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«Все, чого проситимете в молитві з вірою, одержите»  (Мт. 21, 22).
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«Український Єрусалим» —  
у Зарваниці 
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Щира молитва 
за Україну 

нехай буде нам 
силою та надією 

на щасливе 
майбутнє 

24 серпня 2018 року ми-
нає 27 років від дня 
утвердження Акту про 

державну незалежність нашої 
Батьківщини України! Цей день 
святковий та особливий для 
кожного Українця. Для когось він 
асоціюватиметься з концерта-
ми і військовими парадами. Для 
когось, на жаль, він викликати-
ме скептицизм, що ще так мало 
досягнуто… А ще для когось він 
стане черговою нагодою для 
політичного інтриганства та PR-
кампанії. Але найважливіше, що 
для справжніх українців він ви-
кликатиме, у доброму значенні 
цього слова, гордість за утвер-
дження нашої державності. 
А ще важливіше, щоб для одних 
і для других, і для третіх силою 
та надією на щасливе майбутнє 
нашої Батьківщини стала щира 
молитва за Україну. 

У цей передсвятковий день 
хочеться пригадати про заклик 
Синоду Єпископів УГКЦ від 
17 червня 2014 року про щоден-
ну спільну молитву за Україну 
о 21.00. 

Ще у місяці травні ц.р., пере-
буваючи у Зарваниці, під покро-
вом Богородиці — Матері Укра-
їни, Єпископи синоду проголо-
сили період усильної молитви 
за чесні та справедливі вибори 
2019 року. До молитов за Укра-
їну, які здійснюються щодня о 
21:00, єпископи просять додати 
в понеділок моління за вибори 
2019 року. Після кожної неділь-
ної та святкової Літургії, перед 
молитвою «Боже великий, єди-
ний», заохочуємо спільно по-
молитися один раз «Отче наш», 
«Богородице Діво» і «Слава 
Отцю…» за чесні та справедли-
ві вибори в Україні наступного 
року.

Закінчення на стор. 2.
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Цей тиждень в подіях
24 серпня
День Незалежності 
України.

25 серпня 
День авіації.

26 серпня
День шахтаря.

28 серпня
Успіння Пресвятої Бо-
городиці. 

29 серпня
Перенесення неруко-
творного образу Госпо-
да Ісуса Христа.

Міжнародний день дій 
проти ядерних випро-
бувань.

30 серпня
Міжнародний день 
жертв насильницьких 
зникнень.

Народжені 
вільними!

З Днем Незалежності!
Блаженний Симеон 
Лукач — духівник 
Згромадження сестер 
Мироносиць

Цьогоріч минає 125-річниця з дня на-
родження свщмч. Симеона Лукача, 
який увійшов в історію УГКЦ як свяще-
ник, викладач морального богослів’я, 
духівник семінарії, підпільний єпископ. 
Однак, маловідомим залишається ще 
один аспект його служіння, а саме, як 
духівника чернечої спільноти сестер 
Мироносиць.

Продовження на стор. 4.
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Визначальний знак
Євангелист Іван розповідає, як, 

промовляючи до слухачів у Каперна-
умській синагозі після чуда помножен-
ня хлібів, Ісус назвав Себе хлібом, що 
дає вічне життя, кажучи: «Хліб, який 
дам вам, — це тіло моє за життя сві-
ту». Цей уривок, як зазначив Святіший 
Отець, є «вирішальним», оскільки ви-
кликає реакцію в слухачів, які почина-
ють дискутувати між собою: «Як може 
дати нам тіло своє їсти?».

«Коли знак розділеного хліба на-
бирає свого істинного значення, тоб-
то дарування себе аж до принесення 
в жертву, з’являється нерозуміння, 
а навіть і відкинення Того, Якого не-
задовго до цього хотіли тріумфально 
прославити. Аж Ісус мусів ховатися 
через те, що хотіли проголосити Його 
царем», — нагадав Папа.

Ісус додає: «Якщо не споживатиме-
те тіла Сина Чоловічого і не питимете 
його крові, не матимете в собі життя». 
Тут, звернув увагу Папа, вже згадуєть-
ся і про кров. «Тіло і кров у біблійній 
мові, — пояснив він, — є вираженням 
конкретної людської природи. Люд 
і самі ж учні відчувають, що Ісус запро-
шує їх увійти в спільність з Ним, “спо-
живати” Його, Його людськість, щоб 
розділити з Ним дар життя задля світу. 
А це щось іншого, ніж тріумф і міражі 
успіху!».

Пожива для вічного життя
Святіший Отець підкреслив, що цей 

хліб життя, «таїнство Христових Тіла 
і Крові», дарований нам «безкорис-
ливо» під час Євхаристійної трапези. 
Навколо престолу знаходимо те, що 
«духовно втамовує голод і спрагу, сьо-
годні і навіки». «Щоразу, коли беремо 
участь у Святій Літургії, ми, в певному 
значенні, випереджуємо тут, на землі, 
те, що буде в небі, бо від Євхарис-
тійної поживи, Ісусових Тіла та Крові, 
вчимося, чим є вічне життя», — сказав 
Наступник святого Петра, додаючи:

«Воно означає жити для Господа. 
Як каже Господь: “Той, хто буде спожи-
вати Мене, житиме через Мене”. Пре-
свята Євхаристія формує нас, щоб ми 
вже не жили лише для себе самих, 
але для Господа і для ближніх. Щастя 
та вічність життя залежать від нашої 
здатності зробити плідною євангель-
ську любов, яку отримуємо в Пресвя-
тій Євхаристії».

Чому потрібно 
причащатися?

Папа наголосив, що Ісус сьогодні 
повторює також і нам: «Якщо не бу-
дете їсти тіла Сина Людського і не бу-
дете пити Його крові, не будете мати 
в собі життя». «Браття і сестри, — під-
креслив він, — не йдеться про мате-
ріальну поживу, але про живий та жи-

вотворний хліб, який передає життя 
Самого ж Бога. Коли причащаємося, 
отримуємо саме ж Боже життя. І щоб 
мати це життя, необхідно живитися 
Євангелієм та любов’ю до ближніх».

За словами Святішого Отця, перед 
обличчям Ісусового запрошення живи-
тися Його Тілом і Кров’ю можемо від-
чути спротив, як і слухачі цих слів, про 
яких розповідає Євангелія. А так тра-
пляється тоді, коли нам важко моде-
лювати своє життя згідно з прикладом 
Ісуса, діяти згідно з Його, а не світу, 
критеріями.

