
Реколекції 
в дорозі

Мабуть, кожен практи-
куючий християнин є 
добре ознайомлений 

із значенням латинського слова 
«recollection», яке в буквально-
му значенні перекладається як 
«зосередженість». Від нього по-
ходить сучасне християнське 
слово «реколекції», яке найчас-
тіше визначається як дні духо-
вної віднови, духовні вправи, 
віднова духа тощо. Це особли-
вий час, в якому при парафії чи 
в інших інституціях організову-
ється певна духовна програма. 
Найчастіше вона складається 
з молитов і духовних розважань 
під проводом духівника-реко-
лектанта. 

А ще, мабуть, кожен практи-
куючий християнин добре озна-
йомлений із ще однією формою 
реколекцій — «реколекцій у до-
розі» — паломництв або прощ. 
Спільні подорожі до святих 
місць чи чудотворних ікон є не-
наче символом нашого земного 
паломництва до неба, до зустрі-
чі з Богом. 

Паломництво супроводжуєть-
ся молитвою, постом, милости-
нею та участю у Святих Тайнах: 
Покаяння і Пресвятої Євхарис-
тії. Паломництво відрізняється 
від пізнавальної екскурсії своєю 
метою. Найперше – це духо-
вна праця християн для онов-
лення серця та вдосконалення 
душі. А ще воно просто зближує 
і приводить до хорошої дружби 
учасників прощі, сприяє розви-
тку парафії тощо… Дуже часто 
трапляється, що люди довгими 
роками відвідують ту ж саму 
парафію, але ніколи так і не на-
важилися подружитися. Досвід 
справжніх «живих парафій» за-
свідчує, що саме часті прощі є 
запорукою налагодження друж-
ніх стосунків парафіян.

Традиція паломництв в укра-
їнському народі зародилася ще 
з прийняттям християнства та 
утворенням Київської митро-
полії в далекому Х ст. Не маю-
чи в перші десятиліття власних 
святинь, давньоруські христия-
ни здійснювали тривалі, нераз 
і доволі небезпечні й виснажливі 
прощі до Святої Землі, Констан-
тинополя, на Афон тощо. Що-
правда, паломництва ці були по-
одинокими і нечисельними. 

Закінчення на стор. 2
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Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня

«Якщо хочеш бути досконалий, піди, продай, що маєш,  
дай бідним і будеш мати скарб на небі»  (Мт. 19, 21).
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4-5 серпня —  
Всеукраїнська Патріарша 
проща до Галицької ікони 
Божої Матері в с. Крилос

5 серпня 
День Повітряних сил 
Збройних сил України.

6 серпня 
Всесвітній день бороть-
би за заборону ядерної 
зброї (День Хіросіми).

8 серпня 1926 року
у с. Бориславка (спа-
лене у 1945 р. внаслі-
док операції польської 
Армії Крайової) Пере-
миського повіту Львів-
ського воєводства, нині 
Польща, народився Кир 
Павло Василик — пер-
ший правлячий Архиє-
рей Коломийсько-Чер-
нівецької Єпархії УГКЦ 
(†12 грудня 2004).

9 серпня 
День святого великому-
ченика і цілителя Пан-
телеймона.

Проща присвячена 1030-ій річниці Хрещення Руси-України та Року Божого 
Слова в Україні. Кульмінаційним моментом молінь стане Архієрейська Боже-
ственна Літургія, яку у неділю о 9:00 год. відслужить Блаженніший Святослав 
Шевчук.
Запрошуємо усіх приєднатися до спільних молінь за Батьківщину Україну.

ПРОГРАМА ПРОЩІ
4 серпня

08.00 — Архиєрейська Свята Лі-
тургія в Архикатедральному Соборі 
Воскресіння Христового в м. Іва-
но-Франківську. Процесійний вихід 
паломників пішою прощею з Івано-
Франківська до Крилоса.

08.00 — Свята Літургія в храмі Ар-
хистратига Михаїла м. Калуш. Про-
цесійний вихід паломників пішою 
прощею з Калуша до Крилоса.

08.00 — Свята Літургія в храмі 
Св. Свщмч. Йосафата м. Бурштин. 
Благословення прочан. Процесій-
ний вихід паломників пішою прощею 
з Бурштина до Крилоса.

16.00 — Зустріч паломників 
у с. Крилос.

17.00 – 19.00 — Сповідь прочан; 
відвідування святих місць в с. Кри-
лос.

19.30 — Молебень до Богородиці. 
Похід до княжої криниці та освячення 
води для паломників.

21.00 — Вечірня, в часі якої уро-
чисто виносять для вшанування чу-
дотворну ікону Матері Божої.

22.30 — Наука про історію ікони. 
Молитви на оздоровлення.

23.00 — Акафіст до Богородиці.
5 серпня

23.30 – 01.00 — Нічні чування пе-
ред церквою. 

00.00 – 06.00 — Євангелізаційно-
мистецька програма для молоді на 
стадіоні школи с. Крилос.

07.30 – 11.00 — Сповідь прочан. 
07.45 — Утреня. 
08.45 — Зустріч Блаженнішого Па-

тріарха Святослава. 
09.00 — Архиєрейська Божествен-

на Літургія. 
11.00 – 13.00 — прочани при-

клоняються до чудотворної ікони та 
за бажанням відвідують: відновле-
ну Хресну дорогу, княжу криницю, 
чудотворне джерело св. Францис-
ка, музей історії Давнього Галича 
(митро поличі палати).

Офіційно!

Декрети Митрополита 
Володимира Війтишина стор. 3

Християнське дозвілля

Блаженні чисті серцем, бо 
вони Бога побачать стор. 6

Благодійність

Даруйте один одному  
свій час стор. 7

Цей тиждень в подіях

Герби Галицьких 
єпископів
в іконостасі 
Крилоської 
Успенської церкви

Родинні герби вищих духов-
них осіб мали свої давні 
родоводи й використовува-
лися досить широко.

Продовження  
на стор. 4 – 5

Пастирський 
лист 
Митрополита 
Івано-
Франківського 
УГКЦ Кир 
Володимира 
Війтишина

Продовження  
на стор. 2 – 3
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Закінчення. Початок на стор. 1
Першою християнською паломни-

цею можна вважати княгиню Ольгу, 
яка в 957 році здійснила подорож 
до столиці Візантії, де поклонилася 
святиням і прийняла хрещення під 
іменем Олена. Згодом онук княгині 
князь Володимир Великий, який про-
голосив християнство державною 
релігією Русі-України, привіз до Киє-
ва з міста Корсуня перші реліквії: ми-
роточиву голову святителя Климен-
та, папи римського, та чудотворну 
ікону святого Миколая Мирликійсько-
го, до яких і почали здійснювати пер-
ші прощі новонавернені русичі. Саме 

Володимир Великий, що його Укра-
їнська Церква проголосила святим 
та рівноапостольним, першим почав 
наповняти Київську Русь святинями 
та свідомо плекати тут паломниць-
ку традицію. А зведена ним 996 року 
на місці загибелі перших мучеників 
Русі — варягів Феодора та його сина 
Івана — Десятинна церква, посвя-
чена Пресвятій Богородиці, увійшла 
в історію українського християнства 
як перший паломницький центр дав-
ньої Русі-України. 

Паломництво, зокрема, є спосо-
бом вираження особливої подяки за 
отримані ласки чи просьби, яку ві-

рні висловлюють через подорож до 
святого місця чи чудотворної ікони. 
Проте найбільше паломництво є ін-
тенсивною духовною вправою, якою 
вірні ставлять собі за мету духовно 
перемінитися, досягти змін в осо-
бистому житті. Для цього вони від-
бувають «реколекції в дорозі», по-
дорожуючи різними транспортними 
засобами або й, більше того, пішою 
ходою. 

4-5 серпня 2018 р. відбудеться 
Всеукраїнська Патріарша проща до 
Галицької Чудотворної ікони Матері 
Божої — Покровительки Галицького 
краю в с. Крилос (Давній Галич). При-

свячена вона 1030-ій річниці Хре-
щення Русі-України та Року Божого 
Слова в Україні. Кульмінаційним мо-
ментом молінь стане Архієрейська 
Божественна Літургія, яку в неділю 
о 9:00 год. відслужить Блаженніший 
Святослав Шевчук. Крім того, не 
бракуватиме під час прощі й духо-
вно-розважальних заходів. Пропо-
нуємо ознайомитися із програмою 
прощі (див. 1 стор.) та щиросердеч-
но запрошуємо усіх приєднатися до 
спільних молінь за Батьківщину нашу 
Україну.

о.Іван СТЕФУРАК, 
головний редактор.

Сміливий юнак
Бачивши великий натовп, що зібрав-

ся біля Тиверіадського озера, йдучи за 
Ним, Ісус запитав апостола Филипа: 
«За що купимо хліба, щоб вони по-
їли?». Тих небагато монет, які мають 
Ісус та апостоли, не вистачить для 
того, щоб нагодувати таку кількість лю-
дей. І тоді Андрій, інший з-поміж два-
надцятьох, приводить до Ісуса хлопчи-
ну, що віддає усе, що має: п’ять хлібів 
і дві риби. Але апостол зауважує, що 
це ніщо для такого натовпу.

