
У Крихівцях освятили  
новий храм 

У неділю, 3 червня, у Крихівцях було освячено 
новозбудований храм Всіх святих. Чин освячен-
ня здійснив Архієпископ і Митрополит Івано-
Франківський Владика Володимир Війтишин.

Продовження на стор. 2

Християнські табори 
в Підлютому

Вже другий рік поспіль в урочищі Підлюте, що 
на Рожнятівщині, відбуваються літні християн-
ські табори «Веселі канікули з Богом», які ор-
ганізовує Івано-Франківська Архієпархія УГКЦ.

Продовження на стор. 2

Нехай не на суд 
і не в осудження 

буде мені причастя 
святих Твоїх Тайн

Дорогі браття і сестри,
сьогодні, у четвер по неділі 
Всіх святих, згідно з церков-

ним календарем УГКЦ, відзначає-
мо свято Торжественного поклонін-
ня пречистим Тайнам Тіла і Крові 
Господа нашого Ісуса Христа (інші 
назви: Пресвятої Євхаристії або Бо-
жого Тіла). У п’ятницю наступного 
тижня, тобто у п’ятницю після дру-
гої неділі по Зісланні Святого Духа 
(15 червня), ми відзначатимемо ще 
один схожий празник — Найсолод-
шого Господа нашого Ісуса Христа 
(інші назви: Христа Чоловіколюб-
ця або Серця Христового). А поза 
цим, як нам добре всім відомо, ці-
лий місяць червень є присвячений 
щоденним молебням до Христа 
Чоловіколюбця, під час яких ми мо-
литовно спогадуємо милосердне та 
любляче Серце Христове. І як би 
ми не називали ці свята, з різними 
трактуваннями чи традиціями, вкін-
ці суть для всього християнського 
світу, чи радше для всього люд-
ства залишається незмінною. І ось 
в чому вона полягає: ‘’Бог бо так 
полюбив світ, що Сина свого єди-
нородного дав» (Ів. 3,16).

Як часто, перебуваючи у різних 
скрутних ситуаціях, ми говоримо 
до наших друзів чи знайомих: «Ти, 
мабуть, мене не розумієш, стань на 
хвильку на моє місце і побачиш…». 
Христос з волі Отця воплотився 
і взяв на себе, окрім гріха, усе люд-
ське: голод, холод, терпіння, осуд 
і так аж до смерті хресної. Він не 
просто став на наше з вами місце, 
Він, ставши людиною, проклав нам 
сліди, по яких ми, маючи все люд-
ське, незважаючи на нашу тяглість 
до гріховного, можемо прямувати 
по Його слідах до спасіння. За при-
кладом Христа життя християн — 
це жертва. Наша життєва жертва 
приготовляє нас до Євхаристійної 
жертви. А в Євхаристійній жерт-
ві бере участь Бог і людина, небо 
і земля. Адже, згідно з програмою 
Творця, світ був сотворений так, 
щоб кожне створіння було жертов-
не іншому. Тому Євхаристія, в якій 
Христос залишив нам Себе, розпо-
чинається із простих плодів землі: 
хліб, вино і вода. Це є символом 
того, що якби перервалася жер-
товність природи, то розірвався би 
увесь ланцюг життя. 

Закінчення на стор. 2

9 червня 1946 р.
органи НКВС СРСР 
заарештували та не-
законно засудили на 
10 років ув’язнення 
Є п и с к о п а - п о м і ч -
ника Перемиської 
Єпархії УГКЦ Кир 
Григорія (ЛАКОТУ). 
Блаженний Владика 
Григорій (ЛАКОТА) 
упокоївся в Бозі 12 
листопада 1950 року 
в концтаборі Абезь, 
Комі АРСР.
Обряд беатифіка-
ції відбувся 27 черв-
ня 2001 р. у м. Льво-
ві під час Святої Лі-
тургії у візантійсько-
му обряді за участі 
Папи Івана Павла ІІ.

9 червня 
День друзів.

12 червня
Всесвітній день бо-
ротьби з дитячою 
працею. Встановле-
ний Міжнародною 
організацією праці 
(МОП), яка бореться 
з проявами експлуа-
тації дітей на різних 
рівнях. Перші захо-
ди, присвячені цьо-
му дню, відбулися 
в 1997 році. 

14 червня
Всесвітній день до-
нора. 
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Видання Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ. Засноване 7 січня 1926 р. Б. Блаженним мучеником єпископом Григорієм Хомишиним.  
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«Шукайте перше Царства Божого та його справедливости,  
і все те вам додасться».  Мт. 6, 33.

Цей тиждень в подіях

Піст святих апостолів у нашій Церкві 
триває від неділі Всіх святих до 12 
липня — свята святих Апостолів Пе-
тра й Павла. Він може бути довший 
або коротший, залежно від того, коли 
випадає свято Пасхи. Випаде Пасха 
скоріше — довша Петрівка, випаде 
пізніше — коротша Петрівка. Най-
більше вона може мати шість тижнів, 
а найменше — один тиждень і один 
день. Замойський Синод 1720 року 
приписує, що від цього посту можна 
звільняти селян і робітників частко-
во або цілком, тому що він припадає 
на час жнив. Львівський Синод 1891 
року на час Петрівки дозволяє в по-
неділок, середу і п’ятницю набіл, а в 
інші чотири дні тижня — м’ясні стра-
ви, але накладає на мирян обов’язок: 
перед обідом і перед вечерею прока-
зувати п’ять разів «Отче наш» і п’ять 
разів «Богородице Діво», а духовні 

особи мають відмовляти, крім того, 
п’ятдесятий псалом.
Згідно з канонами Партикулярного 
права УГКЦ у всі дні посту та періоди 
загальниць вірні зобов’язані утриму-
ватися від організації та участі в гуч-
них забавах, весіллях, танцях, розва-
гах та інших подібних заходах.
Під час Петрівки вірні зобов’язані: 
у середу та п’ятницю утримуватися 
від споживання м’ясних продуктів 
і страв; у понеділок, вівторок та чет-
вер дозволено всі види їжі.
Від будь-якого обов’язку посту звіль-
няються: діти до 14 років та особи, 
яким виповнилося 60 років; важко-
хворі; вагітні; матері після пологів і ті, 
що годують грудьми; ті, що подоро-
жують (якщо час подорожі перевищує 
вісім годин); ті, що важко працюють; 
ті, що харчуються зі столу інших; убо-
гі, котрі живуть з милостині.

у к р а ї н с ь к и й  г р е к о - к а т о л и ц ь к и й  ч а с о п и с

Служіння

Архікатед раль-
ний Собор 
вчора  
і сьогодні 
 стор. 3

Розповіді про священиків

За все, що 
маю, дякую 
Господеві 
 стор. 4

Для дітей

Ангелик 
Серафим  
і бідна Туанетка 
 стор. 6

Колонка редактора

Розпочався Петрів піст
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У неділю, 3 червня, у Крихівцях 
було освячено новозбудований 
храм Всіх святих. Чин освячен-
ня здійснив Архієпископ і Ми-
трополит Івано-Франківський 
Владика Володимир Війтишин.

Молода громада, більшість із якої 
це жителі містечка «Калинова слобо-
да», радо вітала у своїй щойно зведе-
ній святині Митрополита Володимира 
та чисельних гостей. Розділити ра-
дість відкриття нового храму зійшлося 
чимало представників духовенства, 
влади та просто небайдужих мешкан-
ців міста.

За чином освячення Владика ра-
зом зі священнослужителями спер-
шу освятили святий престіл, а відтак 
– храм зсередини та назовні. Під час 
цього священнодійства Кир Володи-
мир звернувся до громади, пояснюю-
чи дії священиків, для належного розу-
міння та поваги до святого храму.

Кульмінацією урочистостей стала 
Божественна Літургія в новоосвяченій 
святині, яку очолив Митрополит Воло-
димир у співслужінні судового вікарія 
о. Степана Балагури, канцлера о. Ві-
талія Федуна, митр. прот. Івана Репе-
ли, протопресвітера Південно-Східно-
го протопресвітеріату Івано-Франків-

ська, а також священнослужителів з с. 
Крихівці.

Після Служби Божої була зачитана 
та вручена подячна грамота для п. Во-
лодимира Балагури та всіх працівників 
будівельної компанії «Ярковиця», які є 
фундаторами нової святині. Традицій-
но Митрополит Володимир закликав 
усіх присутніх завжди згадувати в сво-
їх молитвах українських воїнів, котрі 
боронять нашу землю від агресора. 
А тому в храмі прозвучав молитовний 
гімн «Боже Великий, Єдиний».

Прес-служба Івано-Франківської 
Архієпархії.

У понеділок, 4 червня, стартував 
І-ий заїзд дітей з Войнилівського та 
Галицького деканатів. Загалом це 76 
дітей віком 11-14 років. Програма та-
бору передбачає участь в Божествен-
ній Літургії, можливість приступити до 
таїнств Сповіді та Святого Причастя. 
Також тут не забувають і про фізичний 
розвиток та відпочинок дітвори.

Кожний день покликаний прине-
сти багато радості і незабутні емоції. 
Різноманітні спортивні ігри, естафети, 
руханки, банси, захоплюючі екскурсії 
форельним господарством, походи 
гірськими стежинами — все це при-
носило усмішки на дитячі обличчя та 
залишало неймовірні враження про 
перебування на веселих канікулах.

Окремо слід згадати і про виховате-
лів табору. Так цього року стараннями 
Митрополита Володимира та праців-
ників Курії вперше була організована 
«Школа християнського аніматора», 
яка мала на меті підготувати активну 
молодь до праці з дітьми під час літ-
ніх християнських таборів. Учасники 
школи пройшли цілий курс підготов-
ки — як теоретичної, так і практичної, 
отримали фахові знання від спеціаліс-
тів рятувальної та медичної служб, по-
бували на практичних семінарах. І ось 
тепер мають нагоду втілити свої зна-
ння в практиці.

Із самого ранку аніматори ретель-
но готувалися до приїзду майже сотні 
дітей. Після поселення на дітей уже 

чекав смачний обід, опісля о. Микола 
Крушец ознайомив дітей із графіком 
дня, провів інструктаж з техніки безпе-
ки. Відтак діти познайомились тісніше 
у групах між собою та аніматорами. 
Продовжилося це знайомство у ко-
мандних іграх.

