинений відомим бого-
словом ХХ століття Гансом Урсом 
фон Бальтазаром. Мова йде про 
Церкву. Вона свята, бо заснована 
Христом і «пекельні ворота її не по-
долають» (Мт. 16,18), але заснова-
на вона для спасіння грішників, з яких 
і складається. 

Тому сміливо можемо твердити, що 
Церква як установа, заснована Хрис-
том, є святою, неподільною та єдиною, 
незважаючи на те, що її грішні діти вже 
понад десять століть роздирають оде-
жу Христа, доказуючи свою правоту 
одні одним. Читаючи подібні рядки, 
людській психології притаманно відра-
зу відмежуватися, мовляв, які вони по-
гані ті діти. Але напевне буде великою 
несподіванкою, а може і відкриттям 
для кожного з нас, що ті «вони» — це 
ми, я і ви, дорогі браття і сестри. Тому 
Христос і надалі закликає нас, христи-
ян, православних і католиків, до повної 
єдності та любові, в той час як справа 
диявола — ділити й сіяти недовіру. Ми 
ж, як добрі учні  Ісуса, покликані става-
ти свідками смерті й воскресіння свого 
Спасителя, на початок хоча б у спіль-
ному святкуванні, і прямуючи до по-
вної єдності. Лише тоді Христос наро-
джуватиметься і воскресатиме щодня 
у нашому серці, незалежно від жодної 
календарної дати.

Підготував о. Іван СТЕФУРАК

Напередодні свята Благовіщен-
ня — Дня подяки за дар життя, 
спільнота «Матері в молитві» 
парафії свв. Володимира і Оль-
ги м. ІваноФранківська з благо-
словення о. Володимира Широ-
кого долучилася до молитовно-
го руху — Духовного усиновлен-
ня ненародженої дитини. Цей 
рух зародився після об’явлень 
у Фатімі, ставши відповіддю на 
заклик Матері Божої до молитви 
та покаяння.

Суть духовного усиновлення — це 
молитовна опіка над дитиною, відо-
мою тільки Богу, що матиме загрозу 
смерті ще у лоні своєї матері. Духовне 
усиновлення є випрошуванням Божих 
благодатей для людей, щоб здійсни-
лася переміна сердець, щоб шанува-

ли життя, щоб найближче оточення 
несло допомогу і підтримку ненаро-
дженим дітям, потребуючим матерям 

і родинам. Десятки 
мільйонів зачатих 
життів щороку обри-
ваються ще до наро-
дження. Ненародже-
ні діти закликають до 
нашого сумління.

Молитва завжди 
приносить плоди, 
хоча ми не здатні їх 
іноді відчути або по-
бачити. Святіший 
Отець Венедикт XVI 
навчав: «Хто мо-
литься, той ніколи не 
втрачає свого часу».

Молитва ця три-
ває 9 місяців і по-

лягає в щоденному промовлянні од-
нієї таємниці Вервиці (одне «Отче 
наш…», десять «Богородице Діво…», 

За життя!

Наші свята

«Один Господь, одна віра, 
одне хрещення»  
 (Еф. 4,4-5)

Духовне усиновлення ненародженої дитини
одне «Слава Отцю…»), а також та-
кої молитви: «Господи  Ісусе, за за-
ступництвом Твоєї Матері, Пре-
святої Діви Марії, Яка з любов’ю 
Тебе породила, а також за за-
ступництвом святого Йосифа, 
якому Тебе довірили і який був 
Твоїм Опікуном після народження, 
прошу за цю духовно усиновлену 
мною дитину, яка ще не народи-
лася і зараз перебуває під загро-
зою загибелі. Прошу Тебе, Госпо-
ди  Ісусе, даруй батькам цієї дити-
ни любов і відвагу, щоб вони зали-
шили своїй дитині життя, яке Ти 
сам для неї призначив».

Спробуймо врятувати від за-
гибелі хоча б одне ненароджене 
дитя!

Надія ДЯЧЕНКО, членкиня 
спільноти «Матері в молитві».

Одна Пасха замість двох: 
розкол чи єднання?
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Молитва святого ІванаПавла II за родини 

Б оже, від Тебе похо-
дить всіляке батьків-
ство в небі та на землі. 

Отче, Ти — Любов і Життя. 
Вчини, щоб кожна людська 
родина на землі через Тво-
го Сина,  Ісуса Христа, «на-
родженого від Діви» і через 
Святого Духа, стала істин-
ним храмом життя і любо-
ві для наступних поколінь. 
Вчини, щоб Твоя благодать 
спрямовувала думки і вчин-
ки молодят на благо їхніх 
власних родин та всіх родин 
на світі. Вчини, щоб молоде 
покоління знаходило в роди-
нах міцну підтримку для своєї 
людської гідності та її розвитку в правді й любові. Вчини, щоб любов, під-
тримувана благодаттю таїнства Подружжя, подолала всі слабкості та кри-
зи, що непокоять наші сім’ї.