«Цей юнак — молодець, сміливий 
юнак. Він також бачив натовп, бачив 
свої п’ять хлібів і сказав: «Я маю ось 
це, якщо пригодиться, можете брати”. 
Цей юнак спонукає нас замислитися. 
Його мужність нагадує, що молодь є 
саме такою, їй не бракує сміливості. Ми 
повинні допомогти їм розвивати її», — 
сказав Святіший Отець, зауваживши, 
що Ісус наказує розсадити людей, бере 

ці хліби та риби, складає подяку Отцеві 
та роздає, й усі наситилися.

Конкретність факту
Папа звернув увагу на те, що ця єван-

гельська розповідь пов’язана із тією 
з попередньої неділі, де згадувалося 
про те, як Ісус, «бачивши великий на-
товп людей, змилосердився над ними». 
Сьогодні знову бачимо Ісуса, уважно-
го до потреб людей. Мабуть і юнак, 
пам’ятаючи про це, також відчув співчут-
тя, яке спонукало віддати те, що мав. Ця 
подія випливає «з конкретного факту»: 
люди голодні, а тому Ісус залучає Своїх 
учнів у те, щоб втамувати цей голод.

«Ісус не обмежився для натовпу 
лише цим, Він дав їм Своє слово, уті-
шення, спасіння і, врешті, життя. Але, 
без сумніву, зробив також і це: подбав 
про поживу для їхнього тіла. І ми, Його 
учні, — сказав Наступник святого Пе-
тра, — не можемо вдавати, що нічого 

не діється. Лише вислуховуючи най-
простіші прохання людей та входячи 
в їхні конкретні життєві ситуації, бу-
демо почуті, коли говоритимемо про 
вищі цінності».

Бути готовими й дієвими
«Божа любов до людства, голодного 

хліба, свободи, справедливості, миру 
та, насамперед, Його Божественної 
благодаті, ніколи не зменшується. Ісус 
також і сьогодні втамовує голод, стає 
живою та втішаючою присутністю, але 
робить це через нас. А тому Євангеліє 
запрошує нас бути готовими й дієви-
ми, як цей юнак», — сказав Папа, на-
голошуючи, що перед обличчям «всіх 
форм голоду» численних ближніх 
у кожній частині світу, «ми не можемо 
залишатися спокійними та байдужими 
глядачами».

Як наголосив Святіший Отець, зві-
щення Христа, «хліба вічного життя», 

вимагає великодушної солідарності 
з убогими, слабкими, останніми та 
беззахисними. І ця «діяльність близь-
кості та милосердної любові є найкра-
щою перевіркою якості нашої віри», як 
на «особистому» рівні, так і спільноти.

Пропозиція іспиту сумління
Святіший Отець звернув увагу на 

те, що після того, як всі наситилися, 
Ісус наказав зібрати все те, що зали-
шилося, щоб ніщо не було втрачене. 
В цьому контексті Папа зауважив, що 
часто думає «про людей, які голоду-
ють, і про надлишки їжі, які ми вики-
даємо».

«Нехай кожен з нас подумає: де 
опиняється пожива, яка залишила-
ся після обіду чи вечері? Що в мене 
вдома роблять із залишком обіду. Чи 
викидається?» — вів далі Святіший 
Отець, порадивши тим, хто має «таку 
звичку», поговорити з бабусею чи ді-
дусем, що жили в повоєнному періоді, 
запитуючи їх, що вони робили із за-
лишками їжі.

«Ніколи не слід викидати їжу, що 
залишилася. Або переробити, або від-
дати тому, хто може її з’їсти, хто потре-
бує її. Такою є моя порада та пропо-
зиція для іспиту сумління», — сказав 
Папа, заохотивши: «Молімося до Пре-
чистої Діви Марії, щоб у світі перева-
жали програми, присвячені розвитко-
ві, продовольству, солідарності, а не 
ненависті, озброєнню та війні».

о. Тимотей Т. КОЦУР, ЧСВВ

Голос Церкви
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Папа Франциск: 
Ісус для чуда потребує того 
небагато, що ми маємо

Всечесним та всесвітлішим от-
цям, преподобним монахам та 
монахиням, возлюбленим бра-
там і сестрам у Христі Івано-
Франківської Митрополії!

Зібравшись на Синоді Єписко-
пів Івано-Франківської Митро-
полії, який відбувся в м. Івано-
Франківську 30 – 31 травня 2018 
року Божого, в якому святкуємо 
1030-річницю хрещення Руси-
України, Отці Синоду роздуму-
вали над головною його темою, 
яка стосувалася молитовно-лі-
тургійного життя в Івано-Фран-
ківській Митрополії.

Цим листом ділимося плодом 
нашої спільної духовної заста-
нови.

Дорогі в Христі!
«Чувайте і моліться, щоби не уві-

йшли в спокусу» 
(Мр. 14:38).

Молитва — це вагома складова 
фундаменту, на якому будується жит-
тя цілої Церкви та життя поодиноких 
церковних громад-парафій, не кажучи 
вже про життя у Христі кожного хрис-
тиянина, а зокрема священнослу-
жителя. Так, учні Христові від самих 
початків Апостольської Церкви пере-

бували у «повчанні апостолів», «ла-
манні хліба» та «молитвах» (Дії 2:42). 
Перші християни добре розуміли важ-
ливість молитви. Молитва — це під-
несення душі й серця до Бога. Од-
нак, доки ми живемо в тілі, на землі, 
молитва наша природно виражається 
у різноманітних зовнішніх формах. 
Це і коліноприклоніння, і хресне зна-
мення, і возношення рук, і використан-
ня різноманітних богослужбових жес-
тів та обрядів. Святе Письмо навчає, 
що молитва — це заповідь Господня 
і привілей для християнина.

Протягом останніх декількох років 
на долю нашого народу випали нелег-
кі випробування. Ці важкі й трагічні об-

ставини виявили небувалу силу духу 
нашого народу, силу, яка випливає 
з молитви і довіри до Бога. Багато ві-
рних нашої Церкви в найважчі момен-
ти не припиняли народного молитов-
ного чування. Завдяки витривалій мо-
литовній підтримці, жертовності та від-
даності багатьох наших священиків, 
богопосвячених осіб і мирян ми щодня 
долаємо великі труднощі і рухаємося 
вперед. У молитві — сила нашого на-
роду і джерело спасіння. Про це мо-
виться у Посланні «Молитва в житті 
Церкви» Синоду Єпископів УГКЦ 2017 
року до духовенства, монашества та 
мирян.

Закінчення на стор. 3

Любов Бога до людства, що відчуває голод, ніколи не применшується, але ми покликані її уприсутнюва-
ти, наважуючись ділитися тим, що маємо і не допускаючи марнування хліба. На цьому наголосив Папа 
Франциск, коментуючи перед проказуванням молитви «Ангел Господній» в неділю, 29 липня 2018 р., 
євангельську розповідь про помноження хлібів.

Офіційно!

Пастирський лист Митрополита Івано-
Франківського УГКЦ Кир Володимира Війтишина

http://ugcc.if.ua/mytropoliia/3620-vpershe-v-istorii-rozpochav-svoiu-robotu-mytropolychyi-synod.html
http://ugcc.if.ua/mytropoliia/3620-vpershe-v-istorii-rozpochav-svoiu-robotu-mytropolychyi-synod.html
http://ugcc.if.ua/mytropoliia/3620-vpershe-v-istorii-rozpochav-svoiu-robotu-mytropolychyi-synod.html
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Офіційно!

Вих. № 302

Декрет
На славу Святої, Єдиносущної, 

Животворящої  
і Нероздільної Тройці,

Отця, і Сина, і Святого Духа. 
Амінь.

Божою милістю
КИР ВОЛОДИМИР ВІЙТИШИН,

Архієпископ і Митрополит  
Івано-Франківський

Єпископам Івано-Франківської 
Митрополії,

всечесним та всесвітлішим 
отцям, преподобним монахам та 

монахиням,
возлюбленим братам і сестрам 

у Христі Івано-Франківської 
Митрополії!

У 2011 році Отцем і Главою УГКЦ 
Блаженнішим Святославом було засно-
вано Івано-Франківську Митрополію. 

З моменту заснування в 2017 році 
ще однієї Єпархії з осідком в м. Чер-
нівці на теренах Івано-Франківської 
Митрополії стає можливим скликан-
ня Митрополичого Синоду.

Ми, владою Митрополита Івано-
Франківського, скликали Синод Єпис-
копів Івано-Франківської Митрополії, 
який відбувся в м. Івано-Франківську 
30-31 травня 2018 року Божого.