Таким чином перший день на «Ве-
селих канікулах з Богом» в урочищі 
Підлюте підійшов до завершення. 
У дітей ще попереду шість днів ак-
тивного відпочинку в самому серці 
«Горган», після якого вони, напевно, 
запам’ятають цей гарно проведений 
час у компанії нових друзів, щирих 
аніматорів, але найголовніше — в по-
стійній присутності Бога.

Прес-служба Архієпархії.

Родзинкою цьогорічного паломництва був аквагрим і щедрий душ від пожеж-
ної служби, що разом із бансами, піснями та іграми створили неймовірну атмос-
феру радості, феєрії та захоплення. Бути з Богом — завжди неймовірне щастя!

Проща була своєрідним підсумком навчального року у катехитичних школах 
і матиме своє продовження на парафіяльних християнських таборах. Захід про-
ведений Катехитичною комісією за підтримки Івано-Франківської духовної семі-
нарії та співочого гурту «Еффата».

Прес-служба Івано-Франківської Архієпархії.

З життя АрхієпархіїКолонка редактора

Дозвілля

Прощі

У Крихівцях освятили новий храм

Християнські табори в Підлютому

Закінчення. Початок на стор. 1.
Земля вирощує різні плоди, 

вода наповнює усе живе, росли-
на стає поживою для тваринного 
світу… Усе працює за чіткою про-
грамою, і лише людина — єдине 
створіння, яке може давати виклик 
цьому природному «євхаристійно-
му» закону: відмова від сопричастя 
та взаємоподілу з іншими і загарбу-
вання всього лише собі… Творячи 
Євхаристію, люди приносять плоди 
своєї праці, щоб Господь прийняв 
від них цю жертву та перетворив їх 
у Тіло і Кров свою і взамін жертву-
вав себе на престолах усьому люд-
ству. 

Тому Євхаристія розпочинається 
з моєї життєвої Євхаристії, яка че-
рез сопричастя з ближніми, через 
подяку, прощення, милосердя, при-
водить мене «без суду і осуджен-
ня» до Євхаристії з Христом. Тому, 
як цікаво висловився видатний 
професор-літургіст Роберт Тафт: 
«Мета Євхаристії — це не тільки 
перемінити хліб та вино, а перемі-
нити мене і тебе у Христа». 

А Христос, розуміючи, скільки 
життєвих бар’єрів ми матимемо на 
шляху до справжнього Євхаристій-
ного життя, каже нам: «Прийдіть 
до мене, всі втомлені й обтяжені, 
і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє 
на себе й навчіться від мене, бо я 
лагідний і сумирний серцем, тож 
знайдете полегшу душам вашим» 
(Мт. 11, 29). Сьогодні Він промовляє 
до мене і до тебе, дорогий читачу, 
ким би ти не був: землеробом, ін-
женером, будівельником чи науков-
цем, — ти особливий і неповтор-
ний. Мабуть, у світі є мільйони осіб 
з тим самим іменем. Але один Ва-
силь, ким би він не був і де б він не 
був, в очах Божих є унікальним і не-
повторним з іншим Василем. І ко-
жен зі своїми здобутками й вада-
ми покликаний бути живою іконою 
Бога, адже кожен створений на об-
раз і подобу Божу. А ще важливіше 
в контексті Євхаристії — уміти від-
читати кожному з нас цю ікону в на-
ших ближніх, навіть якщо вони сво-
єю поведінкою її дещо й затерли… 
А ще важливіше — уміти відчитати 
цю ікону Божу в обличчях тих, яких 
життя або поведінка інших побила, 
принизила, сплюндрувала…

«Хочеш принести честь Христо-
вому тілу? Не забувай Його тоді, 
коли це тіло наге. Не приноси Йому 
чести у шовкових ризах тут, у храмі, 
якщо нехтуєш ним надворі, де воно 
терпить голод і наготу. Той, хто ска-
зав: «Це моє тіло». Той так само 
каже: «Я був голодним, і ви мене не 
нагодували”; і «все, що ви зробили 
одному з моїх братів найменших — 
ви мені зробили»... Що вам поможе 
те, що жертовник переповнений зо-
лотими чашами, якщо Господь вми-
рає з голоду? Почни годувати голо-
дного, а згодом, тим, що залишить-
ся, зможеш прикрасити жертовник» 
(св. Йоан Золотоустий у проповіді 
на Євангеліє від Матея).

Допоможи нам, Господи, у цей 
місяць червень ще більше збагну-
ти Твою любов до нас, людей, щоб 
з такою ж любов’ю ми співжили з на-
шими братами й сестрами на землі 
і лучилися «не на суд і не в осуджен-
ня, а на зцілення душі й тіла» з То-
бою у Пресвятій Євхаристії.

о.Іван СТЕФУРАК,  
головний редактор.

Вже другий рік поспіль в урочищі Підлюте, що на Рожнятівщині, відбуваються літні християнські та-
бори «Веселі канікули з Богом», які організовує Івано-Франківська Архієпархія УГКЦ. Мета таких табо-
рів — надати дітям можливість гарно та з користю провести літній час канікул, ближче познайомити 
їх з основами християнської віри та, безумовно, оздоровити їх, оскільки Підлюте славиться своїми 
лікувальними джерелами та чистим Карпатським повітрям.

Молитва Митрополита 
Андрея Шептицького 
за українську родину 

Боже великий, Боже отців 
наших! Дай нашому наро-
дові якнайбільше добрих, 

святих християнських родин. 
Дай нам таких батьків, які голо-
сно й відверто признавалися б 
до божественної Твоєї Єванге-
лії і до Твоєї служби. Дай нам 
батьків, які для своїх дітей були 
б прикладом християнського 
життя, правдивими опікунами та 
добрими провідниками в житті. 
Дай нам таких матерів, що вмі-
ли б добре, по-християнськи 
виховувати своїх дітей, а для 
своїх чоловіків були б поміччю, 
потіхою та доброю радою. Дай 
нам таких дітей, які були б по-
тіхою та славою батьків і кра-
сою свого народу. Благослови, 
всемогутній Боже, український 
нарід. Даруй йому ласку вірно 
Тобі служити і доступити колись 
вічної нагороди в небі, бо Тобі, 
Боже, у Святій Тройці єдиний, 
Отче, Сину і Духу Святий, на-
лежить вся слава, честь і поклін 
навіки вічні. Амінь. 

Другого червня Пресвята Богородиця, прославлена у Погінській чу-
дотворній іконі,  зібрала і об’єднала навколо себе учнів катехитич-
них шкіл Івано-Франківської Архієпархії. Близько двох тисяч дітей 
з катехитами, парохами та батьками мали можливість примиритись 
із Богом у святій сповіді, молитись Божественну Літургію та весело 
спільно проводити час.

Бути з Богом — 
неймовірне 
щастя
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— Отче Юрію, минула п’ята річниця 
від  того  дня,  коли  Владика  Миколай 
повернувся до дому нашого Отця Не-
бесного. Розмовляючи зараз про ньо-
го, що Вам найбільше пригадується?

— Після смерті Владики починаємо 
розуміти,  наскільки  він  був  непере-
січною  особою.  Він  багато  чого  нам 
усім розповідав. Я  згадую,  як  на  зорі 
Незалежності  у  меморіальному  скве-
рі м.  Івано-Франківська він неоднора-
зово  відправляв  Богослужіння.  А  це 
ще був заборонений час, радянський 
період, діяла комуністична партія. Усі 
працівники КДБ знали про підпільних 
священиків все, навіть те, де вони зна-
ходяться. Отець Микола неодноразо-
во  потрапляв  до  слідчого  ізолятора. 
Проте  слідчі  та  охоронці  з  великою 
повагою  ставились  до  о.  Миколи,  бо 
розуміли, що він бореться за ідею, за 
переконання. Багато з них після лега-
лізації  УГКЦ  стали  навіть  парафіяна-
ми нашого катедрального собору.

В 90-их роках в о. Миколи з’явилось 
дуже  багато  праці  в  катедрі,  яка  пе-
рейшла  з  рук  моськовської  церкви 
в  лоно  УГКЦ.  Зокрема,  й  розбудова 
благодійної організації «Карітас» в де-
канаті, бо отець був також директором 
«Карітасу» та деканом Івано-Франків-
ським. Перший «Карітас» в Україні був 
заснований  в  Івано-Франківську.  У  с. 
Вістова почали будувати реабілітацій-
ний  центр,  церкву,  згодом  з’являлись 
«Карітаси» в районах нашої області.

Отець  Микола  шанував  людей, 
дивився  глибше,  ніби  відчував  їхню 
душу і потреби. Він не мав дуже висо-
ких  студій,  бо  було  підпілля,  не  було 
де навчатись, але він це все компен-
сував  самовишколом  та  величезним 
людським досвідом.

— Як Ви познайомились з о. Ми-
колою Сімкайлом?

— Я навчався в Івано-Франківсько-
му Духовному інституті. У вільний від 
навчання  час  працював  дяком  у  ка-
тедральному  соборі.  Завдяки  цьому 
служінню  ближче  познайомився  з  о. 
Миколою.  Коли  я  закінчував  семіна-
рію, восени 1993 року мене висвятили 
на священика. Святив Владика Миха-
їл Колтун для Зборівської єпархії. Але 
я мав ще півроку навчатись. Владика 
Софрон  Дмитерко  сказав,  що  я  вже 
повинен  служити,  бо  є  священиком, 
і одночасно навчатись. Запитав мене 
Владика,  чи  я  хочу  йти  служити  на 
Майзлі, до о. Василіян, до Редемпто-
ристів, чи в якусь іншу церкву. А я ска-
зав, що оскільки три роки дякував у ка-
тедрі,  то  хотів  би  служити  саме  там. 
Отець Микола  запримітив  мене  і  ви-
рішив запросити в нашу єпархію. Все 
зробили  згідно  з  правилами.  Я  їздив 
у Зборівську єпархію, мені надали від-
пускного листа на рік, потім — на дру-
гий.  Тоді  Владика  Дмитерко  написав 
лист, що  він  мене  приймає  до  Івано-

Франківської  єпархії. Але фактично я 
залишився  завдяки отцю Миколі Сім-
кайлу, тому відразу став сотрудником.

— Від дяка — до сотрудника, від 
сотрудника —  до  настоятеля  і  все 
це  поруч  з  о.  Миколою.  Чи  про-
довжилась  Ваша  співпраця,  коли 
отець Микола став Владикою?

