
Ви приймете 
силу Святого 
Духа, що на 

вас зійде, 
і будете моїми 

свідками!

Дорогі браття і сестри!
Сьогодні, коли у світ вихо-
дить черговий номер «Но-

вої Зорі», ми разом з вами радісно 
святкуємо Господнє Вознесіння. 
Святий Йоан Золотоустий у сво-
їй проповіді на Вознесіння каже: 
«Сьогодні людський рід совер-
шенно примирений з Богом. Зни-
кла давня боротьба й ворожнеча. 
Ми, що були недостойні жити й на 
землі, вознесені на небо. Сьогод-
ні стаємо наслідниками небес-
ного царства, ми, що не вартує-
мо й земного, виходимо на небо 
й унасліджуємо престол Царя 
і Господа. А людська природа, пе-
ред якою херувим боронив рай, 
піднесена тепер понад усякого 
херувима”. Іншими словами Небо, 
яке до Вознесіння Христа було за-
критим, стає для нас тепер місцем 
відкритим. Це твориться шляхом 
об’єднання людини з Богом. Небо 
стає дотиком природи людської 
з природою Божою. Це об’єднання 
Бога та людини звершилося оста-
точно в Христі завдяки Його пе-
реходу від царини земного буття, 
через смерть, воскресіння, і воз-
несіння до нового буття. Таким чи-
ном, Небо стає майбутнім людини 
та людства, якого людство само 
собі дати не у змозі і через це воно 
для неї закрите так довго, як дов-
го людство покладається лише 
на себе. Тому Христос, який воз-
носиться, не прощається з нами, 
а запрошує нас стати Його живи-
ми свідками: «Ви приймете силу 
Святого Духа, що на вас зійде, 
і будете моїми свідками в Єруса-
лимі, у всій Юдеї, аж до краю зем-
лі» (пор. Дії 1,8; Лк. 24,48).

Закінчення на стор. 2

18 травня 1920 р.
у Вадовіце (Польща) 
народився Святий 
Папа Іван Павло ІІ 
(Кароль Войтила).

18 травня
День скорботи і 
пам’яті жертв депор-
тації кримськотатар-
ського народу.

19 травня 
День науки.

20 травня
День пам’яті жертв 
політичних репресій;
День пам’яті помер-
лих від СНІДу.

22 травня 1861 р. 
на Чернечій горі 
у Каневі відбулося 
перепоховання Та-
раса Шевченка.

22 травня
Перенесення мощей 
Миколая Чудотворця.

24 травня
День рівноапостоль-
них Кирила і Мефо-
дія; 
День слов’янської пи
семності і культури.

17 травня 2018 р. Б.  
число 19 (1213)

Видання Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ. Засноване 7 січня 1926 р. Б. Блаженним мучеником єпископом Григорієм Хомишиним.  
Відновлене 27 березня 1991 р. Б. ісповідником віри єпископом Софроном Дмитерком ЧСВВ

«Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі 
справедливості, бо вони наситяться».  Мт. 5, 5-6. 

Цей тиждень в подіях

В архікатедральному соборі Святого Воскресіння м. Івано-Франківська про-
ходив I-й Всеукраїнський великодній фестиваль «Катедральні дзвони», 
який відразу завоював прихильність гостей і глядачів. Бажаючих побувати 
на фестивальних концертах, особливо — на фінальному, виявилося значно 
більше, ніж зміг вмістити храм.
Запропоновано і створено фестиваль Архієпископом і Митрополитом Івано-
Франківським Кир Володимиром Війтишиним та міським головою п. Русла-
ном Марцінківим.  
«Нам приємно, що у нас на Прикарпатті, в Івано-Франківську, започаткову-
ємо такий чудовий фестиваль, — наголосив Архієпископ і Митрополит Іва-
но-Франківський Кир Володимир Війтишин. — І це пов’язано з катедрою, 
дзвонами у час Пасхи, весни, травня і Дня матері. Хочемо, щоб у нас були 
фестивалі професійних хорів всеукраїнського рівня. Отже, з благословення 
Божого, маємо добрий початок».

Продовження на стор. 4
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Перше Причастя

З Ісусом у серці 
 стор. 4

Сакральне

Вознесіння Господнє:  
тріумф краси і святості стор. 5

Екологічний проект

З турботою про  
довкілля стор. 6

Слово редактора

Заслони покровом, 
Мати, Україну

Матері зі всієї ІваноФранківської 
Архієпархії з’їхалися в Гошів 
на прощу та ХІІ з’їзд спільноти 
«Матері в молитві». В німій тиші 
матері молитовно складали по-
дяку Пресвятій Богородиці перед 
Чудотворною Гошівською іконою. 

Продовження на стор. 7

На захисті християнських  
цінностей

13 травня центральними вулиця-
ми ІваноФранківська пройшов 
марш за життя і сімейні цінності, 
участь у якому взяли кілька со-
тень іванофранківців та гостей 
міста, представники духовенства 
різних християнських конфесій.

Продовження на стор. 3

http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=05&day=20&year=2018
http://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=385&year=2018
http://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=385&year=2018
http://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=415&year=2018
http://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=415&year=2018
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Закінчення. Початок на стор. 1
Впродовж усієї історії спасіння Бог 

спілкується з людьми — через палаю-
чі кущі, різні знаки, пророків. Але вся 
ця старозавітна комунікація є лише 
підготовкою до остаточного і найглиб-
шого виміру спілкування Бога з люди-
ною — Воплоченням Божого Сина.

Коли Христос вийшов на привсе-
людну проповідь, то промовляв Він 
до народу притчами. Цікаво, що пер-
ша притча Христова була про сівача. 
Як пригадуєте, був той сівач щедрий. 
Сіяв так, що зерно падало повсюди: 
одне — край дороги, інше — між ка-
міння, ще інше — між бур’яни… Але 
найбільша частина впала на добрий 
ґрунт і породила сторицею. Порізному 
аналізують теоретики цю притчу. Еко-
номісти кажуть: «Недобрим господа-
рем був той сівач, потрібно було сіяти 
ощадливіше, так, щоб якомога менше 
зерна потрапило на неродючий ґрунт». 
Проте теоретики із наук про суспільні 
комунікації у цій притчі вбачають щось 
більше, вони в ній відкривають цілу те-
орію для масмедіа. Згідно з неї Хрис-
тос — це щедрий сівач слова, який ні-
кого не виключає. Він не говорив лише 
до когось — промовляв до всіх; Він не 
прагнув аплодисментів чи визнання — 
лише хотів пожинати плоди морально-
го життя людства; Він ніколи не вичер-
пувався у темах — Його актуальність 
викликає величезне здивування і за-
цікавленість і сьогодні та продовжува-
тиметься довіку. Робив він це щедро, 
не економив ні в чому. Не пощадив він 
навіть свого життя. Поклав себе само-
го як зерно до землі, яке проросло, во-
скресло і породило сторицею. Сьогод-
ні Він возноситься і запрошує нас бути 
Його свідками, щоб слово Його голо-
силося насамперед нашим особистим 
життєвим прикладом, а згодом, щоб 
зерно це сіялось звідусіль: з амвонів 
наших храмів, з телеекранів, радіо, 
преси, соціальних мереж тощо.

Наша редколегія дуже добре розуміє 
важливість Христового заклику. Тому 
з усіх сил намагається брати приклад із 
ХристаСівача. А щоб щедро сіяти, ми 
завжди відкриті на справедливу критику 
і ваші пропозиції. Ми докладаємо усіх 
зусиль, щоб наша газета «Нова Зоря» 
була змістовною та цікавою, незважаю-
чи на який ґрунт би вона не потрапила. 
Наскільки нам це вдається, завжди ці-
каво дізнаватися від вас, дорогі читачі. 

Як перші кроки, з 2018 року, незва-
жаючи на усі фінансові труднощі, а шу-
каючи різних додаткових незалежних 
шляхів фінансування, було вирішено 
виходити регулярно кожного тижня на 
восьми сторінках, оновлено дизайн 
і переведено частково друк газети 
у повних кольорах, збільшено шрифт. 
Це, звичайно, лише формальності, 
важливішим є зміст статей на шпаль-
тах нашої газети. Перераховую усе це 
не для самопохвали нашої редакції, 
а лише з відкритим серцем і до певної 
міри з простягнутою рукою, прохаючи 
вашої активності й допомоги, щоб ми 
могли й надалі розвиватися. 

Дозвольте пригадати, дорогі чи-
тачі, що до 15 червня триває пе-
редплата на друге півріччя 2018 
року. Ціна передплати залишаєть-
ся незмінною. Оформити перед-
плату можна в усіх відділеннях 
поштового зв’язку, у листонош 
чи через сайт Укрпошти в розділі 
«Онлайн передплата». Передплат-
ний індекс — 30072. Передплачуйте 
«Нову Зорю», пропагуйте та розпо-
всюджуйте її. 