Під час засідань Синоду Митропо-
литом було представлено, а Отцями 

Синоду затверджено, герб Митропо-
лії (п. 2).

Відповідно до кан. 133 § 1 п. 2 
Кодексу Канонів Східних Церков,
завершуючи передбачену правом 

процедуру,
встановлюємо

ГЕРБ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 

МИТРОПОЛІЇ

і  постановляємо,
що його використання в офіційних 

актах можливе лише за письмовою 
згодою Митрополита Івано-Франків-
ської Митрополії УГКЦ (пор. кан. 666 
ККСЦ).

У додатку, який становить інте-
гральну частину даного декрету, по-
даємо зображення та опис герба Ми-
трополії.

Даний декрет набуває чинності 
з моменту опублікування.

Благословення Господнє на Вас!

† д-р Володимир Війтишин,
Архієпископ і Митрополит  

Івано-Франківський

о. В. Федун, канцлер

Дано у престольному граді Івано-Фран-
ківську

при архікатедральному і митрополи-
чому Соборі Воскресіння Христового 

30 липня 2018 року Божого,
в день вмуч. Маріни.

Вих. № 303

Декрет
На славу Святої,  

Єдиносущної, Животворящої 
і Нероздільної Тройці, 

Отця, і Сина, і Святого Духа. 
Амінь.

Божою милістю
КИР ВОЛОДИМИР ВІЙТИШИН,

Архієпископ і Митрополит  
Івано-Франківський

Преосвященнішим Владикам 
Івано-Франківської Митрополії.

Мир Вам у Господі!

Ми, владою Митрополита Іва-
но-Франківського, скликали Синод 
Єпископів Івано-Франківської Ми-
трополії, який відбувся в м. Івано-
Франківську 30-31 травня 2018 року 
Божого.

Однією із тем, які розглядались на 
Синоді, було питання розвитку газе-
ти «Нова Зоря».

Газета «Нова Зоря» була засно-
вана у 1926 році. Її перша редакція 
була розташована на площі «Ринок» 
у м. Львові. Це був католицький тиж-
невик, який діяв за сприяння двох 
єпископів: Станиславівського — Гри-
горія Хомишина і Перемиського — 
Йосафата Коциловського. 

Першим головним редактором 
«Нової Зорі» був о. Теодосій Галу-
щинський, ЧСВВ. Згодом головним 
редактором з 1928 по 1939 роки було 

іменовано письменника, публіциста, 
громадського діяча Осипа Назарука. 

У 1939 році радянська влада 
закрила часопис. Він відновився 
у  50-их роках у Чікаго (США) як єпар-
хіальна газета і виходив до 80-тих 
років. 

На початку 90-их років світлої 
пам’яті Владика Софрон Дмитер-
ко відновлює часопис із історичною 
назвою «Нова Зоря». Перший но-
мер відновленого часопису вийшов 
7 січня 1991 року й був присвячений 
поверненню в Україну Отця і Глави 
УГКЦ Блаженнішого Мирослава-Іва-
на Любачівського. 

Протягом 25 років головним ре-
дактором газети «Нова Зоря» був о. 
Ігор Пелехатий. 

13 вересня 2016 року головним 
редактором газети було іменовано о. 
Йосафата Бойка, ВС.

Згодом 19 квітня 2018 р. головним 
редактором газети «Нова Зоря» стає 
о. Іван Стефурак. 

На даний час часопис виходить 
кожного тижня.

Отці Синоду, заслухавши доповідь 
головного редактора газети «Нова 
Зоря» о. Івана Стефурака та розгля-
нувши представлені ним матеріали, 
вирішили надати згоду на піднесення 
Архієпархіальної газети «Нова Зоря» 
до статусу офіційного видання Івано-
Франківської Митрополії та висвітлю-
вати в ній події та офіційні документи 
Івано-Франківської Архієпархії, Коло-
мийської та Чернівецької Єпархій.

Тому ми, властю нам даною,
отримавши згоду Митрополичого 

Синоду, 

який відбувся в м. Івано-Франківську 
30-31 травня 2018 року Божого

(п. 9, 10 рішення Синоду)
у відповідності до кан. 651 Кодексу 

Канонів Східних Церков

надаємо газеті  «Нова Зоря» 
статус 

офіційного видання Івано-
Франківської Митрополії.

Колективу редакції газети «Нова 
Зоря» пригадуємо, що головна мета 
видання — формувати, зміцнювати 
й розвивати громадську думку згідно 
з природнім правом та католицькими 
доктринами й настановами, а також 
оприлюднювати факти з життя Церк-
ви і правильно їх пояснювати (пор. 
Декрет про засоби суспільної комуні-
кації Intermirifica).

Користуючись нагодою, звертаю-
чись до Головного редактора та всіх 
працівників часопису, уділяємо вам 
Архієрейське благословення.

Даний декрет набуває чинності 
з моменту опублікування.

Благословення Господнє на Вас!

† д-р Володимир Війтишин,
Архієпископ і Митрополит Івано-

Франківський

о. В. Федун, канцлер

Дано у престольному граді  
Івано-Франківську

при архікатедральному і митрополи-
чому Соборі Воскресіння Христового 

30 липня 2018 року Божого,
в день вмуч. Маріни.

ОПИС ГЕРБА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 

МИТРОПОЛІЇ
Герб Івано-Франківської Митропо-

лії паритетно поєднує в собі образ 
і символ, притаманні для християн-
ської іконографії та геральдики. 

Він має два плани: верхній і нижній, 
які символізують Небесну та Земну 
Церкву. 

Небесний план представлений си-
нім тлом, що вказує на чистоту і непо-
рочність, до яких маємо прагнути. 

Зелене поле, що репрезентує зем-
ний план, акцентує на особливостях 
розташування Митрополії, яка багата 
на гірський і лісовий ландшафт. 

Ламана лінія між небесним і земним 
планами схематично відтворює вер-
шини гір, тому що, значна частина Ми-
трополії знаходиться у горах Карпатах.

У верхній частині щита на синьо-
му тлі зображено золотистий хрест. 
У нижній частині щита на зеленому 
тлі зображена золотиста корона коро-
ля Данила Галицького, коронованого 
Папою Інокентієм IV в 1253 році.

Щит увінчаний митрополичим бі-
лим клобуком з хрестом на передній 
частині й розміщений на покладених 
навхрест золотому процесійному ми-
трополичому хресті та жезлі. Поверх 
них — золотий ланцюжок з панагією 
внизу щита.

Закінчення. Початок на стор. 2
«Справжня християнська молитва 

передбачає зустріч із живим Богом 
і встановлення особистого стосунку 
з Ним. Це може бути і мовчазне слу-
хання Слова Божого, яке особливо 
потрібне в час інформаційного шуму 
та комерційного галасу, і прослава, 
і подяка, і смиренне благання, і пока-
яння. Дуже важливим елементом цьо-
го стосунку є щирість і справжність. 
Особиста молитва християнина — це 
зустріч живої, реальної людини з жи-
вим Богом. Перед обличчям Творця 
віруюча людина не лукавить, не надя-
гає на себе маски, бо не сумнівається 
в доброті й безумовній любові з боку 
Господа Бога», — мовиться у сино-
дальному тексті.

Продовжуючи глибоку думку необ-
хідності відродження молитовно-лі-
тургійного життя Церкви, що була 
висвітлена Синодом Єпископів УГКЦ, 
що відбувся у Брюховичах 2017 року 
Божого, нами вперше в історії Івано-
Франківської Архієпархії був склика-
ний митрополичий синод, який першо-
чергово приділив увагу впроваджен-
ню постанов Синоду Єпископів у жит-
тя нашої Архієпархії та Митрополії.

Християнин, як зазначається у По-
сланні Синоду Єпископів, ніколи не є 
самотнім у молитві, він поєднаний із 
братами та сестрами в Христі. Згідно 
із запевненням Христа: «Де двоє, або 
троє зібрані в Моє ім’я, там я серед 
них» (Мт. 18:20). Тому для християн-
ського життя дуже важлива спільна 
родинна молитва, а його вершиною 
і джерелом є Божественна Літургія. 
Щоб зрозуміти вершину Божествен-
ної Літургії, ми мусимо пройти певний 
етап молитовної підготовки, що вклю-
чає в себе церковне правило.

Заохочуємо вірних брати активнішу 
участь у Вечірні та Утрені, а священ-
нослужителі нехай подбають, щоб ті, 
хто моляться, мали тексти змінних 
частин цих богослужінь. Не можемо 
не згадати, що колискою і першою 
школою молитви є християнська ро-
дина, яку ми традиційно називаємо 
домашньою Церквою. Тому заохо-
чуємо духовенство і батьків, а також 
катехитів звертати велику увагу на ви-
ховання дітей до молитви, використо-
вуючи під час навчання християнської 
віри в катехитичних школах, на про-
повідях і реколекціях багату духовну 
спадщину нашої літургійної традиції, 
особливо богослужбові тексти, в яких 
виражена віра Церкви і молитовний 
досвід святих.