— 12  липня  2005  року  о.  Микола 
приймав  єпископську  хіротонію.  Але 
ще на початку червня він мені сказав, 
що  треба  перебирати  господарку.  Я 
запитав: «Отче Миколо,  чому я? Від-
пустіть мене». Я хотів перейти служи-
ти у с. Вовчинець, бо там якраз була 
вільна парафія. А о. Микола каже: «Ні, 
отче Юрію,  ти маєш бути  тут!» Я ба-
чив, скільки праці він вкладав! Будучи 
просто сотрудником, не уявляв тоді, як 
все це підтримувати  і розвивати. Але 
з Божою поміччю вже двадцять п’ять 
років я служу в Катедрі, 13 з яких є на-
стоятелем цього собору.

Після переїзду Владики Миколи до 
Коломиї  ми  ще  продовжували  разом 
будівництво  церкви  у  с.  Вістова  Ка-
луського  району.  Завершили,  освяти-
ли, бо Владика дуже переживав, щоб 
ця справа була завершена.

Мали  спільну  виставку  плащаниць 
у  ратуші,  спільну  акцію  «Врятуймо 
скарби разом» та ряд іншого.

— Я  читав  в  одному  інтерв’ю, що 
Владика Микола  дуже  пишався  тим, 
що його наступник, як і він, збирає ко-
лекцію старовинних ікон, плащаниць.

— Пригадую, як отцеві Миколі при-
несли  ікону  братів  Макавейських.  Я 
ще такої не бачив. Вона випромінюва-
ла щось особливе. Семеро братів-му-
чеників зі своєю матір’ю та праведний 
старець постали переді мною, як живі. 
З того часу я зрозумів, що хочу також 
колекціонувати. Ікони, яким по 200 ро-
ків, так захоплюють, що на них хочеть-
ся дивитись і дивитись.

— Знаю,  що  Ваша  колекція  — 
одна  з  найбагатших  за  кількістю 
в  західному регіоні України. Тепер, 
мабуть, час створювати музей?

— Так. Є надзвичайно рідкісні ікони, 
яких я ніколи не  зустрічав. Люди при-
носять  дуже  знищені  речі.  До  роботи 
беруться реставратори. Уже 40 плаща-
ниць виставлялись в Галичі. На свято 
Успіння Матері Божої підберу їм 30 ікон 
Богородиці. Шукаємо приміщення для 
музею. Якби в палаці Потоцького нам 
надали приміщення,  то можна було б 
там створити такий музей. Ікони є різні 
по величині, їх більше 500, а також по-
над 120 плащаниць, є статуї, фігури.

— Думаючи про Владику Миколу, 
згадую,  що  він  завжди  жартував. 
Щось подібне  спостерігаю  і  у Вас. 
Чи можете щось пригадати смішне 
з Вашого спільного минулого?

— Отець  був  надзвичайно  комуні-
кабельним. З ним було легко говорити 
на  різні  теми:  про  політику,  і  про міс-
цеве самоврядування, і про зв’язки між 
людьми.  Був  дуже  дотепним.  Жарти 
були вбрані в гарну форму. Він цінував 
у  людях  почуття  гумору.  Сам  володів 
здоровим глуздом. Ніколи не шкодував 
чогось до церкви. Бажав купувати для 
Бога найкраще, не дешевше, а найдо-
рожче, ні з ким не торгувався.

Дуже  багато  допомагав  семінарис-
там. Його поважали й знали всі (лікарі, 
вчителі,  влада).  Маючи  жваву  вдачу, 
він  нераз,  навіть  не  задумуючи  цьо-
го, без жодних постановок, створював 
дуже  кумедні  ситуації.  Усіх  їх  не  опи-
шеш. Пригадую одну  із них, яка свого 
часу  була  доволі  відомою  в місті.  Ка-
тедральні працівники розповіли о. Ми-
колі,  що  увечері  побачили,  як  один  із 
потребуючих,  що  просить  милостиню 
біля собору, лише видає себе за непо-
вносправного,  а  насправді  він  увечері 
своїми  ногами  йде  собі  додому.  На-
ступного дня о. Микола вивідав, котрий 
це саме, і коли побачив його сидячого, 
ще  здалеку  звернувся  до  нього  своїм 
гучним голосом: «Христом Богом тебе 
молю…»,  маючи  намір  продовжити: 
«Не дури людей». Однак той бідолаха, 
налякавшись,  не  став  чекати  завер-
шення фрази і почав втікати своїми но-
гами. Перехожі, почувши вислів «Хрис-
том Богом тебе молю» і побачивши, що 
той підвівся й побіг, прокоментували це 
як чудесне зцілення (сміється)…

— Що можете розповісти про сьо-
годення  Архікатедрального  собору 
св.  Воскресіння  як  парафії?  Вигля-
дає, що межі парафії до певної міри 
не окреслюються лише якоюсь цен-
тральною територією міста. Відомо, 
що  сюди  приїздить  багато  вірних 
з різних районів, щоб посповідатись.

— Об’єм праці дуже великий. В кате-
дрі  дев’ятеро отців,  які мають  поважні 
студії. Отець Євген Андрухів — майстер 
мозаїки,  навчався  у  Римі,  в  єзуїтській 
школі.  Отці  Віталій  Токар  та  Степан 
Балагура  мають  студії  по  канонічному 
праву.  Отець  Іван  Жук  є  еклезіархом 
нашої Архієпархії (відповідальний за лі-
тургійний  устрій  великих Богослужінь). 
Отець Юрій Прилепський — голова Ар-
хієпархіальної комісії у справах родин; 
о. Ігор Сачков — архіваріус Архієпархії; 
90-річний  отець-митр.  Іван  Козовик — 
емерит,  довголітній  професор  медич-
ного  та  Богословського  університетів. 
Підібралась гарна команда. Маємо ка-
техитичну школу, яку очолює о. Роман 
Влашин. Маємо потребу проводити мі-
сії. Для цього потрібно було б облашту-
вати своєрідний наш церковний готель, 
щоб десь поселяти місіонерів. Щонеділі 
та  в  свята  є  п’ять Богослужінь, маємо 
четверо церковних хорів і п’ятий – в Ка-
техитичній школі св. Воскресіння.

— Ряд  катедральних  заходів  ви-
ходить не лише за межі парафії, але 
й міста Івано-Франківська. Бачимо, 
якою  величною  була  розколяда, 
а ще більше — нещодавній фести-
валь «Катедральні дзвони».

— Зараз  дуже  популярною  є  розко-
ляда  в  храмі Царя Христа  при монас-
тирі  отців Василіян. Але першою вона 
була в нашому Катедральному соборі. 
Це були 2004-2005 роки. Ми зібрали всі 
хори міста і вони прославляли новона-
родженого Спасителя. Храмів тоді було 
небагато в місті — до десяти. Це зараз 
понад 40 храмів, бо багато збудували. 

До  фестивалю  «Катедральні  дзво-
ни»  долучилися  Київські  професійні 
хори. Цього року з 11 до 13 травня він 
проходив  вперше.  Завершився  вели-
ким гала-концертом, під час якого чо-
тири хори — муніципальний академіч-
ний  камерний  хор  «Київ»,  камерний 
хор  «SINE  NOMINE»  (м.  Київ),  патрі-
арший  хор  собору Воскресіння Хрис-
тового  УГКЦ  (м.  Київ),  камерний  хор 
«Воскресіння»  (м.  Івано-Франківськ) 
виконали твори М. Леонтовича.

— Відомо  також,  що  в  катедрі  є 
чимало мощей святих.

— Це  завдяки  отцям-сотрудникам, 
які навчались у Римі. Маємо мощі св. 
апостола Петра,  св. о. Піо,  св. о. Ан-
тонія Падевського, св. Матері Терези, 
св.  Пантелеймона,  св.  Папи  Івана-
Павла ІІ. З різних міст і сіл священики 
беруть  їх  у  нас до  своїх  храмів.  Крім 
того,  ми  маємо  мощі  наших  Блажен-
них  новомучеників:  Симеона  Лукача, 
Омеляна Ковча, Івана Слезюка.

Архікатедральний  собор  відчине-
ний з 7 години ранку до 19 години ве-
чора. Можна посповідатись, прийняти 
Св.  Причастя.  Катедра  є  своєрідним 
консультативним  духовним  пунктом, 
де можна отримати пораду. Завжди є 
черговий священик. Можна прийти до 
нього на духовну розмову.

— На завершення – Ваші побажан-
ня нашим читачам в контексті спога-
ду світлої пам’яті Владики Миколая.

— Владика  найбільше  цінував  ві-
рність УГКЦ, на жодні компроміси він 
не  йшов.  Владика  Микола  порадив 
би нам бути глибоко вірними Господу 
Богу — ставити Його на перше місце, 
а все решта нам додасться.

Розмовляв о. Іван СТЕФУРАК.

На світлині: Владика Микола 
Сімкайло та о. Юрій Новіцький

Служіння

21 травня минула п’ята річниця з часу відходу до вічності Владики Миколая Сімкайла. Отець Юрій Но-
віцький — один з тих, хто не просто знав його ще як отця Миколу, але й був його близьким співпраців-
ником по душпастирству. Після обрання у 2005 році о. Миколи Сімкайла на єпископа Коломийсько-Чер-
нівецького о. Юрій перейняв у нього служіння в ролі настоятеля  Івано-Франківського катедрального 
собору, яке виконує по сьогоднішній день. Про Владику Миколая, про катедральний собор вчора і сьо-
годні – наша розмова з о. Юрієм Новіцьким.

Архікатедральний СоборАрхікатедральний Собор    
вчора і сьогоднівчора і сьогодні
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Отець  Петро Микитюк  із  с.  Іва-
никівка  Богородчанського  ра-
йону  вже  три  роки  на  інвалід-
ному візку. З 2002 року у нього 
розсіяний  склероз,  але  пам’ять 
має дуже хорошу. Його доброта, 
ясність  розуму,  духовні  бесіди 
притягують до нього все більше 
й більше людей.

