
П’ять років тому, 18 серпня 2013 року, в рамках святкування 
1025-річчя Хрещення Руси-України, відбулося освячення Патрі-
аршого собору Воскресіння Христового УГКЦ в Києві.

З нагоди цієї урочистості того дня до Києва на прощу прибуло по-
над 30 000 прочан та близько 700 священнослужителів з усього 
світу.

Патріарший собор Воскресіння Христового — це головний храм 
УГКЦ, осідок Глави і Отця УГКЦ, Верховного Архиєпископа Ки-
єво-Галицького Святослава Шевчука, святиня святинь понад 
шести мільйонів греко-католиків світу. 

Собор площею понад 3000 м2 має висоту 50 м та здатен вмісти-
ти понад 1500 чоловік. Проект розробив у традиціях сучасного 
церковного зодчества архітектор Микола Левчук. Разом із адмі-
ністративною будівлею Собор утворює Патріарший центр УГКЦ 
площею 1,72 гектари.

16 серпня 2018 р. Б.  
число 30 (1224)

Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня

«Кажу вам: відніметься від вас Царство Боже і дасться  
народові, що буде приносити плоди його»  (Мт. 21, 43).
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Наша віра

Шануймо й любім ім’я 
Господа Бога!  
 стор. 3

Постаті

Отець Мелетій Недільський —  
взірець служіння  
Богові та людям стор. 4

Святині

Капличка в Болехові — 
відпустове місце 
 стор. 5

Християнське дозвілля

Веселі канікули  
з Богом 
   стор. 6

Милостивого Бога 
Милосердна Мати, 
помилуй мене, дай 
мені жаль і каяття 

в серці моєму!

Увівторок, 14 серпня, розпо-
чався Успенський піст або 
як його ще називають — 

Спасівка. Він є наймолодшим 
у церковній традиції з-поміж чо-
тирьох річних постів. Ним ми при-
готовляємо себе до найбільшого 
празника Пресвятої Богородиці – 
Її святого Успення. 

Багато людей не розуміють, 
чому Успіння Богородиці вважа-
ється великим святом. І насправ-
ді, чому ж віруючі так урочисто 
святкують день смерті Божої Ма-
тері? 

Справа в тому, що слово «успін-
ня» означає «сон», а не смерть. 
А віра в життя вічне є фундамен-
том християнського вчення. Ісус 
назавжди переміг смерть і пока-
зав людям, що «хто ввірує в Ньо-
го, матиме життя вічне» (пор. 
Ів. 3:36).

Відхід з цього світу, смерть — 
це перехід, пасха. «Смерть не є 
нашим ворогом, а сестрою, яка 
запровадить нас туди, чого око 
не бачило й вухо не чуло, — це те, 
що на думку людині не спало, те, 
що наготував Бог тим, що його 
люблять» (пор. Кор. 2, 9). 

Дослідники старослов’янської 
мови та обрядів зауважують, 
що наші предки не говорили, що 
помер той-то i той-то, а казали 
«успє», тобто заснув. Смерть 
християнина вони називали ще 
«преставленням», тобто пере-
ходом iз земного, тимчасового, 
у життя вiчне. Тому-то Церква і по 
сьогоднішній день називає пре-
ставлення, або перехiд Пресвятої 
Богородицi iз земного у вiчне жит-
тя — успiнням.

Тому-то цей празник, як і все 
християнське вчення, в котрий 
раз нам підкреслює щось дуже 
важливе: зупинись, заспокій-
ся, без Бога геть усе — марнота 
й гонитва за вітром. Не спіши! Ти 
нікуди не спізнюєшся — ти вічний! 
До розуміння цих істин і підготов-
ляє нас, зокрема, Успенський піст. 

Закінчення на стор. 2.
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18 серпня 
П’ятиріччя освячення Патріаршого 
собору в Києві.

19 серпня
Переображення Господнє. 
Всесвітній день гуманітарної допо-
моги

22 серпня 
Апостола Матвія.

23 серпня
День Державного Прапора України.
Європейський День пам’яті жертв 
сталінізму і нацизму. 
Міжнародний день пам’яті жертв 
работоргівлі та її ліквідації.

Розпочався Успенський піст — Спасівка

Успенський піст — Спасівка — триває від свята Перенесення Чесного 
і Животворного Хреста та Макавейських мучеників, Саломеї, їх матері, 
і старця Елеазара (14 серпня), до навечір’я Успіння Пресвятої Богоро-
диці (27 серпня, включно).

Продовження на стор. 2.

Чернівецька чудотворна 
ікона отримала 
особливий статус від 
Папи

Чудотворна ікона Матері Божої «Надія 
Безнадійним» вже давно відома дале-
ко за межами Чернівців. З липня ікона 
отримала ще й особливий статус: Папа 
Франциск надав їй повний відпуст.

Продовження на стор. 3.Продовження на стор. 2

П’ЯТИРІЧЧЯ ОСВЯЧЕННЯ 
Патріаршого Собору УГКЦ в Києві

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=674&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=674&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=190&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=190&year=2018
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Зведенню на лівому березі Дні-
пра Патріаршого собору Воскресіння 
Христового, як відомо, передувала ко-
пітка праця.

27 жовтня 2002 року за участю то-
дішнього Глави УГКЦ Блаженнішого 
Любомира (Гузара) заклали та освя-
тили наріжний камінь під майбутній 
Патріарший собор;

10 жовтня 2004 року єпископи 
УГКЦ освятили хрести; 

21 серпня 2005 року на площі біля 
храму відбулися урочистості з нагоди 
перенесення осідку Глави Церкви зі 
Львова до Києва;

19 січня 2006 року в підвальній 
частині храму було відправлено пер-
шу Літургію;

27 березня 2011 року в Патріар-
шому соборі Воскресіння Христового 
відбулася інтронізація новообраного 
Предстоятеля УГКЦ Блаженнішого 
Святослава Шевчука.

Будівництво Патріаршого собору 
Воскресіння Христового тривало до-
вгих 12 років! Спорудження затягнуло-
ся на такий тривалий час через те, що 
собор зводився виключно коштом по-
жертв вірних, без допомоги та масш-
табних інвестицій великих бізнесменів 
і можновладців, без допомоги держа-
ви чи окремих політичних сил. Церк-
ва свідомо відмовилася від участі 
великого бізнесу у будівництві храму, 
яка б, очевидно, дозволила скороти-
ти цей процес до одного-двох років. 

Та, як висловився світлої пам’яті Бла-
женніший Любомир Кардинал Гузар: 
«Ми хочемо бути Церквою свобідною, 
щоби пожертви не перешкодили нам 
сказати правду, коли її треба сказати». 
Собор — символ єдності греко-като-
ликів цілого світу. Зведений виключно 
на кошти мирян, Патріарший собор 
став символом єдності греко-католи-
ків цілого світу.

У престол собору вкладені мощі свя-
тих апостолів Петра і Павла, Андрія Пер-
возванного, Папи Климента та Мартина, 
які загинули на українських землях, свя-
того священномученика Йосафата Кун-
цевича, блаженних священномучеників 
ХХ століття Миколая Чарнецького та 
Йосафата Коциловського.

«Цей новий Собор в Києві стоїть 
на спомин про славу Господнього Во-
скресіння, сяє як Новий Єрусалим на 
весь світ! Він повинен також стояти 
як нагадування про єдність, до котрої 
нас закликає сам Господь, бо лишень 
в єдності та любові можна нам дава-
ти живе свідчення Євангелія. Сьогодні 

український народ отримав новий со-
бор Воскресіння Христового як знак 
непорушної присутності між нами 
воскреслого Христа»», — так висло-
вився Блаженніший Святослав у день 
освячення собору.

Як місце надзвичайно важливих по-
дій в історії українського християнства 
та Греко-Католицької Церкви, Патрі-
арший собор щороку притягує до себе 
тисячі паломників. 

На завершення слід відзначити, що 
з нагоди відзначення 1030-ої річниці 
Хрещення Руси-України та 5-ої річниці 
освячення в Патріаршому Соборі Во-
скресіння Христового цими днями від-
буватимуться наступні урочисті заходи:

18 серпня (субота)
Свято спомину освячення Патріар-

шого Собору УГКЦ в Києві.
7.30 — Божественна Літургія. 
9.00 — Божественна Літургія. 
16.00 — Хресний хід (Аскольдова 

могила — Патріарший Собор УГКЦ). 
18.00 — Всенічне.
20.00 — Нічні чування.

19 серпня (неділя)  
Преображення Господнє 

7.30 — Божественна Літургія, освя-
чення овочів. 

9.00 — Божественна Літургія, освя-
чення овочів. 

11.00 — Архиєрейська Божествен-
на Літургія, освячення овочів.

14 серпня у головному храмі 
Української Греко-Католицької 
Церкви — Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового в Ки-
єві, Архиєрейською Літургією, 
відновленням хресних обітів 
і водосвяттям на Дніпрі відсвят-
кували ювілей 1030-річчя Хре-
щення Русі-України.

За давньою традицією Київської 
Церкви Хрещення Русі-України в Київ-
ській митрополії святкується 14 серпня. 
Тож УГКЦ відзначила цю подію у день 
Перенесення Чесного хреста та пам’яті 
святих Макавейських мучеників.