Ознакою кожної живої парафії є 
активна участь вірних у житті Церкви, 
а саме у біблійних гуртках, соціально-
му і катехитичному служінні та місій-
ній діяльності.

Особливо хочу підкреслити та про-
сити кожного, щоб о 21-ій годині кож-
ного дня ми всі разом, на чолі з Бла-
женнішим Святославом, великою 
християнською родиною злучалися 
у спільній молитві за Батьківщину 
Україну та нашу Церкву.

Благословення Господнє на Вас!
† д-р Володимир ВІЙТИШИН,

Архієпископ і Митрополит
Івано-Франківський.

Дано у престольному  
граді Івано-Франківську

при архікатедральному і митрополичому 
Соборі Воскресіння Христового 28 липня 

2018 року Божого,
в день Рівноапостольного Володимира 

Великого, князя Київського.



2 серпня 2018 р. Б. число 28 (1222)НОВА ЗОРЯНОВА ЗОРЯ4

Родинні герби вищих духовних 
осіб мали свої давні родоводи 
й використовувалися досить 
широко. Зразки графічних зо-
бражень гербів галицьких єпис-
копів відносяться до ХVІІ ст. та 
відомі переважно з портретів та 
стародруків. Окремі з них знахо-
дяться в інтер’єрах храмів. Так, 
в іконостасі церкви Успіння Пре-
святої Богородиці в с. Крилос є 
два різьблених зображення гер-
бів галицьких владик.

Дерев’яний іконостас був встанов-
лений у 1929 році після реставрації 
церкви внаслідок часткового руйну-
вання у час Першої світової війни. Слід 
зазначити, що всі ікони до іконостасу 
були написані тоді ж відомим україн-
ським художником Антіном Манастир-
ським (світлина 1). Іконостас поділе-
ний колонами на сім частин. Верхнє 
завершення колон, капітелі, виконані 
у формі завитків виноградної лози із 
гронами винограду. Центральне місце 
капітелей займають круглі медальйо-
ни. У них містяться різьблення рівно-
раменних хрестів та хрестів, вплете-
них у квадрат. У двох випадках, пообіч 
райських дверей, у медальйонах зо-
бражено геральдичні знаки — герби.

Зокрема праворуч від райських две-
рей на капітелі іконостасу вирізьблено 
герб Йосифа Шумлянського, єпископа 
Львівського, Галицького і Кам’янець-
Подільського (світлина 2). 

4 липня 1673 року польський король 
Ян Собеський своїм універсалом за-
твердив Й. Шумлянського Галицько-
Львівським єпископом, а у 1675 році 
Київський митрополит Антон Винниць-
кий визнав за ним права на Львів-
ську, Галицьку і Кам’янецьку кафедри. 
У 1700 році Йосиф Шумлянський уро-
чисто та привселюдно відновлює свою 
присягу на унію у Варшаві не тільки 
за себе, але й за підлеглі йому єпар-
хії: Львівську, Галицьку і Кам’янець-
Подільську. А ще раніше, у 1679 році, 
після спустошення Крилоса татарами 
(1676 р.) єпископ відновив «ввесь цер-
ковний апарат і книги до церкви сто-
личної Успіння Богородиці крилоської 
галицької», а намісництво віддав паро-
ху Григорію Дубасовичу. На це вказує 
і рельєф у фризі північного порталу 
церкви із зображенням герба Шумлян-
ських та ініціалами «І Ш Є Л Г К» (Іо-
сиф Шумлянський Єпископ Львівський, 
Галицький, Кам’янець-Подільський) 
з датою 1702, як роком закінчення від-

будови церкви. Як відзначає дослідник 
В. Полєк, Й. Шумлянський активно за-
йнявся впорядкуванням релігійного 
життя в єпархії, підняв рівень освіче-
ності священиків, захищав права духо-
венства. Високу оцінку діяльності вла-
дики дав історик Церкви владика С. 
Мудрий: «Над ділом з’єднання Львів-
ської єпархії з Апостольським престо-
лом понад 20 років успішно і невтомно 
трудився терпеливий пастир єпископ 
Йосиф Шумлянський. Рік 1700, в який 
довершено унію Львівської єпархії був 
лише збиранням плодів довгого посіву 
та пастирського піклування».

На цей час Галич-Крилос уже дав-
но перебував на правах лише другого 
єпископського церковного центру. Все 
ж і ця його роль сприяла проведенню 
тут ремонту й відбудови Успенської 
церкви (1702 р.) та окремих споруд 
Крилоського Успенського монастиря 
та єпископських палат. Вони, зокрема, 
зазнали значних руйнувань у другій 
половині ХVІІ ст. в результаті частих 
турецьких нападів та під час двох 
польсько-турецьких воєн (1672-1676, 
1683-1699 рр.).

Герб Йосифа Шумлянського, як за-
значає мистецтвознавець О. Жмурко, 
«… належить до складеного типу (має 
чотири поля, у кожному з яких покла-
дено окремий герб) і виник, ймовірно, 
унаслідок матримоніальних зв’язків. 
У серці знака розрізнення покладено 
щиток з гербом Корчак. У першому 
полі — Корчак (у композицію вклю-
чено образ собаки у ковші), у друго-
му — Сас, у третьому — Стремено, 
у четвертому — ймовірно, герб Ті-
лець». Таке зображення великого гер-

ба Й. Шумлянського є у «Псалтирі», 
виданому в 1688 р. при монастирі св. 
Юра у Львові (світлина 3).

На портреті владики Йосифа Шум-
лянського (ХVІІІ ст.) є зображення ма-
лого герба. На щиті зображені всі ге-
ральдичні знаки, що й на попередньо-
му. Тільки у лівому верхньому полі 
«Корчак» відсутнє зображення соба-
ки. Зверху герба є зображення інсигній 
сану. Це атрибути, що засвідчують ду-
ховний статус ієрарха. Такими зобра-
женнями тут виступають єпископська 
митра, жезл та посох (світлина 4). 

Слід зауважити, що єпископський 
статус церкви Успіння Пресвятої Бо-
городиці у Крилосі засвідчено також 
різьб леними інсигніями на райських 
дверях іконостасу. А саме, зверху на 

дверях знаходиться різьблення гори-
зонтально розміщеного Євангелія, на 
якому поставлена єпископська ми-
тра та жезл і хрест позаду. Про те, що 
Успенська церква від самого початку 
споруджувалася як єпископський храм, 
свідчить наявність у внутрішній, схід-
ній, частині вівтарної апсиди (за пре-
столом) своєрідної ніші у стіні. Це місце 
так званого «горного сідалища». У ньо-
му встановлюється крісло (сидіння, 
трон) для єпископа, який очолює Літур-
гію і є знаком його присутності. Ліворуч 
і праворуч від нього встановлюються 
півколом синтрони (сидіння для свя-
щеників), подібно як Христос із своїми 
апостолами. Відповідно до Об’явлення 
Івана Богослова, це символізує престо-
ли, на яких сидять Господь Вседержи-
тель (в центрі) і 24 старця біля Нього. 

Герб «Корчак» являє собою зобра-
ження трьох балок, що не доходять 
до краю щита. Причому кожна нижча 
балка коротша за попередню. Цим 
гербом користувалося багато шляхет-
ських родів, зокрема духовних осіб. 
Зображення цього герба відомі у кири-
личних стародруках Галичини ХVІІ ст. 
та пов’язані з видавничою діяльністю 
єпископа Гедеона Балабана, який та-
кож належав до гербу Корчак. Зокре-
ма, видані єпископом Гедеоном Бала-
баном у Стрятинській друкарні «Слу-
жебник» (1604 р.), «Требник» (1606 р.) 
та Крилоській «Євангеліє учительноє» 
(1606 р.) книгах, містяться зображен-
ня гербу. Гедеон Балабан — єпископ 
Галицький, Львівський і Кам’янець-
Подільський (1576-1607 рр.). Піс-
ля Берестейської унії 1596 р. — екзарх 
Константинопольського патріарха для 
українських земель, фактичний керів-
ник Київської митрополії. Очевидно, 
саме в цей час єпископ Гедеон Бала-
бан проводить у Крилосі великі буді-
вельні роботи по відновленню колись 
першого єпископсько-митрополичого 
осідку Галичини. Із каміння розібрано-
го Успенського собору споруджується 
Успенська церква. Колишня князівська 
фортеця укріплюється новими обо-
ронними валами з дерев’яними укріп-
леннями. Гедеон Балабан — один із 
ініціаторів укладення Берестейської 
унії, а пізніше її противник та палкий 
оборонець православної віри від ока-
толичення (світлина 5).