Вчини, нарешті — просимо Тебе про це за посередництвом Святого 
Сімейства з Назарету, — щоб Церква могла плідно виконувати свою місію 
в родинах і через родини всіх народів землі. Через Христа, Господа нашо-
го, який є Дорогою, Правдою і Життям на віки вічні. Амінь. 

Дорога, ніким і ніколи не забута 
велика родино! Усіх Вас із сіл Ягнош, 
Дичка, Черче Рогатинського райо-
ну, із сіл Вікторів, Комарів, Височан-
ка Галицького району, із сіл Майдан, 
Ямниця, Лисець, Чукалівка, Черніїв, 
Братківці, Березівка, Тисменичани, 
Радча Тисменицького району, із сіл 
Забережжя, Похівка, Горохолино, 
Іваниківка Богородчанського району, 
з с. Крихівці Івано-Франківської місь-
кої ради, із с. Ланчин Надвірнянського 
району, із сіл Джурів, Бабин, Гвіздець 
Коломийського району, із санаторію 
у Ворохті, військово-спортивного лі-
цею м. Надвірна, Рогатинської школи 
№2 вітаємо зі святом невимовної ра-
дості — Воскресінням Христовим!

Милосердний Господи, потіш кож-
не зболіле серце, покрите тяжкими 

ранами війни! Утри гіркі сльози оси-
ротілих, матерів, дружин та дітей. Лю-
бий  Ісусе, будь їм потіхою, розрадою 
і поміччю у житті. Будь царем не лише 
тих, хто Тебе ніколи не покидав, але 
благослови тих, які Тебе покинули че-
рез незгоди і блудну науку. Зроби так, 
щоб вони якнайшвидше повернулися 
у вітцівські обійми.  Ісусе, будь царем 
наших душ, що Ти їх відкупив сво-
єю дорогоцінною кров’ю і всім бажа-
єш спасіння. Благослови,  Ісусе, усіх 
у праці, починаннях, радощах, терпін-
нях. Зроби так, щоб між нами панував 
мир, спокій і взаємна любов.

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!

Надія ВІТОВСЬКА,  
Марія СТРУТИНСЬКА

с. Радча Лисецького д-ту

— Анно, знаю тебе вже багато ро-
ків і неодноразово бувала на твоїх 
майстеркласах. Останніми роками 
ти вже навчаєш і моїх дітей. Коли 
ти вперше почала писати писанки 
і хто був твоїм вчителем?

— Писанки мене навчив писати 
тато. Це було в ранньому дитинстві. 
Напевне, мені було десь три-чотири 
роки, коли вперше взяла в руку пи-
сачок. Пригадую, я десь у п’ять років 
дуже хотіла зобразити на яйці нарци-
си… Тато ж переважно застосовував 
геометричні орнаменти, звичайно, 
до давав і свої візерунки, але в руслі 
традиції. Зазвичай писанкарством за-
ймались жінки та дівчата. Вважалось, 
якщо писанка гарна, то дівчина, яка її 
написала, буде доброю господинею.

Тепер можна купити готові писанки, 
можна покласти в кошик крашанки або 
звичайні яйця. А раніше кожна родина 
традиційно готувала до Великодня до-
сить велику кількість писанок, у кошик 
їх клали по п’ятдесят, а то й більше. 
Відразу ж роздаровували їх родині, 
знайомим біля церкви. 

Як стільки писанок поміщалось у ко-
шику? А туди не клали паски. Паску 
випікали дуже великою, просто гігант-
ською порівняно з сучасними паска-
ми. Господиня несла святковий кошик, 
а господар ніс паску на спині у плахті. 

— В чому особливість лемків-
ської писанки?

— В нашому регіоні найбільш ві-
домі гуцульські писанки. Гуцульські 
та писанки інших регіонів України пи-
шуться за допомогою писачка, зроб-
леного у формі металевої трубки, 
прикріпленої до дерев’яного держач-
ка. Лемківські писанки пишуться по-
іншому, для цього потрібен писачок 
у формі шпильки (булавки). Гуцульські 

писанки традиційно є багатоколірни-
ми, а лемківські у давнину були лише 
одноколірними, тепер є також дво- чи 
триколірні. Можливо, комусь здається, 
що однотонні писанки не такі багаті, 
розмаїті, барвисті. Однак, коли вони 
разом лежать на тарелі, то виглядає 
це дуже барвисто. Найдавніші орна-
менти — це символічні, умовні зобра-
ження сонця, місяця, зірок, блискавки, 
дощу, рослин (сосонка) і значно пізні-

ше з’явились зображення тварин (вуж, 
ластівка) та людей. Одноколійну пи-
санку можна зробити досить швидко, 
хвилин за п’ятнадцять. На плиті нагрі-
вали у бляшанці віск і, мокаючи в ньо-
го щоразу писачок, швидко покривали 
яйце узорами з крапок та видовжених 
крапель. Сьогодні ж майстри користу-
ються також електричними плитками, 
лампадками, аромалампами тощо.