Архиєрейську Літургію очолив Вла-
дика Йосиф (Мілян), Єпископ-поміч-
ник Київської архиєпархії.

— Ми завжди бажали єдності з ві-
чним Богом, — сказав Владика Йо-
сиф, — шукали за Ним. І на знак вдяч-

ності вшановуємо рівноапостольних 
Володимира і Ольгу за це велике діло, 
яке вони вчинили для нашого народу 
і нашої землі. Ми як народ, завжди 
бажали єдності з усім добрим людом. 
І щоб відновити цю єдність з Апос-
тольським престолом, у 1596 році ми 
відновили цю єдність з Наступником 
апостола Петра. І, мабуть, це теж 
велика благодать, що після перемін 
в Україні представник Наступника Пе-
тра сьогодні представляє його особу 
в нашій країні, — сказав Єпископ.

14 cерпня, в день, коли наша 
Церква вшановує пам’ять свя-
тих мучеників Макавейських, 
Преосвященний Владика Ва-
силій (Івасюк) очолив Архи-
єрейську Божественну Літургію 
в Катедральному соборі Преоб-
раження Христового м. Коломиї.

В часі проповіді Владика Василій, 
зокрема, пригадав про прийняття 
хрещення Київської Русі, яке, за свід-
ченнями істориків, відбулось саме 
14 серпня. Також проповідник звер-
нув основну увагу на  початок Успен-
ського посту, зазначивши, що він має 
стати приготуванням до переміни на-
шої душі.

«Як правило, піст триває 40 днів, 
втім цей — 15. Такий короткотри-
валий час Церква присвятила для 
того, щоб ми могли якнайкраще при-
готуватися до великого Марійського 
свята Успіння Пресвятої Богороди-
ці, відкинувши гріх. Іншими слова-
ми це – двері, які ми маємо відкрити 
собі до Царства Божого», — сказав  
Владика.

По закінченні Архиєрейської Літургії 
Єпископ звершив освячення маку на 
площі перед собором.

Ювілеї

П’ятиріччя освячення 
Патріаршого Собору УГКЦ в Києві

Успенський піст у давнину був 
строгіший від Петрівки й Пили-
півки, але лагідніший, ніж Вели-

кий піст. У понеділок, середу й п’ятницю 
цього посту наказано споживати суху 
їжу, тобто хліб, воду й сушені овочі, а у 
вівторок і четвер дозволялася варена 
їжа, але без олії. У суботу й неділю був 
дозвіл на вино й оливу, а в день Гос-
поднього Преображення — і на рибу.

Львівський Синод 1891 року дає 
однакові приписи щодо Пет рівки, 
Спасівки й Пилипівки, а саме: у поне-
ділок, середу й п’ят ницю Собор до-
зволяє набіл, а в інші чотири дні тиж-
ня їсти м’ясо. У ці чотири дні духовні 
особи мають перед обідом і вечерею 
прока зувати 50 псалом, а миряни 
зобов’язані відмовити 5 разів «Отче 
наш» і 5 разів «Богородице Діво».

Згідно канонів Партикулярного пра-
ва УГКЦ, у всі дні посту та періоди за-
гальниць вірні зобов’язані утримувати-
ся від організації та участі в гучних за-
бавах, весіллях, танцях, розвагах та ін-
ших подібних заходах. Під час Спасівки 
вірні зобов’язані: у середу та п’ятницю 
утримуватися від споживання м’ясних 
продуктів і страв; у понеділок, вівторок 
та четвер дозволено всі види їжі.

Духовне життя

З життя УГКЦ

Розпочався Успенський піст — Спасівка

Закінчення. Початок на стор. 1
Церковний піст — це аж ніяк не ді-

єта. Приписуючи нам тілесний піст, 
Церква бажає, щоб ми через цей за-
сіб усмиряли нашу плоть та досягали 
духовного посту, завдяки якому, згід-
но зі Святим Євангелієм, змінювали 
наше серце і наш розум. З одного 
боку, не осуджувати наших ближніх і, 
навпаки, з іншого боку, прощати їхні 
провини до «сімдесят разів по сім», 
щоб і Бог простив нам гріхи наші. 
Вправляти себе у мовчанці, щоб мог-
ти зустрітися з Богом живим і його 
послухати. А почувши голос Божий, 
бути воднораз чуйними на потреби 
наших ближніх. Усе це разом пови-
нно нас пристосувати до того, що 
каже Христос: «Все те, що ви зроби-
ли одному з моїх братів найменших, 
ви мені зробили» (Пор. Мт. 25, 31-45). 

Дуже нелегко приступати до прак-
тикування духовних вправ — посту. 
Ісус постив сорок днів та сорок ночей 
у пустині, де вів боротьбу з дияво-
лом, щоб створити новий спосіб мис-
лення, новий спосіб поведінки, нову 
життєву програму (Пор. Мт. 4, 1-11. 
Лк. 4, 1-13). Диявол пропонує йому 
панування над світом і над іншими, 
а Ісус через піст вправляється до 
служіння іншим. І цього навчає своїх 
учнів: «Ви знаєте, що князі народів 
панують над ними, а вельможі гні-
тять їх. Не так має бути між вами. 
Але як хтось хотів би у вас бути ве-
ликий, нехай буде вам слуга. І хто б 
хотів у вас бути перший, нехай ста-
не вам за раба. Так само Син Чолові-
чий прийшов не для того, щоб йому 
служили, але — послужити й дати 
життя своє на викуп за багатьох» 
(Мт. 20, 25-28). І дає учням життєве 
свідчення, бо вмиває їм ноги і каже: 
«Коли вмив ноги Я — Господь і Учи-
тель, — то й ви повинні обмивати 
ноги один одному» (Йо. 13, 14). Отож, 
згідно Євангелії Ісуса Христа, піст чи 
удержання від усяких страв має нас 
навчити служити іншим. Якщо піст до 
цього нас не управляє, цей піст не є 
милим Богові. 

Якщо диявол боровся з Богочо-
ловіком під час Його посту, то будь-
мо цього певні, він не омине бороть-
би також і з нами… Просімо в Бога 
ласки, щоб не зневірюватися та не 
падати при першому ж його підстав-
лянні нам підніжки... 

Готуючись до найбільшого праз-
ника Пресвятої Богородиці, Її свято-
го Успення, просімо Її заступництва: 
Милостивого Бога Милосердна 
Мати, помилуй мене і дай мені жаль 
і каяття в серці моєму, і смирення 
в думках моїх, і визволення з неволі 
помислів моїх. Амінь.

о. Іван СТЕФУРАК,
головний редактор.

Від будь-якого обов’язку посту 
звільняються: діти до 14 років та 
особи, яким виповнилося 60 років; 
важкохворі; вагітні; матері після 
пологів і ті, що годують груддю; ті, 
що подорожують (якщо час подо-
рожі перевищує вісім годин); ті, що 
важко працюють; ті, що харчують-
ся зі столу інших; убогі, котрі жи-
вуть з милостині.

«Ми хочемо бути Церквою 
свобідною, щоби пожертви 
не перешкодили нам 
сказати правду, коли її 
треба сказати».  
 Блаженніший Любомир Гузар 
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Офіційно!

Наша віра

Як відомо, впродовж дуже багатьох 
років до цієї ікони приїжджають люди 
з різних міст, сіл і навіть країн, прибу-
вають паломники. Також туристи, які 
відвідують Чернівці, не оминають ка-
тедрального собору Успіння Пресвя-
тої Богородиці.

Ікона «Надія Безнадійним» просла-
вилася завдяки тому, що допомагає 
жінкам, які не можуть народити дітей. 
Вона ощасливила не одне подружжя 
народженням довгоочікуваної дитини. 
Після молитви перед Богородицею 
у Чернівцях, за свідченнями, багато 
пар отримують зцілення від безпліддя.

З огляду на ці та інші чудесні при-
клади — радість материнства, оздо-
ровлення, інші дари та благодаті — 
у березні цього року єпископ Черні-
вецької єпархії УГКЦ Йосафат Мощич 
надіслав спеціального листа-прохан-

ня у Ватикан. А на початку липня при-
йшла відповідь.

У листі з Риму, зокрема, йдеться: 
«Для збільшення релігійності вірних 
та для спасіння душ, силою повно-
важень, наданих їй Святішим Отцем 
Франциском за Божим провидінням 
Папою, на уважні прохання, представ-
лені Його Преосвященством Йосафа-
том Мощичем, єпископом Чернівець-
ким, з небесних скарбів 
Церкви милостиво уділя-
ється та надається мож-
ливість отримати всім 
вірним та кожному зо-
крема повний відпуст та 
прощення усіх гріхів у ка-
тедральному храмі Чер-
нівців Успіння Пресвятої 
Богородиці. Відпуст та-
кож можна жертвувати 
як надолуження за душі 
вірних, що перебувають 
в чистилищі…».