Про о. Петра я  вперше почула від 
івано-франківського  лікаря  Яросла-
ва  Захаріва.  Він  зайшов  у  редакцію 
«Нової  Зорі»  і  попросив:  «Пані Юліє, 
поїдьте в Іваниківку, що неподалік від 
обласного  центру.  Там  мешкає  осо-
блива людина!» Я пообіцяла  відразу, 
але часу на поїздку усе не вистачало. 
І коли зрозуміла, що отець Петро чекає 
вже  три  місяці,  відклала  усі  нагальні 
справи й таки вибралась в с. Іваниківку. 
Мене  здивувало,  що  туди  так  часто 
ходять  мікроавтобуси.  Щопівгодини. 
Отож, сполучення хороше і туди, й на-
зад.  Дивлюсь  крізь  шибки  автобуса 
на оселі односельчан отця, і бачу, що 
вони — хороші  господарі. Будинки — 
добротні, трава на подвір’ї покошена, 
багато квітів в садках, дерев, кущів.

Мікроавтобус зупиняється біля шко-
ли.  Майже  навпроти  школи  є  вузька 
вуличка.  Під  зеленим  дахом  —  ни-
зенька  хатина.  Спочатку  до  неї  веде 
город,  де  зеленіє  гичка  картоплі,  ка-
пусти,  помідорів,  де  ростуть  полу-
ниці,  малина,  а  над  ними  —  стара 
груша.  По  подвір’ю  бігають  курчата, 
в  стайні  рохкають  свині,  у  вуликах 
гудуть  бджоли.  Зелений  килим  тра-
ви  навіює  спокій.  З  ґанку  виходить 
господиня.  Це  їмость    —  п.  Надія. 
«Будь  ласка,  заходьте»,  —  привітно 
усміхається і запрошує в будиночок.

Разом з дочкою Софійкою, яка є сту-
денткою коледжу, вони медогонкою ви-
качують мед. Таке бачу вперше, тому 
якийсь час спостерігаю за їхньою пра-
цею. Потім заходжу в кімнату, де мене 
зустрічає о. Петро. Щира посмішка, ла-
гідні очі, які горять приємним світлом. 
Зав’язується розмова. У ранковій тиші 
п’ємо чай з медом. Розмовляємо.

— Раніше я щось планував, а воно 
все виходило по-іншому. Тепер я нічого 
не планую. Молюся і Господь мене ви-

слуховує в усьому,  тільки не оздоров-
лює. Здоров’я є заборонене для мене. 
Думаю, що те, що є, воно є добре, — 
розпочинає  свою  розповідь  о.  Пе-
тро. — Я залишаюсь сам в хаті, бо дру-
жина їде на роботу в Івано-Франківськ. 
Вона працює лікарем-фтизіатром. Маю 
багато  часу,  тому  постійно  молюся: 
«Господи,  допоможи,  підтримай».  На-
рікати не можна на свій стан, а тільки 
дякувати. За сильний біль дякую, Гос-
поди! Бог — милосердний, Який мене 
дуже  любить  і  дуже  допомагає, —  зі-
тхає 42-річний священик.

— Я  родом  із  с.  Чернелиця  Горо-
денківського  району  Коломийської 
єпархії.  Мене  висвячував  Владика 
Павло  Василик  у  2001  році.  В  Івани-
ківці  живемо  з  дружиною  та  чотирма 
дітьми усього п’ять років. До того вісім 
років я був сотрудником у м. Верхови-
на Коломийської єпархії. Там для моєї 
хвороби  був  несприятливий  клімат. 
Шість місяців — холодно, треба було 
опалювати  оселю.  Захворів  16  років 
тому,  хвороба  потроху  прогресувала. 
Ще недавно служив у с. Сідлище Ко-
ломийського району. А три роки тому 
пересів на інвалідний візок. Хату пере-
робляли, щоб не було порогів, сходів.

Цікавим виявився той факт, що в тій 
хатині,  яку  Микитюки  купили  в  Іва-
никівці,  до  1945  року  жив  о.  Степан 
Чеховський,  якого  вивезли  у  Сибір. 
Зараз  відбувається  беатифікаційний 

процес,  щоб  о.  Степана  піднести  до 
лику блаженних.

Микитюки  мають  чотирьох  дітей: 
17-річну  Катрусю,  16-річну  Софійку, 
12-річну Настусю, 7-річного Андрійка.

— Хвороба  щороку  прогресує.  Я 
все  приймаю  від  Бога,  бо  не  можу 
щось  змінити.  Спочатку  були  про-
блеми  із  зором. Потім  почали боліти 
ноги. Був момент, коли повністю про-
пав голос. Тепер маю в хаті підйомник 
і  коли  падаю,  то  з  його  допомогою 
можу  піднятися.  Наймолодший  Ан-
дрійко підсуває під мене гамак, вклю-
чає  на  підйомнику  кнопку  і  кладе  на 
ліжко. А старшим дівчаткам цю робо-
ту виконувати ще легше, — сміється 
щасливий батько.

— Діти  зранку  йдуть  до  школи, 
їдуть в коледж, дружина — на роботу 
в Івано-Франківськ. Я залишаюсь сам. 
Цілий день сидіти у візку важко, треба 
лежати. Маю два візки. Один з них — 
для двору. Навіть у сусіднє село Радчу 
їду. Не можу сидіти в хаті постійно. 

Щонеділі  та  в  свята  о.  Петро  Ми-
китюк  їде  візком  до  церкви  св.  Архи-
стратига  Михаїла,  де  допомагає  міс-
цевим священикам о. Зіновію Братині 
та   о. Віталію Козінчуку сповідати па-
рафіян  с.  Іваниківка.  Наша  розмова, 
як  сповідь  душі,  переливається  від 
спогадів до роздумів. Отець Петро ди-
виться на іконку, що на його робочому 
столі, й продовжує.

Щоразу  я  питаю:  Господи,  за 
що  Ти  такий  добрий  до  мене? 
Люди  в  Іваниківці  дуже  милосерд-
ні,  допомагають  у  всьому.  Ще  ніх-
то  нам  ні  в  чому  не  відмовив. 
До  своєї  хвороби  я  ставлюсь  по-
філософськи.  Не  всі  знають  англій-
ську,  не  всі  вміють  плавати.  А  я  не 
можу  ходити. В  нашому  селі  є жінка, 
яка  прикута  до  ліжка  вже  20  років. 
Вона  може  тільки  сидіти  й  лежати. 
От кому гірше, а мені ще дуже добре. 
В церкві краще почуваюся. Радію, що 
я  потрібний, що люди приходять,  ра-
дяться, що я можу комусь послужити.

Колись я дуже любив бджіл і догля-
дав за ними, а тепер лише споглядаю 
за  цими  Божими  комахами,  які  упро-
довж  віків  не  змінюють  своєї  діяль-
ності, — розповідає отець Петро. — Я 
навіть  якийсь  час  лікувався  укусами 
бджіл і тоді хвороба не прогресувала. 

До  отця  Петра  інколи  приходять 
люди  додому,  щоб  посповідатись. 
Він  каже,  що  сповідь  —  то  є  навер-
нення.  Людина  стає  кращою  піс-
ля  сповіді,  поправляє  своє  життя. 
На  запитання,  чому  потрібно  часто 
сповідатись,  отець  відповідає:  «Щоб 
позбуватись гріхів! Самі ми не можемо 
протистояти  силі  диявола,  а  з  Богом 
можемо  усе.  Одне  «Отче  в  наш»  — 
за  конкретну  потребу!  Але  молитись 
потрібно так щиро, ніби ми стоїмо на 
Голгофі,  а Христос помирає у нас на 
очах.  Тоді  наша  молитва  буде  при-
йнята. Апостол Павло каже: коли мо-
литесь,  то вірте, що  так буде. Багато 
людей  моляться  різні  набоженства. 
Молитвою  «Отче  наш»  треба  жити, 
кожним  реченням,  кожним  словом. 
Маємо хліб — дякуймо, маємо мир — 
дякуймо. Маємо де жити, в що одягну-
тись. Ми живемо прекрасно. Все, що 
необхідне для життя, у нас є. Чого ще 
треба?».

Ось  такий  о.  Петро  Микитюк.  Має 
чудову родину. Дякує Богові за всі Його 
дари. Скажу більше, перш, ніж вийшла 
ця публікація, я зі своєю родиною вже 
двічі побувала у нього в гостях.

Юлія БОЄЧКО.

На світлині: отець Петро Микитюк 
з родиною.

30 травня в актовій залі народного 
дому «Просвіта» м. Івано-Франківська 
відбувся  вечір  пам’яті  «Володимир 
Івасюк.  Мелодія»,  присвячений  39-ій 
річниці  смерті  видатного  українсько-
го  композитора,  автора  107  пісень, 
53  інструментальних  творів,  музики 
до  кількох  спектаклів. 
Герой  України  (2009  р., 
посмертно), один з осно-
воположників української 
естрадної  музики,  про-
фесійний  медик,  скри-
паль,  чудово  грав  на 
фортепіано,  віолончелі, 
гітарі,  майстерно  вико-
нував свої пісні, неорди-
нарний  живописець,  він 
назавжди  вкарбувався 
у пам’яті народу як автор 
незабутніх  пісень  «Чер-

вона  рута»,  «Водограй»,  «Кленовий 
вогонь», «Мальви», «Тільки раз цвіте 
любов»,  «Два перстені»  та багато  ін-
ших шедеврів.

Ведучі,  студенти-першокурсники 
інституту мистецтв ПНУ ім. В. Стефа-
ника Анастасія Назар і Роман Яремчук 

розповіли  хвилюючу  історію  зростан-
ня Володимира як митця, записану зі 
слів його батька, письменника Михай-
ла  Івасюка.  Під  час  їхнього  виступу 
лунала  мелодія  скрипки  у  виконанні 
Любові  Литвинчук,  яка  дарувала  гля-
дачам  неповторне  звучання  цього 

безсмертного  інструмента.  На 
початку  вечора-реквієму  всіх 
глядачів  захопив  народний  ар-
тист України Михайло Кривень, 
який виконав в’язанки пісень В. 
Івасюка та розповів про нього.

Заслужена  артистка  Украї-
ни  Світлана  Суховій  виконала 
пісні В.Івасюка «Балада про дві 
скрипки», «Два перстені» і про-
читала  вірш  нашого  краянина 
Ігоря  Вахновського  «Співець», 
присвячений видатному компо-
зитору.

Розповіді про священиків

За все, що маю, дякую Господеві

У вечорі пам’яті взяли участь сту-
дентки  Інституту мистецтв Прикар-
патського  університету  ім.  В.  Сте-
фаника Вікторія Гнатів із піснями В. 
Івасюка «Кленовий вогонь» і «Тіль-
ки раз цвіте любов», а також Андрі-
ана  Романюк,  яка  виконала  пісню 
цього композитора «Мальви». 