— Хто є твоїми учнями?

— І я, і сестра проводимо майстер-
класи в різних місцях, там, куди нас за-
прошують (гуртки, студії, фестивалі). 
Іноді я сама проявляю ініціативу, про-
поную провести майстер-клас. Коли 
вела гуртки з образотворчого мисте-
цтва, то у програмі було передбачене 
і навчання писанкарства, цьому від-
водилося декілька занять. Мені до-
водилось навчати писанкарству дітей 
і дорослих у різних місцях: у сільській 
школі і у фешенебельному ресторані, 
у ком’ютерній фірмі та у музеї-скансе-
ні, у пластовій домівці і просто неба… 
Найбільше — в Івано-Франківську та 
в нашій області, але також і у Львові, 
на Закарпатті, Тернопільщині. Хоч сьо-
годні нас оточують високі технології, за-
вжди є люди, які хочуть навчитися писа-
ти писанки так, як колись, цими давніми 
і примітивними знаряддями. Їм важливо 
святкувати Великдень так, як це робили 
наші предки. Є родини, в яких не писа-
ли писанки. А відколи вони навчились 
на майстер-класі, то впроваджують ці 
традиції в своїх родинах. 

— Чому важливо писати писанки? 

— Для того, щоб самому приготува-
ти великодню радість, сповна відчути 
свято. Психологи кажуть, що подібне 
заняття налаштовує людей на добрий 
лад, врівноважує, заспокоює. Тепер є 
готові кошики, декор, прикраси, писан-
ки. Можна будь-що придбати. Але коли 
ми самі робимо щось своїми руками, 
то по-особливому це свято пережива-
ємо. Коли поглянути на світлини, де 
люди пишуть писанки, то можна поба-
чити, які в них одухотворені обличчя. 
Ті, хто брав участь в майстер-класах, 
потім дякують, кажуть, мали неповтор-
ні відчуття, коли розписували яйця.

— Твої побажання нашим читачам… 
— Нехай Великдень буде справ-

жнім Христовим Воскресінням! Бажаю 
уповні пережити пасхальну радість 
і у храмі, і вдома, насолодитися Свя-
том Свят. Хай нікого не забракне за 
святковим столом і нічого не забракне 
на столі, хай ніщо не затьмарить вели-
коднього настрою. 

Розмовляла Юлія БОЄЧКО.
На світлинах: Анна Кирпан з дітьми 

після розпису писанок; 
писанки майстрині.

Наші традиції

Вітаємо!

Яка писанка — така й господиня!

Сім’ям Найсвятішого Серця  Ісусового, Братству Матері Божої Пара-
манної, членам «Живої вервиці» та всім згромадженням Католицької 
Церкви.

Великоднє привітання

…Коли ми самі робимо 
щось своїми руками, то 
по-особливому це свято 
переживаємо…

Вже понад двадцять років Анна Кирпан та її сестра Софія Савчук 
з м. ІваноФранківська проводять майстеркласи з писанкарства. 
А навчив сестер цьому ремеслу батько — Петро Кирпан, чий рід 
походить з Лемківщини. Про традиції розписування писанок чита-
чам «Нової Зорі» розповідає п. Анна.
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Проте останніми ро-
ками такого «неправиль-
ного кошика» несуть 
до храму на освячення 
й дорослі. Нерідко дово-
дилося мені бачити про-
сто здоровенні кошики, 
куди одна людина при-
несла чи не цілий обід. 
Подруга розповідала, що 
бачила у когось у коши-
ку голубці. Все частіше 
в кошик ставлять вино, 
столові прибори для їжі. 
Бо, мовляв, негоже їсти 
та різати свячене зви-
чайними приборами. 
Перепрошую, то може і тарілки варто 
було б поставити?! У всьому має бути 
здоровий глузд. Адже наповнення ко-
шика, як і страви на Святий вечір, має 
свій зміст та тлумачення. Кожен про-
дукт має символічне значення та на-

гадує про нерозривний зв’язок Творця 
зі Своїм творінням.