Приємно поділитися двома прикла-
дами. Я був свідком, коли одна добро-
дійка передплачувала газету не лише 
для себе, але й для своїх похресників. 
Інший промовистий приклад у нас тра-
пився на початку 2018 року, коли один 
жертводавець заніс до нашої редакції 
кошти, попросивши передплатити 50 
примірників газети «Нова Зоря» на 
цілий рік для потребуючих на Сході 
України, лікарень та в місця позбав-
лення волі. Велике усім вам спасибі! 
Завдяки усім вам наша газета щотиж-
ня надходить навіть у найвіддаленіші 
куточки нашої держави.

І на завершення дозвольте усіх вас 
сьогодні привітати зі ще одним чудо-
вим святом — Всесвітнім днем ви-
шиванки, який відзначається щороку 
в третій четвер травня! Нехай це свя-
то, покликане зберегти споконвічні 
народні традиції створення та носін-
ня етнічного вишитого українського 
одягу, допоможе нам ще більше ви-
словити свою народну самобутність 
незалежно від країни чи місця нашо-
го проживання. Ми долучаємося до 
святкування, сьогоднішню нашу газе-
ту ми також «одягаємо» у вишиванку.

о.Іван СТЕФУРАК, 
головний редактор.

Іспит совісті святого Павла
Автор Діянь Апостолів розповідає, 

що коли всі зібралися, Апостол Народів 
підбив підсумки своєї місійної діяльнос-
ті серед них, представляючи свої труди 
для цієї громади. Далі він пояснює, що 
«зв’язаний Святим Духом», повинен 
вирушити в Єрусалим. «Таким, — ска-
зав проповідник, — є досвід єпископа, 
який вміє розрізняти духів, який розпіз-
нає, коли промовляє Святий Дух, і вміє 
оборонитися, коли говорить дух світу».

Святий Павло усвідомлює, що його 
чекають кайдани й випробування. Од-
нак «слухняно віддається в Божі руки». 
Бо він — єпископ, «який постійно прямує 
вперед, однак, згідно зі Святим Духом».

Заповіт Апостола: 
пильнуйте стадо

Прощаючись, Апостол залишає при-
сутнім кілька порад, свій заповіт. Це 
не є заповіт щодо матеріальних благ. 
«Його великою любов’ю є Ісус Хрис-

тос, другою любов’ю — паства», — за-
уважив Святіший Отець, вказуючи на 
те, що святий Павло говорить: «Чу-
вайте над собою самими та над усім 
стадом», тобто наказує їм «бути єпис-
копами для пастви», а не «видиратися 
вгору по драбині церковної кар’єри».

Апостол ввіряє старших Ефесь-
кої Церкви Богові, будучи впевненим 
у тому, що Він їх оберігатиме й до-
помагатиме їм. Його заповіт є свід-
ченням й одночасно звіщенням та 

викликом, мовляв: «Я пройшов цим 
шляхом, тепер черга за вами». Бо він 
не мав нічого, крім благодаті, апос-
тольської сміливості та об’явлення, 
що й заповів своїм послідовникам.

Папа роздумує над 
хвилиною свого прощання

«Коли перечитую цей уривок, то за-
думуюся над собою, бо також і я єпис-
копом і одного дня муситиму проща-
тися», — сказав Папа, підсумовуючи: 
«Прошу в Бога благодаті, щоб змогти 
прощатися так само. Свій іспит сум-
ління я не завершу так переможно, 
як Павло, але Господь добрий і мило-
сердний… Думаю також про єпископів, 
про всіх єпископів. Нехай же Господь 
дасть нам усім благодать зуміти про-
щатися саме так, з таким духом і рі-
шучістю, з такою ж любов’ю до Ісуса 
Христа та довір’ям до Святого Духа».

Радіо Ватикану.

Про це мовиться у Зверненні Сино-
ду Єпископів КиєвоГалицького Верхо-
вного Архиєпископства УГКЦ до вірних, 
українських політиків і всіх людей доброї 
волі щодо виборчого процесу в Україні.

Отці Церкви водночас закликають 
душпастирів, богопосвячених осіб і вір
них мирян УГКЦ молитися, особисто та 
спільно, у наміренні прийдешніх виборів.

До молитов за Україну, які здійсню-
ються щодня о 21:00, єпископи про-
сять додати в понеділок моління за 
вибори 2019 року. Після кожної не-
дільної та святкової Літургії, перед 
молитвою «Боже, великий, єдиний», 
заохочуємо спільно помолитися один 
раз «Отче наш», «Богородице Діво» 
і «Слава Отцю…» за чесні та справед-
ливі вибори в Україні наступного року.

Єпископи аргументують своє Звер-
нення тим, що трохи менше ніж рік за-
лишається до чергових виборів Пре-
зидента України і дещо більше року до 
обрання нового складу найвищого за-
конодавчого органу нашої держави — 
Верховної Ради України. «Однак уже 
сьогодні спостерігаємо, як суспільство 
втягують у новий вир передвиборчих 
перегонів, міжпартійних дискусій і по-
леміки, так що внаслідок політичних 

протистоянь опиняються під загрозою 
основні принципи державного буття на-
шого народу», — сказано у Зверненні.

На думку владик, ці вибори стануть 
виявом або зрілості та відповідальнос-
ті, або ж, навпаки, інфантилізму та лег-
коважності нас, як виборців і громадян. 
В обох випадках наслідки для країни та 
її майбутнього будуть дуже важливими.

«Тому, свідомі нашої відповідаль-
ності перед Господом та перед рідним 
народом, ми, як віруючі люди, праг-
немо підготуватися до зрілого вибору 
за допомогою смиренної та витрива-
лої молитви до Бога, благаючи Його, 
щоб зіслав на наш народ дар Свого 
Святого Духа, аби Він просвітив нас 
і скерував на дорогу істини, мудрос-
ті та справжнього добра. Ми віримо, 
що Дух Святий, який є Духом істини, 
навчає нас відрізняти добро від зла, 
істину від фальші, справжні цінності 
від лукавого словоблуддя. Бо немає 
найменшого сумніву, що сили зла на-
магатимуться повернути свої втрачені 
позиції і при цьому не гребуватимуть 
жодними найбруднішими та найпід-
ступнішими методами», —  мовиться 
у Зверненні членів Синоду.

Департамент інформації УГКЦ.

Комісія у справах родини УГКЦ роз-
робила пропозиції для проведення 
Тижня родини в парафіях. Протягом 
цього часу Комісія заохочує парафі-
яльних священиків, прородинні органі-
зації та всі сім’ї до проведення різно-
манітних святкових заходів для роди-
ни. Наприклад, це можуть бути родин-
ні Молебні до Пресвятої Богородиці, 
виголошення проповідей на родинну 

тематику, показ фільмів, тематичні 
лекції чи семінари тощо.

Окрім цього, також можна організо-
вувати інші заходи, які акцентуватимуть 
увагу вірних та громадськості на важ-
ливості подружжя і родини для Церкви 
й суспільства, на утвердження цінності 
родини та шлюбу, як найбільш значимо-
го суспільного інституту.

Комісія у справах родини УГКЦ.

Папа Франциск: Турботою єпископа  
має бути його паства, а не кар’єра

Голос Церкви

Слово редактора Офіційно!

З життя УГКЦ

«Це дуже промовистий уривок, який досягає серця. Це уривок, який представляє шлях кожного єписко-
па, коли приходить час прощатися», — сказав Святіший Отець, коментуючи під час проповіді в каплиці 
«Дому святої Марти» у вівторок, 15 травня 2018 р., розповідь з Діянь Апостолів про те, як святий Павло, 
спонукуваний Святим Духом, вирушав у подорож до Єрусалиму, але перед тим скликав старших Церк-
ви з Ефесу, аби попрощатися з ними.

В УГКЦ проголосили Рік молитви за 
чесні та справедливі вибори 2019 року
Єпископи Синоду Києво-Галицького Верховного Архиєпископства 
Української Греко-Католицької Церкви, перебуваючи у Зарвани-
ці, під покровом Богородиці — Матері України, проголосив період 
усильної молитви за чесні та справедливі вибори 2019 року.

Тиждень родини в Україні
В Україні стартував Тиждень родини — міжнародний рух, який 
спрямований на поширення у суспільстві сімейних цінностей. 
Святкування триватиме до 20 травня.
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До маршу долучилися кілька сотень 
іванофранківців і гостей міста, пред-
ставники духовенства різних христи-
янських конфесій. Цьогоріч він відбув-
ся в рамках фестивалю християнсько-
го міста «Вгору серця» та Дня матері.