На  екрані  з’являлися  відеокліпи 
«Червона рута» і «Життя моє — обі-
рвана  струна»  зі  світлинами Воло-
димира Івасюка різного періоду.

Із власною поезією, присвяченою 
В. Івасюку, виступила Надія Чайка-
Бистринська.

На завершення всі присутні в залі 
підвелись  і  вшанували  пам’ять  ве-
ликого  композитора,  виконуючи 
його  безсмертну  пісню  «Червона 
рута».

Надія ЧАЙКА.

На світлині: глядачі співають 
пісню Івасюка.

Вечір пам’яті

Володимир Івасюк: незабутнє
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Рівно  5  років  тому,  2  червня  2013 
року,  біля  новозбудованого  храму  зі-
бралися  численні  вірні,  щоб  взяти 
участь  і  молитовно  супроводжувати 
освячення  новозбудованого  храму. 
Тоді ще не було облагородженої тери-
торії,  зелених  газонів  на  церковному 
подвір’ї,  парканів,  дитячого  майдан-
чика, монастирського центру... Це все 
нове, що постало, — плід спільнотної 
праці й жертвенного служіння числен-
них  людських  сердець  та  невтомних 
людських  рук.  Неможливо  коротко 
описати,  скільки  людей  бере  участь 
у  зведенні  храму,  скільки  людей  су-
проводжують  молитвою,  скільки  лю-
дей  підтримують  фінансово,  інколи 
віддаючи те, що наскладали собі і для 
своєї родини, скільки людей поглядом 
дарують Тобі впевненість, що ми руха-
ємося в правильному напрямку, скіль-
ки  людей  любов’ю  тебе  підтримують 
у всіх задумах або просто не перешко-
джають творити добрі справи.

Скільки людей за цей час стали жи-
вими  членами  Церкви  Христової  че-
рез  Таїнство  Хрещення,  а  через  них 
скільки людей задумалося над тим, як 
відповідально  бути  хресними  батька-
ми і матерями...

Скільки  молодих  пар  повінчалися 
у  нашому  храмі,  пройшовши  непро-
сту  підготовку —  навчання  і  збір  до-
кументів. Але я особливо вдячний тим 
парам,  які  серйозно  поставилися  до 
організації своїх весіль, сумлінно про-
йшли навчання  і  згодилися  вінчатися 

«пізніше» — ближче до  гостини,  і че-
рез  це  насолоджувалися  численною 
присутністю гостей. Коли молоді пари 
вінчаються  в  обідню  пору,  а  гостина 
ввечері, то мало людей приходить на 
вінчання. В нас уже цей звичай потро-
хи відходить.

Скільки наших добрих і вірних пара-
фіян  відійшли  з  цього  земного  життя 
до Господа і останні молитви прощан-
ня відбувалися саме у нашому храмі. 
Вони  або  їхні  родичі  брали  активну 
участь  у  його  будівництві.  Так  легко 
заносити до храму на молитву людей, 
які за життя любили храм, а не мина-
ли його... Я настільки вдячний нашим 
парафіянам,  які  в  організації  похоро-
нів відійшли від поганських забобонів, 
а  задумуються  над  воскресінням  тіл, 
які ми хоронимо...

Скільки дітей  і молоді, молодих сі-
мей,  наших  парафіян, що живуть  по-

близу  храму,  чи 
тих,  які  прихо-
дять  або  приїж-
джають на спіль-
ні молитви з різ-
них  куточків...  Їх 
не  перерахува-
ти,  але це  наше 
майбутнє,  силь-
не  майбутнє... 
Це  діти,  що  ви-
росли  біля  хра-
му,  це  молодь, 
яка стає на шлях 
особистого  до-

рослого  життя,  але  храм  і  парафія 
яких об’єднували... Це є Церква, якою 
ми живемо, це люди, це спільнота...

Скільки молодих сімей, які прийня-
ли  від  Господа  першу,  другу,  третю 
і четверту дитинку, дають приклад до-
брого християнського життя...

Скільки людей, які жертвували свій 
час і свої кошти для того, щоб ми мог-
ли  насолоджуватися  красою  в  храмі 
і біля храму... Це люди, які жертвували 
багато, не очікуючи грамот і «многаліт-
тя» від людей, але нагороди та опіки 
від Господа Бога...

Скільки  людей  просто  зупинилися 
і  помолилися  біля  храму  чи  зробили 
знак  Святого  Хреста  в  машині,  про-
славляючи Господа Бога...

Скільки  допомоги  наших  свяще-
ників,  братів  і  сестер нашої Чернечої 
Родини  Воплоченого  Слова  ми  отри-
мали, щоб наша спільнота була міцні-

шою і могла користати зі всіх духовних 
дібр, які храм і Церква може запропо-
нувати людині: це Сповіді, це навчан-
ня і катехизація...

Скільки  паломництв  ми  здійснили 
від  нашої  парафії,  а  інколи  це  шлях 
навернення до Господа  і наближення 
до церковної спільноти...

Скільки  єпископів  відвідали  наш 
храм, молилися в ньому, служили Бо-
жественні Літургії, навіть сам Патріарх 
Святослав  відвідав  нашу  спільноту... 
Не можемо не згадати і світлої пам’яті 
Владику Софрона Мудрого, який час-
то  приїжджав  до  нас  від  початку  за-
кладення  наріжного  каменя  храму 
і навіть був на освяченні храму... Наш 
храм  втішається  частою  присутністю 
і  нашого  Митрополита  Володимира 
 Війтишина.

Хочу  завершити  мої  слова  вдяч-
ності  Богу  за  цей  маленький  ювілей 
освячення  нашого  храму  (це  не  юві-
лей парафії, бо наша парафія засно-
вана  в  2003  році,  а  початок  будівни-
цтва храму припадає на червень 2007 
року) словами зі Святої Літургії: «Твоє 
від  твоїх,  Тобі  приносимо  за  всіх  і  за 
все».  Моя  проста  людська  віддяка, 
яка здатна вийти від грішної людини, є 
нічим у порівнянні з віддякою, яку Гос-
подь вчинить за кожне добре діло вже 
тут, на землі, а особливо у вічності.

Я  дякую  Богові  за  кожну  людину, 
яку  Господь  поставив  на  моєму  свя-
щеничому  шляху,  за  кожну  людину, 
яку  Господь  привів  до  нашого  храму, 
і прошу в Господа ласки для себе і для 
моїх співбратів бути вірним Йому у на-
шому душпастирському служінні.

Якщо  хтось  колись  у  нашому  хра-
мі не знайшов те, що шукав, або був 
чимось  занепокоєний,  —  пробачте, 
то  було  просто  людською  неміччю. 
Нехай  наш  храм  буде  місцем молит-
ви  і  спокою,  місцем  зустрічі  людини 
з Богом і людей поміж собою, і нехай 
у ньому всі почуваються як діти Божі 
почуваються у домі свого Батька.

о. Йосафат БОЙКО, ВС

Петро  Лазарович  більше  20  років 
працює  рятувальником  у  смт.  Ворох-
та. Зі своєю командою (в складі 9 осіб) 
надав  допомогу  та  врятував  тисячі 
життів людей, котрі загубились або по-
страждали на г. Говерла. Сьогодні він 
дає поради читачам «Нової Зорі».

Ще за Польщі поляки створили в го-
рах  «гопер»  —  рятувальну  службу. 
Ветераном її сьогодні є 80-річний Ми-
хайло Савчук. Він навчив сьогоднішніх 
рятувальників,  як  надавати  допомогу 
людям, котрі у горах отримали травми.

Рятувальникам  дві  години  дають 
на  збір,  якщо  сталась  якась  пригода. 
З Ворохти до підніжжя Говерли — 22 
кілометри. Рятувальники  їдуть маши-
ною,  а  тоді  пішки  йдуть  на  вершину 
з  носилками.  Губляться  люди  вдень, 
а знаходять їх переважно вночі. Часто 
туристи не мають ні ліхтариків, ні  їжі. 
У них може розрядитись телефон.

Тому в гори потрібно йти з  інструк-
тором, не віддалятись від групи, мати 
спеціальне  взуття  та  захисний  одяг. 
Потрібно  виключати  мобільний  теле-
фон,  бо  в  Карпатах  часто  вдаряють 
блискавки.

Якщо  хтось  зійшов  з  дороги,  від-
став від групи і зрозумів, що заблукав, 
то необхідно телефонувати на номер 
101. Потрібно вказати приблизне міс-
цеперебування  і  чекати  допомоги. 
Якщо загубились на Говерлі, то можна 
телефонувати  напряму  до  рятуваль-
ників.  Пан  Петро  Лазарович  спеці-
ально  дає  свій  номер  телефону:  097 
266  22  04.  Хто  збирається  покорити 
найвищу  вершину  Карпат,  хай  забез-
печить себе ще й номером телефону 
рятувальної служби.

Тільки  у  Ворохті  за  рік  врятовано 
понад 300 осіб. Минуло року було, на 
жаль, аж п’ять смертельних випадків. 

Цього року вже є два. Причиною смер-
ті  часто є  зупинка серця. Тому перш, 
ніж йти в гори, варто порадитись з лі-
карем.

Рятувальні  відділення  є  також 
у  містах  Яремче,  Верховина,  Косів, 
Івано-Франківськ, с. Осмолода. Прикрі 
випадки  із  важкими  наслідками  тра-
пляються  з  людьми  в  усі  пори  роки. 
Взимку сходять лавини, люди можуть 
обморозитися,  переохолодитись  або 
ще  гірше  —  замерзнути.  Бували  ви-
падки, що їх знаходили навесні пасту-
хи, які випасають отари овець.

Пан Петро також попереджає бать-
ків,  котрі  віддають  своїх  дітей  в  літні 
табори та санаторії. У горах є змії. Ве-
лика відповідальність лежить на вихо-
вателях  та  аніматорах.  Вони  повинні 
щодня  нагадувати  дітям,  що  ніяких 
плазунів у руки брати не можна. Також 
важливо не заходити у високі трави.

Якщо  діти  вирушають  у  похід,  то 
потрібно одягати штани, кросівки, ле-
геньку куртку або сорочку. Тоді є біль-
ша гарантія, що кліщ не залізе в тіло, 
комарі  не  покусають,  ноги  не  обпе-
чуться до кропиви чи ожини.