Найперше у кошик треба поклас-
ти паску — це здобний хліб, який 
є обов’язковим символічним атри-
бутом свята Пасхи. Також повинне 

бути у кошику м’ясо, 
бо й у молитві перед 
освяченням священик 
промовляє: «Споглянь, 
Господи  Ісусе Христе, 
Боже наш… й на всі 
інші страви м’ясні, бла-
гослови і освяти їх». 
Також в іншій молит-
ві священик просить 
у Бога благословити 
«сир, масло, молоко, 
яйця й іншу поживу». 
А ще до кошика слід по-
класти сіль та хрін. Все 
інше, мабуть, зайве. 
Стара наша традиція 

передбачає гілочку вічнозеленого, не 
хвойного куща — у нашому випадку 
самшит (букшпан, ґришпан) або мірт. 
Ця гілочка не лише є прикрасою, але 
і символом вічного життя, яке нам да-
роване в Христі.

Часто виникає й запитання: як пра-
вильно вчинити із залишками свяче-
ної їжі: шкарлупками з яєць, шкіркою 
з ковбаси? У старих часах, коли у кож-
ній хаті була піч на дрова, залишки 
свяченого спалювали. Бо не годиться 
ту річ, яка освячена, викидати в сміт-
тя. У теперішніх часах жителям вели-
ких міст залишки освяченого стають 
проблемою. Що з ними робити? Най-
кращий спосіб, якщо є така можли-
вість, – спалити ці залишки або при-
копати.

Звичайно, освячення кошика — це 
чудова традиція, без якої неможли-
во уявити український Великдень. 
Але часто стається так, що паску та 
ковбасу у суботу ввечері освятили, 
а от у неділю на Воскресну Служ-
бу Божу — то вже необов’язково. 
Воскресіння Господнє — це свято є 
кульмінацією в житті кожного христи-
янина. І готуватись до нього потріб-
но впродовж цілого Великого Посту, 
приступаючи до сповіді, застановля-
ючись частіше на молитві та читанні 
духовної літератури. От тільки хтось 
готується в інший спосіб, скуповуючи 
тижнями м’ясо та продукти.

Готуймо правильний Великодній 
кошик: кладімо туди нашу Віру в те, 
що Господь воістину воскрес, Надію, 
що по завершенні життя земного бу-
демо з Ним у Царстві вічному, та Лю-
бов до Батька Небесного і до ближніх. 

Радісних вам свят!

Віра БІЛА.

«Карітас»–Івано-Франківськ гур-
тує людей навколо найбільшої цін-
ності — родини. В центрі підтрим-
ки сім’ї є місце для усіх людей, які 
шукають розуміння. Фахівці центру, 
асистенти родин та психолог охоп-
люють супроводом всю родину: по-
дружжя, батьків, дітей та осіб похи-
лого віку. 

Для батьків з дітьми діє група ран-
нього розвитку «30 кроків до школи», 
гурток англійської мови, студія есте-
тичного розвитку, музично-театраль-
на студія, ритміка, «Школа успіху», 
інклюзивна група (особи з інвалідніс-

тю). Для дорослих — група «Подружні 
пари»; «Тато-клуб» — для чоловіків; 
жіночий клуб; тематичні зустрічі для 
людей похилого віку. Спільні занят-
тя для родин: арт-терапія, майстер-
класи, тематичне дозвілля — усе 
спрямоване на адаптацію у новому 
середо вищі.

Психолог центру підтримки сім’ї 
проводить групові та індивідуаль-
ні консультації для дорослих і дітей. 
Найбільше, що турбує батьків, — це 
проблеми виховання та впливу на 
дитину. Часто психолог допомагає 
сім’ям впоратися з втратою близь-

кої людини, а також адаптуватися 
у суспільстві — з такими проблема-
ми звертаються родини переселенців 
та учасників АТО. Асистенти родин, 
крім проведення занять, допомагають 
сім’ям впоратися з труднощами, що 
час від часу виникають у родині, це 
можуть бути побутові або соціальні 
проблеми. Існують вже непоодинокі 
позитивні випадки наставництва — 
коли місцеві родини, зокрема загиб-
лих членів АТО, беруть під опіку роди-
ни переселенців.

Олена Старченко переїхала з До-
нецька, як тільки почалися військові 

Наші традиції

Благодійність

Коли родина під супроводом
В ІваноФранківську діє центр підтримки сім’ї, який розпочав свою роботу у травні 2017 року. Це сво-
єрідний простір для знайомства, спілкування та спільного проведення дозвілля. Тут зустрічаються 
родини переселенців, учасників чи загиблих бійців АТО та місцеві мешканці. Проект реалізовує Івано
Франківський «Карітас».