«Сьогоднішня молитовна хода при-
свячена проголошенню цінностей 
життя від зачаття до природної смер-
ті, — розповідає отець Михайло Ві-
хоть з Молодіжної комісії Івано-Фран-
ківської Архієпархії УГКЦ. — Також 
ми виступаємо за традиційні сімейні 
цінності. Дитина, яка є у лоні матері, 
насправді не є її власністю, щоб вирі-
шувати — жити їй чи ні. Адже життя 
дає і забирає Бог. Традиційні сімейні 
цінності — це союз подружжя, союз 
чоловіка і жінки — так, як задумав Гос-
подь. Тому хочемо засвідчити, що не 
може бути двох правд і не можемо по-
турати гріху».

«Цим заходом хочемо звернути ува-
гу держави на те, що більшість наших 
громадян вважають себе християнами 

і для них саме християнські цінності є 
важливі, — додає голова громадської 
організації «Рух за життя» Ярослав 
Дубас. — Вони не погоджуються зі 
змінами у законодавстві, які можуть 
нести загрозу суспільству і сімейним 
цінностям. Також хочемо акцентувати 

увагу на вимиранні української нації. 
В обставинах еміграції та старіння на-
ції держава повинна вживати першо-
чергових заходів для збільшення на-
селення та захисту родин, щоб молоді 
родини мали мотивацію жити і розви-
ватися в Україні. В той самий час ма-

ємо тенденцію до зменшення наро-
джуваності. По одній дитині в родинах 
і великий коефіцієнт розлучень. Також 
маємо проблему з легкодоступними 
абортами. Їх минулого року, за офіцій-
ними даними, було понад 140 тисяч».

На важливості збереження тради-
ційних родинних зв’язків та цінності 
життя наголосили представники про-
тестантської громади Івано-Франків-
ська, зазначаючи, що сім’я — це союз 
чоловіка і жінки, про що говорить Бі-
блія, здоровий глузд і досвід розвину-
тих країн. Однак, бачимо, як сьогодні 
іде наступ на традиційні сімейні цін-
ності і по суті цілеспрямоване знищен-
ня інституту сім’ї. Тому хочемо пока-
зати, що Україна має розвиватися на 
основі Божого Слова і християнських 
цінностей.

«Сьогодні ми маємо спільну моли-
товну ходу. Нинішня молитва — також 
за матерів та монахинь, які покликані 
бути духовними матерями. Дякуємо 
всім, хто не знехтував і прийшов за-
свідчити позицію, що наше місто — 
християнське», — додав отець Йоса-
фат Бойко, ВС.

Міський голова Руслан Марцінків 
підсумував: «Дуже приємно, що ми 
всі разом можемо прославляти Гос-
пода Бога та християнські цінності. 
Цим маршем ми показуємо, що Івано-
Франківськ — християнське місто».

Спільна молитва на вервиці 
об’єднала усіх присутніх. 

Юлія БОЄЧКО.

Про це повідомив о. Микола Кру-
шец, який створив осередок цього бла-
годійного фонду на парафії майже три 
роки тому. Відтоді він разом з дружи-
ною п. Мар’яною займаються з моло-
дими фізично неповносправними калу-
шанами. Зараз фонд працює з 32 таки-
ми мешканцями Калуша. Заняття «Ка-

рітас» проводить двічі на тиждень. Їх 
відвідують не тільки ті, хто об’єднаний 
суто цим благодійним фондом, а й 
представники калуської громадської 
організації «Діти Сонця». Саме бать-
ки, діти яких входять у цю громадську 
організацію (їх тепер понад 90), давно 
виношували ідею створення у місті та-

кого центру. 
— Дякувати Богові, що 

о. Микола посприяв, щоб 
міська рада виділила це при-
міщення. Батьки – не вічні, 
і наші діти можуть залишити-
ся наодинці зі своїми пробле-
мами. Зі створенням цього 
центру ми всі будемо спокійні 
за їхнє майбутнє, адже вони 
будуть тут під постійним на-
глядом, — говорить голо-
ва ГО «Діти Сонця» Галина 
Кукура, яка разом з іншими 
батьками та дітьми з осо-
бливими потребами прийшла 
прибирати територію. 

Занедбаний колишній ди-
тячий садок, а саме таким 
було перше призначення цієї 
будівлі, планується переоб-
ладнати на житлові кімнати. 

— Тут люди з інвалідністю мати-
муть можливість проживати не тіль-
ки тимчасово, а й, при потребі, весь 
час, — ділиться планами о. Микола 
Крушец. — Хочемо також обладнати 
хоспіс, щоб надавати паліативну допо-
могу. В центрі будуть капличка, актова 
зала, їдальня. Обладнаємо майстерні, 
щоб проживаючі тут мали чим зайня-
тися. Одна така в нас уже діє: другий 
рік займаємося виготовленням свічок. 
У виробництві свічок-офірок задіяно 
четверо людей з інвалідністю. Вируче-
ні кошти йдуть на потреби «Карітасу». 
На ці ж цілі використовуємо кошти від 
благодійного ярмарку, який провели 
цьогоріч у Вербну неділю на нашій па-
рафії та на Височанці. Парафіяни двох 
калуських парафій цього року купува-
ли вербові гілочки з прикрасами, зро-
бленими дітьми з інвалідністю. Під час 
цього благодійного ярмарку було виру-
чено 9 788 гривень. 

— Ми були якось на семінарі, який 
організував «Карітас», де одна киянка 
ділилася досвідом організації такого 
центру, який вона використала в сто-
лиці. Це дуже хороша практика. Навіть 
якби реабілітаційний центр діяв тільки 
для того, щоб батьки мали змогу по-

їхати у відпустку, залишивши тут хво-
ру дитину на місяць, і то було б дуже 
добре, — говорить мати дитини з інва-
лідністю п. Ольга Плехач. — Бо хто не 
стикався з такою проблемою в житті, 
той не зрозуміє, наскільки інколи важ-
ко матері — не так фізично, як психо-
логічно. Звичайно, очам страшно, бо 
починаємо із дуже занедбаного примі-
щення. Але я вірю, що центр буде: на 
це воля Божа, бо вже хтось зглянувся 
на наших дітей. 

До прибирання в занедбаній будівлі 
та прибудинкової території о. Микола 
залучив студентів місцевого політехніч-
ного коледжу. Священик також повідо-
мив, що розробити проект майбутньо-
го реабілітаційного центру зголосився 
уродженець мікрорайону, нині — іва-
нофранківець Володимир Ідак. Є вже 
й підрядна фірма, яка займатиметься 
переобладнанням будівлі. 

І батьки дітей із особливими потре-
бами, і священик сподіваються на те, 
що до цієї благородної й милосердної 
справи активно долучаться як калуша-
ни, так і всі люди доброї волі. 

— Молімося, щоб ідея була втіле-
на, — звертається до всіх нас о. Микола. 

P. S. Про роботу калуського «Карі тасу» 
можна подивитися на YouTube-каналі 
Миколи Крушеца (https://www.youtube.
com/watch?v=i-RZwSzmj_E&t=1s).

Дарія ОНИСЬКІВ,
прес-секретар Товариства 

парафіяльних волонтерів, м. Калуш

На світлині: До прибирання території 
майбутнього реабілітаційного 
центру долучилися і майбутні його 
мешканці — калуські діти та молодь 
з особливими потребами.

За життя!

Благодійність

Калуський «Карітас» облаштовує 
реабілітаційний центр
Минулого тижня в будинку на вулиці Долинській у Калуші, відомому як стара біржа, розпочалося ак-
тивне прибирання. З часом на місці цієї занедбаної будівлі має діяти реабілітаційний центр для людей 
з особливими потребами. Цей соціальний проект втілює парафіяльний осередок БФ «Карітас», який 
діє при храмі св. апостола Андрія Первозванного. Калуський «Карітас» тісно співпрацює з Івано-Фран-
ківським та фондом єпархії Фульда (Німеччина). Проект втілюють з благословення Архієпископа і Ми-
трополита Івано-Франківського Володимира Війтишина та за сприяння міського голови Калуша Ігоря 
Матвійчука. Задля такої благородної мети занедбану будівлю на вулиці Долинській передають «Каріта-
су» у довготривалу оренду. 