В деяких місцях на Говерлі ще ле-
жить  сніг. Нещодавно  група молоді  зі 
Львова побачила сніг і вирішила спус-

тися по ньому. Одна дівчина зламала 
ногу, бо під снігом було гостре каміння, 
високі  корчі.  Згори  їх  не  було  видно, 
а коли спускались, то натрапили на ці 
перешкоди.  Тому  краще  не  повторю-
вати їхніх помилок, а вчитися на них.

Пан Петро особисто бачив, як інша 
дівчина чудом залишилась жива, про-
летівши кілька метрів у повітрі й упала 
на каміння. Рятувальник дивується, як 
можна йти з групою і заблукати? Це не 
парк у місті!

Добре, якби держава підтримувала 
рятувальну службу. Через об’єднання 
рятувальників  із  пожежниками  змен-
шили фінансування, тому тепер не ви-
стачає  медикаментів,  шин,  гвинтів… 
А кожному потерпілому потрібно хоча 
б  накласти  джгут.  Приносять  ряту-
вальники потерпілим чай, канапки.

На  запитання,  чому  люди  травму-
ються,  чоловік  відповідає:  «Діти  пере-
важно біжать, руки тримають в кишенях 
або говорять по телефону з батьками. 
Хтось робить фотографії і не дивиться 
під ноги. А в горах так легко посковзну-
тись, стежки круті, скрізь каміння».

Не радить рятувальник брати на Го-
верлу дітей дошкільного віку. Береже-
ного Бог береже!

О. БИСТРИЦЬКА.

Жива парафія

Ювілей храму святих Ювілей храму святих 
Кирила і МетодіяКирила і Методія
П’ятилітній ювілей освячення храму відзначила парафіяльна родина церкви св. Кирила і Методія (Іва-
но-Франківськ, Крихівці). Нашу молитву провадив Владика Гліб Лончина, єпископ для українців в Анг-
лії  та  в  Ірландії.  Після Божественної  Літургії  Владика  відправив Чин  благословення  дітей,  який ми 
молимося кожної першої неділі місяця, та освятив Євхаристійний посуд, який наша парафіяльна спіль-
нота жертвує для новозбудованої каплиці у Волновасі.

Поради фахівця

Як поводитися в горах?
Літо — час відпусток, а отже відпочинку! Хто шукає но-
вих вражень, хоче відчути екстрім, мандрує в гори. Та 
чи  всі  знають, що  до  цього  виду  відпочинку  потрібно 
ретельно готуватись. А якщо такий похід відбувається 
вперше, краще йти з інструктором.
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Одного  разу,  коли  Бог  відпочивав  на  великій 
хмарі, до Нього прилетів ангелик Серафим. 

— Всевишній,  —  мовив  Серафим  до 
Нього, — а чи щось цікаве зараз відбува-

ється на Землі?
— Подивися  сам,  Серафиме!—  відповів 

йому Бог.
Серафим  поглянув  з  хмари  на  Землю 

і після хвилевої задуми сказав Богові, здвиг-
нувши плечима: — Все нормально на Землі!

— Ану,  поглянь  пильніше,  —  мовив 
Бог, — он на ту бідну дівчинку, що стоїть пе-
ред пишною віллою й плаче?

— О так, бачу її! — вигукнув Серафим. — 
Ах, бідна дівчинка! 

— Насправді бідна дівчинка! — сумно мо-
вив Бог. — Потрібно  їй допомогти! — додав 
Він, пильно глянувши на Серафима.

— Ох, Всевишній... — починав протестувати 
той, але не встиг закінчити, бо зараз опинився 
біля тієї бідної дівчинки, яку бачив з хмари.

Коли дівчинка, вся тремтячи з холоду, побачила 
Серафима, то перестала плакати.

— Що ж ти, ангелику, робиш тут, на Землі? — за-
питала вона Серафима.

— Я... я... — не знав Серафим, що відповісти ді-
вчинці. — Мене вислав Всевишній, щоб тобі чимось 
допомогти, — пояснив він. — Як тебе звати і де ми 
знаходимося?

— Мене звати Антуанетта, але всі мене кличуть 
Туанеткою, — відповіла дівчинка, — і ми знаходимо-
ся в Парижі, Франція.

— Мене  звуть  Серафим,  —  відрекомендувався 
ангелик. — Що ти робиш перед цим пишним будин-
ком сама і в таку пізню годину?

— Шукаю маму! — пояснила Туанетка. — Я така 
втомлена, що вже не маю більше сили шукати її. Ма-
буть, якщо не відшукаю її сьогодні, спочину в Бозі від 
перевтоми та холоду. 

— Як то «шукаєш маму»? — не розумів Серафим.
— Три місяці тому померла жінка, у якої я досі жила, 

й вона зізналась мені на ложі смерті, що я не її дочка,— 
заплакала дівчинка. — Перед смертю вона дала мені 
медальйон з фотографією жінки й сказала: «Шукай цю 
жінку, вона — твоя мама! Шукай прізвище Дупрé». Ось 
цей медальйон, — додала крізь плач Туанетка. 

Дівчинка подала медальйон Серафимові, який від-
крив його і побачив на одній стороні фото вродливої 
жінки, а на другій напис: «Мама — дорогій Туанетці».

— Це  насправді  твоя  мама!  —  вигукнув  Сера-
фим. — І як ти витримала цих три місяці сама, ще 
й в такому холоді? — запитав Серафим дівчинку, бо 
на вулиці було справді морозно ще й починав пада-
ти густий лапатий сніг!

— Я жебрала, — важко зітхнула Туанетка, — шу-
кала їжу на смітниках, спала під мостами, розпалю-
ючи деколи невеличкий вогонь. 

— А чому ти зараз сидиш під стінами цієї пишної 
вілли? — не розумів Серафим.

— Я  перешукала  багато  будинків  з  адресною 
табличкою  «Дупрé»,  а  коли  пояснювала  свою  си-
туацію,  всі  неодмінно  мене  проганяли  на  вулицю! 
У мене вже немає більше сили шукати! Якщо в цій 
віллі не житиме моя мама, я вже не буду більше її 
шукати, лиш ждатиму смерті! — щиро відповіла Ту-
анетка. — Потім...  я  не  знаю  чому,  але щось мені 
підказувало, щоб я саме в цій годині опинилась тут.

— А  кому  належить  цей  дім?  —  запитав  Сера-
фим, шукаючи, чи часом не побачить таблиці з пріз-
вищем  власників  вілли. — Вгледівши  її,  він  закри-
чав: — Прізвище Дупрé! Насправді цікаво! А може 
тут живе твоя мама? Не падай на дусі!

Серафим подивився на Туанетку й подумав: ось по-
лечу до середини  і подивлюсь, хто там живе  і що ді-
ється в домі. Він полетів у велику кімнату, в якій ще сві-
тилося, й побачив молоду жінку, яка клала під ялинку 
подарунки. Потім вона вмостилася на канапі й тихо за-
плакала, промовляючи: «Де ж ти, Туанетко, моя доню? 
Сім років я живу надією, що ти ще жива, сподіваюсь, 
що ми колись зустрінемося! Ох Боже, допоможи мені 
її відшукати! Завтра Різдво, а я не можу відчувати ра-
дість, не знаючи, де ти, Туанетко, і чи ти ще жива!»

Промовляючи  ці  слова,  вона  тримала  в  руках 
якийсь медальйон.

— Ох Боже! — сплеснув Серафим в руки. — Та ж 
цей медальйон схожий на той, що у Туанетки! — Він 
відразу полетів до дівчинки.

— Туанетко!  Туанетко!  —  повторяв  він.  —  Дай 
мені твій медальйон! 

— А навіщо тобі його? — запитала Туанетка. 
— Нічого  зараз  не  питай,  —  наполягав  Сера-

фим. — Мабуть, закінчилися твої поневіряння.
— Чому ж ти так кажеш? — не розуміла Туанетка.
— Дай  мені  твій  медальйон,  а  потім  все  пояс-

ню! — сказав Серафим.
Туанетка зняла з шиї медальйон і подала його Се-

рафимові, який відлетів у кімнату, де мама Туанетки 
нишком-тишком  плакала.  Ангелик  Серафим  ледь 
відкрив вікно і, поклавши на полицю медальйон Туа-
нетки, скоренько відлетів до дівчинки.

Коли  вітер  подув  до  середини  кімнати,  вікно 
сильно  гримнуло,  змушуючи  жінку  обернутися. 
Вона піднялася, щоб  закрити вікно. Яким же було 
її здивування, коли на полиці побачила медальйон, 
однаковісінький з тим, що вона подарила Туанетці 
в день її хрещення!

— Що  це  таке? —  вигукнула  вона.  —  Не  може 
бути! Та це ж медальйон Туанетки.

Вона  поглянула  з  вікна  на  всі  боки,  роздивляю-
чись, звідки взявся медальйон на полиці.

— Це ж неможливо, щоб хтось його поклав на по-
лицю без драбини! — Трохи подумавши, вона погля-
нула на Розп’яття, що висіло на стіні, й прошепотіла: 
«А може, Бог вислухав мої молитви й повернув мені 
мою донечку?»

Серафим тим часом відлетів до Туанетки й ква-
пив її: — Ворушись, Туанетко, ходи й потягни моту-
зок із дзвіночком, що висить біля великих воріт.

Туанетка,  повністю  довіряючи Серафимові,  піді-
йшла до воріт, кілька разів потягнула мотузок і дзві-
ночок в темній ночі гучно задзвенів.

— Хто  ж  це  може  бути  о  такій  пізній  годині? — 
здивувалась молода жінка. 

З трепетом в душі вона зійшла сходами вниз, від-
крила двері й, мабуть, не сподівалась побачити на 
порозі маленьку худорляву дівчинку  із брудним об-
личчям в грубій одежі.

— Що ж ти робиш тут, дівчинко, в такій холодній 
ночі? — запитала жінка.

— Мені здається, що у вас мій медальйон! — про-
шепотіла Туанетка.

— Це ти про цей медальйон? — запитала молода 
жінка, показуючи медальйон Туанетці.

— Так,  це  мій  медальйон!  —  відповіла  дівчин-
ка. — А ви такі подібні до фотографії, що міститься 
в ньому.