«Правильний» 
Великодній кошик
Особисто для мене 40 днів посту проминули, як один тиждень. Ось не вгледіла, як час діставати з самої 
верхньої полиці дбайливо загорнутий ще з минулого року кошик. Він невеличкий, от якраз для паски, 
крашанок, кілечка ковбаси та хрону. Діти мають й свої, туди вони, окрім маленької паски, кладуть і шо-
коладні яєчка та інші ласощі. То не зовсім «правильний» великодній кошик. «Але ж то діти, — думаю 
я, — нехай потішаться». 

дії у її рідному місті. Центр підтрим-
ки сім’ї відвідує три місяці. Сюди ж 
ходять її двоє синів, які малюють, 
танцюють, вчать англійську мову. 
«Мені дуже подобається ставлення 
працівників до дітей та батьків, тут 
почуваєшся, наче у сім’ї, — гово-
рить Олена. — Івано-Франківськ — 
гарне місто, але справжнім домом 
стає те місце, де в тебе теплі сто-
сунки з людьми, які тут мешкають, 
і такі люди вже є. Я дякую Богові за 
це».

З травня по грудень 2017 року 
під супроводом «Карітасу» перебу-
вало 169 родин, серед них внутріш-
ньо переміщених осіб — 81, учас-
ників АТО — 33, місцевих — 55. 
Разом усіх — понад 430 осіб.

Центр підтримки сім’ї співпра-
цює із ЗОШ № 3, де навчається 58 
дітей з родин вимушено переміще-
них осіб. Школярі залучаються до 
інтеграційних заходів. Для роботи 
центру підтримки сім’ї «Карітас–
Івано-Франківськ» орендує окреме 
приміщення у центрі міста за адре-
сою Чорновола, 7, офіс 313 (3-ій 
поверх).

Вихідними днями працівники 
центру виїжджають у райони Іва-
но-Франківська, аби там зустріти-
ся з переселенцями. Зараз нала-
годжена співпраця з Калуським та 
Долинським районами, до занять 
також долучаються і місцеві меш-
канці.

Проект фінансується в рамках 
Програми співпраці у сфері розви-
тку «Польська допомога» Міністер-
ства закордонних справ Республіки 
Польща.

Юлія ФЕДУНИШИН.
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На превеликий жаль, більшість 
родин піклується більше про видови-
ще. Тобто відео, пишні забави, аби 
хресні мали добрі матеріальні статки. 
І байдуже, що хресні батьки часом не 
знають «Символу віри», живуть у пе-
релюбі або розлучені. Що такі батьки 
дадуть тій дитині? Яким вони будуть 
прикладом християнського життя?

Святе Таїнство Євхаристії — це 
третє з Таїнств християнського вта-
ємничення, в якому охрещений, що 
народився у Христі й сповнився Свя-
тим Духом, причащається Тіла і Крові 
Христа на святій євхаристійній Трапе-
зі. У Святому Причасті Христос дарує 
нам Самого Себе, Своє Тіло і Кров на 
поживу для зростання в новому житті: 
«Хто Тіло Моє їсть і Кров Мою п’є, той 
живе життям вічним, і Я воскрешу його 

останнього дня». Перша сповідь, тоб-
то Святе Таїнство Покаяння, є вели-
ким виявом Божої любові і милосердя 
до нас, грішних.

Якось я мала розмову з однією жі-
ночкою, яка розповіла мені свій сон. 
Снилось їй, що вона в церкві: «Ні Пас-
ка, ні Різдво. Що я тут роблю?». Як на 
мене, коментар не потрібен. Так і жи-
вемо: від Різдва до Паски. 

Подружжя є Святим Таїнством, 
у якому благодаттю Святого Духа чоло-
вік і жінка в любові єднаються в «одне 
тіло» і творять «домашню Церкву». 
Християнське подружжя ґрунтується 
на Христовій заповіді любові: «Як Я 
був полюбив вас, так любіть і ви один 
одного!». Наречені прилюдно кладуть 
руки на Євангеліє, складають перед 
Богом присягу «любові, вірності і чи-

стоти, і що не залишать один одного 
аж до смерті».

Колись я була свідком багатьох шлю-
бів. Складалося враження, що люди не 
усвідомлюють, що з ними відбуваєть-
ся, яке величне Таїнство. Батьки ще не 

встигли віддати гроші, які позичили на 
весілля, а молодята вже розлучаються. 
Що там молоді? Спостерігаєш за жін-
ками та чоловіками вже з життєвим до-
свідом. Дивуєшся: ніхто нікому не хоче 
терпіти, немає поваги в родинах, а го-
ловне — немає Бога. 