«Відпуст — це прощен-
ня перед Богом дочасної 
кари за гріхи, провина 
яких уже стерта у сповіді, — пояснює 
владика Йосафат Мощич. — Часто 
люди, посповідавшись з тяжких гріхів, 
забувають, що їх треба ще й виправ-
ляти. Звичайно, краще це зробити тут, 
на землі, ніж у вогні чистилища нести 
за них покуту. Так ось, повний відпуст, 
який людина отримує, це властиво не 
що інше, як те, що загладжується ця 
тимчасова кара чи покута, яку людина 
ще мала би тут, за цього життя, поне-
сти. Особисто я в день моєї інтроніза-
ції на єпископську катедру у Чернівцях 
отримав підтвердження, що ікона дій-
сно чудотворна. Лив дощ, а всі готу-
валися урочисто зустріти Патріарха 

Святослава, готувалася процесійна 
хода священиків, єпископів… Я став 
перед іконою і просто, по-дитячому, 
попросив, щоби дощ припинився. І за 
десять хвилин він повністю перестав 
падати. Але найбільш цікавими є свід-
чення людей, які пишуть на адресу на-
шого собору і розповідають, які дива 
трапилися у їхньому житті завдяки на-
шій іконі «Надія Безнадійним».

Відпуст надаватиметься всім лю-
дям, які каються у гріхах, прийдуть до 
сповіді, приймуть Святе Причастя та 
відвідають як паломники чудотворну 
ікону Чернівецьку. А наприкінці перед 
нею помоляться в намірах Святішого 
Отця молитви «Отче наш», «Богоро-
дице Діво» та «Символ віри».

Відпуст уділятиметься прочанам 
кожної третьої суботи місяця під час 
наших нічних молитов-чувань (початок 
о 21.00), які традиційно відбуваються 
в катедральному соборі. А також у всі 
свята, присвячені Діві Марії, та в свята 
Апостола Юди-Тадея і Стрітення Гос-
поднього.

Історія ікони Матері Божої Черні-
вецької сягає далеких часів середньо-
віччя, коли був поширений іконопис-
ний стиль павутинного розпису. Самі ж 
точні відомості про походження ікони 
майже відсутні. Відомо тільки, що на 
початку XVIII століття образ здійснив 
подорож із Риму через Грецію та Бол-
гарію до галицьких монастирів і знай-
шов свій притулок на Буковині.

Ця ікона згуртувала довкола 
себе ініціативну групу вірних для 
будівництва у 1821 році першого 
на Буковині греко-католицького 
храму. Відомий буковинський 
жертводавець і фундатор церк-
ви Тадей Туркул у 1879 році 
в Кракові виготовив для ікони 
позолочені ризи. Ікона склада-
ється з двох частин: сам образ 
Божої Матері з Дитятком на ру-
ках та «віночка ангелів», які під-
носять Пресвяту Діву Марію на 
Небо.

У 1879 році у Кракові були 
замовлені друковані копії Чер-
нівецької Богородиці, що їх роз-

давали численним паломникам, які 
приходили вклонитися святині. Біля 
ікони свого часу молилися до Божої 
Матері видатні українські діячі Ольга 
Кобилянська, Ірина Вільде, Степан 
Смаль-Стоцький, які були парафіяна-
ми Успенського храму.

У радянські часи, коли собор Успін-
ня був зачинений і перетворений на 
склад, іконостас та Чудотворна ікона 
знаходилися у сусідній православній 
Миколаївській церкві і так були врято-
вані. У 1995 році образ Чернівецької 
Богородиці повернувся до собору.

Наталія ФЕЩУК.

Один юнак дуже хизувався сво-
їми атеїстичними переконання-
ми, навіть висловлював бун-
тівливі, непокірні думки про 
Всевишнього. На прикладах зі 
Святого Письма я намагався по-
яснити йому всю хибність та по-
милковість його поглядів. Але 
всі мої аргументи відбивались 
від його душі, як горох від сті-
ни. Тільки вища Божа сила може 
підняти таку людину з упадку, 
витягнути з безодні гріха, бо, як 
сказав Ісус Христос: «Неможли-
ве в людей — можливе в Бога». 
Залишається тільки одне — три-
вала, щира, сердечна молитва 
за навернення цієї особи. 

Кожному з нас Господь дає багато 
часу на покаяння. Але через нашу гор-
дість, зухвалість, байдужість ми цей 
час не використовуємо на користь на-
шої душі. За це Бог гнівається на нас 

і карає. За бунт проти Мойсея началь-
ників ізраїльських племен Господь по-
карав наглою смертю (Числа 16, 1-3, 
23-35). За обман і захланність Бог 
покарав Ананія та його жінку Сафіру. 
Вони приховали від апостолів частину 
грошей від проданого ними майна (Ді-
яння апостолів 5, 1-11).

Мені відомо багато трагічних випад-
ків наглої та несподіваної смерті. Але 
в кожному випадку ті люди зневажали 
ім’я Господнє або ім’я Богородиці. Так 
у 50-их роках в одному селі нашої об-
ласті одна жінка всім доводила, що 
тільки її віра і її церква є правильними 
та істинними. А на іншу церкву вона 
казала, що та — неістинна, непра-
вильна, туди не можна ходити й мо-
литись. Сам священик ходив до неї, 
пояснював, що так чинити не можна. 
Але вона його не слухала, а й надалі 
проводила роздор у церкві. 

Наслідок таких дій був страшний 
і жахливий. Одного холодного осінньо-

го дня ця жінка йшла, замотана в гру-
бу хустку, повз колію. Вона не чула 
сигналу машиніста поїзда, що рухався 
ззаду неї. Йшла так близько біля ко-
лії, що її одежа торкнулася паровоза 
і її затягнуло між колеса. У труну її тіло 
збирали частинами. Ось у що вилився 
її непослух священикові та образа са-
мого Господа.

Інший випадок стосується мого ко-
лишнього однокурсника. Він хизувався 
перед викладачами училища своїми 
атеїстичними поглядами, насміхав-
ся з людей віруючих і їхньої віри. Та 
кара Божа не забарилась. Після за-
кінчення навчання він їхав поїздом до 
Івано-Франківська. До вагона увійшов 
контро лер, щоб перевірити квитки 
у пасажирів. А цей хлопець видерся на 
дах вагона і почав утікати від контроле-
ра. Та бідолаха забув, що перед самим 
вокзалом потяг їде попід міст. Важко 
уявити цю трагедію, яка сталась з ним. 
А все могло бути зовсім по-іншому.

Думаю, читачам «Нової Зорі» відо-
ма єресь Арія — константинополь-
ського священика, який заперечував 
Божественну природу Ісуса Христа, 
стверджуючи, що він не був Сином Бо-
жим, а тільки праведником. Кілька сто-
літь проіснувала ця єресь, у неї були 
втягнуті цілі країни. Мало хто знає, 
якою ганебною смертю загинув Арій. 
Про це докладно описано в «Житті 
святих» в описі життя св. Атанасія.

Деякі люди дозволяють собі насміха-
тися з імені Господнього, розповідаючи 
сороміцькі анекдоти про священиків, 
монахів, віруючих людей. З вищенаве-
дених прикладів видно, що чекає на тих 
осіб, які чинять такий важкий гріх. Апос-
тол Павло застерігає: «Страшно впас-
ти в руки Бога живого» (Євр. 10, 31).

Отож, шануймо, поважаймо, лю-
бімо Ісуса Христа, Його науку, святі 
заповіді. Нехай ім’я Нашого Господа 
у Пресвятій Тройці буде благословен-
не і прославлене сьогодні, і повсякчас, 
і навіки віків! Амінь!

Степан БОВТЮК.
с. Серафинці Коломийської Єпархії.

Чернівецька чудотворна ікона 
отримала особливий статус від Папи
Чудотворна ікона Матері Божої «Надія Безнадійним» вже давно відома далеко за межами Чернівців. Вона перебуває у катедральному со-
борі Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ, що на вулиці Руській. З липня ікона отримала ще й особливий статус: Папа Римський Франциск 
надав їй повний відпуст. Тобто, з цього часу всі, хто молиться перед Матір’ю Божою Чернівецькою, отримуватимуть прощення гріхів. Але 
для цього є кілька умов.

Шануймо й любімо ім’я Господа Бога!
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Дослідження життя і подвиж-
ницької діяльності о. Мелетія 
Недільського на сьогодні, коли 
минає 165 років з дня його наро-
дження, є досить актуальною. 
Адже він створив третю за хро-
нологією читальню «Просвіти» 
на Гуцульщині, позичкову касу, 
побудував нову церкву, підно-
сив свій голос на захист прав 
парафіян як радник ґміни, від-
стоював право вести докумен-
тацію українською мовою, під-
тримував зв’язки з парламента-
ріями, друкувався в тогочасних 
часописах.

Отець Мелетій Недільський на-
родився 13 лютого 1853 року в селі 
Братишеві Товмацького повіту Ста-
ниславівського воєводства. Його 
генеа логічне коріння виходить (як по 
батьківській, так і по материнській лі-
нії) зі священицьких родів — Неділь-
ських і Витвицьких. Батько — Микола 
Недільський (1803-1891), парох, декан 
Товмацького деканату своєю душпас-
тирською та громадською діяльністю 
чимало прислужився для духовного 
піднесення українського народу. Мати 
Олександра з дому Витвицьких змал-
ку прищеплювала Мелетію велику на-
божність і глибоку віру в заступництво 
Божої Матері. Великий вплив на світо-
гляд дитини мала народна культура 
з її традиціями та звичаями.