До гербу Корчак також належав 
і один із фундаторів (ктиторів) Успен-
ської церкви Марко Шумлянський.Так 
на його надгробній плиті, крім напису 
«Тутки лежит Марко Шумлянський на 
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Варто зазначити, що у сучасному 
світі людина без релігії — ніщо. Уявімо 
собі ситуацію, коли батьки дають усе 
належне своїй дитині: одягають, дають 
найкращу освіту, але не закладають 
жодних зерен науки та любові. Людина 
стає пустою, як посудина. Не забувай-
мо, що кожну річ треба використовува-
ти, щоб вона показала свою цінність 
і принесла користь. Так само і з люди-
ною. Даремним буде прожите життя, 
побудоване на злих почуттях, емоціях, 
образах, жорстокості до ближніх. 

Саме зараз, коли Україна перебу-
ває у часі війни, розбрату, важливо 
підкреслити роль віри. Християнство 
вчить нас любити, допомагати один 
одному, бути милосердними, адже 
Бог — це добро. Церква завжди від-
стоювала право на своє існування, бо-
ролася зі злом і намагалася наверну-
ти людей на правильний шлях. Зараз 
вона також не перестає щодня залу-
чати людей творити добро, повірити 
в Бога і покаятися за свої гріхи. Вели-
ка Божа сила керує вірянами, священ-

нослужителями, молитовно об’єднує 
усіх чи то у великому паломницькому 
центрі, чи в маленькому мальовничо-
му селі.

Так 27 липня у Богородчанах за 
участю Богородчанського та Солот-
винського деканатів УГКЦ, представ-
ників інших конфесій — УПЦ КП та 
УАПЦ – відбувся спільний екуменіч-
ний Молебень за Україну з нагоди 
1030-річчя хрещення Руси-України. 

З привітальним словом до присут-
ніх звернувся декан Богородчанський 
УГКЦ о. Петро Дирів та в.о. декана Со-
лотвинського о. Володимир Вишнів-
ський. З Божою ласкою та з чистими 
серцями присутніх вірян Молебень за-
вершився молитвою за Україну «Боже 
великий, єдиний».

Бережіть віру, прославляйте Бога 
у Пресвятій Трійці, живіть згідно з Бо-
жими заповідями і буде вам добре на 
цьому світі. 

о. Любомир СТЕФАНИШИН,
прес-секретар Богородчанського 

деканату.

 ] …Коли я голодна, пришли мені 
того, кого я можу нагодувати.
 ] …Коли я спрагла, пришли мені того, 
кого я можу напоїти…
 ] Коли мені холодно, пришли мені 
того, кого я можу зігріти…
 ] …Коли я в печалі, пришли мені 
того, кого я можу втішити.
 ]  …Коли мені буде заважко нести 
свій хрест, пришли мені того, кому 
я зможу послужити.
 ] …Коли мені буде потрібен час, при-
шли мені того, кому буде потрібна 
моя увага.
 ] …Коли мені буде важко на серці, 
пришли мені того, кого я змусила б 
посміхнутися.

 ] …Коли я відчую невпевненість, 
пришли мені того, кого я можу по-
хвалити.
 ] …Коли мені буде потрібна підтрим-
ка, пришли мені того, про кого я 
можу подбати.
 ] …Коли мені буде потрібно розумін-
ня, пришли мені того, хто потребує 
розуміння з мого боку.
 ] …Коли я буду думати тільки про 
себе, приверни мої думки до тих, 
хто добрий.
 ] …Коли я збіднію, пришли мені нуж-
денного.
 ] …Коли очі мої перестануть бачити 
святе, дозволь мені побачити Хрис-
та в очах кожного, кому я подаю їжу.

1030-річчя хрещення України

Молебень за Україну
28 липня ми відзначали 1030-річчя хрещення Руси-України. Точна 
дата історикам не відома, тому святкують у день народження князя 
Володимира, який і приніс християнство до Київської Русі, охрес-
тивши в Дніпрі свій народ. Хочеться сказати, що з кожним роком 
це свято стає більш актуальним і важливим, бо, порівнюючи події 
часів Володимира Великого і сучасну Україну, прийняття християн-
ства вважається великим торжеством, перемогою над злом та ві-
рою в краще.

великих і малих Шумлянах дьдичних 
пан церкви сіи кафедральной фунда-
тор жил льт ПЕ(85) преставився за ко-
роля полского Зигмунта Августа року 
Божіи АФЛЕ (1535)», внизу зображе-
но герб Корчак із собакою в ковші, об-
рамлений рослинним орнаментом. 

До гербу «Сас» належала велика 
частина галицької української шлях-
ти. На гербі зображено обернений 
ріжками вгору півмісяць із зірками над 
ріжками. Над ним, між двома шести-
кутними зірками знаходиться стріла, 
спрямована вістрям вгору. Саме до 
гербу «Сас» належала бабця єписко-
па Йосифа Шумлянського, яка похо-
дила з роду Рожнятовських. 

Герб «Стремено» — родовий поль-
ський шляхетський герб. Він відомий 
з кінця Х ст. Початок цього герба відно-
сять до часу польського короля Боле-
слава Кривоустого. А перша письмова 
згадка про нього датується 1330 р.

Герб «Тілець» або «Телок», «Цьо-
лек» належав багатьом родам укра-
їнської, польської, білоруської та ли-
товської шляхти. Цей герб згадується 
ще у ХІV ст., а після Городельської 
унії 1413 року він був закріплений за 
представниками литовсько-руської 
(української) шляхти. 

На іконостасі Крилоської церкви 
виконане дуже спрощене зображен-
ня гербу Сас. Воно більше нагадує 
сокиру, а зображення стремена по-
дібне на замкову щілину. Можливо, 
майстер, який виконував різьбу, мав 
у своїх руках дуже поганий примітив-
ний рисунок герба Шумлянського, або 
ж виконував його по пам’яті.

З лівого боку від райських дверей 
іконостасу на медальйоні капітелі зо-
бражено герб Шептицьких (світлина 
6). Основу родового герба Шептиць-
ких — Шептиці складає підкова із рів-
нораменним хрестом над нею. З лі-
вого боку підкови поміщено навскоси 
вліво стрілу, спрямовану вістрям вго-
ру. Графи Шептицькі користувалися 
гербом «Побуг» з відміною. До роду 
Шептицьких належали єпископи та 
митрополити, які мали безпосереднє 
відношення до церковної історії Га-
лича-Крилоса. А саме: Варлаам (Ва-
силь) Шептицький (архимандрит Унів-
ської лаври (1668-1710 рр.), єпископ 
Галицький, Львівський і Кам’янецький 
(1710-1715 рр.); Атанасій (Антоній) 
Шептицький — архимандрит Унів-
ської лаври (1715-1746 рр.), єпископ 
Галицький, Львівський і Кам’янецький 
(1715-1746 рр.), митрополит Київ-
ський, Галицький та всієї Руси (1729-
1747 рр.); Лев (Людовик) Шептиць-
кий — єпископ Галицький, Львівський 
і Кам’янецький (1747-1778 рр.), ми-
трополит Київський, Галицький та 
всієї Руси (1778-1779 рр.); Андрей 
(Роман Марія Александер) Шептиць-
кий — єпископ Станиславівський 
(1899-1900 рр.), митрополит Галиць-
кий, Архієпископ Львівський, єпископ 
Кам’янецький (1900-1944 рр.).

Герб Шептицьких має місце у ціло-
му ряді друкованих видань. Зокрема 
гербом Лева Шептицького прикраше-
ний Служебник (Літургікон) 1759 р. 
(світлина 7). У реляції 1761 р. римській 
курії про стан єпархії і церков єпископ 
Лев Шептицький згадує і про Успен-
ську церкву в Крилосі. Зокрема він 
відзначив: «Баня, яка возвишалася 
всередині, завалилася за часів мого 
безпосереднього попередника, пре-
чеснішого Атанасія, на її місці цей же 
велів пристосувати нову дерев’яну — 
ради меншого тягару. Уже за мого 

Молитви

НАЙВІДОМІША 
МОЛИТВА 
Матері Терези

правління вона на задній частині 
від сходу була пошкоджена, але я 
велів власним коштом направити 
її. Рівночасно я створив резиден-
цію там же для єпископа, бо ніякої 
не було і то між часом дерев’яну, 
маючи намір, як Бог допоможе, по-
ставити з твердого матеріялу другу 
палату і, поверх того, дім для мир-
ських пресвітерів».

Залишки дерев’яних палат ви-
явлені під час археологічних до-
сліджень біля Музею історії Гали-
ча (Митрополичі палати) у 2001-
2004 рр. (Томенчук Б., Мельничук 
О.). Вони характеризуються потуж-
ним шаром паленини і обпаленої 
глини та окремими групами цегли 
з уламками кахлів. Останні були 
від багатих кахельних печей з це-
гляною основою. Виявлені залишки 
споруди мали два будівельні гори-
зонти. 