Труднощі завжди були і будуть. Зга-
даймо старше покоління, наших ді-
дусів та бабусь. Чи не було їм важко, 
чи не мали вони випробувань? Але 
родина — це було святе. Хто собі міг 
подумати про якесь розлучення, про 
зміну партнерів. Ми зробилися вели-
кими егоїстами, кожен живе, як йому 
хочеться, не боремося за родину. 
Можливо, ми є тією причиною зла. 
Часто чуємо: «Розлюбив, розлюби-
ла». Так легко... Отож, яким ми є при-
кладом для дітей своїх? Чого можна 
вимагати від них? Шукаємо ідеалів. 
А потрібно просто зупинитися і заду-
матися над своїм особистим життям. 
Змінити себе, а не когось. Не досить 
сказати «так» у день весілля, є «так» 
на щодень, яке оновлює в благодаті 
шлюб.

Ті, котрі не вірять у суд і відплату 
після цього життя, кажуть: «Хто прий-
шов після смерті й сповістив про це?». 
Якщо такі слова — жарти, то вже не 
добре, бо про такі речі жартувати не 
слід. Якщо хтось насправді так вва-
жає, то чому називає себе християни-
ном? Навіщо ходить до церкви? Чому 
називає Христа Богом, а не вірить 
у Нього?

Лариса 
м. Стрий

Про те, що хвилює

Вітаємо!

ХРИСТИЯНСТВО — це  
не тільки обряд, а спосіб життя

R R R R R
Греко-католицька громада церкви св. 

Володимира Великого с. Белеїв Долин-
ського деканату щиро вітає з 50-річчям 
свого пароха 

о. Михайла ЧЕПІЛЯ.
Всечесний отче, дякує-
мо Богові за дар Вашо-
го життя, за Ваше слу-
жіння, за зерна любові, 
милосердя, віри й на-
дії, які засіваєте у на-
ших серцях. Зичимо 
Вам міцного здоров’я, 
радості і миру в серці, 

твердості у вірі, щедрих Божих благосло-
вінь та опіки Матері Божої на довгий вік, на 
многії літа!

R R R R R
Парафіяни храму св. Івана Богослова 

м. Богородчани вітають зі світлим праз-
ником Христового Воскресіння своїх духо-
вних наставників

о. Івана МАЧКОДЕРУ 
та о. Михайла МОМОТА.

Нехай світлий Великдень осяє благодаттю 
Ваші оселі, принесе Вам здоров’я, духов-
ну радість, родинне тепло, сповнення за-
думів, а Воскреслий Христос благосло-
вить Вас ласками і щедротами, додає сил 
і наснаги для подальшої праці задля спа-
сіння наших душ.

R R R R R
Парафіяни церкви св. Арх. Михаїла 

с. Камінь Рожнятівського деканату вітають 
з 50-річчям

о. Романа ШЛАПАКА.
Нехай Воскреслий Господь за молитва-

ми Пресвятої Богородиці обдаровує Вас, 
отче, міцним здоров’ям, рясними ласками 
та щедротами, просвічує світлом правди 
Ваш життєвий шлях та дарує сили й на-
снаги в проповідуванні Божих істин. 

R R R R R
Парафіяни церкви Святого Духа м. Ка-

луш (масив Височанка) вітають зі світлим 
святом Воскресіння Господнього свого па-
роха

о. Ігоря ПРИШЛЯКА.
Хай Господь Бог у Пре-
святій Тройці обдаро-
вує Вас своїми ласка-
ми, даючи силу посту-
пати в святості й любо-
ві до Нього. Хай кожен 
день, прожитий для 
 Ісуса, буде пройденою 
сходинкою до неба, 

а променисте сяйво Святого Духа хай вне-
се у серце радісний спокій і затишок, да-
рує міцне здоров’я та рясні Божі ласки. 

R R R R R
Вівтарна дружина церкви Собору Пре-

святої Богородиці та св. Йосифа Обруч-
ника с. Вербівка Перегінського деканату 
вітає з днем народження 

о. Івана НОСИКА.
Нехай Ваша духовна 
нива життя щедро ко-
лоситься рясним вро-
жаєм! Хай засіяні Вами 
зерна правди, добра 
і любові дають плоди 
стократ! Хай Господь 
обдаровує Вас міцним 
здоров’ям, радістю, 

натхненням до подальшої праці, всіма 
ласками й щедротами.