Маючи міцні засади духовного ви-
ховання в священичій родині та здо-
бувши ґрунтовну на той час освіту 
в Львівському університеті та духовній 
семінарії, юнак взяв шлюб з Ольгою, 
дочкою о. Йосипа Левицького і Теофі-
лії з дому о. Камінського, пароха Го-
ригляд. Шлюбна церемонія відбулась 
16 лютого 1879 року в селі Гаврилівка 
Надвірнянського деканату.

Після рукоположення в священи-
чий стан 9 березня 1879 року, молодий 
священик скерований в рідне село 
приватним сотрудником, а з 1 люто-
го 1880 року служить короткий час 
завідателем в Побережжі деканату 
Устецького. Згідно із записами в ме-
тричних книгах церкви св. Михаїла 
с. Гаврилівки Надвірнянського дека-

нату, о. Мелетій Недільський заступав 
декілька місяців завідателя Гаври-
лівки, коли дід його дружини Оль-
ги — о. Іван Камінський був хворий 
та після його смерті. З 1 липня 1880 
року о. Мелетій Недільський служить 
спочатку приватним сотрудником, 
а згодом — завідателем у Братишеві 
Товмацького деканату. Тут він засвід-
чив свою активну позицію, відданість 
національним інтересам, вболівання 
за інтереси селян.

У травні 1892 року о. Мелетій Не-
дільський став парохом гірського села 
Яблуниця Надвірнянського повіту. Як 
повідомляла газета «Народна Часо-
пись» (додаток до «Газети Львівської») 
від 9 (21) грудня 1894 року з приходом 
на свято св. Юрія 1892 року в Яблуни-
цю о. Мелетія Недільського почало тут 
«сонце сходити».

Священик вирвав село з влади 
лихварів і привів до тверезості. Дбав 
о. Мелетій Недільський і про мораль-
ність парохіян. Як зазначалось в тому 
ж часописі, через два роки праці «з 
жиючих на віру лишилося ще 3 пари 
чужих наймитів — всі інші повінчались 
або повернулись до шлюбних жінок, 
а було їх звиш 40 пар». Селяни, за 
порадами священика, відкуповували 
в лихварів землю, придбали більше 
худоби, а борошно й іншу поживу ку-
пували не в місцевих євреїв, а набага-
то дешевше — в Коломиї.

Як зазначав тогочасний війт Яблу-
ниці Федір Зубчак — «Люди ідуть до 
пан-отця по всілякі ради як на Йордан 
по свячену воду…, а кождий чоловік, 
вийшовши від пан-отця, чується на 
душі і тілі покріпленим».

Церкву в Яблуниці о. Мелетій Не-
дільський застав маленьку і нужден-
ну, яка ледве могла вмістити 100 осіб. 
Будову нового храму він розпочав 
з 400 зл. ринських, як зазначено 
в Львівському часописі за 1895 рік, — 
«без жебранини по цілім світі, як то 
нині часто робиться, во славу Божу 
і честь руського (українського) наро-
ду. Храмова споруда зведена в візан-
тійському стилі з п’ятьма куполами 
майстром з Яворова Ф. Рібенчуком. 
Посвячення новозбудованої церкви 
відбулося 3 листопада 1895 року. 

Варто відзначити, що левову частку 
коштів на будову храму віддав сам па-
рох. Станиславівський єпископ Юліан 
Пелеш належно оцінив старання рев-
ного священика і відзначив о. Мелетія 
Недільського похвалою «за ревність, 
виказану при будові церкви парохі-
альної». Не забув священик похвали-
ти і своїх парохіян. У львівській газеті 
«Народна часопись» він помістив таку 
замітку: «Сим складаю прилюдну по-
дяку чесним газдам і газдиням, котрі 
причинилися до будови нової церкви 
в Яблоници як значнішими квотами 
грошевими, так і працею та порадою, 
а саме: Прокопови Мироняку, Іванови 
Личковському, Андрієві Малярчуку, 
Іванові Мотруку, Івану Москалю, Васи-
леві Шовгенюку, Гафії Жоківчук, Гафії 
Ільчук, Федорові Голембійовському».

Потрібно зазначити, що о. Мелетій 
Недільський запросив здібного різьбя-
ра-будівничого з Лугу на Надвірнянщи-
ні Василя Турчиняка виготовити іконо-
стас новозбудованої церкви. Майстер 
завершив свою роботу в 1904 році.

В деканальній візитації за 1896 рік 
відзначається заслуга о. Мелетія Не-
дільського в будівництві церкви, є 
відомості про його велику приватну 
бібліотеку та про те, що він при необ-
хідності заступає пароха Микуличина.

Парафіяни Яблуниці бачили у своє-
му священику не тільки духовного на-
ставника, але й національно-свідомо-
го, активного громадського діяча. Як 
повідомляла газета «Діло», о. Мелетій 
Недільський заснував третю за хроно-
логією виникнення читальню «Просві-
ти» на Гуцульщині. Відзначалось, що 
21 грудня 1897 року до Яблуниці на 
просвітянське зібрання прибули селяни 
з довколишніх населених пунктів, деле-
гати зі Станиславова, а також колишній 
посол Йосип Гурик. Головою Яблуниць-
кої «Просвіти» о. Мелетій Недільський 
залишався беззмінно до смерті.

Як радний громадський гміни Яблу-
ниця, о. Мелетій Недільський гостро 
реагував на несправедливість, ошу-
канство, навіть якщо йшлося про уря-
дового комісара Надвірнянського по-
віту. Про це свідчить його публікація 
в часопис «Діло» 5 (17) березня 1899: 
«Вичитавши в справозданні з 12 засі-

дання сейму відповідь урядового ко-
місара на інтерпеляцію д-ра Окунев-
ського в справі писаря громадського 
в Яблуниці, бачуся бути спонуканим 
в інтересах правди заявити… ».

Отець Мелетій Недільський твер-
до і непохитно стояв в обороні рідно-
го слова і прабатьківської віри. Через 
несхитну позицію в цих питаннях він 
неодноразово зазнавав грошових по-
карань і всіляких утисків. Зокрема, 
16 (29) листопада 1904 року газета 
«Галичанинъ» повідомляла, що ста-
роство в Надвірній наклало на о. Ме-
летія Недільського грошове покарання 
в сумі 195 корон за ведення церковних 
метрик на українській мові і вартість 
перекладу їх на латинську мову. 

Правдивий речник рідного україн-
ського народу, мудрий вчитель і до-
брий пастир о. Мелетій Недільський 
був знаковою постаттю на Гуцульщині. 
В його планах було ще багато нереа-
лізованих справ. Однак підступна хво-
роба (астма) підточувала його сили. 
Три тижні біля ліжка важкохворого 
священика чергував д-р В. Глушкевич 
з Микуличина.

Отець Мелетій Недільський помер 
20 грудня 1906 року, на 53-у році жит-
тя і 27-у році священства. Похований 
біля стіни збудованої ним церкви. Не-
крологи про його смерть помістили ча-
сописи «Діло» та «Галичанинъ». Зо-
крема, в «Ділі» відзначено, що «покій-
ний був щирим Русином (Українцем) 
і дбав особливо про добро громадян».

Отже, розглянувши наведені вище 
факти з життя і діяльності о. Меле-
тія Недільського, ми можемо ствер-
джувати, що він був взірцем служіння 
Богові і українському народові та зро-
бив вагомий внесок у пожвавлення 
громадського і культурного життя Гу-
цульського краю. Отцю Мелетію Не-
дільському була притаманна ревність 
й обов’язковість у душпастирській пра-
ці та дієвий український патріотизм, що 
зумовлював активну й подвижницьку 
громадську діяльність в умовах пану-
вання Австро-Угорської імперії.

Світлана ФЛИС,
ст. науковий співробітник Музею 

етнографії та екології Карпатського 
краю м. Яремче

Кожен день розпочинався з молит-
ви та бансів, після чого діти працюва-
ли зі своїми вихователями у групах. 
Щодня о 12:00 ми мали загальнота-
борову вервицю та катехизацію, яку 
проводили окремо для старших і мо-
лодших груп семінаристи. Після обіду 
кожного дня на дітей чекав сюрприз. 
У понеділок це були клоуни, у вівто-
рок — похід у кінотеатр на перегляд 
фільму «Крістофер Робін». У середу 
діти мали можливість побачити ви-
ступи мотоциклістів на мототреку. 
У четвер учасники табору мали наго-
ду поплавати у басейні «Акваторія». 
У п’ятницю «Creative club» підготував 

для нас тематичний квест, який відбу-
вався на подвір’ї школи №6. Після обі-
ду ми мали водний день, родзинкою 
якого стало обливання з пожежної ма-
шини.

Завершився табір в суботу поїзд-
кою до Івано-Франківська у лялько-
вий театр, та до Погоні, де діти по-
молилися до Пресвятої Богородиці та 
отримали науку й благословення від 
настоятеля монастиря о. Никодима 
Гуралюка ЧСВВ.