Папа закликав українську 
молодь бути миротворцями

«Підкріпляючись цією поживою, 
ми можемо увійти в повну гармонію 
з Христом, з Його почуттями та пове-
дінкою. І це дуже важливо: ходити на 
Службу Божу та причащатися, бо при-
ймати Причастя означає приймати жи-
вого Христа, Який перемінює нас зсе-
редини та приготовляє для неба», — 
підсумував Папа, побажавши:

«Нехай же Пречиста Діва Марія під-
тримує нашу постанову творити со-
причастя з Ісусом Христом, живлячись 
Його Євхаристією, щоб самим ставати 
хлібом, розламаним для ближніх».

о. Тимотей Т. КОЦУР, ЧСВВ — 
Ватикан.

22 серпня минуло 54 роки з часу 
відходу у вічність Блаженного 
Симеона Лукача.

В історії Української Греко-Като-
лицької Церкви є людина з дивним, 
незвичним, як на наш час, іменем 
Симеон. І біографія його сповнена 
несподіваних поворотів долі. Йому 
судилося стати єпископом і ввійти 
в історію Церкви як єпископ Симеон 
(Лукач). Попри те, що служіння його 
минуло у важкий час переслідувань, 
він гідно виконував його до кінця, за-
лишивши нам високий зразок подвигу 
віри.

Отець Симеон Лукач народився 
7 липня 1893 року в селі Старуня Со-
лотвинського району Станіславівської 
(нині Івано-Франківська) області. 

Коли був уже священиком в с. Ляд-
ське Шляхоцьке біля Тлумача (су-
часна Івано-Франківщина), Симеона 
Лукача в грудні 1920 року призначили 
викладачем в рідній Станіславівській 
духовній семінарії, де працював до 
квітня 1945 р.

Відчуваючи небезпеку для УГКЦ, 
перед своїм арештом блаженний єпис-
коп Григорій (Хомишин) весною 1945 
року таємно висвятив о. Симеона та 
ще двох осіб на єпископів. Оскільки 

свячення були повністю таємні, енка-
ведисти не знали про них і не зааре-
штували нових єпископів одразу.

Владика Симеон (Лукач) став од-
ним з найактивніших керівників підпіл-
ля УГКЦ. Ув’язнення єпископ Симеон 
(Лукач) відбував у Станіславівській 
тюрмі. У в’язниці владика важко за-
хворів. Тюремні лікарі визначили, що 
це астма. Насправді ж це був туберку-
льоз легень.

У червні 2001 року Папа Іван Павло 
ІІ проголосив єпископа Симеона (Лу-
кача) блаженним.

Прес-служба Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ.

Як повідомив владика Йосиф 
(Мілян), Єпископ-помічник Київської 
архиєпарії УГКЦ, під час Літургії 
24 серпня в одну мить почнеться це 
спільне дійство в різних країнах сві-
ту згідно з часовими поясами.

Владика запросив усіх до Патрі-
аршого собору Воскресіння Хрис-
тового у День Незалежності, аби 
спільно помолитися за Україну.

Голос Церкви

Реквієм

Папа Франциск:
Завдяки Євхаристійній 
поживі вчимося, чим є небо

Блаженний нескореної Церкви

Закінчення. Початок на стор. 1.

Єпископи аргументують своє 
Звернення тим, що трохи мен-
ше ніж рік залишається до черго-
вих виборів Президента України 
і дещо більше року до обрання 
нового складу найвищого законо-
давчого органу нашої держави — 
Верховної Ради України. «Однак 
уже сьогодні спостерігаємо, як 
суспільство втягують у новий вир 
передвиборчих перегонів, міжпар-
тійних дискусій і полеміки, так що 
внаслідок політичних протистоянь 
опиняються під загрозою основні 
принципи державного буття нашо-
го народу», — зазначено у Звер-
ненні.

Тому попри святкування нам 
все ж таки треба звернути увагу на 
те, що духовний та національний 
оптимізм, який існував ще так не-
давно, сьогодні внаслідок війни на 
Сході України, тисячі жертв, існу-
вання й надалі корупції, затяжної 
економічної кризи, нерідко відхо-
дить на другий план. 

Можливо, саме тому україн-
ський народ приречений ще не-
відомо скільки часу «блукати пус-
тинею», щоб прийти до «обіцяної 
землі, текучої молоком і медом», 
очистившись спершу від усього 
нечестивого.

Незалежно від віросповідання, 
ми є дітьми одного Бога та грома-
дянами однієї держави. Пригадай-
мо сьогодні, що Господь наш Ісус 
Христос наголосив на тому, що 
ознакою Його учнів буде їхня любов 
між собою (Ів. 13, 35). Тому христи-
янин, чи він православний, чи гре-
ко-католик, чи будь-якого іншого ві-
росповідання, завжди покликаний 
проявляти до свого народу справ-
жню, а не лицемірну любов.

Зокрема, своєю діяльністю 
християнин, не розчаровуючись 
політичною та економічною ситуа-
цією в країні, завжди сприяє духо-
вному зростанню і добробуту його 
Батьківщини. Незалежність нашої 
держави — дар Божий, і за те, як 
ми ним послуговуємось, нестиме-
мо відповідальність не лише пе-
ред майбутніми поколіннями, але 
в першу чергу перед Подателем 
цього дару (Мт. 25,14-30).

Вітаючи себе навзаєм із Днем 
Незалежності, бажаймо один од-
ному, щоб українське суспільство, 
як птах, злітало у вир на крилах 
оптимізму і солідарності. Лише 
тоді насправді зможемо мати на-
дію на процвітання духовної та не-
залежної держави, чого щиро усім 
нам бажаємо, за що молимося 
і переживаємо. 

З Днем Незалежності!

о. Іван СТЕФУРАК,
головний редактор.

Тому у цей святковий 
день маємо унікальну 
можливість, залишивши 
осторонь усі негаразди, 
«єдиним серцем 
і устами» занести нашу 
молитву до Господа: 
«Боже великий, єдиний, 
нам Україну храни».

Причащаючись Христових Тіла і Крові, ми отримуємо життя Самого ж Бога. Про це Папа Франциск нага-
дав, коментуючи перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 19 серпня 2018 р., Ісусові 
слова, якими Він представляє Себе як «хліб живий, що зійшов з неба».

У День Незалежності відбудеться  
всесвітня синхронна молитва за Україну
24 серпня, у День Незалежності України, о 18.00 по всьому світу 
відбудеться виконання всесвітньої синхронної молитви за Украї-
ну «Боже Великий, Єдиний».