— А звідки він у тебе? — запитала жінка, а серце 
її почало сильно битися в грудях.

— Я  не  знаю,  —  рішуче  відповіла  Туанетка,  — 
але мені казали, що коли знайду жінку з однаковим 
медальйоном, це буде моя мама. 

Жінка відкрила медальйон і побачила свою фото-
графію!

— Скільки тобі років, дитино! — запитала Туанет-
ку, хоч сама вже знала відповідь на це питання.

— Сім! — відповіла Туанетка. — Я вже втомилася 
поневірянням по місті. А коли відчула, що смерть за-
глядає в очі, у мене появився добрий друг — ангелик 
Серафим!

— Ох, Туанетко, доню моя! — радісно вигукну-
ла молода жінка. — Бог вислухав мої молитви! Ти 
не померла! Ти повернулась до мене! Заходь!

— Ох, мамо! — заплакала Туанетка з радос-
ті, кидаючись в обійми матері. 

— Я так довго чекала, коли ми зустрінемо-
ся! — заплакала й собі мама. — Ходімо під 
ялинку і я тобі покажу всі подарунки, які всі ці 
роки клала тобі.

Серафим  також  плакав  від  радості,  але, 
переможений  цікавістю,  полетів  до  світлиці 
за Туанеткою і її мамою. 
— Розповідайте мені, мамо, що розлучило 

мене з вами? — не витримала Туанетка.
— У  сім’ї  нас  було  лише  двоє  дітей:  я 

і  брат,  —  почала  розповідати  мама,  —  і  ми 
не  жили  в  згоді.  Наші  батьки  були  заможними 
людьми, тому вся спадщина мала бути розділе-

на між нами двома. Але коли я вийшла заміж і на-
родилася  ти,  мій  батько  змінив  заповіт,  поділивши 
спадщину вже на три частини: між мною, моїм бра-
том і тобою.

— А що сталося з моїм татком? — запитала Туа-
нетка.

— Добрий був він чоловік, — продовжила розпо-
відь жінка, — але він, на жаль, загинув на війні. Мій 
брат не був задоволений зміною заповіту, й дивився 
на тебе вовчим оком. Коли ми тебе хрестили, я по-
вісила тобі на шию медальйон. А через два дні тебе 
не було в ліжечку й після кількох днів пошуків ми всі 
переконались, що тебе викрадено. Коли три місяці 
тому мій брат помер, то залишив листа, у якому по-
яснив, що він, не бажаючи ділити з тобою спадщину, 
викрав тебе й передав якійсь жінці, якій час до часу 
передавав гроші на твоє утримання.

— Мені  розповіли,  що  мене  знайшли  на  порозі 
пані  Софії,  —  так  називалася  моя  (я  так  думала) 
мама, — а поруч — гаманець з грішми та лист, в яко-
му було написано, що той, хто мене поклав під двері 
дому, час до часу надсилатиме гроші на моє утри-
мання. Пані Софія на ложі смерті зізналась, що вона 
не моя мати й дала мені медальйон, кажучи: «Зна-
йди особу, чия фотографія в медальйоні, і скажи їй, 
що ти її дочка!». Так я й зробила.

— А як ти потрапила сюди? — запитала мама, ви-
тираючи дівчинці сльози, що котилися по її щічках. 

— Я ходила від хати до хати, шукаючи вас, — по-
яснювала Туанетка, —  і  вже думала, що ніколи не 
знайду. Але мені допоміг мій друг — ангелик Сера-
фим! — рішуче сказала Туанетка. — Він тут! Он по-
гляньте — коло вікна!

— Я там нікого не бачу! — мовила жінка.
— Тільки я можу його бачити! — відповіла Туанет-

ка. — Він узяв у мене медальйон  і поклав його на 
полицю перед вікном. 

Серафим, розчулений розповіддю мами та самої 
дівчинки, тихо схлипував.

— А тепер, доню, відкриймо твої подарунки, які я 
клала під ялинку всі ці роки, але мусиш зачекати на 
подарунок, який я приготувала на завтра!..

— Я вже завершив своє завдання! Повертаюсь до 
Всевишнього, повністю задоволений! — сказав Се-
рафим й відлетів до Бога.

— Ну що? — запитав Бог ангелика. — Задоволе-
ний?

— Аякже! — відповів той.
— Ну,  то  відпочинь  тепер,  а  потім  побачимо! — 

мовив Господь.
— Що  означає  «потім  побачимо»? —  хотів  про-

тестувати  Серафим,  але  Бог  зник  з-перед  його 
очей. — Перед Всевишнім не слід протестувати, бо 
Він  завжди  зробить  по-своєму. Ану,  до  кого ми  за-
раз полетимо? До св. Михаїла... Ні, він на мене ще 
злий, бо я йому коли-то меч заховав! Ану полечу до 
архангела Гавриїла: він добрий і не буде сварити... 
до того часу, поки не позбиткуюсь над ним! — роз-
думував ангелик.

Сказавши це, він полетів до архангела Гавриїла, 
переконаний, що не мине багато часу, як Всевишній 
знову покличе його й пошле на Землю комусь допо-
могти.

Ієромонах-салезіянин Євген НЕБЕСНЯК.
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— Проща  —  це  спільна  чи  само-
стійна подорож до святого місця: хра-
му,  монастиря,  місцевості,  в  якій  ко-
лись відбувалися якісь події, пов’язані 
з  життям  Ісуса  Христа,  Діви  Марії, 
святих, —  каже  отець  Йосафат  Хай-
мик,  ігумен  монастиря  Царя  Христа 
о.  Василіян.  —  Звісно,  проща  —  це 
не найголовніше, бо можна все життя 
прожити  в  своєму  селі  чи  місті,  вес-
ти  побожне  життя  і  отримати  спасін-
ня.  Але  людям  завжди  потрібні  змі-
ни,  і в духовному житті  також. Навіть 
Ісус Христос постійно ходив зі Своїми 
учнями-апостолами  в  різні  місцевос-
ті,  зустрічав  різних  людей,  навчав  їх. 
І люди також йшли до Нього, тобто шу-
кали спасіння. Пізніше сотні християн 
ходили на Святу Землю та молилися 
там,  де  жив  і  проповідував  Христос. 
Згодом з’явилися різні святині. 

— Якими є сучасні прощі?
— Прощі  бувають  різні  за  видами, 

змістом, формами,  тривалістю. Щодо 
форми,  то  є  піші  прощі  (вони  найпо-
пулярніші),  авто-  вело-  мото-  прощі, 
зрідка  —  кінні.  А  ще  прочани  доби-
раються  до  святих  місць  кораблями 
та  літаками.  У  прощу  можуть  виру-
шати  великими  або  малими  групами 
з кількома або одним священиком чи 
без  духовної  особи.  Щодо  змісту,  то 
прощі  присвячують  певним  святим, 
спільним  намірам  (скажімо,  проща 
молодих  людей,  які  хочуть  вступити 
у виші), ювілейним датам. За формою 

прощі  бувають  для  різних  вікових  та 
професійних категорій: для дітей, мо-
лоді, старших людей, родин, чоловіків, 
жінок, матерів, переселенців, сімей мі-
грантів, а також для військових, вчите-
лів, лікарів, поліцейських, фінансистів, 
священиків,  монахів  тощо.  Є  прощі 
для окремих деканатів, єпархій, є все-
українські, міжнародні. 

— Чи  потрібно  готуватися  до 
прощі?

— Обов’язково!  Насамперед  пови-
нна  бути  духовна  підготовка.  Треба 
обміркувати, чому йдете на прощу, що 

хочете попросити в Бога, дуже бажано 
в  дорозі  або  вже  у  певному  святому 
місці  висповідатися  та  причаститися 
під  час  спеціальної  Літургії  для  про-
чан  та  отримати  відпуст—спеціальне 
благословення  і  прощення  гріхів.  Із 
собою в дорогу прочани часто беруть 
молитовники, вервиці, бо дорогою за-
звичай багато моляться.

Окрім  духовного,  проща  має  ма-
теріальний  бік,  тому  для  пішої  про-
щі треба мати зручне взуття  (бажано 
–  дві  пари),  скромний  і  зручний  одяг 
з простих тканин, дощовик або пара-
солю, воду для пиття, мінімум їжі, що 

Коли  багато  років  тому  я  по-
трапила  на  навчання  в  Росію, 
зустріла  там  свою  долю,  май-

бутнього  свого  чоловіка.  Коли  я  його 
вперше побачила, то подумала, що за 
нього пішла б заміж. Через місяць ми 
одружилися.

І ось – перше випробування в нашій 
родині. Я захворіла  і це позначилося 
на  моїй  вагітності.  Лікарі  нас  пере-
конували,  що  треба  перервати  вагіт-
ність, бо це насамперед може зашко-
дити  моєму  життю.  Ми  відмовилися 
і віддалися на Божу волю.

Я на той час не дуже знала моли-
тов, тільки «Отче наш» та «Богороди-
це Діво». Але ці молитви були постій-
но зі мною. Бог їх почув. І народилася 
у  нас  прекрасна  доня,  якій  ми  дали 
ім’я — Марія.

Як  і кожна родина, ми формували-
ся. Були дні радісні і не дуже, але я за 
все вдячна Богові. Я Його завжди шу-
кала. Я хотіла навчитися жити з Ним. 
Це не було легко. 

Якось  зустріла я на  своєму життє-
вому  шляху  о.  Петра,  який  мене  за 
одну сповідь, як кажуть, поставив з го-
лови на ноги. Це був дуже повчальний 
момент.  Коли  сповідь  доходила  вже 
до  кінця,  я не пам’ятаю, що сказала, 
напевне,  нарікала  на  чоловіка,  який 
він поганий, а я гарна.

«Що? Сповідь спочатку!» — сказав 
отець.

Відтоді минуло понад 20 років, а я 
цю  науку  добре  пам’ятаю.  Це  ста-
ло  моїм  дороговказом  у  житті.  «Не 
змінюй  світ —  зміни  себе!».  Але  ви-
пробування  продовжилися.  Бо  коли 
здавалось, що вже кінець, виходу не-
має, я вже більше не можу, краще роз-
лучитися, ніж  так жити,  згадую, що я 
шлюбна жінка, яка присягала на Єван-
гелії перед Богом Отцем. Що в радості 
і  в  горі,  в  здоров’ї  чи слабості  ніколи 
його не залишу. Я усвідомлювала, що 
він — також син, і його мама хотіла б 
бачити його щасливим.  І  я маю сина 
й бажаю йому доброї долі. Молилася 
і плакала. Плакала і молилася.