Митрополит Андрей Шептицький 
за час свого служіння значно роз-
будував Греко-Католицьку Церкву 
як в Україні, так і за кордоном (світ-
лина 8). Стараннями митрополита 
у 1905 році було засновано Націо-
нальний музей у Львові та придба-
но для нього велику кількість експо-
натів. А. Шептицький підтримував 
українську економічну діяльність, 
сприяв відкриттю кооперативів. Як 
Галицький митрополит був депу-
татом Віденського парламенту та 
Галицького сейму. Будучи одним із 
найбагатших людей Галичини, ще-
дро спонсорував українські куль-
турно-просвітницькі товариства, 
надавав стипендії молодим мит-
цям. За сприяння та меценатської 
допомоги митрополита Андрея 
у 1936 році видатним археологом 
Ярославом Пастернаком у Крилосі 
було віднайдено фундамент одно-
го із найбільших на території дав-
ньої Русі храму — собору Успіння 
Пресвятої Богородиці та останки 
його фундатора і засновника га-
лицької єпархії — князя Ярослава 
Осьмомисла. У музеї історії Галича 
Національного заповідника «Дав-
ній Галич» експонується жезл ми-
трополита Андрея.

Також необхідно згадати про ще 
одне геральдичне зображення на 
іконостасі. З правого боку іконо-
стасу, на медальйоні капітелі біля 
дияконських дверей взагалі немає 
ніякого зображення (різьблення). 
Чому? Воно було! Але його стер-
ли, знищили, очевидно, в радянські 
часи. За свідченнями мешканців 
Крилоса, ще перед Другою світо-
вою війною у цьому медальйоні 
мало місце зображення герба Укра-
їнської держави — Тризуба.

Таким чином, аналіз геральдич-
них зображень на іконостасі Кри-
лоської Успенської церкви дав 
мож ливість ще раз зупинитися на 
питанні вивчення великого зна-
чення Галича-Крилоса в церковній 
історії. Наявність гербових зна-
ків вищих духовних осіб із своїми 
давніми шляхетськими родовода-
ми ілюструє одну із сторінок історії 
Крилоса, який у ХVІ-ХVІІІ ст. був 
другим (після Львова) за значенням 
єпископським осідком у Галичині. 
А з ХІХ ст. Крилос стає і літньою ре-
зиденцією Галицьких мит рополитів.

Олег МЕЛЬНИЧУК,
молодший науковий співробітник 

Національного заповідника  
«Давній Галич».

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%83_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%83_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BC
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29 липня, з нагоди 155-річчя від 
дня народження митрополита 
Андрея Шептицького, молодь 
парафії Успіння Пресвятої Бого-
родиці села Яблуниця Коломий-
ської Єпархії підготувала вихов-
ний захід під назвою «Апостол 
єдності».

Про життя та діяльність Митрополи-
та Андрея присутні довідались із по-
ставленої сценки, яку підготували учас-
ники спільноти «Милосердя Ворохта» 

смт. Ворохта. Не можна не згадати й про 
душевне виконання пісень місцевим хо-
ром. Того дня кожен почерпнув для себе 
багато нового про цю велику людину, 
яка зробила так багато для розвитку на-
шої Церкви у важкі часи підпілля.

Опісля відбулося урочисте дій-
ство — посвята молодих кандидатів 
до «Товариства святої Ольги». Тепер 
спільнота поповнилась молодими ді-
вчатами із Яблуниці та Делятина.

Тож щиро вітаємо нових учасників 
спільноти і бажаємо вам керуватись 

словами Папи Івана-Пав-
ла ІІ, який сказав: «Не 
бійтесь! Не лякайтесь 
вашої молодості і Вашо-
го глибокого прагнення 
до щастя, правди, кра-
си і справжньої любові! 
Часом говорять, що сус-
пільство боїться цих по-
тужних прагнень молоді, 
що і Ви також лякаєтесь 
цього? Не бійтесь!»

Марія ЩЕРБАНЮК.

28 липня для парафіян УГКЦ 
м. Вашківці Чернівецької Єпархії 
стало святковим та історичним 
днем. На парафіяльний праз-
ник на честь рівноапостольних 
святих Володимира та Ольги за-
вітав Преосвященний Владика 
Йосафат Мощич. Зустріч була 
сповнена радості і святкового 
настрою, дитячі щирі серця ві-
тали владику короваєм. Ключі 
від храму вручив адміністратор 
парафії о. Назарій Мицко.

Єпарх Чернівець-
кий звершив у хра-
мі Святу Літургію, 
у часі якої владика 
Йосафат виголосив 
проповідь, де осо-
бливо акцентував 
на живій вірі кож-
ного християнина, 
що слідує за Пасти-
рем — Христом. Піс-
ля Літургії відбулося 
освячення води та 

чин відновлення хресних обітів, при-
урочений 1030-й річниці Хрещення 
Київської Руси-України.

Також відбулася поминальна па-
нахида за покійним о. Дмитром Ви-
нником та його дружиною Іриною, які 
трудилися попередньо у цьому храмі. 
Завершенням святкування була спіль-
на світлина та особисте благословен-
ня Єпископа для гостей та парафіян 
храму. На згадку про цю подію усі вірні 
отримали ікони святого Володимира.

Прес-служба Чернівецької єпархії.

«Молодь треба не лише любити, 
вона має відчувати, що її люб-
лять» 

(Св. Іван Боско).

Дитинство — це той чудовий і за-
гадковий час, коли трапляється безліч 
цікавих пригод, коли ми щиро віримо 
в казку і знаємо, як у неї потрапити. 
Саме в цей період життя закладаєть-
ся духовний фундамент для майбут-
ньої будівлі віри дитини. В цей час 
особливо важливо прищепити дитині 
справжні цінності — як загальнолюд-
ські (чесність, порядність, ввічливість, 
охайність...), так і моральні (справед-
ливість, щедрість, любов до Бога та 
людей...), а також на доступному рівні 
пояснити все те складне і незрозумі-
ле, що вона бачить і спостерігає на-
вколо себе.

Найкраще це можна зробити під час 
дитячого християнського відпочин-
кового табору «Веселі канікули з Бо-
гом», який з 23 по 27 липня 2018 року 
пройшов у с. Яблунька при парафії св. 
Архистратига Михаїла УГКЦ на тему: 
«Запрошені на Царський бенкет» (про 
вартість та значення Божественної Лі-
тургії). Це була чудова нагода для ді-
тей протягом тижня побути поза своїм 
звичним середовищем, вийти з вірту-
ального світу. У таборі взяли участь 
члени Марійської дружини, Назарет-
ської родини та маленькі парафіяни. 

Кожен день розпочинався з Боже-
ственної Літургії, у часі якої всі присут-
ні єдналися з Євхаристійним Христом, 
попередньо відбувши Тайну Покаян-
ня. Особливістю кожної Служби Божої 
було те, що Літургія супроводжувала-
ся співом учасників табору, а також 

вони читали Апостола. Наситившись 
духовною поживою, після співаної 
молитви та благословення о.Дмитра 
Херманчука, діти снідали на свіжому 
повітрі за великим спільним столом, 
а опісля щиро дякували Богу за дари. 
Протягом тижня учасники табору у ці-
кавій та ігровій формі проходили кате-
хизацію про усі частини Святої Літургії 
та будову храму і його частин, а також 
предмети церковного й літургійно-
го вжитку та священичі ризи. Кожен 
день, незважаючи на дощову погоду, 
діти малювали, гралися, співали, тан-
цювали банси, готували та дарували 
подарунки таємному другові, виготов-
лені своїми руками.

Незабутні враження отримали діти 
та дорослі, яких на «Царський бенкет» 
запрошували учасники табору, коли 
одного дня вони стали свідками одя-
гання священичих риз та звершення 
Проскомидії посеред храму, що супро-
воджувалося відповідними молитвами 
вголос.

Надовго у пам’яті дітей, катехитів 
та аніматорів залишиться останній 
день — екскурсія у крайовий летун-
ський табір «Чота крилатих» у с. Лукви-
ця, де нас гостинно зустрів комендант 
Степан Красілич. У каплиці св.Юрія 
Переможця відбулася Свята Літургія. 
Діти насолоджувалися красою карпат-
ського краю: мальовничими лісами та 
озерами, на яких каталися човном та 
рибалили.

Щиросердечно дякуємо Госпо-
ду Богу, Пречистій Діві Марії, анге-
лам-хоронителям та всім святим за 
всі ласки, які ми отримали протягом 
п’яти днів: за дощ, який нас супро-
воджував постійно, і сонячну погоду 
на екскурсії; о. Василю та о. Дмитру 
Херманчукам — за щоденні Служби 

Божі, спільну молитву та науки; церкві 
св.Архистратига Михаїла — за фінан-
сову допомогу для харчування під час 
екскурсії у табір «Чота крилатих» (с. 
Луквиця); приватним підприємцям, які 
своєю спонсорською допомогою спри-
яли організації харчування дітей; бать-
кам дітей, які перебували у таборі, — 
за те, що смачно готували сніданки та 
обіди біля церкви, і тим, що готували 
їжу вдома та приносили у табір; чуй-
ним парафіянам, які пекли пампушки 
та приносили цукерки; спільноті «Ма-
рійська дружина» — за купівлю інвен-
таря для проведення занять та части-
ни продуктів для харчування; Степану 
Красіличу — за чудове дозвілля у та-
борі «Чота крилатих»; регенту церков-
ного хору — за майстер-клас церков-
ного співу та науки; директору Яблунь-
ської ЗОШ — за організацію автобуса 
для екскурсії; аніматорам (студентам 
та учням старших класів) — за під-
готовку й проведення занять та ігор; 
катехитам-організаторам табору — за 
те, що табір уже другий рік відбувся; 
усім парафіянам, які молилися разом 
з дітьми і за дітей протягом таборуван-
ня, були терплячі до особливостей та-
кого віку і раділи разом з нами.