R R R R R
Греко-католицька громада храму Не-

порочного Зачаття Пресвятої Богородиці 
с. Луквиця Солотвинського деканату вітає 
з Воскресінням Христовим свого пароха

о. Дмитра ХЕРМАНЧУКА.
У цей радісний день 
хай Господь обдаровує 
Вас міцним здоров’ям, 
ласками та щедрота-
ми, просвітлює світлом 
правди Ваш життєвий 
шлях. Щоб Ви були 
збагачені благословен-
ними дарами Воскрес-

лого  Ісуса та оточені опікою Марії, Матері 
Відкупителя!

R R R R R
Греко-католицька громада церкви Не-

порочного Зачаття Пресвятої Богородиці 
с. Луквиця Солотвинського деканату вітає 
з Великодніми святами свого пароха

о. Василя ХЕРМАНЧУКА.
Хай разом з Воскресін-
ням Христовим до Ва-
шого дому прийде ду-
ховна радість, мир 
і спокій. Молитовно 
благаємо Господа, 
щоб обдарував Вас 
міцним здоров’ям, до-
давав сили й наснаги 

до подальшої праці для добра Церкви 
і народу, дарував затишок і гаразди у по-
всякденному житті на довгі Богом благо-
словенні роки! 

R R R R R
Парафіяни храму Різдва Христового 

смт. Букачівці вітають зі світлим празником 
Воскресіння Господнього свого пароха де-
кана Букачівського

о.митр. Мирослава ЛЮБІНЦЯ.
Всечесний отче, нехай 
одвічна Божа благо-
дать ясним променем 
Великоднього тепла 
увійде у Вашу оселю, 
наповнить Ваш життє-
вий шлях скарбом міц-
ного здоров’я, велико-
го людського щастя, 

родинним теплом, здобутками та успіхами 
у подальшому священичому служінні. 

R R R R R

Всеч. о. Володимира ШИРОКОГО
вітають з ювілеєм парафіяни церкви 

свв. Володимира і Ольги м. Івано-Фран-
ківська. 

Дорогий отче, Ви впев-
нено провадите дові-
рене Вам стадо до 
брам Небесного Цар-
ства дорогою любові, 
віри, милосердя, єд-
ності і миру, дорогою 
святості. Тож нехай 
Господь щедро обда-

ровує Вас усіма потрібними ласками, зси-
лаючи міцне здоров’я та скріплюючи і на-

дихаючи на подальшу працю у Божому 
винограднику. Хай Божа Мати огортає Вас 
своїм Покровом! Многая літа! 

R R R R R
Парафіяни храму Святого Миколая села 

Стопчатів Косівського району Коломий-
ської єпархії вітають із 40-річчям пароха 

о. Володимира ПРОКІПЧУКА. 
Дорогий отче, прийміть 
від нас щирі побажан-
ня міцного здоров’я, 
радості, миру, ласки та 
милості Божої, безмеж-
ного людського щастя, 
злагоди і добробуту. 
Хай милосердний Гос-
подь допомагає Вам 

у всіх добрих справах, посилає мудрість, 
терпіння, виваженість та духовну силу. Не-
хай Пресвята Богородиця покриває Вас 
своїм омофором, а Ваш Ангел-хоронитель 
повсякчас опікується Вами!

R R R R R
Парафіяни церкви св. влмч. Дмитрія 

с. Монастирчани Солотвинського декана-
ту вітають зі святом Воскресіння Господ-
нього та 45-річчям від дня народження 
свого пароха

о. Василя КОЗОРІЗА.
У величний день, коли 
дзвони сповістили про 
Воскресіння Сина Бо-
жого, ми засилаємо 
Вам найсердечніші ві-
танння та побажання 
міцного здоров’я, ро-
динного тепла і злаго-
ди. Хай ніколи не пере-

сихає джерело Вашої енергії, даючи сили 
й натхнення для здобутків на Христовій 
ниві на довгий вік, на многії літа!

R R R R R
Парафіяни церкви св. Арх. Михаїла 

с. Вовчинець Івано-Франківської міськра-
ди вітають з днем народження

о. Володимира МІСТЕРМАНА.
Всечесний отче, молитовно просимо 

для Вас і Вашої родини міцного здоров’я, 
Божої благодаті, Господнього благосло-
вення, дарів Святого Духа, опіки Пресвя-
тої Богородиці на довгий вік, на многії літа!

Разом із даром життя Святе Таїнство Хрещення, до якого батьки приносять свою дитину, є найціннішим 
даром, котрий вони можуть їй дати. Коли звершується хрещення дітей, то віру в Христа від їхнього іме-
ні висловлюють хресні батьки. Вони разом з батьком і матір’ю беруть на себе відповідальність перед 
Богом і Церквою за християнське виховання дитини.