Анонс

https://www.vaticannews.va/uk/pope/news/2018-08/papa-zaklykav-ukrajinsku-molod-buty-myrotvorcjamy.html
https://www.vaticannews.va/uk/pope/news/2018-08/papa-zaklykav-ukrajinsku-molod-buty-myrotvorcjamy.html
http://ugcc.if.ua/
http://ugcc.if.ua/
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/08/19/0576/01243.html
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Людина і суспільство

Наша віра

«Не потоком шумних і га-
ласливих фраз, а тихою, 
невтомною працею любіть 
Україну!» 

(Митрополит Андрей Шептицький)

Коли після 13 років життя у Європі 
разом із сім’єю вирішили повернутись 
до України, на нас дивились, м’яко ка-
жучи, немов на божевільних. А дехто 
навіть скептично додав: «То ви що, па-
тріоти?...». Запитання звучало якось 
глумливо. Чи я є патріотом? Напевне, 
ні. Коли був Майдан, і на Хрещати-
ку вмирали люди, я відсиджувалась 
в теп лій Європі. Так, здавала гроші, 
які збирали в церкві на допомогу по-
терпілим, щоб якось «заглушити» го-
лос совісті. Але був серед знайомих 
і хлопчина, єдиний син у сім’ї, який не 
кинув якихось 100 Євро, а поїхав — 
і загинув… Ось хто був патріотом!

Він віддав своє життя за те, щоб ми 
зараз з вами їздили влітку на море з ді-
тьми, взимку — в Карпати кататися на 
лижах, зранку в кав’ярнях пили каву, 
а в неділю з друзями зустрічались за 
великим столом. А його, того хлопчи-
ни, немає… І таких хлопців — тисячі, 
імен яких ми не знаємо. Але їх мало 
назвати патріотами, вони — герої. Та 
повернувшись в Україну, зрозуміла, що 
патріоти — це всі ми, які живемо тут, 
в Україні. Де б ми не були, завжди за-
лишимось українцями. Але, живучи 

в Америці, чи можемо 
себе називати патріота-
ми? Не знаю. Хоч зі свого 
досвіду скажу: чим далі 
від кордонів України, тим 
більше почуття патріотиз-
му переповнює груди. За 
кордоном в наших діа-
спорах чудово зберігають 
традиції та звичаї, виши-
ванки вдягають чи не на 
кожне свято. Але легко 
бути патріотом у Канаді, 
важче залишитись ним, живучи в Украї-
ні. Патріот — це не той, хто кожен день 
вдягає вишиванку і на всіх перехрес-
тях кричить: «Слава Україні!», а той, 
хто, закотивши рукава, у своєму селі, 
містечку тихо будує державу. Мудрі 
слова Митрополита Андрея Шептиць-
кого влучно зауважують: «Не потоком 
шумних і галасливих фраз, а тихою, не-
втомною працею любіть Україну!”

«З чого ж почати?», — запитаєте ви. 
Почати треба з себе, чи краще сказати: 
своєї голови. В ній треба навести поря-
док. Бо ж нерідко нарікаємо на владу, 
яка погано керує, на лікарів, які погано 
лікують, на вчителів, які не вчать. А хто 
ці люди, звідки приїхали? Можливо, 
з Європи? Ні, це ми… Платимо хабарі, 
щоб влаштувати дитину до медичного 
університету, а потім дивуємось, чому 
в нас такі лікарі. Йдемо по місту і ви-
кидаємо сміття під ноги, а потім диву-
ємось, як всюди брудно. Переходимо 

дорогу на червоне світло, і нарікаємо, 
як жахливо їздять автомобілісти. Все 
чекаємо, поки хтось прибере, хтось за 
нас прийме рішення, хтось допоможе, 
порятує. В нас ще є покоління, яке зви-
кло жити під командою. Але Майдан 
виявив в Україні нове покоління молоді, 
«золотої молоді», яка не бажає кори-
тись абсурдним командам. Покоління 
молоді, народжених вільними, яка ду-
має, аналізує і готова покласти життя, 
щоб боронити свої ідеали та цінності. 

Блаженніший Любомир Гузар у од-
ному із своїх інтерв’ю ще у 2014 році 
говорив: «Те, що ми переживаємо 
сьогодні такий період волонтерства, 
бажання послужити, робити добро без 
зарплати — то вже незворотній пере-
виховний суспільний процес. Скільки 
дітей, молоді й старших за сорок ро-
ків бажають щось зробити, я вже не 
згадую тих, хто готовий іти на фронт 
воювати! Ми повинні бути свідомі, що 

є багато людей, які жертвують собою, 
своїм часом, своїм життям! Цей про-
цес перевиховання важкий. Але якщо 
іскра Божа людину запалить і вона 
починає думати, перед нею відкрива-
ються великі можливості. Коли нема 
можливостей? Коли люди не дбають, 
не хочуть, сидять закриті, заглушені. Я 
таких називаю — поклонники Леніна. 
Для них нормальні суспільні вартості 
не становлять інтересу…».

Кожен з нас повинен розуміти, що 
бути патріотом — це в наших інте
ресах. Бо якщо наша держава не буде 
мати для нас цінності, хтось зуміє її 
оцінити посправжньому? Їдучи на за-
робітки, щоб будувати хати, паркани, 
не задумуємось, що можемо втратити 
землю, на якій це все плануємо зво-
дити. Спілкуючись з українцями, які 
виїхали за кордон, зрозуміла, що вони 
за якийсь час планують повертатись 
на Батьківщину. А якщо повертатись 
буде нікуди? Чому скидаємо відпо-
відальність відбудовувати Україну на 
когось, поки ми займатимемося влас-
ними справами? Майдан доказав, що 
ми вміємо бути співвідповідальними 
та небайдужими. Здається, що загроза 
минула і ми знову стали тими україн-
цями, які кажуть: «Моя хата скраю». 
Якщо так думатимемо, так і буде, але 
можемо втратити і хату, і край…

Митрополит Андрей був пророком, 
на смертному одрі він пророкував 
Україні воскресіння. Завтра святкува-
тимемо 27му річницю Незалежності 
нашої держави. Давайте не загляда-
ти, як там в Європі, у сусідів. Робімо 
порядок у власній хаті та цінуймо те, 
що маємо. 

З Днем народженням тебе, вільна 
та незалежна Україно! 

Віра БІЛА.

Всемогучий Боже і Царю всесвіту, 
спасителю наш, Ісусе Христе, 
що всім серцем любиш увесь 

людський рід і своїм безмежним про-
мислом опікуєшся кожним народом 
зосібна!