НА ЗАХИСТІ 
християнських цінностей
Марш за життя і сімейні цінності пройшов центральними вулицями Івано-Франківська 13 травня. Учас-
ників заходу вітали Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський УГКЦ Кир Володимир Війтишин, 
єпископ Бучацький УГКЦ Кир Дмитро Григорак, пастор церкви християн віри євангельської Івано-Фран-
ківська Юрій Веремій, міський голова Руслан Марцінків.
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«Нам приємно, що у нас на При-
карпатті, в Івано-Франківську, започат-
ковуємо такий чудовий фестиваль, — 
наголосив Архієпископ і Митрополит 
Івано-Франківський Кир Володимир Ві-
йтишин. — І це пов’язано з катедрою, 
дзвонами у час Пасхи, весни, травня 
і Дня матері. Хочемо, щоб у нас були 
фестивалі професійних хорів всеукра-
їнського рівня. Отже, з благословення 
Божого, маємо добрий початок».

«Всеукраїнський фестиваль хоро-
вої музики «Катедральні дзвони» від-
бувається вперше. Запропоновано 
і створено фестиваль Архієпископом 
і Митрополитом Івано-Франківським 
Кир Володимиром Війтишиним та 
міським головою Русланом Марцінкі-
вим, — розповів директор фестивалю, 
художній керівник та диригент камер-
ного хору «Воскресіння» Володимир 
Рудницький. — Він є добрим поштов-
хом у відновленні культурно-духо-
вного і академічного мистецтва. Ор-
ганізовуючи фестиваль, я намагався 
урізноманітнити концепцію концерт-
них виступів так, щоб максимально 
наблизитися до репрезентації епо-
хальних зразків національної хорової 
культури. Символічним є те, що захід 
відбувається у архікатедральному 
соборі Воскресіння Христового. І усі 

бажаючі можуть долучитися до про-
слави Воскреслого Христа дзвінким 
багатоголоссям хорових колективів 
з різних областей».

За словами засновника і керівника 
колективу-учасника «Катедральних 
дзвонів» муніципального Камерного 
хору «Київ» Миколи Гобдича, захід 
поки не є дуже масштабним, але має 

добрі перспективи розвитку.
«Цей фестиваль локальний за 

масштабом — п’ять хорів, шість кон-
цертів і презентація диску «Микола 
Леонтович «Божественна Літургія» 
хору «Воскресіння». Але він значно 
ширший, бо музика у його програмі 
виконується циклічно і включає одну 
з найсильніших партитур третього ти-
сячоліття планети, а не лише Укра-
їни, — ділиться Микола Гобдич. — 
Адже Вікторія Польова — надзвичайно 
сильний композитор світового рівня. 
Антифонний спів за участю чотирьох 

хорів, який готував директор фестива-
лю Володимир Рудницький і виконання 
Літургії Леонтовича, музика Веделя, 
Дехтяревського, Ганни Гаврилець — 
все це в репертуарі колективів. Ці тво-
ри не могли звучати у інші історичні 
часи. Хочеться наголосити і на тому, 
що зараз великий голод на фестиваль-
ний рух у всеукраїнських масштабах. 
Великодні фестивалі можуть існувати 
у невеликих областях. Тому, якщо на-
далі співпраця між організаторами «Ка-
тедральних дзвонів» буде такою ж, то 
вам не багато треба — три-чотири роки 
і станете номером один в Україні».

Отже, три дні на фестивальних кон-
цертах, які відбувалися також у музеї 
мистецтв Прикарпаття, змогли по-
бувати сотні іванофранківців і гостей 
міста. Враження від них найкращі.

«На фестивалі з першого дня, коли 
виступав муніципальний академічний 
камерний хор «Київ», керівник якого 
наш земляк з Биткова, отримала не-
ймовірні враження, — ділиться пані 
Олександра. — Мелодика і голоси 
неперевершені — від найвищого до 
найнижчого тембру. Також надзви-
чайно майстерно використовували 
сценографію, рухи, тому звучали ори-
гінально й по-особливому і щоразу 
по-різному. Тому це справді унікально. 

Такі фестивалі просто необхідні, адже 
маємо змогу долучитися до високого 
виконавського мистецтва».

«Я щодня відвідував концерти 
у рамках фестивалю так, що дружина 
скаржилася, що не буваю вчасно вдо-
ма, — жартує пан Петро. — Мені він 
надзвичайно сподобався — усі колек-
тиви-учасники чудові і показали висо-
ку виконавську майстерність».

«Я теж бувала на фестивалі кожного 
дня, — додає пані Стефанія. — Шкода, 
що не вистачає місця для усіх бажаю-
чих побачити виступи колективів, адже 
храм не зміг усіх вмістити. Але, не див-
лячись на це, все чудово. Я – колишній 
викладач музики, тому можу оцінити 
рівень майстерності колективів-учас-
ників фестивалю. У їх виконанні від-
чувається те, що усе відпрацьовано 
і просто немає жодних недоліків».

Завершився фестиваль «Катед-
ральні дзвони» великим гала-концер-
том, під час якого чотири хори — муні-
ципальний академічний камерний хор 
«Київ», камерний хор «SINE NOMINE» 
(м. Київ), патріарший хор собору Во-
скресіння Христового УГКЦ (м. Київ) 
та камерний хор «Воскресіння» (м. 
Івано-Франківськ) виконали твори М. 
Леонтовича.

Наталія ПАЛІЙ.

КАТЕДРАЛЬНІ ДЗВОНИ

Фестивалі

Микола ГОБДИЧ: «Хоча даний 
фестиваль перший і ще 
молодий, як дитятко, однак 
має великі перспективи 
стати головним в Україні»

Протягом трьох днів, з 11 до 13 травня, в Івано-Франківському архікатедральному соборі Святого Воскресіння про-
ходив I-й Всеукраїнський великодній фестиваль «Катедральні дзвони», який відразу завоював прихильність гостей 
і глядачів. Бажаючих побувати на фестивальних концертах, особливо — на фінальному, виявилося значно більше, ніж 
зміг вмістити храм.

Тривалий час маленькі хлопчики та дівчат-
ка старанно готувалися до такого відповідаль-
ного й урочистого свята: знайомились із Запо-
відями Божими, вивчали молитви, проходили 
катехизацію. А допомогли їм у цьому духовний 
наставник о.Дмитро Херманчук, який прихо-
див у школу до дітей на уроки катехизації, щоб 
своїми щирими настановами, духовними нау-
ками сколихнути маленькі серденька, а також 
батьки та їхня вчителька Світлана Дмитрівна 
Духович.

Тож у п’ятницю, 11 травня, було відслуже-
но Молебень до Пресвятої Богородиці у на-
міренні за щасливе майбутнє першопричас-
ників та їх родин. Опісля діти, хресні та рідні 
батьки приступили до Святої Тайни Сповіді, 
яку здійснили о.Василь та о.Дмитро Херман-
чуки. А в суботу зранку маленькі першопри-
часники разом із своїми родинами прийшли 
на Божественну Літургію, в часі якої поєдна-
лися із Живим Христом у Святій Тайні Євха-
ристії.

Перше Причастя

«Глядіть, щоб ніхто нікому не 
віддав злом за зло, але завжди 
дбайте про добро один для од-
ного й для всіх! Завжди радійте! 
Безперестанку моліться! Подяку 
складайте за все, бо така Божа 
воля про вас у Христі   Ісусі» (І Сол. 
5, 15-18), — наголосив священик, 
вітаючи діток з великим днем у їх-
ньому житті. Батькам та вчительці 
отець подякував за добрі зусилля 
у християнському вихованні дітей 
та нагадав усім, щоб не забували 
дорогу до храму й пам’ятали: кож-
ної неділі та в свята на них чекає 
у церкві Живий  Ісус Христос.

За чистоту маленьких сердець 
молилися їхні хресні батьки та вся 
родина. Сподіваємось, що Господь 
почує щирі молитви матерів, свя-
щеників і візьме під свою опіку цих 
діточок.

Світлана ДУХОВИЧ.

З  Ісусом у серці
У травневі Марійські дні в с.Яблунька Солотвинського дека-
нату 23 маленьких парафіян церкви св.Архистратига Михаїла 
вперше в житті приступили до Святої Сповіді та урочистого 
Святого Причастя.
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Велике дванадесяте 
свято Вознесіння Госпо-
да Бога і Спаса нашого 
  Ісуса Христа вдало відо-
бражене в іконографіч-
ній традиції Київського 
християнства. Україн-
ське іконне малярство, 
крім гуманістичних ідей, 
у сюжетну лінію прак-
тично нічого нового не 
вносило. Перші зразки 
даної тематики у світо-
вому мистецтві появи-
лися ще в IV-V століт-
тях.