Усі учасники табору отримали неза-
бутні враження!

о. Микола КРУШЕЦ.

Постаті

Отець Мелетій Недільський — 
взірець служіння Богові та людям

Канікули з Богом

Незабутні враження У Калуші протягом 6-11 серпня на базі ДЮСШ «Сокіл» відбувався 
табір «Веселі канікули з Богом». Цього року у таборі взяло участь 
148 дітей. День складався з духовної та розважальної частин. 
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Учасницею цієї прощі стала і я. 
Першого дня — 26 липня — ми про-
йшли 40 км, до Підгайців. Спочатку 
йти дуже легко, але з кожним наступ-
ним кілометром стає все важче. Попри 
біль у ногах, у душі панує мир і спокій. 
Під час прощі людина переосмислює 
власне життя, вона переконана, що 
все буде добре, що з нею Бог, навіть 
якщо трапиться щось, до чого вона не 
дуже готова, то Господь дасть їй сили 
пережити це і зробить її духовно силь-
нішою.

Як зазначив о. Михайло Яблонь: 
«Піша проща зближує людей, єднає 
у молитві зі спільними потребами. 
Проща — це свідчення любові до 
Бога. Її відмінність від інших прощ — 
це перемагання болю у ногах. Вона 
показує, як важко було Ісусові нести 
наші гріхи на Хресній Дорозі».

На ніч паломники зупинились 
у церкві Всіх Святих Українського На-
роду у Підгайцях. Звечора і зранку 
священики відправили Службу Божу, 
а прочани мали можливість поспо-
відатися і запричащатися. А зранку 
знову вирушили в дорогу — вже до 
Зарваниці. На другий день йти менше, 
приблизно 25 км. 

Прийшовши у Зарваницю, незважа-
ючи на втому, я відчула тепло, любов, 
які розлилися у моєму серці. Моля-
чись до Ісуса Христа та Матері Божої, 
я зрозуміла, що не потрібно витрачати 
життя для марних, оманливих ціннос-
тей цього світу, а потрібно робити все 
для того, щоб кожен мій крок був кро-
ком до Бога. Лише тоді я буду справді 
щасливою і приноситиму щастя іншим 
людям. Завдяки цій пішій прощі до За-
рваниці у мене, як і в кожного з про-
чан, звучали у серці слова, які сказав 
апостол Петро на горі Тавор під час 

Преображення Ісуса Христа: «Госпо-
ди, добре нам тут бути!» (Мт. 17, 4). 

На жаль, усвідомлюю, що через 
деякий час буденність знову увійде 
у життя і цей вогонь у серці дещо 
зменшиться, але я буду старатися під-
тримувати його. 

Своїми думками та переживаннями 
про пішу прощу я попросила поділити-
ся також деяких прочан. 

Віра, 25 років: «Цьогорічна проща 
в Зарваницю мала на меті духовну пе-
реміну в моєму житті. Внаслідок влас-
ного гріха ми отримуємо духовні рани, 
які зцілюються завдяки сповіді. У цьо-
му таїнстві людина отримує від Бога 
дар. Ця проща була для мене різно-
видом духовного лікування, відпочин-
ком, знайомством з ревними христи-
янами, зустріччю з Богом. Враження 
від неї назавжди залишаться в моєму 

серці, бо це була перша моя проща 
і завдяки їй я багато чого переосмис-
лила в своєму житті».

Андрій, 36 років: «Піша проща до-
дає людині віру в Бога і в себе. У цьо-
му святому місці людина відчуває 
легкість, втома покидає, а джерело зі 
святою водою додає сили як духовної, 
так і фізичної».

Віра, 48 років: «Прощу до Зарва-
ниці присвятила своїм дітям, які пере-
бувають дуже часто на чужині, яких я 
дуже рідко бачу, спілкуюся, за якими 
дуже сумую, переживаю. І за допомо-
гою молитви хочу допомогти їм жити 
за Божими законами. За свого чолові-
ка, який хворіє, і мені інколи здається, 
що він втрачає бажання жити. Але жит-
тя одне і треба старатися прожити його 
достойно, хоч як би важко не було. За 
свою маму, яка в похилому віці зали-

шилась сама і дуже часто хворіє, а я 
не завжди можу їй допомогти. За бра-
та, у якого не склалося сімейне життя, 
щоб навчився розуміти Боже слово, 
і щось завдяки цьому у нього змінить-
ся. І взагалі — за все наше суспіль-
ство, бо воно тепер дуже жорстоке».

Галина, 60 років (найстарша учас-
ниця прощі): «Дякую Богу, що я змогла 
пройти. Дуже задоволена і навіть вто-
ми не відчула».

Марія і Володимир (молоде по-
дружжя): «У прощу до Зарваниці ми 
вирішили піти, щоб побачити, наскіль-
ки міцна наша віра і сила волі. Також 
молилися за рідних і всіх, хто потребує 
молитви».

Таня і Роман (одружені 25 років): 
«Кожна людина повинна жертвувати 
свої терпіння Богу. Свою пішу прощу 
ми пожертвували за мир в Україні, 
за навернення грішників. Так, дорога 
важка, тіло немічне, але дух — ба-
дьорий. Йдучи пішою прощею, ми від-
чуваємо, що поруч з нами — Матінка 
Божа. Пройшовши прощу, ми збагачу-
ємося духовно, на душі стає спокійно 
і легко».

Свою розповідь хочу закінчити ві-
ршем прочанки Світлани, матері 
шістьох гарних дітей, які йшли разом 
з нею. 

А Бог чекає нас в кивоті…
І день, і ніч на нас так жде…
І серце має у скорботі:
«А де ж ви, люди? Де ж ви? Де?
Не бачите моєї крові,
Яку за вас Я проливав,
Не чуєте мене у Слові,
А Я тоді вас відкупляв…
За вас Я серце дав пробити
І терням скроні увінчав,
За вас обпльований, побитий,
За вас терпів, за вас страждав.
А де ж ви, люди? Де ж ви йдете?
Чому минаєте мене?
Що ви у світі тім знайдете?
Коли відкинете мене?..»

Надія РОМАНЮК.
м. Галич.

Із розповідей блаженної пам’яті 
о. Володимира Серемчука: «На Зелені 
свята 1856 року двоє діточок-сиріт, Ка-
труся і Олесь, пасли худобу в урочищі 
«Бучники» і почули голос: «Не плачте 
діточки, я беру вас і всіх під свою опі-
ку». Глянувши в той бік, звідки линув 
ніжний і милий голос, діти побачили 
на дубі дуже гарну і милу Пані у всьо-
му білому, яка простягла до них руки. 
Від білої одежі весь дуб сяяв, немовби 
сходило сонце. Здивовані братик і се-
стричка побігли до старших пастухів, 
розповідаючи про дивне видіння. На 
жаль, їм не повірили. Засоромлені 

діти повернулись знову під дуб і поба-
чили, що з-під коріння б’є фонтаном 
джерело, якого до цього часу не було.

Більше тижня ходили люди з Боле-
хова та навколишніх сіл до чудодійного 
місця. Один чоловік Теодор зі слугами 
запрягає воли і їде в Бучники, щоб зрі-
зати дуби та збудувати капличку. У по-
спіху він забув обід. А коли повернувся 
додому по їжу, то був здивований: його 
дружина, яка третій рік лежала, пора-
лася біля кухні.

Жителька села Кам’янка Сколів-
ського району випасала худобу в лісі, 
де її вкусила змія. Ні лікарі, ні знахарі 

не могли допомогти. Навіть при умові 
ампутації ноги лікарі не гарантували їй 
життя. Та коли батько привіз її на коні 
до джерела і обмив водою ногу, дівчи-
на зразу одужала і сама змогла сісти 
на коня.

Мама о. Василя Коваля з Пере-
гінська хворіла довший час на ноги 
і ходила на милицях. Одного разу син 
привіз її на Службу Божу до каплички 
в Бучники, в якій відправляв блажен-
ної пам’яті о. Ярослав Лесів. Мама 
попросила у людей, щоб подали їй 
цілющої води. Помолившись, напила-
ся води, а потім облила ноги. Святу 
Літургію і Молебень простояла міцно 
на своїх ногах, до машини дійшла без 
милиць».

Каплиця Різдва Пресвятої Богоро-
диці була наділена святим Апостоль-
ським престолом відпустом на свято 
Зіслання Святого Духа та Богородичні 
свята. Також у цій каплиці до 1946 року 
була Чудотворна ікона Болехівської 
Богородиці. Але після псевдособору 
1946 року каплицю Різдва Пресвятої 
Богородиці у «Бучниках» та криничку 
було зруйновано, на місце об’явлень 
Пресвятої Богородиці було навезено 
глину, каплицю спалили «визволи-

телі», дуб, на якому було з’явлення 
Матері Божої, зрізали, а Чудотворну 
ікону Болехівської Богородиці вивезли 
до Польщі.

Після того, як УГКЦ вийшла з під-
пілля, блаженної пам’яті о. Ярослав 
Лесів освятив місце та під його керів-
ництвом розчистили джерело, яке за 
комуністичних часів загорнули буль-
дозером до чотирьох метрів ґрунту. 