Споглянь милосердно і на наш 
український нарід, і на кожний інший 
нарід, що з повною надією припадає 
до Тебе як до свого найліпшого Отця 
і премудрого Царя. Ми, діти цього на-
роду, покірно послушні Твоїй святій 
волі, любимо всі народи, що їх Ти 

відкупив Своєю святою кров’ю 
на хресті, а передусім любимо 
щирою християнською любов’ю 
наш український нарід. Тим то 
з любови до нього, а радше з лю-
бови до Тебе, наш Боже, блага-
ємо:

Прости йому всі провини, по-
прав всі його злі нахили, а скріпи 
добрі нахили; змилосердися над 
ним у всіх його потребах. Борони 
його перед усякою кривдою й не-
справедливістю ворогів.

Зливай на нього безнастанно 
Твоє щедре благословення.

Благаємо Тебе, наш Боже, 
про особливу опіку і поміч для 
нашого народу, щоб серед усіх 
переживань і спокус з боку світу, 
диявола і його слуг він міг за-
вжди зберегти небесне світло 
віри, перемагати витривалістю 
у добрім всякі труднощі і завжди 
належати до благословенного 

Твого Божого Царства, 

і тут, на цім світі, і в небесній батьків-
щині.

Дай нам ласку, щоб ми всі до од-
ного, залучені єдністю віри і союзом 
любови під Твоїм проводом і прово-
дом святої Вселенської Церкви, йшли 
завжди дорогами правди і справед-
ливості, любови та спасення. Пішли 
українському народові святих, вели-
ких своїх слуг, щоб прикладом і сло-
вом були його мудрими провідниками 
у всіх царинах нородного, суспільного 
й громадського життя.

Провідникам нашого народу дай 
світло Твоєї премудрости з неба, дай 
йому численне і добре та святе духо-
венство!

Заопікуйся його молоддю, щоб не 
тратила ласки святого Хрещення, щоб 
одержувала в родині й школі основне 
християнське виховання і виходила на 
пожиточних синів свого народу. Бла-
гослови всі наші родини, щоб батьки 
були зразковими й певними христия-
нами, а матері визначались мудрістю, 
побожністю й дбайливістю у вихован-
ні дітей. Заохоти багатьох із нашого 
народу до життя досконалішого, до 
святости. Поклич багатьох, у кожно-
му поколінні, до монашого стану, до 
геройських жертв за справи Церкви 
й народу.

Молитва Андрея Шептицького 
за Україну і український нарід

Просвіти всіх нас, нахили всі 
серця, щоб усі якнайліпше пізнава-
ли й цінили святу католицьку віру і, 
визначаючи її, почували себе щас-
ливими, стояли в ній непохитно, 
хоч би треба було понести й муче-
ничу смерть, та й щоб по законах 
святої віри уладжували своє життя.

Благослови також і дочасне до-
бро нашого народу.

Дай йому волю, щоб міг свобід-
но розвивати свої природні, Тобою 
дані, сили. Обдаруй його правди-
вою незіпсованою просвітою. Бла-
гослови його працю на всіх ділян-
ках науки, мистецтва й добробуту 
та благослови всіх і все, щоб наш 
нарід, живучи мирно та щасливо, 
міг добре Тобі служити, а з Твоєю 
поміччю одержати вічну небесну 
Батьківщину.

А Ти, Пресвята Богородице, Не-
порочноЗачата, Мати і Царице 
України, Святий Обручнику Йо-
сифе, покровителю Вселенської 
Церкви, святий Архангеле Михаїле 
і ви всі, покровителі українсько-
го народу, опікуйтеся завжди цим 
народом, щоб він став народом 
святим, щоб сповнив своє Боже 
післанництво, щоб навернув увесь 
Схід до світла віри, щоб причинив-
ся до світлого добра людського 
роду, щоб був поміччю і потіхою 
святої Вселенської Церкви та щоб 
приносив Вічному Цареві Безпере-
станну славу, честь і поклін на віки 
вічні. Амінь.

Патріотизм має бути 
в голові та серцісерці
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Цього року минає 125-а річниця 
з дня народження священному-
ченика Симеона Лукача. Бла-
женний Симеон Лукач увійшов 
в історію УГКЦ як священик, ви-
кладач морального богослів’я, 
духівник семінарії, підпільний 
єпископ. Однак, маловідомим 
залишається ще один аспект 
його служіння, а саме, як духів-
ника чернечої спільноти сестер 
Мироносиць.

Згромадження сестер Мироносиць 
під покровом св. Марії Магдалини 
було засноване 30 червня 1914 р. в с. 
Клюсів (околиця сучасного містечка 
Червоноград) на Львівщині. У 1929 р. 
сестри Мироносиці за сприяння бла-
женного єпископа Григорія Хомишина 
розпочали свою діяльність на терито-
рії Станиславівської єпархії у містечку 
Богородчани. Перші черниці до Бого-
родчан приїхали 23 грудня 1929 р. 

У архіві згромадження зберігають-
ся рукописні хроніки спільноти, які 
подають інформацію про життя сес-
тер Мироносиць від перших років їх 
діяльності аж до закриття монасти-
ря у 1946 р. Саме із рукописної хро-
ніки «Історія дому сс. Мироносиць 
(1929 — 1939). Том ІІ» отримуємо ін-
формацію про блаженного Симеона 
Лукача як духівника, або як його на-
зивали сестри «надзвичайного спо-
відника та отця духóвника», спільно-
ти Мироносиць.

З архівних матеріалів дізнаємося, 
що 18 червня 1930 р. настоятелька 
монастиря с. Веньямина Бойко, пере-
буваючи у м. Станиславові, відвіду
вала єпископа Григорія Хомишина, 
і при тій нагоді просила преосвящен-
ного Григорія про призначення духо-
вного провідника для згромадження. 
Владика Хомишин із відповіддю не за-
барився. Уже 21 червня 1930 р. впер-
ше як духовний провідник о. Симеон 
Лукач відвідав сестер Мироносиць 
у Богородчанах. Хроніка подає, що всі 
бажаючі могли приступити до святої 
тайни Сповіді, а 22 червня о. Симеон 
відслужив для черниць Божественну 
Літургію та виголосив духовну науку. 
Саме цього дня, згідно з даними хро-
ніки, припадало в літургійному кален-
дарі свято Пресвятої Євхаристії. 