Бамбергський аворій 
(бл. 400 р.) і різьблені 
двері базиліки Св. Са-
біни в Римі (V ст.) — 
найдавніші артефакти 
західноєвропейської 
малярської традиції 
окресленої тематики, 
в яких вже було зобра-
жено повноцінну ком-
позицію «Вознесіння». 
Саме тому, правдопо-
дібно, що початок все-
загального святкування 
цього християнського 
свята припадає якраз 
на середину IV століття. 
У перших віках палео-
християнства його святкували нероз-
дільно із днем Зіслання Святого Духа 
на апостолів і Пречисту Діву Марію — 
День народження Христової Церкви.

В ранніх іконах, можливо дещо 
з примітивними сюжетами, просте-
жується цікава думка богословського 
характеру про своєрідний поділ на дві 
частини як демонстрації «світу Божо-
го», куди у славі возноситься Спаси-
тель, і «світу земного», де зображено 
Божу Матір з послідовниками Христа. 
Візантійські майстри іконної справи це 
завжди подавали у своїх роботах як 
дві складові одного цілого і нерозділь-
ного «діла спасіння людини».

 Ісуса Христа, наче на троні, анге-
ли-служителі трепетно перевозять до 
Бога-Отця. Це дуже нагадує найдав-
ніший іконографічний тип Небесного 
Царя і Судді, Господа Вседержителя 
у прославленому вигляді — Пантокра-
тора, який формувався протягом IV-VI 
століть. Золоті або білі ризи з клаві-

єм на рукаві «Правителя всесвіту» є 
символом приналежності до вищого 
статусу, до Царства Небесного. В кни-
зі Одкровення св. Іван Богослов нас 
навчає: «Я – Альфа і Омега, початок 
і кінець, говорить Господь Бог, хто 
єсть і хто був і хто приходить, Все-
держитель» (Одкр. 1: 8). Тут Христос-
Бог нам вже не нагадує Того, що зрос-
тав у Назареті і виховувався у домі 
бідного теслі Йосифа. Перед гляда-
чем-молільником постає сам всесиль-
ний Господь Бог у прославленому ви-
гляді й у повній величі своїй.

Київська ікономалярська тради-
ція канонічно зображала Спасителя, 
що благословляв обома руками тих, 
що залишилися «внизу», або три-
мав згорнутий сувій як на іконах типу 
«Спас-Емануїл». Це скручене пись-
мо — нова наука Христа, наука про 
любов людини до Бога і до ближнього; 
це символ, що підкреслює законодав-
чу владу Господа — «джерело Боже-

ственного вогню в сер-
ці» (Йоан Ліствичник). 
Вся постать Богочолові-
ка знаходиться на хма-
рах у повітрі, охоплена 
золотистою мандорлою 
чи веселкою, яка висту-
пає символом його не-
бесного трону.

Українське іконознав-
ство та належно роз-
працьована іконографія 
слідує середньовічному 
канонічному принци-
пу вчення святих отців 
«про зображення Бога 
як найпрекраснішого із 
синів людських на до-
шках з левкасом», а такі 
західноєвропейські мис-
тецькі стилі як ренесанс, 
бароко і класицизм наза-
вжди влили довершений 
еталон краси в тіло і об-
личчя Спасителя. Саме 
з тієї рації, починаючи 
від XVI століття, україн-
ські ікони «Вознесіння» 
стають реалістичніши-
ми і миловиднішими. На 
них Христос своїми жес-
тами ніби передає владу 
апостолам як основі, на 
якій побудована Свята 

Церква, що завжди діє під проводом 
Святого Духа й черпає від нього силу 
й благодать. Такі ікони в Україні най-
частіше можна знайти в празничних 
рядах багатоярусних високих бароко-
вих іконостасів в усіх східнообрядових 
храмах різних регіонів.

Теологічна ідея і зміст українських 
ікон на тему «Воздвиження» повністю 
співпадає з візантійським світобачен-
ням, мисленням і богословським вчен-
ням — передати вияв християнського 
оптимізму з надією на порятунок. На 
обличчях апостолів немає ані смутку, 
ані здивування. На іконах їх зобража-
ють у преображеному стані. Христос-
Бог, Який відійшов до Небес і став при 
справах Отця, Сам засвідчив: «Хай 
не тривожиться серце ваше! Віруй-
те в Бога, віруйте й у Мене. В домі 
Отця Мого багато жител. Коли б не 
так, то Я сказав би вам; іду бо напо-
готовити вам місце. І коли відійду 
і вам місце споготую, то поверну-

ся і вас до себе візьму, щоб і ви були 
там, де Я. Куди ж Я йду — ви знаєте 
путь». «Господи, — каже до нього 
Тома, — не знаємо, куди Ти йдеш. І як 
нам знати тую путь?»  Ісус до нього: 
«Я — путь, істина і життя! Ніхто 
не приходить до Отця, як тільки че-
рез Мене» (Ів. 14: 1-6). Сама релігійна 
картина неначе промовляє до того, 
хто перед нею молиться навколішки 
чи зосереджено споглядає: «Чекайте, 
це ще не все! Це ще не кінець! Ско-
ро прийде обіцяний Христом «Утіши-
тель» як записано в книзі Діянь святих 
апостолів: «Ви одержите силу, коли 
Дух Святий зійде на вас. Ви будете 
Моїми свідками в Єрусалимі, Юдеї, 
Самарії, і по всій землі» (Дії 1: 8).

Внизу, по центрі ікони, зображають 
Богородицю з піднятими догори рука-
ми — жест молитовного заступництва 
і перепрошення за гріхи всього люд-
ства перед Справедливим Суддею. 
На задньому плані, замість позолоти 
і різьби, у ХІХ-ХХІ ст. українські про-
фесійні художники навчилися дома-
льовувати реалістичний пагорб як 
праобраз Оливної гори — місця, де 
все відбулося. Для більшої драмати-
зації події деякі художники сучасності 
можуть зобразити речі або сліди, що 
їх залишив Пантократор перед схо-
дженням на Престол Небесний. Проте 
такі нововведення не бажані в іконах. 
Сакральне мистецтво любить і шанує 
передання давніх поколінь іконних 
майстрів.

Отож, нехай і в наших серцях за-
вжди панує мир Господній, мир цього 
святого Воскресіння і Вознесіння. Не-
хай ці зображення  Ісуса прославлено-
го повернуть нам християнський опти-
мізм, віру, любов і надію на краще, спо-
кій та радість на душі. Хай богослов’я, 
подароване на дошках і полотнах, від-
криває нам світлий шлях до обожест-
влення і спасіння в Христі  Ісусі!

о. Віталій КОЗІНЧУК,
доктор філософії за спеціальністю 

«Богослов’я»,
член Національної спілки художників 

України,
провідний науковий співробітник
Музею мистецтв Прикарпаття,

декан гуманітарного факультету
Івано-Франківського Богословського 

Університету.

Моє життя таке сумне і не-
щасне, я самотній і покину-
тий всіма. Боже, дай мені 

такого друга, який би мене вивів на 
дорогу щастя і радості… Дай мені 
друга, який би завжди міг мені прийти 
на поміч;

який би завжди був готовий мене 
вислухати і зрозуміти;

який би мені ніколи не перечив, але 
завжди підтримував;

який би був мені вірний і не вимагав 
вірності від мене;

який би завжди думав про мене і за-
вжди для мене мав час;

який би умів мене розважати 
і з яким би було цікаво;

який би умів те, що я не вмію, ро-
бив би те, що мені не хочеться;

який би ніколи не ображався на 
мене і терпів мої недоліки;

який би не критикував мене, не ро-
бив зауваження;

який би ніколи не казав мені «НІ”, 
завжди підтакував, обсипав комплі-
ментами, погоджувався зі всім, не 

дратував мене, не вимагав від мене 
нічого;

який би був тільки для мене і який 
би ніколи не товаришував з моїми во-
рогами;

який би …

Ця «молитва» могла би продовжу-
ватися ще, але тут перервав голос Ан-
гела, який прошепотів дуже тихо, але 
дуже виразно:

— Вибач, мене попросили запитати 
тебе: «Ти просиш про друга чи раба?»

Сакральне

Вознесіння Господнє: 
тріумф краси і святості

Духовні роздуми

Молимось, чи «крутимо голову»? Часто ми просимо те, що вже є 
поруч нас, але ми його не може-
мо прийняти через нашу гордість, 
що засліплює очі нашої душі. 
Щоб бути щасливим, найперше 
потрібно вийти із свого егоїзму, 
бо саме він доводить нас до не-
щастя.

Щоб бути щасливим, не достат-
ньо лише просити, чекати від ін-
ших, хоча і це дуже важливо. Якщо 
хочеш бути щасливим, то будь 
ним! Чи не так? Хочеш мати дру-
зів, то будь другом!

о. Віталій ТАРАСЕНКО.