У 1998 р. на пожертви вірних по-
чалося будівництво нової цегляної 
каплички. У 2000 р. на свято Різдва 
Пречистої Діви Марії капличку та кри-
ничку освятив св. п. Владика Софрон 
Дмитерко.

Кожного року на Зелені свята, на 
Успіння Пресвятої Богородиці та Різд-
во Пресвятої Богородиці сюди прихо-
дять вірні на Святу Літургію. Кожного 
дня з різних куточків України сюди 
приїжджають люди, щоб помолитися 
і напитися свяченої водички. 

Тож і ми всі, християни, не ділімо-
ся на конфесії, а йдімо разом до на-
шої Матері Божої, бо Вона нас любить 
і оберігає.

Богдан КАПКО,
дяк-регент церкви св. Миколая с. Гошів 

Болехівського деканату.

Прощі

Добре нам тут бути!

Святині

З 26 по 28 липня цього року відбулася піша проща з Тустані до Зарваниці. Цьогоріч вона стала юві-
лейною, адже вже 10 років отець Михайло Яблонь організовує таку прощу. Одним шляхом зі спільною 
метою — дійти до Зарваниці — прямувало близько 70 прочан з Галицького і Тисменицького районів.

Капличка в Болехові — 
відпустове місце
Комплексна пам’ятка природи місцевого значення створена рі-
шенням Івано-Франківської обласної ради №350-10/2004 від 12. 03. 
2004р. з метою збереження насадження дуба черещатого віком 170 
років, цінної ділянки в рекреаційному відношенні, місця знаходжен-
ня каплички і природного джерела.

Заповідний об’єкт розташований на території ДП «Болехівське лісо-
ве господарство» Болехівського лісництва в кварталі 36 виділ 38 
площею 1,8 га Болехівської міської ради урочище «Бучники».
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Протягом чотирьох днів діти мали можливість позна-
йомитися з життям деяких святих та блаженних нашої 
Церкви. Мова йшла про Священномученика Йосафата, 
який хоч і не є новомучеником, проте його особа є першим 
паростком святості після відновлення єдності Київської 
Церкви з Апостольським Престолом. Протягом інших днів 
учасники табору ознайомилися з життям блаженномуче-
ника Миколая Чарнецького, преподобної Йосафати Гор-
дашевської та преподобномученика Володимира Прийми.

Духовним осердям табору стала щоденна Божествен-
на Літургія, у якій діти брали активну участь за допомо-
гою співу, читання Апостола, а також через спільне про-
казування молитов «Отче наш» та «Символа віри». Не 
обійшлося і без захоплюючих ігор, бансів, естафет, квестів 
та майстер-класів, підготовлених аніматорами.

Цілий тиждень о. Амвросій Козак 
ЧСВВ, брат Віталій Павлюк ЧСВВ та ані-
матори доносили до дитячих сердець 
важливість Божих Заповідей, даровану 
«Інструкцію для щастя від Бога», при-
вчали іти дорогою святості, адже що-
дня діти брали участь у Святій Літургії, 
приймали Святе Причастя, відмовляли 

вервичку. Багато знань відвіду вачі та-
бору почерпнули на катехизації.

Впродовж цих семи днів дітей не 
полишали позитивні емоції, радість, 
атмосфера добра й любові. Окрім 
цього, вони грали у безліч ігор, про-
водили різні естафети, гурток «Кольо-
ри для натхнення», а на завершення 

пройшли квест, який закріпив здобуті 
духовні знання.

У неділю відбулася урочиста Свята 
Літургія, на якій співав хор дітей та ані-
маторів. Яким же трепетним було про-
щання…

Безмежно вдячні о. Амвросію Козаку, 
брату Віталію Павлюку та аніматорам. 

Ваша клопітка праця принесла велику 
користь для дитячих душ: ще більше 
розпалила вогники віри, навчила весь 
день пам’ятати про Божу присутність, 
вправлятися в любові до Бога і ближ-
нього, робити добро, бути співчутливи-
ми, лагідними, милосердними. Можли-
во, хтось відчує у собі духовне покли-
кання. Веселі канікули з Богом у Пого-
ні — це чудово проведений час, сповне-
ний духовною радістю та любов’ю.

Дякуємо всім, хто трудиться і слу-
жить у Погінському монастирі, хто до-
помагав дітям, готував їжу, прибирав. 
Хай Господь кріпить вас, зсилає безліч 
ласк, додає сили. 

Оксана ГАВАДЗИН, вдячна мама.

З вихованцями табору працюва-
ли священики о. Вітольд Левицький, 
о. Ігор Яблонь, о. Петро Коваль, о. Во-
лодимир Сопільняк, катехити Ната-
лія Левицька-Феденчук, Лілія Стахнів 
Бойчук, а також аніматори: Тетяна 
Яблінська, Віра Качмар, Мар’яна Май-
хер, Христина Іванець. Аніматорами 
також вже другий рік поспіль були ви-
хованці катехитичної школи «Полум’я 
любові» парафії Серця Ісуса і Сер-
ця Марії — Вероніка Сопіра та Аліна 
Мартинишин.

Десять днів у духовному таборі 
були дуже насиченими. Діти мали 
можливість не тільки відпочити, але 
й багато чого навчитися. Умовно ко-
жен день поділявся на дві частини: 
духовно-навчальну та довільно-роз-
важальну. У першій половині дня у ді-
тей були ранкові та щоденні молитви, 
музичні руханки, сніданок, три заняття 
з катехизації на теми: Божественна 
Літургія, Біблія та святі українського 
народу, а також гуртки музики, де ви-
вчали українські та релігійні пісні, та 
гурток англійської мови, де вивчали 
слова, пісні, молитви, які стосуються 
тематики церкви та християнської ре-
лігії. Кожне заняття катехити та аніма-
тори намагалися продумати так, щоб 
дітям було цікаво вивчати Боже Сло-

во, вивчати про Бога та глибше Його 
пізнавати. 

Всі таборяни були поділені на 5 
груп, кожна з яких по черзі відвідува-
ла різні заняття. Центром дня була 
Божественна Літургія. Священики та 
катехити закликали усіх бути живими 
учасниками Літургії. Кожна дитина 
отримала гарний молитовничок, який 
виготовила майже самостійно. 

Друга половина дня була насичена 
різними захоплюючими іграми та за-

бавами, майстер-класами, квестами, 
бансами, естафетами. 

У розпорядку дня завжди був Мо-
лебень або молитва на вервиці, яка 
символічно завершувала таборовий 
день. Щодня, у час так званої обідньої 
тиші, учасники могли займатися свої-
ми справами: телефонувати батькам, 
читати книги, грати в шашки, настіль-
ний теніс, різні біблійні настільні ігри, 
«боулінг», писати листи своїм друзям 
чи аніматорам.

У рамках нашого відпочинкового до-
звілля аніматори з дітками відвідали 
центр спадщини Вигодської вузькоко-
лійки, де могли насолоджуватись на-
вчанням, вивчаючи природу, рослин-
ний та тваринний світ нашого краю. 

Було чимало безцінних моментів 
під час нашого духовного відпочинку, 
але найбільше всім запам’ятались 

два: вечір, коли ми проводили молит-
ву у дусі Тезе, коли молились, співа-
ючи псалми, в темноті із запаленими 
свічками; та останній вечір у нашому 
таборі — духовний концерт, де учас-
ники презентували свої таланти у по-
передньо підготовлених сценках. Ра-
дували всіх своїми сольними піснями, 
крім о. Вітольда Левицького, ще наші 
дітки: Діана Олексюк, Юлія Данилів, 
Адріана Гасяк, а також дідусь наших 
двох дівчаток — п. Анатолій Сорока, 
виконавши під гітару кілька україн-
ських пісень.

В останній табірний день діти вико-
нували ранкову руханку, були учасни-
ками недільної Божественної Літургії, 
позмагались в інтелектуальній христи-
янській грі «Що? Де? Коли?», де про-
демонстрували свої знання, здобуті 
в таборі «Духовна ватра», малюва-
ли крейдою на бруківці, влаштували 
спільний перегляд пережитих митей, 
зафіксованих у фото з табору, та ви-
лили багато сліз через прощання одне 
з одним. Тут всі стали однією сім’єю, 
одні одних підтримували, за кожного 
переживали, всі були як одне Христо-
ве Тіло, бо всіх об’єднав Господь. 

Дякуємо всім парафіянам та людям 
доброї волі, які в різний спосіб долу-
чилися до проведення цієї важливої 
місії. Дякуємо Господу Богу за можли-
вість проведення «Канікул з Ісусом» 
у таборі «Духовна ватра», за натхнен-
ня Духа Святого, Який запалював 
у наших серцях бажання працювати 
та сіяти Слово Боже. 

Тетяна ЯБЛІНСЬКА,
катехит церкви  

Серця Ісуса і Серця Марії.

Християнське дозвілля

Традиційні веселі канікули з Богом 
Вже четвертий рік поспіль на парафії Різдва Пресвятої Богородиці, що в с. Нараївка Більшівцівсько-
го деканату, проводився дитячий табір «Веселі канікули з Богом». Цьогорічною темою канікул стали 
«Українські новомученики», адже саме вони є живим свідченням християнської традиції Київської 
Церкви сучасних часів.