Блаженний Симеон Лукач викону-
вав служіння духівника згромадження 
Мироносиць впродовж п’яти років — 
з 1930 р. до 1935 р. У хроніці монас-
тиря записано, що о. Симеон Лукач 
«приїжджав до сестер кожного місяця 
із Сповіддю та духовною наукою». Як 
духівник спільноти о. Лукач брав ак-
тивну участь у житті монастиря. Так, 
отецьдухівник приготовляв монахинь 
до складання чернечих обітів чистоти, 
убожества і послуху через триденні 
реколекції, які відбувалися кожного 
року в грудні місяці. Адже, згідно з тра-
дицією, сестри Мироносиці складали 
чернечі обіти на празник Непорочного 
Зачаття Пречистої Діви Марії. Також 
разом із преосвященним Григорієм 
Хомишиним о. Симеон Лукач служив 
Божественну Літургію у монастирі на 
свято св. Марії Магдалини — покрови-
тельки згромадження. Спішив блажен-
ний до монастиря і у важкі хвилини: 13 
лютого 1932 р. отець Симеон уділив 
святу тайну Єлеопомазання сестрі
настоятельці Веньямині Бойко, яка 21 
лютого цього ж року відійшла з життя.

Під час відвідин спільноти Мироно-
сиць о. Симеон мешкав у резиденції 
преосвященного Григорія Хомишина 

у Богородчанах. З архівних матеріа-
лів довідуємося, що він приїжджав до 
Богородчан на літні канікули разом із 
владикою Григорієм. У 1932 р. о. Си-
меон проживав у Богородчанах з 30 
червня до 16 серпня, а в 1933 р. — 
з 15 липня до 1 вересня. У цей період 
о. Лукач щоденно служив у монастирі 
Божественну Літургію та виголошу-
вав, як згадували сестри, «дуже гарні 
духовні науки». 

Преосвященний Григорій Хомишин 
особисто відвідував сестер Мироно-
сиць у Богородчанах, цікавився що-
денним життям спільноти, дбав про 
духовний розвиток. З архівних джерел 
довідуємося, що часто блаженний 
Григорій давав своє авто о. Симеону 
Лукачу, щоб він поїхав із Станисла-
вова до Богородчан відвідати сестер. 
Інколи блаженний Симеон приїжджав 
до Богородчан автобусом. Так, коли 
захворіла уже згадувана с. Веньями-
на, то у хроніці знаходимо наступний 
запис про приїзд до монастиря о. Лу-
кача: «Преосвященні (єпископ Г. Хо-
мишин — с. А. М.) рано вислали отця 
духовника своїм автом, бо автобус 
приїжджає пізніше, а вони хотіли ско-
ро, щоб хора (йдеться про с. В. Бой-
ко — с. А. М.) довго не чекала».

Відомо, що блаженний Симеон Лу-
кач народився 7 липня (1893 р.), архів-
ні ж матеріали згромадження Мироно-
сиць подають інформацію про небес-
ного покровителя владики Симеона. 
Згідно з даними хроніки монастиря, 
о. Симеон свої іменини святкував 3 
серпня, коли припадала пам’ять пре-
подобного Симеона Христа ради юро-
дивого. Сестри Мироносиці цього дня 
складали найкращі побажання для 
свого духівника, відвідуючи його або 
у семінарії, або ж у резиденції пре-
освященного Хомишина в Богородча-
нах. Монахині занотували смиренні 
слова подяки від блаженного Симео-
на Лукача, які були скеровані до них 
на іменини 3 серпня 1932 р.: «Дякую 
сестрам, що в день моїх іменин мене 
так гарно привітали, на що я собі ціл-
ком не заслужив, бо то, що я тут при-
їжджаю, то не з моєї волі, тільки з волі 
їх екселенції (йдеться про єпископа 
Г. Хомишина — с. А. М.), якби їх екс-
еленція мені б не поручили, то я тільки 
б знав сестер з назви…».

Служіння духівника для Згрома-
дження сестер Мироносиць виконував 
блаженний Симеон Лукач до 2 січня 
1935 р., опісля преосвященний Григо-
рій Хомишин передав духовний про-
від згромадження отцям Василіянам. 
Однак, о. Симеон Лукач і в подальші 
роки відвідував спільноту Мироно-
сиць. З архівних джерел дізнаємося, 
що Божественну Літургію у монастирі 
о. Симеон служив 30 липня 1937 р., 
щоденно з 6 серпня до 6 вересня 1937 
р., 23 липня 1938 р., 1 липня 1939 р. 
тощо. Також о. Симеон Лукач був за-
прошений на 25літній ювілей згрома-
дження 4 серпня 1939 р., цього ж дня 
він відслужив Божественну Літургію 
у монастирській каплиці разом із вла-
дикою Григорієм Хомишиним та ієрм. 
Юліаном Дацієм ЧСВВ — засновни-
ком згромадження Мироносиць.

Хроніка «Історія дому сс. Мироно-
сиць (1929 — 1939)» описує події до 
вересня 1939 р., коли ситуація карди-
нально змінилася з приходом радян-
ських військ. Однак, можемо припуска-
ти, що сестри Мироносиці і в подальші 
роки підтримували зв’язок із блажен-
ним Симеоном Лукачем. Адже части-
на монахинь після 1946 р. продовжу-
вала проживати у с. Ляхівці (сучасне 
с. Підгір’я — с. А. М.) Богородчансько-
го району. Відстань від с. Ляхівці до 
с. Старуні, родинного села блаженно-
го, в якому він проживав останні роки 
свого життя, становить лише декілька 
кілометрів.

Таким чином, священномученик 
Симеон Лукач у служінні для згрома-
дження Мироносиць був особою над-
звичайної посвяти, глибокої віри та 
довіри до Бога, він з великою пиль-
ністю та ревністю виконував доручені 
обов’язки. Мученицька смерть стала 
підтвердженням його великої любові 
до Христа, якого блаженний насліду-
вав, а в кінці довів Йому свою вірність 
жертвою власного життя. Про правди-
вість злуки блаженного Симеона Лука-
ча з Христом свідчила його рішучість 
та безкомпромісність з переслідувача-
ми. А цих декілька штрихів із хроніки 
монастиря нехай доповнять духовний 
портрет великого Христового пасти-
ря — блаженного Симеона Лукача.

с. Андрея МАСЛІЙ, 
Мироносиця.

Господи Ісусе Христе, Ти — наша сила 
і надія в різних життєвих нещастях, 
будь нам завжди підтримкою і опікою. 