Автор невідомий. Ікона святкового ярусу іконостасу «Возне-
сіння Христа». Перша пол. XVII ст. в. Дерево, темпера, золо-
чення. 45,5х43,5х6. Зберігається у постійній експозиції відділу 
сакрального мистецтва Музею мистецтв Прикарпаття

Вознісся Ти у славі,  
 Христе Боже наш,
радість сотворивши ученикам 
обітуванням Святого Духа,
утвердивши їх благословен-
ням,
бо Ти єси Син Божий,  
 ізбавитель світу

Тропар Вознесіння

http://www.rozdum.org.ua/?p=2668
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Свято Героїв — це день пам’яті всіх 
українців, що присвятили своє життя 
нашій з вами свободі, тих, хто боров-
ся і захищав Україну. Відзначення Дня 
Героїв — це свідчення твердої волі 
українського народу йти накресленим 
шляхом боротьби до найвищої мети — 
незалежності, розквіту і слави Україн-
ської Самостійної Соборної Держави.

В День Героїв ми вшановуємо кра-
щих своїх синів, які впродовж багато-
вікової історії захищали рідну землю 
від зазіхань чужинців і які сьогодні 
знаходяться там, де кровоточить рана 
України.

Важко осягнути масштаби трагедії, 
яку пережив український народ на про-
сторах рідної землі: від сходу до заходу, 
від півночі до півдня. Ніколи не зітреться 

в народній пам’яті та страшна ціна сво-
боди, за яку ми й досі платимо життями.

Найбільших переслідувань і гонінь 
українці пережили в минулому сто-
літті, коли ”брати” із півночі, які так 
величаво найменували себе визво-
лителями, перетворили мирне життя 
українців у пекло. Тих, хто відкрито 
засвідчував свої патріотичні переко-
нання, було вбито, а їхні родини ви-
везено у концтабори ГУЛАГу, в Сибір. 
Репресовані українці помирали доро-
гою в товарних вагонах через голод, 
холод, хвороби. Кинуті на неминучу 
смерть, вони замерзали в сибірській 
тайзі, проте ті, кому вдалося вижити, 
породили нове покоління героїв.

Їхні діти та онуки у нинішній день 
намагаються зупинити російського 

агресора на Сході України, щоб утвер-
дити українську незалежність і дер-
жавність. Сьогодні ми щасливі, адже 
живемо у незалежній Україні, над 
нами майорить синьо-жовтий прапор, 
гордо сяє золотий тризуб, а увесь світ 
має змогу милуватися нашою україн-
ською вишивкою, яка стала символом 
незалежності, нашого незламного 
духу. Але ми не маємо права забувати 
тих, хто поклав своє життя на вівтар 
цієї незалежності.

Молодь повинна пам’ятати, що у їх-
ніх жилах, їхньому серці тече кров тих, 
у кого забрали життя лише за те, що 
він був українцем.

…На жаль, хвороботворні, людино-
ненависницькі ідеї, які були спрямо-
вані на ліквідацію нашої ідентичності, 

перетворилися у страшну вакханалію 
життя і смерті ХХ століття і пустили 
метастази радянського тоталітаризму 
й у сучасність, адже нам доводиться 
вписувати до списку невинно убієнних 
нові і нові імена…

В День Героїв схилімо в зажурі го-
лови перед ними — неоплаканими, 
невідмоленими жертвами найбільшо-
го злочину ХХ століття, що у невимов-
них муках зійшли на свою Голгофу від 
рук людинозвірів під червоними пра-
порами.

На цьому дні відзнака чорна,
Щоб нагадати всім щемливо
Про літ страшні жорстокі жорна
І людських доль нелюдське мливо.
А ми будьмо гідними великої слави 

Героїв України. Пам’ятаймо: україн-
ська нація існуватиме доти, доки хоча 
б один українець буде готовий поклас-
ти своє життя в її обороні.

Слава Україні! Героям слава!

М. ТЕРЕШКО

Чи варто ходити  
на Святу Літургію?

Коли я роздумував над важли-
вістю Божественної Літургії, 
то знайшов такі чудові слова 

св. Альфонса з Лігуорі: «Одна-од-
нісінька Служба приносить Бого-
ві більше слави, ніж усі молитви 
та покути всіх святих, ніж усі праці 
й труди апостолів, ніж усі муки му-
чеників та ніж усе полум’я любові 
Серафимів і самої Божої Матері».

Якось я мав змогу почути прав-
диву історію про одного священика 
з невеликої парафії. Одного разу 
він після Божественної Літургії вий-
шов на церковне подвір’я, де до 
нього підійшла його парафіянка 
і сказала, що не бачить потреби 
ходити до церкви через те, що не 
може запам’ятати, що проповіду-
вав cвященик. На декілька секунд 
задумавшись, отець дав їй простий 
кошик і попросив, щоб вона прине-
сла води. Жінка з подивом почала 
виконувати це завдання, але води 
принести не змогла. Священик ще 
декілька разів попросив її це зроби-
ти… Ця пані хоч і неохоче, але зно-
ву спробувала, зважаючи на поша-
ну до священнослужителя. Після 
чергових невдач вона, утративши 
терпіння, звернулася до свяще-
ника зі скаргою, що це завдання є 
неможливим до виконання, адже 
вода не може затриматися в коши-
ку і витікає. Парох, посміхнувшись, 
мовив до неї: «Подивіться, цей ко-
шик став чистішим! Так само ваше 
серце і душа стають чистішими, 
коли Ви приходите до храму».

Отож той, хто з недбальства 
опускає в неділю Божественну Лі-
тургію, дуже багато втрачає і про-
виняється перед Богом. Саме тому 
Церква так наполягає на недільно-
му обов’язку бути на Службі Божій. 
Отож, хай Божественна Літургія 
буде для нас всіх чимось найсвяті-
шим і найдорожчим, хай буде для 
нас джерелом святості і запорукою 
нашого спасіння.

Володимир КАЛІТА,
семінарист VI курсу ІФДС.

Цей захід відбувся 
в рамках екологічного 
проекту «Менше сміття — 
краще життя!», який реа-
лізується на Прикарпатті 
з ініціативи Управління 
екології та природних ре-
сурсів Івано-Франківської 
облдержадмін істраці ї 
і громадської організа-
ції «Громадський центр 
«Еталон». А також за під-
тримки Департаменту освіти, науки 
та молодіжної політики ОДА й Бюро 
УГКЦ з питань екології.

Благословив захід декан Калусь-
кий УГКЦ митрофорний протоієрей 
Михайло Бігун. Він побажав, щоб ця 
важлива справа, яка стосується очи-
щення довкілля, з Божою допомогою 
була реалізована.

Координатор екологічного проекту 
«Менше сміття — краще життя!» Леся 
Аронець наголосила на тому, що Укра-
їна захлинається сміттям і кожен із 
нас має подумати про те, яку спадщи-
ну ми залишаємо нашим нащадкам. 

Адже потрапляючи на сміттєзвалище, 
відходи забруднюють навколишнє се-
редовище (ґрунт, повітря, воду), зали-
шаючись там на сотні років.

Звертаючись до присутніх, виступа-
ючі наголошували, щоб кожен у сво-
єму населеному пункті пропагував 
зменшення кількості відходів. І в пер-
шу чергу — відмовляючись від одно-
разових речей. Акцентували також, що 
відходи, якщо з ними правильно пово-
дитися, — це не сміття, а цінний ре-
сурс. Намагались донести важливість 
об’єднання зусиль у просвітницькій 
і практичній діяльності з метою змен-

шення кількості відходів 
та збереження цінних 
природних ресурсів.

Про відповідальне 
ставлення до Богом ство-
реної земної краси гово-
рив представник Бюро 
УГКЦ з питань екології 
о. Михайло Дзуль. Як при-
клад для наслідування він 
розповів присутнім про 
досвід роздільного сорту-

вання сміття в Більшівцях Галицького 
району. Є вже результат — за виручені 
від цього кошти тут висадили яблуне-
вий сад (40 дерев, 5 з них — на цер-
ковному подвір’ї), а також спорудили 
дитячий майданчик. Та головне — по-
зитивні зрушення в свідомості меш-
канців цього населеного пункту щодо 
роздільного сортування сміття, які 
зрозуміли, що від кожного зокрема за-
лежить, наскільки буде чистою наша 
рідна земля.

Дарія ОНИСЬКІВ,
прес-секретар Товариства 

парафіяльних волонтерів, м. Калуш

Для парафіян церкви Покрови 
Пресвятої Богородиці села Го-
линь Калуського деканату осо-
бливими стали тижні, коли на їх-
ній парафії перебували мощі св. 
Петра, св. о. Піо, копія чудотвор-
ної ікони та відбувались місії. 