Господь об’єднав усіх
Нещодавно на парафії Серця  Ісуса і Серця Марії уже традиційно 
відбулися канікули з Ісусом у таборі «Духовна ватра» під керів-
ництвом о. Вітольда Левицького. У християнському таборі взяли 
участь 55 дітей віком від 7 до 14 років. Гасло табору: «За все Тобі я 
дякую, Ісусе, Спасе мій». 

В обіймах Погінської Богородиці
Хто хоч раз побував у селі Погоня, той обов’язково повертатиметься сюди знову і знову. Священики 
і брати монастиря Чину Святого Василія Великого о. Никодим Гуралюк, о. Іван Українець, о. Любомир 
Бобиляк, диякон Франциск та інші радо зустрічають усіх прихожан. А от уже кілька років поспіль у цьо-
му монастирі спільнота аніматорів храму Царя Христа отців Василіян з Івано-Франківська проводить 
літній дитячий християнський табір «Веселі канікули з Богом». 

Як влучно зазначив адміністратор 
місцевої парафії о. Микола Цимбаліс-
тий: «Цьогорічний табір — це чудовий 
зразок співпраці різних установ та лю-
дей доброї волі. Мова йде про місце-
вий Народний будинок культури, на 
базі якого проводився табір, загаль-
ноосвітню школу, адже дирекція ба-
гато посприяла у приготуванні обідів, 
місцеву владу ОТГ, яка допомогла 
у проведенні табору, а також близько 
сорока місцевих мешканців, які своєю 
волонтерською роботою у різний спо-
сіб долучилися до проведення табору. 
Не можна не згадати і про кількох ме-
ценатів, імена яких є відомі Богові».

Висловлюємо подяку Господу Богу 
за Його божественну благодать, без 
якої жодна парафіяльна справа не 
може принести духовного плоду.

Прес-служба Більшівцівського 
деканату.
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Парафіяни, церковний хор, спільно-

та «Матері в молитві» храму св. Арх. 
Михаїла с. Грабів Рожнятівського дека-
нату вітають із 70-річчям

о. Богдана ДЖОГОЛУ

Дорогий отче, при-
йміть від нас що-
найкращі привітан-
ня та побажання 
добра, миру, зла-
годи та благопо-
луччя, а також 
земний уклін за 

відданість Церкві, невтомну працю, по-
вагу, добре слово, за велику любов, 
яку Ви випромінюєте.

Нехай Господь та Пречиста Діва Ма-
рія завжди оберігають Вас від усіх не-
гараздів, дарують Вам здоров’я тілесне, 
міцність духовну, благодать та довголіт-
тя, душевний спокій та всеблагих успі-
хів у Вашій самовідданості і великодуш-
ній праці у Господньому винограднику.

19 серпня відзначаємо одне з най-
важливіших християнських 
свят – Преображення Госпо-

да і Спаса нашого Ісуса Христа. Преоб-
раження Господнє належить до двана-
десятих (12 головних) свят, пов’язаних 
з подіями з життя Христа і Пресвятої 
Діви Марії. Свято встановлене у пам’ять 
преображення Ісуса Христа перед учня-
ми на горі Таворі, про що розповідають 
три євангелисти — Матей, Марко і Лука. 
Всі три синоптичних Євангелія містять 
дуже подібні описи Преображення. Як 
описують Євангелія, незадовго до свого 
розп’яття Ісус Христос, взявши з Собою 
трьох учнів — Петра і братів Заведеє-

вих, Якова та Івана, вирушив з Кесарії 
Філіппової в межі Галилеї. Зупинившись 
біля гори Тавор, що підноситься над 
пагорбами Галилеї, Ісус став молитися. 
Стомившись, апостоли заснули. Проки-
нувшись, вони побачили, що Ісус Хрис-
тос преобразився: Він стояв, оточений 
яскравим сяйвом: обличчя Його сяяло, 
як сонце, одяг зробився білішим від сні-
гу і блищав, як світло. Поруч з Ним стоя-
ли два найшанованіші старозавітні про-
роки — Мойсей та Ілля, які розмовляли 
з Господом про Його близький відхід.

Під час Преображення на горі Апос-
толи переживають щось неймовірне. 
Озвавсь Петро й каже до Ісуса: «Госпо-

ди, добре нам тут бути! Як хочеш, роз-
ташую тут три намети: один для тебе, 
один для Мойсея і один для Іллі». Звід-
ки такі слова в устах Апостола Петра? 

Господь запрошує Апостолів, а ра-
зом з ними і нас до участі в Преобра-
женні, до участі в тій красі, яку осягає 
людська природа в єдності з Богом: 
Добре нам тут бути. Для того, щоб ми 
осягнули та досвідчили Преображен-
ня, сам Господь замешкав у нашому 
наметі, увійшов на наші низини, щоб 
ми могли зійти на Його гору! 

Тому можемо без перебільшення 
сказати, що Таворське сяйво преоб-
раження буває у кожного з нас. При-

гадаймо місце, ситуацію в житті, коли 
ми глибоко пережили Боже прощення, 
любов і милосердя. В когось це тра-
плялося в сповідальниці, в когось — 
під час прощі, а ще в когось — просто 
під час щоденної молитви чи іспиту 
сумління.

Пригадали? І що ви тоді сказали 
у своїй душі? — Ох, як тут добре! — 
Яка благодать! Хочеться бути тут ві-
чно! — О, Боже, яка краса! Який ду-
шевний спокій!

Чи це не було те саме, що пережив 
св. Петро? Насправді ці хвилини були 
досить короткими, а ми хотіли, щоб 
вони були вічними… Головне – щоб 
було бажання і ці хвилини стануть ві-
чними. Але це буде у Раю! А тим ча-
сом ми запрошені Христом шукати 
Царство Боже та його справедливість 
вже тут, на землі!

о. Іван СТЕФУРАК

Проїжджаючи на вихідних села-
ми Тлумацького району, заува-
жила клуби диму в повітрі. Спо-
чатку не зрозуміла, що сталось, 
а потім побачила, що селяни спа-
люють суху траву на городах, 
гичку картоплі, залишки соломи. 
Внаслідок такого «господарю-
вання» населені пункти покриті 
суцільною димовою завісою, 
а жертвами стають не тільки 
безпосередні винуватці підпалів 
та їх сусіди, але й усі, хто вдихає 
цей дим, зокрема, діти.

Чим шкідлива така поведінка, за-
питуємо в доктора Володимира Шере-
мети, керівника Бюро УГКЦ з питань 
екології: «Наше бюро постійно  апе-
лює до християнської свідомості та 
здорового глузду краян, а також звер-
тає увагу на те, що за відповідні дії 
передбачена відповідальність перед 
законом і штраф. 

Додаткова проблема полягає 
в тому, що з травою часто горить і без-
ліч усілякого сміття, що істотно підси-
лює забруднення атмосфери. Так, на-
приклад, при згоранні поліетиленового 

мішечка в повітря вивільняються де-
сятки хімічних сполук, більшість з яких 
отруйні для людини. Щільний чорний 
дим від тління пластикового сміття 
містить канцерогенні поліциклічні вуг-
леводні. При горінні гуми, окрім зга-
даного, утворюються канцерогенна 
сажа і оксиди сірки, що викликають 
респіраторні захворювання. Відповід-
но, підпали є особливо небезпечними 
для здоров’я дітей, а також для тих, 
хто страждає на бронхіти, бронхіальну 
астму, риніти чи тонзиліти».

О. БИСТРИЦЬКА.

Бандура Сергій Петрович уже сьо-
мий рік очолює позаміський заклад 
оздоровлення та відпочинку «Лімни-
ця», який розташований на березі 
річки Лімниці в с. Вістова Калуського 
району.

З 9 по 29 серпня тут розпочався 
останній, четвертий заїзд. У всіх змінах 
перебували діти пільгових категорій: 
загиблих учасників АТО, батьки яких є 
учасниками АТО, з багатодітних та ма-
лозабезпечених сімей, переможці між-
народних, всеукраїнських, обласних, 
міських олімпіад, конкурсів, фестива-
лів, турнірів, спортивних змагань.

На відкриття четвертої табірної 
зміни завітав міський голова Івано-
Франківська Руслан Марцінків. Він 
зазначив: «Ми часто їздимо на Схід 
допомагати і нашим бійцям, і мирно-
му населенню. Під час одного з таких 
візитів, власне, й домовились про те, 
щоб прийняти дітей в івано-франків-

ському таборі. Якби таке спілкування 
між дітьми і молоддю було попередні 
27 років, то, мабуть, не мали б зараз 
цієї війни в Україні. Путівки дітям опла-
тили ми, щоб подарувати їм гарні ка-
нікули».

Лідія Сворак, заступник директо-
ра з виховної роботи, розповіла, що 
кожного дня зранку в таборі є загонові 
та теренові ігри, спортивні змагання. 
Переможці отримують солодощі. А вве-
чері відбуваються вікторини, інтелекту-
альні шоу, розважальна програма.