Навчи нас з терпеливістю і без нарікань пе-
реносити недуги літнього віку. Дай нам по-
трібної сили, щоб ми могли належно корис-
туватися Твоїми дарами земними і вічними, 
бо ти живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.

Світочі

Блаженний Симеон Лукач — 
духівник Згромадження сестер Мироносиць

Молитва

Молитва 
у старості 
й самотності
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З 7 по 9 серпня при парафії Ве-
ликомученика Димитрія, що у с. 
Дитятин, з благословення па-
роха о. Миколи Цимбалістого 
проводився дитячий христи-
янський табір «Веселі канікули 
з Богом». Для місцевих пара-
фіян табір став справжнім від-
криттям, адже відбувався він 
вперше. Та найбільш вражени-
ми залишилися найменші пара-
фіяни, для яких веселі банси, 
майстер-класи та деякі ігри ста-
ли справжньою новинкою. Діти 
мали можливість переконатися, 
що бути з Богом — це справді 
весело.

Основною катехитичною темою 
табору було роздумування над жит-
тям українських новомучеників, які 

є чудовим прикладом всецілої по-
святи свого життя Богові, Церкві  
та ближнім.

Кожного дня учасники християн-
ського табору єдналися у спільній мо-
литві Божественної Літургії. Всі мали 
можливість приступити до Святого 
Таїнства Покаяння, щоб бути не про-
сто слухачами, але справжніми послі-
довниками святого життя українських 
новомучеників.

Завершився табір великим квестом, 
тобто інтелектуальноспортивною 
грою, перемогти у якій можна лише 
завдяки командній єдності. Квест, 
певною мірою, відображає природу 
Церкви: бути об’єднаними навколо 
Євхаристійного Христа у спільному 
змаганні до святості. Такий висновок 
став підсумком трьох таборових днів, 
протягом яких у душах дітей сіялися 
зерна Божого Слова, щоб прорости 
стократним плодом у відповідний час.
Прес-служба Більшівцівського деканату

У церкві св. Дмитрія с. Явче (па-
рох о. Михайло Ільків) відбулася 
Архієпархіальна канонічна візи-
тація, яку очолив о. Іван Репела. 
За допомогою візитації формуються 
й поглиблюються взаємини з духо-
венством, вірними та іншими членами 
єпархіальної спільноти. Одночасно 
візитація є дієвим способом мотиву-
вання всіх вірних до віднови власного 
християнського життя і до більш ін-
тенсивного апостольського служіння. 
Отож відбулося ознайомлення зі ста-
ном парафії та храму. Опісля — мо-
литва, Свята Літургія, наука о. Івана. 

У храмі св. Івана Богослова с. Во-
скресінці, де парохом о. Андрій 
Тимончак, відбулася деканальна 
візитація, яку очолив декан Бука-
чівський о. Мирослав Любінець. На 
цю подію зібралося багато парафіян, 
а також дітей. В часі візитації було 
заплановано освятити капличку, яка 
знаходиться на місцевому цвинтарі. 
Там щоденно у вечірній час парафія-
ни збираються на молитву вервиці за 
мир в Україні. Це гарно облаштова-
не місце якраз при вході на цвинтар. 
Опісля відбулися виступи на патріо-
тичну й духовну тематику.

В селі Козарі (парох о. Дмитро 
Ярич) триває інтенсивна робота 
по завершенню новозбудованої 

церкви, освячення якої запланова-
не на 27 жовтня цього року. Зараз 
проводяться роботи з облаштування 
фасаду храму та упорядковується 
прилегла територія. Варто зауважити, 
що грекокатолицька громада села не-
величка. Отож завдяки меценатам та 
з приходом на парафію молодого свя-
щеника стало можливим завершення 
будівництва храму Божого. 

Митрополит та Архієпископ Іва-
но-Франківський Володимир Ві-
йтишин поблагословив греко-като-
лицьку громаду села Журавеньки 
(парох — о. Дмитро Ярич) на вста-

новлення Хресної Дороги в лісі, де 
на самій горі є гарне джерело питної 
води. Згідно зі свідченнями старожи-
лів, колись на тому місці був чоловічий 
монастир. Тут справді дуже тихе й ма-
льовниче місце, яке налаштовує на 
молитовний настрій. У майбутньому 
тут планується проводити духовні ре-
колекції, відправи та освячення води. 

У селищі Букачівці та в с. Підми-
хайлівці нещодавно завершився 
літній табір для дітей, який прово-
дила парафіянка студентка Катехи-
тичного інституту Вікторія Наконеч-
на з двома помічницями — Марією 
та Христиною. Окрім духовної на-
уки, учасники табору пізнавали Божу 
любов через різноманітні веселі ігри, 

банси та спів, які проводили аніма-
тори табору о. Дмитро Ярич та семі-
нарист Віталій Микієвич. Родзинкою 
таборування стало спільне приготу-
вання та випікання просфори, на якій 
наступного ранку служилась Літургія. 
Кожен учасник табору мав змогу без-
посередньо взяти участь у приготу-
ванні Святих дарів для Проскомидії, 
приносячи власно спечену просфору. 
Велика вдячність батькам, які займа-
лися організаційними питаннями, при-
готуванням їжі, прибиранням, а також 
забезпечили місце проведення табо-
ру. Насамкінець відбулася ватра, на 
якій діти на паличках підсмажували 
кукурудзу, яблука, картоплю, сосиски. 
Було дуже весело. Діти протягом цих 
днів дуже згуртувалися, а тому розлу-
чалися зі сльозами на очах, висловив-
ши побажання, щоб наступного року 
збільшити кількість днів таборування. 
Завершилися «Веселі канікули з Бо-
гом» пам’ятною світлиною.

До річниці відходу у вічність 
краєзнавця вихідця з Підмихайлів-
ців Ярослава Польового готується 
книга пам’яті про його життя й ді-
яльність. Він — історик, член упра-
ви Львівського земляцтва братівро-
гатинців, автор та упорядник видань 
«Духовенство Рогатинщини», «Ста-
рожитності Рогатинщини». День пре-
зентації книги про Я. Польового буде 
повідомлено додатково.