Мешканці села щоденно відвіду-
вали храм, де брали участь у різних 
богослужіннях. Молебні та акафісти, 
молитви на оздоровлення, благо-
словення освяченим єлеєм, духовні 
науки наповнювали серця парафіян 
любов’ю до Спасителя. Усе відбува-

лось за сприяння адміністратора па-
рафії Покрови Пресвятої Богородиці 
о. Миколи, а також гостей з Івано-
Франківська — о. Олега Каськіва та о. 
Івана Стефурака.

Від 1 травня в храмі перебуває ко-
пія ікони Гошівської Божої Матері. Тут 
щоденно відбуваються молебні до 
Пресвятої Богородиці. Ікона зберігати-
меться в храмі до 31 травня.

А 10 травня на парафії розпочались 
місії (духовні вправи), які проводять о. 
Роман Микієвич, о. Брій Павлюк з м. 
Тисмениця, о. Ярослав Жолоб з с. 
Крилос. Їм допомагають семінаристи 

Роман Бойчук, Павло Віра, Михайло 
Макар. Вони проводять зустрічі та ду-
ховні бесіди з учнями, вчителями, мо-
лодими парами. 

На парафію приїздять вірні з сусід-
ніх парафій, щоб також поклонитись 
мощам св. о. Піо. Він був найвідомі-
шим стигматиком, який володів боже-
ственним даром.

Парафіяни с. Голинь безмежно 
вдячні і своєму парохові, і місіонерам 
за те, що дбають про духовний зріст 
своїх вірних.

Людмила ІЛЬНИЦЬКА.

До Дня Героїв

Екологічний проект

Вісті з парафій

Наша віра

З турботою про довкілля
У перший тиждень травня греко-католицьке духовенство Калущини взяло участь у роботі виїзного за-
ходу. Він проходив у Калуші й мав на меті привернути увагу мешканців Рожнятівщини і Калущини до 
правильного поводження з побутовими відходами та запровадження процесу сортування сміття в на-
селених пунктах. 

Щорічно у третю неділю травня, у найвищу пору буйноцвіття і пробудження природи, Україна відзначає 
День Героїв.

Реабілітовані історією

Духовне збагачення вірних
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Я — просто мама! Боже, поможи
В любові й ласці діточкам  
   служити.
Я буду нести всі їхні хрести,
Лиш, щоб щасливі були мої діти.
Я буду ангелом летіти біля них
І хоронити на усіх дорогах,
І берегти їх від людей лихих,
Щоб завести  
 до Батька їх — до Бога.

Ще вдосвіта почали з’їжджатися 
матері зі всієї Івано-Франківської Ар-
хієпархії на Ясну Гору до Гошева на 
материнську прощу та ХІІ з’їзд спільно-
ти «Матері в молитві». Ранок видався 
прохолодним, проте холоду не відчува-
лося. Ясна Гора сяяла красою. В німій 
тиші матері молитовно вдивлялися в те 
піднебесне диво, в поклоні складаючи 
подяку Пресвятій Богородиці перед Чу-
дотворною Гошівською іконою. І моли-
лися, молилися, молилися…

Повіває легенький вітерець, ніжно 
кивають голівками синьо-жовті квіти, 
що прикрашають фігуру Хреста-Спа-
сителя. Тут зупиняється кожна мати, 
щоб доторкнутися й подякувати за 
наше спасіння. У кожної в серці — спо-
кій. Тут Ясна Пані милується своїми ді-
тьми. А вони йдуть і йдуть: з радістю 
і сльозами, молоді і старші, струджені 
і обтяжені. Їх — без ліку, йдуть впевне-
ні, що Пренепорочна Заступниця вилі-
кує всі хвороби душі й тіла та потішить 
своїми щедрими ласками.

На площі біля ротонди зібралося 
більше трьох тисяч матерів. Розпо-
чинається спільна молитва за дітей, 
сім’ї, родини, за нашу святу Церкву та 
добру долю для України.

Молитва розпочалася словами: 
«Молімося щиро, з вірою, що Мати 
Божа неодмінно вислухає нас, бо 
Вона не просто Марія, Вона — Непо-
рочна, Вона — Свята, Вона — Спа-
сення і тільки через Неї ми можемо 
прийти до  Ісуса». Серед присутніх 
матерів є представники з Америки, 
Канади, Італії. Всі разом моляться спі-
вану вервицю до Гошівської Богоро-

диці. Молитва закінчується і на устах 
матерів з’являється весела посмішка. 
Це появилася процесія, у супроводі 
якої поспішав наш люблячий духо-
вний батько — Високопреосвященний 
Архієпископ і Митрополит Володимир 
Війтишин. Відбулася тепла, щира зу-
стріч Архієрея з матерями, якому ми 
всі безмежно вдячні за щорічну участь 
у наших з’їздах. У супроводі отців-ду-
хівників та багатьох священиків Архі-
єпархії Владика Володимир очолив 
Божественну Літургію та уділив при-
сутнім Архієрейське благословення. 

Ми безмежно вдячні нашому доро-
гому Владиці, духівникам о. Р. Пташ-
нику та о. М. Пронюку, священикам за 
простоту, любов до наших спільнот, за 
те, що подарували нам одну з найщас-
ливіших митей у нашому житті напе-

редодні Дня матері. Особлива подяка 
ігумену Гошівського монастиря о. Ві-
кентію за допомогу у підготовці з’їзду.

Варто зазначити, що ми також зга-
дали матерів, які відійшли у вічність, 
за їх душі була відправлена Панахида.

Нарешті настав час свідчень про 
отримані ласки. Це був дуже зворуш-

ливий момент нашого з’їзду. Дивува-
ло, що щирою молитвою матерів Не-
бесна Ненька оздоровила багатьох 
недужих, онкохворих, немічних. З Її 
допомогою наверталися на добру до-
рогу діти, отримували дар материн-
ства матері. З найбільшими емоціями 
щасливі матері дякували Небесній По-

кровительці за отримані ласки і ніжно 
цілували ікону. 

Священики Роман Пташник, Ми-
рослав Пронюк та Богдан Рудницький 
відслужили Молебень до Богороди-
ці. З’їзд закінчився на останній стації 
Хресної Дороги  Ісуса і Його Страж-
дальної Матері біля Гробу Господ-
нього. І саме тут закопали хрест, який 
символізує материнське терпіння. 
З’їзд закінчився гімном «Єднаймось 
у молитві, матері». 

Від щирого серця дякую всім чле-
нам координаційної ради спільноти, 
які надали велику допомогу в підго-
товці та в часі проведення з’їзду. Осо-
блива подяка слугині спільноти «Ма-
тері в молитві» з церкви Покрови Пре-
чистої Діви Марії, що в Івано-Франків-
ську, п. Тетяні Мазур. 

Щира подяка редакції нашого часо-
пису «Нова Зоря» за подаровані при-
мірники газети, присвяченої Дню ма-
тері. Хай усіх Вас береже Мати Божа 
і наша щира материнська молитва!

Наталія ГОВДЯК, 
координатор спільноти «Матері 

в молитві», м. Івано-Франківськ.

Спільноти

Заслони покровом, Мати, Україну 

Вітаємо!

R R R R R
Парафіяни храму Різдва Пресвятої 

Богородиці с. Зміївка Бериславського ра-
йону Херсонської області щиро вітають із 
40-річчям свого пароха

о. Василя БАРЧУКА.
Всечесний отче! 
Прийміть наші щирі 
вітання в знак вели-
кої поваги й любові 
до Вас, як духовного 
провідника, взірця 
сподвижницької пра-
ці в ім’я служіння Бо-
гові. Схиляємо голо-

ви з визнанням і подякою за Ваше свяще-
ниче служіння.

Нехай Пресвята Богородиця повсяк-
час опікується Вами та допомагає непо-
хитно йти вслід за  Ісусом. Нехай ніколи 
не пересихає джерело Вашої енер-
гії, даючи сили, здоров’я та натхнення 
для подальших здобутків на Христовій  
ниві.

R R R R R
Парафіяни церкви св. Ап. Петра і Пав-

ла с. Старуня Солотвинського деканату 

щиросердечно вітають із 40-річчям свого 
пароха

о. Ярослава СЕРЕДЮКА.
Дорогий отче, бажає-
мо Вам у міцному 
здоров’ї та з подаль-
шою наснагою про-
вадити Христову па-
ству до Царства Не-
бесного. Щедрих 
Господніх ласк та 
благодатей Святого 

Духа у всіх добрих починаннях, повсяк-
часної опіки й підтримки Пречистої Діви 
Марії та заступництва Ангела-хороните-
ля на Вашому життєвому шляху.