Бог вислухав мої молитви. Мій чо-
ловік  почав  ходити  до  церкви,  спо-
відатися  та  причащатися,  вступив 
в  «Апостольство  молитви».  Однак 
випробування  не  закінчилися.  Знову 
розпач,  і,  здавалось,  це  кінець.  Коли 
діти влаштовані і нарешті можна жити, 
як у нас кажуть, «для себе», Бог його 
забрав. Але дав мені таких духівників, 
як о. Тарас та о. Павло, які мене під-
тримували.  Їхні  проповіді  мене  фор-
мували. Тепер я знаю, що не одна, я 
з Богом, Який мене провадить  і Який 
мені допомагає!

Лариса, м. Стрий.

Наша духовність

На самоті

R R R R R
Парох церкви Покрови Пресвятої Бого-

родиці м. Івано-Франківська о. Володимир 
Супик,  парафіяни,  члени  Апостольства 
молитви,  спільнота  «Матері  в  молитві, 
церковний хор щиро вітають сотрудника

о. Ігоря КРАСІЯ 
та їмость Наталію

з днем народження.

Бажаємо  Вам  міцного  здоров’я, 
щасливого  довголіття,  добра,  зримих 
успіхів  у щоденній  праці  в  Христовому 
винограднику.  Нехай  Господь  силою 
Святого  Духа  помножить  у  Вас  надію, 
віру  і  любов,  терпеливість, милосердя, 
а Пресвята Богородиця сповнить добрі 
бажання Вашого  серця. Будьте  завжди 
з милістю Божою на многії і благії літа! 

R R R R R

Священики,  монахи,  брати,  пара-
фіяни  та  спільнота «Матері  в молитві» 
церкви  св.  Ап.  Андрія  Первозванного 
м.  Івано-Франківська  (вул.  Селянська) 
щиро вітають із 40-річчям 

о. Миколу МИМКУ.
Всечесний  отче,  прийміть  від  нас 

щиру подяку за жертовну працю, за те, 

що навертаєте нас до Бога, запалюючи 
в  серцях  вірних  доброту,  віру,  любов 
і милосердя.

 Хай Господь обда-
рує  Вас  всіма  лас-
ками  й щедротами, 
кріпить  Ваші  сили, 
додає  здоров’я  та 
наснаги і надалі за-
сівати  Христову 
ниву  добірними 
зернами.  Хай  Пре-

свята  Богородиця  завжди  тримає  Вас 
під  своїм  омофором.  Хай  Святий  Дух 
сходить на Вас і нашу церкву, даруючи 
мир, любов і злагоду.

R R R R R

Отця Михайла ІВАСЮКА
вітають із 45-річчям 
дружина, діти та па-
рафіяни  церкви  св. 
Миколая  с.  Сера-
финці  Городенків-
ського деканату Ко-
ломийської єпархії.

Дорогий  отче, 
дякуємо  Богові  за 

дар  Вашого  життя,  яке  Ви  щедро  по-
свячуєте служінню церкві та вірним. Як 
добрий пастир, Ви впевнено провадите 
довірене Вам стадо до брам Небесного 
Царства  дорогою  віри,  милосердя,  єд-
ності, миру, дорогою святості.

Нехай Господь щедро обдаровує Вас 
міцним  здоров’ям,  рясними  ласками, 
додає духовної наснаги. Нехай у повно-
ті  сповнюється  у  Вашому  житті  Божа 
воля — наша святість.

Господь завжди зі мною
Вітаємо!

До Бога… пішки не  псується,  є  поживною  та  високо-
калорійною,  зручний  місткий  напліч-
ник,  карімат,  мінімальний  набір  ліків, 
пластирі, засоби особистої гігієни, до-
кументи, трохи грошей. Для подорожі 
транспортом треба мати ще й усе, що 
беруть зазвичай у авто чи велоподо-
рож.  А  для  закордонних  прощ  необ-
хідні спеціальні документи.  І найваж-
ливіше  —  не  забути  віру  та  добрий 
настрій (посміхається).

— Хто може йти на прощу?
— Будь-хто,  кому  вона  потрібна. 

Бажання  вирушити  до  святого  місця 
суто  індивідуальне  й  добровільне. 
Змушувати  когось  йти  на  прощу  не 
варто,  бо  нічого  доброго  з  цього  не 
буде.  Хтось  вирушає  на  прощу,  аби 
зрозуміти чи змінити своє життя, хтось 
жертвує свій похід за здоров’я — осо-
бисте чи рідних, молиться за щось чи 
когось.  Йти  на  прощу  можуть  навіть 
діти, якщо біля них батьки чи опікуни 
і  найстарші  люди,  якщо  вони  мають 
для  цього  сили  й  здоров’я.  До  речі, 
в  останні  роки  дуже  часто  на  прощі 
йдуть молоді люди, аби… знайти собі 
пару. Церква до такого ставиться до-
бре,  хоча це  не  повинно бути  голов-
ною  метою  прощі  християнина.  Та 
коли люди знайомляться у подорожах 
до святих місць, це краще, аніж в ніч-
ному клубі. До речі, не варто плутати 
прощі і релігійний туризм. Останнє та-
кож є сьогодні популярним і підтриму-
ється церквою. Але для туриста важ-
ливо те, що він просто побував у тому 
чи  іншому місці,  зробив світлини,  ку-
пив сувеніри,  то для прочанина важ-
ливий духовний бік подорожі.

Розмовляла Сабіна РУЖИЦЬКА.

На світлині: проща від Майзлів.

Літо — пора сотень прощ, тисячі людей вирушають до різних відомих світових та українських святинь. 
Як правило, у паломництво вирушають пішки, йдуть іноді й по кілька тижнів, аби помолитися у давньо-
му храмі чи біля відомої чудотворної ікони. Проте не всі розуміють первісну суть прощі.
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Неправильно
 � Фамілія
 � Остановка
 � Я вибачаюсь, я ізвіняюсь
 � Приятного апєтіта!
 � Розрішіть, пожалуста
 � Пока!
 � Женщина
 � З утра
 � Цвіти
 � Сірень
 � Ландиші
 � Роза
 � Шиповнік
 � Пол
 � Потолок
 � Дєцка
 � Гостинна
 � Столова
 � Грязний пол

Правильно
 � Прізвище
 � Зупинка
 � Даруйте, перепрошую, пробачте
 � Смачного!
 � Дозвольте, будь ласка
 � Бувайте здорові (будьте здорові)!
 � Пані, панно
 � З ранку
 � Квіти
 � Бузок
 � Конвалії
 � Троянда
 � Шипшина
 � Підлога
 � Стеля
 � Дитяча
 � Вітальня
 � Їдальня
 � Брудна підлога
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Словник-антисуржик

Мовні неохайності, що часто зустрічаються

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

Виходить щотижня

український греко-католицький часопис

Мова — душа нації!

Оголошення

ЗАПРОШУЄМО 
на ІХ з’їзд 

Апостольства 
Доброї Смерті,

який відбудеться 
30 червня —  

1 липня 2018 р. Б. 
на ЯСНІЙ ГОРІ в Гошеві

(с. Гошів, Долинського р-ну, Івано-Франківської обл.)

З’їзд розпочнеться 30 червня 
о 14 год. (субота) 

Виїзд з Івано-Франківська 30.06 
о 1130 год. (від храму Царя Христа, 
вул. Незалежності, 181)

Запис у сестри в Захристії при храмі 
Царя Христа. 
Духовний провідник о. Порфирій, ЧСВВ

Апостольство Доброї Смерті

Запрошуємо вірних 10 червня 
2018 р. Б. на Архієрейську Святу Лі-
тургію в с. Кукільники Галицького ра-
йону, яку очолить Архієпископ і Мит-
рополит Івано-Франківський Кир Во-

лодимир  Війтишин. Також відбудеться 
освячення престолу в храмі Пресвятої 
Діви Марії та Хресної Дороги. 

Початок — об 11 год.
о.-парох Василь Підвисоцький.

Як наголосив голова комісії у спра-
вах родини Івано-Франківської Архі-
єпархії УГКЦ о. Юрій Прилепський, 
особливістю прощі є те, що після Бо-
жественної Літургії Митрополит Воло-
димир уділяє чин благословення тим 
родинам, котрі цього року святкують 
ювілей подружнього життя. 

«Минулого року було 59 пар. Наймо-
лодша пара святкувало 10 років подруж-
нього життя, а найстарша — 55 років. На 
таку подію подружні пари приїжджають 
цілими родинами, з дітьми, онуками та 
правнуками. Кожне подружжя зокрема 
підходить до Митрополита і він уділяє 
благословення», — згадує о. Юрій. 

Тож родини, які у 2018 році святку-
ють ювілей подружнього життя, особ-
ливо запрошуються до участі у прощі. 

Програма прощі 
08:00 — приїзд прочан;
09:00 — сповідь;
09:15 — Молебень до Пресвятої Бого-

родиці перед Чудотворною іконою;
09:50 — зустріч Архієпископа і Митро-

полита Володимира Війтишина;
10:00 — Архієрейська Божественна 

Літургія та уділення повного відпус-
ту прочанам;

11.30 — чин благословення сімей 
в ювілей їхнього подружнього жит-
тя;

12:00 — концертна програма за учас-
тю відомого гурту семінаристів 
«Еффата».

Проща  Проща  
родинродин  
до Крилосадо Крилоса

Освячення Хресної Дороги

«Нова Зоря» — у кожну родину!
22червня закінчується передплата християнського часопису «Нова Зоря» 

на II півріччя 2018 року.
«Нова Зоря» у Ваших домівках — це слово Папи Франциска, Патріарха Свя-

тослава та Митрополита Володимира; новини Церкви у світі та в Україні; новини 
з наших парафій; духовні роздуми; історичні нариси; постаті, життя святих і пра-
ведників; аналітика релігійних та суспільних подій; соціальна доктрина Церкви; те-
матики для молоді та сім’ї, а також сторінка для дітей; мистецтво та багато іншого.

Передплату приймають усі відділення «Укрпошти».
Передплатний індекс — 30072.

Вартість передплати залишається незмінною:
через відділення «Укрпошти» — 17,28 грн. на місяць;

через редакцію — 14,45 грн. на місяць.