Протягом літніх канікул зі всьо-
го Букачівського деканату діти пе-

ребували на відпочинку в таборі 
у Підлютому. Дітям все сподобалося: 
умови проживання, стосунки з аніма-
торами, окремі з них тут відпочивали 
другий рік поспіль.  Аніматорисеміна-
ристи разом з отцемдухівником про-
водили дітям духовні науки, де кожен 
зміг поповнити свої знання про Бога. 
Дбали тут і про фізичний розвиток та 
відпочинок дітвори. Кожний день дару-
вав багато радості й незабутні емоції. 
Дуже добре, що в нашій церкві є таке 
місце для проведення дозвілля дітей 
серед чудової Карпатської природи. 
Щасливі діти повернулися до своїх до-
мівок з неймовірними враженнями про 
перебування на «Веселих канікулах 
з Богом». 

У Букачівському деканаті є три 
священики-емерити і дуже приємно 
те, що вони не покинуті, не забуті. 
Хочу подякувати Архієпархіальному 
управлінню та економічному відділу 
ІваноФранківської Архієпархії за те, 
що піклуються про таких священиків, 
ті отці, які прийшли після них на пара-
фію, опікуються ними та надають до-
помогу в різних потребах. 

Принагідно через газету «Нова 
Зоря» хочу подякувати також підпри-
ємцям Букачівців, зокрема родині Ти-
блевичів та Володимиру Василюку за 
те, що з розумінням ставляться до по-
треб парафіян та храму Божого.

о. Мирослав ЛЮБІНЕЦЬ,
декан Букачівський.

На світлинах: освячення каплички 
у с. Воскресінці; учасники 
християнського табору селища 
Букачівці. 

З життя парафій

Вісті з Букачівського деканату

Бути з Богом — справді весело
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Проходять дні, за ними — міся-
ці та роки, формуються століт-
тя і все піддається впливу та 
певним змінам. Та є цінності, які 
завжди будуть вічними. Це Бог, 
родина і Україна. Все це з нами 
змалечку. І від нас залежить, яку 
роль вони відіграють у нашому 
житті. Неодноразово буду по-
вторювати, що віра і люди — це 
тісно взаємопов’язані поняття, 
які варто знати.

Ця історія про тих, хто заклав свою 
лепту у будівництво храму Успіння 
Божої Матері, що знаходиться у слав-
ному селі Крихівці ІваноФранківської 
міськради. Йдеться про людей, які 
ревно служили Богу, не цуралися сво-
єї віри. Це ті, хто отримали покликання 
стати священиками, а також ті, хто дав 
їм поштовх та став їхнім учителем. Це 
також всі ті, хто щонеділі поспішав до 
церкви. Це історія про всіх. 

Цього року парафія с. Крихівці ма-
тиме визначну подію — 90 років слу-
жіння Богу, а це 32850 днів щирої мо-
литви. Сьогодні з гордістю хочу згада-
ти імена священнослужителів і мирян, 
які назавжди закарбуються в пам’яті 
жителів села та на скрижалях історії 
нашої церкви. 

Перегорнувши сторінку назад, хочу 
розповісти про минуле та сучасне, 
а саме про двох священиків — отця 
Мар’яна Васьківа та отцямітрата Во-
лодимира Чорнія. Отець Мар’ян був 
людиною, посланою Богом. Недарма 
він став священиком. Це той отець, 
котрий знаходив підхід до кожного 
мирянина. Він не боявся радянського 

тоталітаризму. У світлої пам’яті отця 
Мар’яна був свій покровитель — Гос-
подь, Який завжди скеровував його на 
шлях істинний. Рівно двадцять п’ять 
років він служив Всевишньому та 
своїм парафіянам. 
Незважаючи на по-
году, на внутрішній 
стан справ у дер-
жаві, на погрози 
й переслідування, 
отець був вірним 
слугою Божим. 
У 1990 році з ініціа-
тиви отця Мар’яна 
Васьківа було здій-
снено повернен-
ня парафії у лоно 
УГКЦ, ініціативну 
групу очолив Я. Ді-
внич та Р. Павлюк. 
Ще за життя отець 
Мар’ян Васьків пе-
редав своє служін-
ня отцюмітрату Во-
лодимиру Чорнію, 
який на той час був 
канцлером ІваноФранківської єпархії 
УГКЦ. Відтоді отець Володимир про-
довжує бути духовним батьком для 
своїх вірних, він іде в ногу з новітніми 
тенденціями і розуміє молодь. Це той 
священик, який добре вчить. На да-
ний момент отець Володимир Чорній 
разом з отцем Миколою Мазуриком 
активно займаються усіма процесами 
будівництва уже нового храму — По-
крови Пресвятої Богородиці.

Хочеться відмітити, що Крихівці — 
це земля вірних парафіян, це місце, 
котре виховало не одне покоління 

священиків. Серед них: о. Олексій 
Саранчук, о. Микола Мазурик, о. Ві-
талій Микитин, о. Роман Влашин, 
о. Миро слав Татумиряк, отецьмонах 
Микола Гаврилюк. Саме ці люди ви-

явили бажання поглибити своє хрис-
тиянство, постійно контактувати з Бо-
гом та людьми, прославляти Бога. 

Чималу роль у історії Крихівецько-
го храму відіграли ревні парафіяни 
села, старші брати та сестри церкви, 
паламарі, дяки, що служили. Серед 
них: Юрій Івасюта, Петро Дівнич, Ро-
ман Дівнич, Ярослав Дівнич, Анаста-
сія Будзенко, Марія Яремин, Надія 
Саранчук, Степан Стефанишин, Ро-
ман Заркевич, Парасковія Дорощук, 
Марія Дівнич, Андрій Доцяк та багато 
інших. Керівниками хору були Дмитро 

Влашин, Володимир та Зеновія Тка-
чук. 

Це люди, які у своєму житті повніс-
тю покладалися на Бога. Це ті, хто 
припадали до Христа в першу чергу, 

старалися бути чисти-
ми і вірними. Власне, 
й місцева влада, а саме 
сільська рада завжди до-
помагала нашій церкві. 
Співпраця церкви і вла-
ди завжди була на висо-
кому рівні. Дякуємо усім 
сільським головам: Фе-
дору Вацебі, Роману Та-
рафанюку, Василю Вла-
шину, Мирону Гаргату.

«Де буде скарб Ваш, 
там спочине і серце 
Ваше». Ці слова спону-
кають нас дбати про ду-
ховні скарби, а особли-
во — за матір Церкву. Ко-
жен священик на Боже-
ственній Літургії згадує 
фундаторів, доброчинців 
святого храму. Тому, до-

рогі брати і сестри, щиросердечно ві-
таю пароха отцямітрата Володимира 
Чорнія та отця сотрудника Миколу Ма-
зурика, усіх священиків, яких виплека-
ло лоно Крихівецької церкви, а також 
усіх вірних з 90річним ювілеєм храму 
Успіння Матері Божої.