«Як Я був полюбив  
вас, так любіть і ви  
один одного!»
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Неправильно
 � Надвигатися
 � Надо
 � Надоїдати
 � Назад (місяць назад)
 � Найти, найшов
 � На кануні
 � Накінець
 � Накопичення, накопичувати 

 � Налоги
 � Нанести шкоди
 � На оборот
 � Направлений на (проти)

Правильно
 � Насуватися
 � Треба, необхідно
 � Набридати, обридати
 � Тому (два роки тому)
 � Знайти
 � Напередодні
 � Нарешті
 � Нагромадження (капіталу), 

нагромаджувати
 � Податки, оподаткування
 � Завдати (заподіяти) шкоди
 � Навпаки
 � Спрямований на (проти)
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Оголошення

Подяка

Пожертва

Мова — душа нації!
Найтиповіші та найчастіші помилки

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

Редакція газети «Нова Зоря» 
на чолі з головним редактором 
о. Йосафатом Бойком, ВС ви-
словлює щиросердечну подя-
ку своїм читачам, небайдужим 
християнам, які постійно підтри-
мують наш греко-католицький 
часопис, складаючи свої щирі 
пожертви на розвиток газети. 

Зокрема, родині МАЛАНИН з Іва-
но-Франківська; п. Х. ФЕДОРОВИЧ; 
п. Марії із с. Гута Солотвинського 
д-ту; п. Ользі з с. Шевченкове До-
линського д-ту; п. Віктору з м. На-
двірна; п. Станіславу ШУЛЯКУ із 
с. Клекотина Шаргородського р-ну 
Вінницької обл.; п. Лілії з с. Брош-
нів-Осада Рожнятівського д-ту; 

п. Зоряні КУЛЬЧИЦЬКІЙ з м. Іва-
но-Франківська; п. Ользі САПЕЛЯК 
з м-ну Опришівці м. Івано-Франків-
ська; передплатникам газети с. За-
лужжя Рогатинського д-ту; читачеві 
газети зі Львова; читачці з м. Тлу-
мач; п. Ірині з м. Івано-Франківська; 
п. Марії зі Снятинського р-ну; п. Юлії 
з Івано-Франківська.

Молимося за всіх наших добро-
чинців, благаючи у Всемогутнього 
Творця, щоб примножив Вам сили 
й здоров’я та рясно наділив своїми 
ласками.

Ласкаво просимо Вас: заохочуйте 
своїх рідних, сусідів, знайомих пе-
редплатити часопис на 2018 рік. 

Дякуємо всім, хто є друзями 
«Нової Зорі»!

Вірні села Чорнолізці Тисмениць-
кого деканату розпочали будів-
ництво храму Божого у нелегкий 

для країни час. Знаємо, що людям час-
то не вистачає найнеобхіднішого, про-
те якщо кожен долучиться в міру сво-
їх можливостей до цієї святої справи, 
Господь відплатить йому сторицею.

Звертаємось до всіх свідомих і не-
байдужих земляків за допомогою. Про-
симо долучатися коштами, будматері-
алами, працею, не відмовимося ні від 
чого. 

Дякуємо Богові за кожного, хто не 
стоятиме осторонь.

Наші реквізити:
Приватбанк
Парафія УГКЦ св. Миколая
Р/р 26004052530387
МФО 336677
ЄДРПОУ 26429806
Будуючи храм на землі, ми створює-

мо собі Храм на Небесах.
З молитвою — о.-парох  

Володимир КАНЮК.

Виходить щотижня

22–29 квітня: Великоднє паломництво:
Будапешт, Спліт, Меджуґор’є (Дубровнік, Плітвіцкі озера).

Поєднання молитви з відвіданням чудових місць за акційною пожертвою 
125(+15)€. Запис в групу до 10 квітня.

5-12 травня: Празник святого Миколая в Барі
Лорето, Ланчано, Сан Джованні Ротондо, Асиж, Падуя, Марія Повч
Спокійний, врівноважений тур дає можливість пережити серцем  
всі відвідувані святині. Якщо їхати до Барі, то лише на празник!  

345€ з вечерями та екскурсіями. Запис до 22.4

Дякуємо за підтримку

Будуючи храм, прославляємо ім’я Господнє!

Передплатити газету ніколи не пізно!
Вартість передплати через відділення Укрпошти — 17,28 грн. на місяць,  

через редакцію — 14,45 грн. на місяць.
Передплатний індекс — 30072.
Передплачуйте «Нову Зорю»,  

пропагуйте та розповсюджуйте її,  
будьте апостолами Господа і Церкви!

ваша християнська газета!

Паломництва під духовним проводом о. Михайла Добровольського
063 176 0825; 095 948 3272; 097 524 4260

Тільки найкращі паломницькі тури тут: palomnyk.if.ua