В християнському таборі дити-
на на практиці пізнає, що Бог живий 
і близький до кожного. Він не нудний, 
не «застарілий», а є Богом радості, 
доброти, любові... Він справді нам до-
помагає, опікується нами, є люблячим 
Батьком, якому не байдуже, що ми 
робимо і як живемо. Він дбає про нас 
і хоче, щоб ми жили повноцінно й по-
справжньому, щоб життя, яке Він да-
рує, було радісним і щасливим.

Катехити парафії св. Архистратига 
Михаїла с. Яблунька.

Вісті з Коломийської Єпархії

Вісті з Чернівецької Єпархії

Християнське дозвілля

Вшанували Митрополита Андрея

Архіпастирський візит Владики до Вашківців

Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать
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R R R R R
Парафіяни церкви св. Дмитрія с. Гли-

боке Богородчанського деканату вітають 
з днем Ангела

о. Володимира САВЧИНА 
та їмость Ірину —

з днем народження.

Хай безмежне джерело любові, му-
дрості та милосердя Ісуса надихає на 
подальшу працю в ім’я Господнє, на про-
славу Бога. Хай Ваше служіння буде на-
городжене на землі любов’ю та пошаною, 
а на небі — вінцем вічної слави. Молитов-
но бажаємо Вам міцного здоров’я, радос-
ті, щастя, миру і достатку. Многих і благих  
літ!

R R R R R
Отець-декан Болехівський Дмитро 

Павлик, настоятель церкви св. влмч. Па-
раскеви м. Болехів о. Степан Витвиць-
кий та парафіяни, головний лісничий ДП 
«Болехівське лісове господарство» Ро-
ман Федорович, міський голова Богдан 
Мельник, депутат Юрій Чернега, дяк-
регент Богдан Капко, братство ОУН-УПА 
Болехівщини, Союз українок, товариство 
«Просвіта» м. Болехів щиро вітають 
з днем Ангела

о. Володимира ВОРОБЦЯ,
о. Володимира САВЧИНА.

о. Володимира СОПІЛЬНЯКА,
о. Володимира ЮРКІВА,

а також дяків

Володимира СТЕСЕВИЧА
та Володимира КІНДРА.

Нехай Господь та Пречиста Діва Марія 
завжди оберігають Вас від усіх негараздів, 
дарують Вам здоров’я тілесне і міцність 
духовну, благодать та довголіття, душев-
ний спокій та рясних ужинків у Вашій са-
мовідданій праці в Господньому виноград-
нику. На многії і благії літа!

R R R R R
Парафіяни церкви Різдва Пресвятої 

Богородиці м. Калуш вітають з днем на-
родження

о. Андрія ЧЕЛЯДИНА.
Хай Господь Бог у Пресвятій Тройці 

обдаровує Вас своїми ласками, даючи 
силу поступати в святості й любові до 
Нього. Хай кожен день, прожитий для 
Ісуса, буде пройденою сходинкою до 
неба, а променисте сяйво Святого Духа 
хай внесе у серце радісний спокій і зати-
шок, дарує міцне здоров’я та рясні Божі 
ласки. 

R R R R R

Парафіяни храму св. Ап. Петра і Павла 
с. Лесівка Богородчанського деканату ві-
тають з днем народження пароха

о. Романа КОСТРАБІЯ.
Нехай Ваша духовна нива життя ще-

дро колоситься рясним врожаєм! Хай за-
сіяні Вами зерна правди, добра і любові 
дають плоди стократ! Хай Господь об-
даровує Вас міцним здоров’ям, радістю, 
натхненням до подальшої праці, всіма 

ласками й щедротами. Дякуємо Вам за 
молитву і молимось повсякчасно за му-
дре служіння на добро людей і на славу 
Господню! 

R R R R R

Парафіяни церкви св. Арх. Михаїла 
с. Тязів Єзупільського деканату вітають 
з днем народження

о. Дмитра КУБАЦЬКОГО.
Всечесний отче, хай 
на Вашому життєвому 
шляху й надалі сієть-
ся і родиться тільки 
добро, множиться 
лише щастя, здоров’я, 
достаток і благополуч-
чя. Хай роки залиша-
ють на собі тільки 

світлі спогади, а майбутнє готує багато 
щасливих літ, сповнених радістю, добром 
і надією. Щиро бажаємо Вам миру і хрис-
тиянської любові, родинного затишку та 
злагоди. Нехай Ваші добрі слова завжди 
дають людям надію, а Ваші зусилля бу-
дуть виправдані милосердям і чистотою 
душ парафіян.

Однією з мов любові є час. Як 
його дарувати, вирішує кожен 
сам — прогулянки, подорожі, 
спілкування, зустрічі. Головне 
тут — увага один до одного та 
щирі розмови. 

Спільне дозвілля батьків та дітей — 
це чудова можливість знати бар’єри 
у спілкуванні та порозумітися. Так 
один з будніх днів провели родини, 
що відвідують Центр підтримки сім’ї, 
який реалізовує «Карітас Івано-Фран-
ківськ». 

У розважальному комплексі пра-
цівники Центру підтримки сім’ї орга-
нізували одноденний родинний табір 
для сімей зі сходу України та місцевих 
мешканців. Діти розважалися на ба-
тутах, ходили лабіринтами, до малечі 
приєднувалися й батьки. Родинна зу-
стріч об’єднала чотири сім’ї — дві сім’ї 
внутрішньо переміщених осіб, одна 
місцева багатодітна сім’я та одинока 
мама з дитиною. 

Едуард Банцов прекрасно розмов-
ляє українською мовою. Чоловік з ро-
диною переїхав з Донецька, як тільки 
почалася війна. Голова родини зізна-
ється, що спершу було важко, адже 
у родині п’ятеро дітей — двоє власних 
та троє прийомних. Однак тепер вони 
вдячні Богу та добрим людям, які тра-
пилися на їхньому шляху. 

«Я можу сказати, що наша сім’я вже 
повністю інтегрувалася у місцеве на-
селення, — говорить Едуард, — однак 
ми цим завдячуємо доброті та щирос-
ті місцевих людей, нам допомагали 
і грошима, і одягом, і продуктами хар-
чування». 

Багатодітна сім’я вдячна Центру 
підтримки сім’ї за екскурсії, походи 
у розважальні центри, майстер-класи, 
адже зізнається, що не завжди виста-
чає коштів, аби влаштувати якісне до-
звілля для п’ятьох дітей. 

Поки з дітьми займалася асистент 
родини, дорослі спілкувалися з психо-
логом. Батьків цікавило питання щодо 
сучасної молоді — як налагоджувати 
з нею позитивний контакт, аби тепе-
рішня молодь була достойним при-
кладом для їхніх дітей. Батьки також 

домовилися з психологом про індиві-
дуальні консультації.

Любов Васильченко — місцева 
мешканка, сама виховує дитину. Жін-
ка разом з донькою відвідує консуль-
тації психолога Центру підтримки сім’ї. 

У дівчинки – затримка мовлення, тому 
вони разом з фахівцем розробили для 
дитини програму для розвитку мов-
лення. Завдяки Центру підтримки Лю-
бов знайшла старих знайомих, з яки-
ми давно втратила зв’язок. 

На завершення усі разом — бать-
ки та діти — пограли у настільну гру 
«Сімейна піца». Гра навчає слухати та 
краще розуміти співрозмовника. 

Такими родинними зустрічами 
Центр підтримки сім’ї пропагує спіль-
не дозвілля батьків і дітей та допома-
гає інтегруватися внутрішньо перемі-
щеним особам у місцеве середовище. 

«Дорослі змогли відволіктися від 
щоденних турбот та весело провести 
час з дітьми — таким чином вони на-
лагоджують спілкування, адже відомо, 
що між батьками та дітьми час від часу 
виникають непорозуміння, — говорить 
керівник Центру підтримки сім’ї Наталя 
Козакевич. — У разі потреби кожен може 
звернутися за консультацією до нашого 
психолога. Сімейні зустрічі у Центрі під-
тримки сім’ї відбуваються раз на тиж-
день. Запрошуємо усіх охочих!».