R R R R R
Отець Степан Витвицький та парафія-

ни церкви св. Параскевії м. Болехів щиро 
вітають з днем народження

о. Володимира ВОРОБЦЯ.
Всечесний отче, бажаємо Вам Божої благо-
даті та охорони Ангела-хоронителя, міцно-
го здоров’я та достатку, миру в серці, му-
дрості та задоволення від зробленого. Щоб 
Ви і надалі впевнено та мудро спрямову-

вали наші спраглі душі на дорогу спасіння. 
Господнього благословення у всіх добрих 
справах на довгий вік, на многії літа!

R R R R R

Парафіяни церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці с. Ст. Богородчани Богород-
чанського деканату щиро вітають з днем 
народження 

о. Любомира СТЕФАНИШИНА.
Дорогий наш духов-
ний пастирю, проси-
мо у Бога для Вас 
міцного здоров’я, 
рясних Божих ласк, 
опіки й покрову Пре-
святої Богородиці. 
Дай Вам, Боже, сили 
й витримки ще довго 

трудитись на Христовій ниві, засіваючи 
в наших серцях Божу любов, добро, мир 
і злагоду. Щиро дякуємо Вам за молитву 
та служіння на нашій парафії.

R R R R R
Парафіяни церкви св. пророка Іллі 

с. Вільхівка Перегінського деканату та 

молодіжний хор щиро вітають з днем на-
родження свого духовного наставника

о. Михайла ЛУЦІВА.
Всечесний отче, щиро дякуємо Вам 

за Ваші труди, чуйне ставлення й мудрі 
поради. Молитовно зичимо Вам міцного 
здоров’я, довгих років життя, душевного 
миру і твердості віри. Хай Ваше серце 
і надалі буде відкрите для людей та пе-
реповнене любов’ю до ближніх.

R R R R R
Греко-католицька громада храму Воз-

несіння Христового та отець-парох Іван 
с. Стецева Снятинського району Коло-
мийської єпархії з нагоди храмового свя-
та вітають доброчинця

п. Дмитра ГАВРИЛЮКА  
та його дружину п. Марію.

Щиро дякуємо Вам за багаторічну до-
помогу в часі капітальної реконструкції 
храму Божого. Хай Господь благословляє 
Вас міцним здоров’ям, обдаровуючи ряс-
ними ласками і щедротами. Хай оберіг 
святої молитви захищає Вашу домівку, 
даруючи мир, родинну злагоду й добро-
бут на багато щасливих літ! 
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Молімось і ми, матері

О Боже у Тройці Єдиний,
І Матінко наша Свята,
Ми хочем єднатись в молитві,
Бо у всіх нас — єдина мета.

Молитва ламає залізо.
Молімось і ми, матері,
Благаймо у Бога здоров’я
Для тіла свого й для душі.

Благаймо за нашу Вкраїну,
За єдність і мир на землі,
За світле майбутнє нащадкам
Й за прощення наших гріхів.

Хай віра усіх нас скріпляє,
Надія хай нас береже,
Любов хай усіх нас єднає
І в Царство Твоє заведе.

Любомира ДМИТРІВ.
с. Гериня Долинського району.

Неправильно
 � Самий (активний, складний, ба-
гатий)

 � Скритий
 � Скритний
 � Слідувати (прикладу, закону) 

 � Слідуючий
 � Слухи
 � Случатися
 � Співпадати, співпадіння
 � Спасати, спасти, спасіння
 � Справка

Правильно
 � Найактивніший, найскладніший, 
найбагатший

 � Прихований
 � Потаємний
 � Наслідувати приклад,  
дотримуватися закону

 � Наступний
 � Чутки
 � Траплятися, ставатися
 � Збігатися, збіг
 � Рятувати, врятувати, порятунок
 � Довідка, дати довідку
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Найтиповіші та найчастіші помилки

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

Виходить щотижня

український греко-католицький часопис

Мова — душа нації!

Триває передплата на II-е півріччя!
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!

Сердечно запрошуємо абітурієн-
тів, батьків та всіх бажаючих відвідати 
наш заклад, двері якого будуть від-
криті для вас о 12:00 год. Відвідувачі 
матимуть  екскурсії у семінарії та Бого-
словському університеті, під час яких 
можна буде ознайомитись з умовами 

проживання та навчання майбутніх 
священиків. Також ви матимете чудову 
можливість дізнатися про устав та роз-
порядок дня семінаристів.

В цей день наш заклад закрито-
го типу стане відкритим для Вас! 
Щиро запрошуємо!

Вперше День вишиванки запро-
понувала відзначати одна зі сту-
денток факультету історії Черні-

вецького національного університету у 
2006 році. Її надихнув знайомий, який 
постійно носив вишиванку. Того року у 
вишиванки одягнулися кілька студен-
тів та викладачів Чернівецького уні-
верситету. Тепер це свято набуло між-
народних масштабів.

Цього дня у містах організовують 
марші у вишиванках.

У цей день також проводять цікаві 
конкурси у соцмережах, наприклад, 
«Найкраща вишиванка» або «Най-
краще фото» у вишиванці. У 2015 
році була започаткована акція «По-
даруй вишиванку захиснику», яка 
набула світових масштабів — у ній 
взяло участь близько 50 країн світу. 
Вишиванки передали бійцям АТО, які 
брали участь в бойових діях на Дон-
басі, захищаючи Україну.

На світлині Зіновія Васильківа: 
маленькі бойки з с. Ясень 
Рожнятівського р-ну.

Волонтери «Карітасу» допомагають 
працівникам доглядати хворих, са-
мотніх та літніх людей. І тут потрібна 
спеціальна підготовка. На тренінгах 
хлопців та дівчат навчають, як нада-
вати першу медичну допомогу. Адже 
іноді виникають критичні ситуації, коли 
треба швидко та вправно надати лю-
дині допомогу до приїзду «швидкої». 
Іноді — навіть врятувати життя. Во-
лонтери вчаться, як допомогти люди-
ні, яка користується інвалідним візком, 
як змінити постільну та натільну білиз-
ну важкохворому, яких видів бувають 
рани та як їх правильно обробляти. 
Тренінги проводять медико-соціальні 
працівники «Карітасу», а також запро-
шені фахівці. Кожен тренінг завершу-
ється практичними вправами. 

Юні волонтери зізнаються, що об-
робляти рани або надавати першу ме-
дичну допомогу при догляді за хвори-
ми їм поки не доводилося, однак у разі 
потреби — вони готові. 

Надія Глов   ‘як — студентка Прикар-
патського національного університету 
ім. В Стефаника. Дівчина — майбутній 
соціальний педагог і вже більше року 

Оголошення

Наші традиції

Допомога потребуючим

26 травня 2018 року Божого в Івано-Франківській Духовній Семіна-
рії відбудеться День відкритих дверей.

День вишиванки

Навчальні тренінги  
для волонтерів
Волонтером може бути кожен, потрібно лише бажання. Однак, 
так здається лише на перший погляд. Аби допомагати людям, 
допомагати якісно, потрібні ще й певні знання та вміння. Саме 
тому в Івано-Франківському «Карітасі» для волонтерів прово-
дять навчальні тренінги.

З поетичного блокнота

є волонтером Івано-Фран-
ківського «Карітасу». «Для 
мене навчальні тренінги, 
що організовує «Карітас», 
є дуже корисними, адже ці 
знання я зможу використати 
не лише у волонтерстві, а й 
у повсякденному житті,  — 
говорить дівчина. — Напри-
клад, зараз весна, і ніхто 
не застрахований від укусів 
змії, бджоли. А тепер я знаю, 

що треба робити, якщо таке тра-
питься, і можу розповісти іншим». 

«Наші волонтери — це приклад 
безкорисливої любові і допомоги, 
це приклад соціального служіння,– 
говорить директор Івано-Франків-
ського «Карітасу» отець-митр. Во-
лодимир Чорній, — адже «Карітас» 
не лише опікується потребуючими, 
але й мотивує людей допомага-
ти один одному, служити любов’ю 
ближньому. Це найосновніше за-
вдання Церкви». 

Наразі в Івано-Франківському 
«Карітасі» є 50 волонтерів. Це сту-
денти Прикарпатського національ-
ного університету ім. В. Стефаника 
та семінаристи Івано-Франківської 
духовної семінарії УГКЦ. Однак до 
волонтерської команди «Карітасу» 
долучаються люди різного віку та 
різних професій. Хтось — після на-
вчання, інші — після роботи, прихо-
дять і безкорисливо віддають свій 
час, працю та увагу іншим, тим, хто 
цього потребує. Взамін чують щире 
людське «дякую». 

Юлія ФЕДУНИШИН.