Для вихованців табору є планові 
поїздки. Старші діти їдуть на скелі До-
вбуша в с. Бубнище, діти середнього 
віку — в Дем’янів Лаз, на Івано-Фран-
ківський хлібокомбінат, а найменші — 
в Галицький природничий заповідник.

На четверту зміну дітей очікують 
ще конкурси «Голос «Лімниці», «Інту-
їція», «Танці з вожатими». Діти мають 
можливість поїхати на Льодову арену 

в Калуш, щоб покататись на ковзанах, 
в аквапарк до Івано-Франківська.

Тетяна Євдокимова, вожата 
з м. По пасна Луганської області. 
В літній табір привезла 23 дітей із 
Луганщини, з міст Попасна, Золоте, 
Гірське та с. Нове Тошківське. Пані 
Тетяна вражена тим спокоєм, який тут 
панує, красою природи. Каже, що діти 
з Донбасу легко влились в колектив. 
Вони із задоволенням беруть участь 
в конкурсах, іграх. 

Яна Кіндрацька, культпрацівник. 
Вже третій рік пра-
цює в оздоровчому 
таборі «Лімниця». 
Розповідає, що про-
грама заходів дуже 
насичена, вона та її 
колеги стараються, 
бо діти дуже тала-
новиті, самі подають 
ідеї конкурсів, кон-
цертів. 

Анастасія Шуля-
тицька, 15 р., з Іва-
но-Франківська уже 
четвертий рік в цьо-
му таборі. Тут дів-
чинка реалізує свої 

таланти: співає, танцює, навчає інших 
хореографічних номерів.

Данило Ільницький, 16 р., з Івано-
Франківська. Хлопець каже, що тут 
йому комфортніше, ніж в інших табо-
рах. Він бував у багатьох, але щоразу 
приїздить до «Лімниці». Тут легко зна-
ходити друзів, є багато часу на спілку-
вання.

Юлія БОЄЧКО.

На світлині: вихованці табору 
«Лімниця».

Наші свята

Наше довкілля

Оздоровлення та відпочинок

Вітаємо!

Від Преображення Христового  
до преображення особистого

Підпали шкодять здоров’ю

Для дітей найкращий відпочинок — серед ровесників. А забезпечи-
ти це їм можуть літні табори, де є чудова нагода знайти нових дру-
зів, здобути цікаві навички та насолодитися канікулами.

Дитяча країна «Лімниця»
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Неправильно
 � Уха
 � Бутилка
 � Рюмка
 � Стакан
 � Стікляний
 � Разниця
 � Вещі
 � Минути
 � Сутки
 � На неділю
 � У прошлім році

Правильно
 � Юшка
 � Пляшка
 � Чарка
 � Склянка
 � Скляний
 � Різниця
 � Речі
 � Хвилини
 � Доба
 � На тиждень
 � Торік

Початок прощі
Паломництво розпочнеться з трьох 

головних міст. З Івано-Франківського 
монастиря Царя Христа (вул. Неза-
лежності 181) та з Львівського храму 
св. ап. Андрія (вул. Соборна 3-А) мо-
лодь вирушить 23 серпня о 9.00 год. 

Від Дрогобицького монастиря св. 
Петра і Павла прочани розпочнуть 
своє паломницво 24 серпня о 8.00 
год.

Святий Апостол Юда-Тадей є 
надійним опікуном нашої ро-

дини, за заступництвом якого ми 
неодноразово отримували ласки.

Наша донечка поїхала далеко 
на заробітки і там захворіла. Нам 
зателефонували вночі й розпо-
віли про її хворобу. Ми всі були 
дуже стурбовані, злякались, пе-
реживали. 

Щоб якось їй допомогти, ми по-
чали молитись про її зцілення до 
св. Юди-Тадея. Як і багато разів 
поспіль, святий Апостол вкотре 
вислухав наші прохання. Щиро 
дякуємо йому за заступництво, 
а нашому Милосердному Госпо-
деві — за допомогу.

Наталія БОБЕЦЬКА.
с. Пороги Богородчанського р-ну. Наше життя — непередбачува-

не. Здається, що сьогодні все 
добре, людина радіє прожито-

му дню, поспішає у буденних справах, 
щось планує, мріє… І враз підступна 
хвороба може все зруйнувати. Тоді ми 
звертаємося до своїх рятівників, лю-
дей у білих халатах, котрі, обравши 
медичний фах, допомагають у важку 
хвилину. І як добре, коли в такий час 
зустрінеш чуйність, розуміння, профе-
сіоналізм. Адже лікар — це набагато 
більше, ніж просто професія. Це дій-
сно покликання, дар Божий, без якого 
неможливо рятувати життя.

Висловлюю щиру вдячність ліка-
рям та медичному персоналу Івано-
Франківської центральної міської клі-
нічної лікарні, які чергували в ніч з 6 на 
7 серпня цього року, за високий про-
фесіоналізм, оперативність, чуйність 
та увагу до людей, які звернулися за 
невідкладною медичною допомогою 
(була уже глибока ніч, а пацієнтів було 
досить багато). Дякую також чергово-
му лікарю отоларингологу, який швид-

ко й професійно оглянув нашу маму, 
в якої діагностували ангіоневротичний 
набряк (набряк Квінке). Завдяки про-
фесійності та оперативності лікарів 
мамі відразу призначили лікування. 

Щира вдячність лікарю-терапевту 
Уляні Мирославівні Павелик за про-
фесіоналізм та людяність, а також 
медсестрам та молодшому медично-
му персоналу терапевтичного відді-
лення №1 — за ввічливість, добро-
зичливість та співчуття. Низький уклін 
усім Вам за самовіддану працю та 
бажання творити добро людям. Хай 
Ваша доброта повернеться Вам сто-
рицею. 

Приємно вразила і сама лікарня: 
сучасні вікна, двері, нові меблі, гарний 
ремонт у світлих і приємних кольорах, 
порядок, чистота. Однозначно, в таких 
умовах приємно і працювати, і лікува-
тися. 

Будьте всі здорові і хай Господь 
Вам допомагає!

Людмила.
м. Івано-Франківськ 
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український греко-католицький часопис

Мовні неохайності, що часто зустрічаються
Мова — душа нації!

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

МОЛОДЬ З ПРИКАРПАТТЯ ЗАПРОШУЮТЬ НА 

ЮВІЛЕЙНУ ПІШУ ПРОЩУ

Рятувати життя — Божий дар

Оголошення

ОголошенняПодяка за зіслані ласки

Подяка

23-26 серпня відбудеться ХХ молодіжна проща до Гошівського 
василіянського монастиря. Тема ювілейної прощі: «З Біблією 
крізь життя: молодь, віра, розпізнання покликання».

Провінція Найсвятішого Спасителя Отців Василіян в Україні

29-30 вересня 2018 року Божого
Монастир Успіння Матері Божої 

с. Погоня Тисменицького деканату 
Івано-Франківської Архієпархії

XXIII Міжнародна проща Вервиці 
за мир і єдність Церкви 

Програма прощі
Субота, 29 вересня

13.30 — Реєстрація учасників прощі
14.00 — Урочисте винесення ікони 
                Погінської Матері Божої
14.30 — Молебень до Матері Божої Погінської
15.00 — Співана вервиця (радісні таїнства)
16.00 — Молодіжна програма: 
17.00 — Співана вервиця (світлі таїнства)
18.00 — Архієрейська Свята Літургія
19.30 — Адорація Святих Тайн
21.00 — Співана вервиця (страстні таїнства)
22.00 — Хресна Дорога

Неділя, 30 вересня
00.00 — Ватра, духовна програма: розважання,  

духовні пісні, в церквах — нічні чування
04.00 — Свята Літургія 
07.00 — Утреня
08.00 — Акафіст до Погінської Пресв. Богородиці
09.00 — Співана вервиця (славні таїнства)
10.30 — Зустріч Блаженнішого Святослава
11.00 —  Архієрейська Свята Літургія
                   віднова посвяти Непорочному     
  Серцю Марії

Цариця 
Покуття 
запрошує 

всіх у Погоню

З нагоди року 
Божого слова; 

1030-ліття 
хрещення 

України-Руси

конт. тел. в Погоні: 067 344 35 52; 
сторінка інтернету: www.pohonia.in.ua

Молитва за 
Україну

Зблагословення Архієпископа 
і Митрополита Івано-Фран-

ківського Кир Володимира Ві-
йтишина 24 серпня, в день Неза-
лежності України, о 15-ій годині 
(саме в годині Божого Милосер-
дя) біля Архікатедрального со-
бору Воскресіння Христового 
м. Івано-Франківська відбудеть-
ся молитва на вервиці під на-
звою: «Боже, Україну збережи» 
під проводом спільноти «Матері 
в молитві».

Запрошуються усі небайдужі 
до долі України, всі мирянські 
рухи та спільноти.

Прихід до Гошева
Прибуття учасників прощі до Го-

шева передбачається на 25 серп-
ня. Відтак розпочнеться реєстра-
ція, молитва та нічні чування, які 
відбудуться за участю молодіжних 
спільнот Провінції Найсвятішого 
Спасителя оо. Василіян.

Завершиться проща 26 серпня 
урочистою Божественною Літургі-
єю об 11.00 год.