Центр підтримки сім’ї знаходиться 
за адресою: Івано-Франківськ, вул. 
Чорновола, 7 (готель Станіславів), 
офіс 313. Додаткова інформація за 
телефонами: 068-950-3278, 095-010-
3820.

Юлія ФЕДУНИШИН.

Благодійність

Вітаємо!

Служіння

Даруйте один одному свій час

10 липня 1993 року Єпископ Со-
фрон Дмитерко в Катедраль-
ному соборі св. Воскресіння м. 
Івано-Франківська висвятив Во-
лодимира Гука (родом із с. Голо-
сків) на священика.

З учительської родини, він на «від-
мінно» закінчив Республіканську фізи-
ко-математичну школу при Київському 
університеті ім. Т. Шевченка, Львів-

25-річчя ієрейських свячень
ський політехнічний інститут, Івано-Франківський Те-
ологічно-Катехитичний Духовний інститут. 

10 років працював інженером, є автором багатьох 
рацпропозицій. З дитячий літ був закоханий у по-
етичне слово. Тому у зрілому віці став автором по-
етичних збірок, книг про єпископів підпільної УГКЦ.

Душпастирська праця о. Володимира Гука про-
ходила в Коломиї, Грушеві, Пилипах, Трачі, Криво-
бродах. Уже чверть віку він хрестить, вінчає, навчає 
Божого Слова своїх парафіян, засновує релігійні то-
вариства. Увесь час займався будівництвом церков. 

Його визнано чемпіоном з шахів у Ко-
ломийській єпархії. 

Протягом багатьох років о. Воло-
димир Гук є деканом Корницьким, 
головою Єпархіальної комісії з прису-
дження Літературної премії ім. Митро-
полита Андрея Шептицького, головою 
Молодіжної та Катехитичної комісій.

Парафіяни Коломиї, Корнича, Гру-
шева, Пилипів, Трача, Кривобродів 
щиро вітають о. Володимира Гука із 
25-літтям священства. Бажаємо йому 
здоров’я, добробуту, миру, рясних Гос-
подніх ласк та нових творчих успіхів.
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Меджугор’є:
— Молодіжний фестиваль «Мла ді фест» 5 днів + 2 дні моря (30.07 – 7.08.18 р.).
— 2 дні Меджугор’є + 6 днів моря (Дрвенік, Хорватія) з 9.08 по 18.08.18 р. 

з проживанням у Меджугор’є.
— 4 дні Меджугор’є + 2 дні моря з 30.08 – 6.09.18 р.)
— Відпочинкова 6 днів моря + 3 дні Меджугор’є (10.09 – 20.09.18 р.)
— 4 дні Меджугор’є (30.09 – 05.10.18 р.).
— Люрд-Фатіма (8.10-20.10.18 р.).
— Святині Польщі (25.10 – 28.10.18 р.).

Неправильно
 � Ботінки
 � Босоножки
 � Кросовки
 � Клубніка
 � Арбуз
 � Вєси
 � Сємочки
 � Дрожжі
 � Вкуснятина

Правильно
 � Черевички
 � Босоніжки
 � Кросівки
 � Полуниця
 � Кавун
 � Ваги
 � Насіння
 � Дріжджі
 � Смачненьке

До навчання в Інституті запрошу-
ються як чоловіки, так і жінки — без 
вікових обмежень. Тут Ви зможете по-
глибити свої знання зі Святого Пись-
ма, катехизму, богослов’я. 

Мета та завдання інституту:
— глибше й науково досліджувати 

Божественне Об’явлення;
— вивчати у світлі Божественного 

Об’явлення нові проблеми розвитку 
сучасної науки;

— виховувати у вірних місійний дух 
та плекати свідомість мирян щодо по-
кликання свідчити власну віру, як не-
обхідний вияв християнського способу 
життя.

Після закінчення навчання випус-
кники отримають сертифікат про за-
кінчення річного курсу Інституту Вищої 
Релігійної Культури Івано-Франківсько-
го Богословського Університету. Здо-
бутий сертифікат надасть можли-
вість бути зарахованим на катехи-
тично-педагогічний факультет ІФБУ 
без вступних тестувань. 

Прийом документів розпочинається 
з 1 серпня 2018 р. Б.
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Подяки за зіслані ласки

Святий Апостол Юда-Тадей є на-
дійним опікуном нашої родини, 

за заступництвом якого ми неодно-
разово отримували ласки.

Наша донечка поїхала далеко на 
заробітки і там захворіла. Нам за-
телефонували вночі й розповіли про 
хворобу. Ми всі були дуже стурбова-
ні, переживали. Щоб якось їй допо-
могти, ми почали молитись про її зці-
лення до св. Юди-Тадея. Як і багато 
разів поспіль, святий Апостол вкотре 
вислухав наші прохання. Щиро дяку-

ємо йому за заступництво, а нашо-
му Милосердному Господеві — за 
вислухані прохання та одужання 
 донечки.

Наталія БОБЕЦЬКА.
с. Пороги Богородчанського р-ну.

* * *
Свої подяки Милосердному Бо-

гові, Пресвятій Богородиці, св. 
Ап. Юді-Тадею, Ангелам-хорони-
телям, святим та блаженним, 
душам у чистилищі, а також усім 
Небесним Силам складають: Зо-
ряна КУЛЬЧИЦЬКА з м. Івано-Фран-
ківська; Ірина та Надія МИКИТЮКИ 
з м. Івано-Франківська — за допомо-
гу у важких обставинах та вирішенні 
проблем різного характеру; Олек-
сандр та Наталія з м. Івано-Фран-
ківська — за успішну Богом благо-
словенну подорож.

Виходить щотижня

український греко-католицький часопис

Оголошення

Благодійність

Гріх зради

Зрад виправданих не буває,
Та найстрашніша, мабуть, та,
Коли ми Юді помагаєм
Цілунком зрадити Христа.

Згадаймо зрадництво Петрове —
Тут щирі сльози й каяття,
Сповиті в оберіг Любові,
Вели до святості життя.

А зрадництво Єрусалиму,
Який «Осанною!» стрічав?

Це він так потім одержимо
І бичував, і розпинав.

Чи ми задумались, спитали,
Як зраду зраджений сприйняв
І під вінець із колючками
Чоло невинне підставляв?

Бог нині просить світ зрадливий,
Спинитись просить нас усіх,
Бо Син зійшов, щоб ми любили,
А зрада — то найважчий гріх.

Богдан СІМКІВ.
м. Калуш.

Мовні неохайності, що часто зустрічаються
Мова — душа нації!

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

Кожна дитина, яка йде у перший 
клас, хоче мати новенький портфелик, 
кольорові зошити, олівці. Однак не всі 
батьки можуть забезпечити дитину 
усім необхідним. У таких обставинах 
ми повинні разом подбати про дітей, 
які потребують нашої допомоги, та по-
дарувати радість першого дня у школі 
кожній дитині!

Цього року допомоги потребують 
понад 250 дітей, родини яких перебу-
вають у складних життєвих обстави-
нах. Серед них — діти сироти, позбав-
лені батьківської опіки, із багатодітних 

і малозабезпечених сімей, діти воїнів 
АТО, діти з інвалідністю та діти вну-
трішньо переміщених осіб.

Долучайтеся до благодійної акції 
«Перший портфелик — 2018». Діти 
чекають на ваші благодійні пожерт-
ви у вигляді коштів та канцтоварів. 
Будьте певні, що Господь наш Ісус 
Христос щедро благословляє за най-
меншу добру справу, бо, за словами 
Блаженнішого Святослава «саме 
в ділах милосердя Євангеліє стає 
видимим, а віра осягає спасенну кон-
кретність…».

З поетичного блокнота

оголошує набір на 2018-2019 навчальний рік.

Інститут Вищої Релігійної Культури  
Івано-Франківського Богословського Університету

Необхідні документи:
— заява на ім’я Ректора ІФБУ;
— автобіографія;
— атестат/диплом про освіту 

(копія);
— копія паспорта;
— фото (2 шт.).
Систематичність зустрічей:
2 рази у місяць (дві останні су-

боти місяця) з 11:00 до 15 год. 
За детальнішою інформацією 

звертайтеся до о. Анатолія Козака: 
096-740-25-65.

Наша адреса:
Івано-Франківський Богослов-

ський Університет
вул. Гарбарська, 22
м. Івано-Франківськ
тел.: 0342-72-47-30.

Оголошення

Паломницький відділ «Байдюк тур» 
запрошує в духовно-відпочинкові паломництва

Прощі відбуваються під духовним проводом священика.  
Тел.: 099 230 7007, 063 230 7007.

Перший портфелик – 2018
Вже п’ятнадцять років поспіль громада, вірні УГКЦ та місцеві під-
приємці підтримують започатковану БФ «Карітас Івано-Франківськ 
УГКЦ» добру традицію: допомагати першокласникам з родин, які 
опинилися в складних життєвих обставинах.

https://maps.google.com/?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+22+%D0%BC.+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+22+%D0%BC.+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA&entry=gmail&source=g