«Господи, благослови тих, що бла-
гословляють тебе, освячуй тих, що на-
діються на Тебе. Спаси, Боже, людей 
твоїх, охорони тих, що люблять красу 
дому твого».

Парафіянин — отець  
Любомир СТЕФАНИШИН.

У 1852 році була збудована нова 
дерев’яна церква вже в іншому міс-
ці — поблизу «Цісарської дороги», де 
тепер збудована нова церква.

Парохіяльна резиденція в 1941 році 
під час великої повені була зруйнована.

Дерев’яна церква Святого Миколая 
в 1988 році та всі церковні книги згоріли. 
Церкву спалили войовничі атеїсти за 
«розпорядженням» райкому компартії. 
Свідками підпалу була вахта буровиків, 
які опівночі поверталися з роботи. 

Згоріло все дотла, а злочинці, як 
тільки побачили, що збігаються люди, 
поспіхом залишили місце події. У селі 
Рахиня церкву розтягнули трактором, 
в селі Гериня – спалили в 50х роках 
ХХ століття, у місті Болехові відпустову 
капличку Різдва Пресвятої Богородиці 
у лісі ДП «Болехівське лісове господар-
ство» в урочищі «Бучники» та криничку 
зруйнували і засипали землею, не пус-
кали людей туди молитись, змушуючи 
вчителів та дружинників чергувати на 
великі релігійні свята.

З 1921 по 1932 роки парохом села 
Гошів був о. Петро Стернюк — зять 
о. Горникевича. Дід о. Петра Стер-
нюка — Яків Стернюк був дяком та 
родичем Митрополита Володимира 

Стернюка. Отець Петро Стернюк при-
діляв увагу не тільки праці, але також 
і громадській роботі.

Багато працював з парафіянами, 
проводив читання і обговорення газет, 
журналів, а також читання творів Іва-
на Франка, Тараса Шевченка та інших 
українських письменників. Розучував 
пісні, колядки, вів церковний та світ-
ський хори. За його ініціативи було 
закуплено музичні інструменти та ор-
ганізовано струнний оркестр. В цій 
роботі велику допомогу надавали отці 
Василіяни Гошівського монастиря. 

За ініціативи о. Петра Стернюка 
проводилось збирання коштів на будо-
ву читальні. Читальня була побудова-
на і її відкриттяосвячення відбулося 
багатолюдно й урочисто з промовами 
і концертами. У читальні «Просвіти» 
проводились збори товариств з різни-
ми відділами. 

Отець Петро Стернюк помер 10 
жовтня 1936 року, на 56у році життя, 
внаслідок запалення легень.

Після смерті о. Петра Стернюка па-
рохом у с. Гошів став о. Кипріян Домб-
чевський, який був рукоположений на 
священика в 1934 році єпископом Йо-
сипом Сліпим. У 1939 році був зааре-

штований поляками, а в 1944 році — 
німцями. Втретє його заарештували 
в 1950 році більшовики, і до 1956 року 
у Сибірських таборах о. Кипріян Домб-
чевський працював різноробочим на 
будовах комунізму. Після повернен-
ня з тюрми ревно служив у підпільній 
УГКЦ, а після її легалізації став паро-
хом в с. Лісна Слобідка біля м. Коло-
миї. З нагоди 60річчя священства 
отримав звання митрофорного протоіє-
рея, нагрудний хрест і надреберник від 
Кардинала Мирослава Любачівського.

Щойно грекокатолики домоглися 
легалізації УГКЦ, громада с. Гошева 
збудувала на території спаленої церк-
ви каплицю, в якій, вийшовши із під-
пілля, священики відправляли Святі 
Літургії. Одночасно йшла підготовка 
до будівництва нової церкви, яку гро-
мада вирішила споруджувати на місці 
спаленої. Тільки довелося розширити 
площу під будівлю. Архітектор Зеновій 
Андрусишин, родом з м. Болехів, зро-
бив проект нової церкви Святого Ми-
колая. Наріжний камінь у фундамент 
будови було закладено в 1991 році. 
Наглядав за будівельними роботами 
заслужений будівельник України, жи-
тель с. Тяпче Василь Дяків.

Зводили храм св. Миколая всією 
громадою. Кожен житель с. Гошів вніс 
свою лепту в будівництво нової пара-
фіяльної церкви в селі Гошів. Окремі 
парафіяни жертвували значні суми 
грошей. Було багато людей, які без-
коштовно, жертовно працювали від 
закладення фундаменту аж до завер-
шення будівництва. Чималий внесок 
у будову церкви вклали і сільські гос-
подині, які по черзі готували для будів-
ничих смачну їжу. Зі своїх заощаджень 
жертвували кошти жителі діаспори, 
вихідці з села Гошів, а також придба-
ли апаратуру для озвучення храму. 
Приклалися до будови храму парафі-
яни інших міст і сіл, а також місцева 
влада. Розмальовували церкву мистці 
з Львівського художнього інституту.

У травні 2001 року Божого церк-
ву святого Миколая освятив єпископ 
Софрон Дмитерко ЧСВВ у супроводі 
багатьох священиків. Парохом нової 
церкви Святого Миколая став о. Ва-
силь Лесів, який був священиком під-
пільної УГКЦ. Після смерті о. Василя 
Лесіва адміністратором парафії при-
значений о. Дам’ян Кастран ЧСВВ, 
а сотрудником — о. Василь Щеглюк. 

Тож приходьмо до цього чудово-
го храму святого Миколая зі своїми 
молитвами, турботами, радощами 
й смутком, і тут знайдемо душевний 
спокій.

Богдан КАПКО, 
дяк-регент церкви св. Миколая 

Болехівського деканату.

Ювілеї

Святині

Церква святого Миколая в Гошеві

На перехресті духовного минулого та сьогодення

У селі Гошів перша дерев’яна церква була збудована та освячена в 1428 році в урочищі «Обо-
лоня» неподалік річки Лужанка. Поблизу церкви був цвинтар, а трохи далі — резиденція, в якій 
жила сім’я священика.
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Поміркуймо: щоб уміти пекти хліб, 
малювати картини, водити автомобіль, 
неодмінно потрібно вчитись, а вихову-
вати дитину в любові — начебто ні. Чи 
не надто самовпевнено вважати, що 
все складеться саме собою. Ніби при 
народженні немовляти батьки автома-
тично отримують усі необхідні знання 
щодо правильного виховання дитини. 
Звичайно, у вихованні дитини мамі 
багато в чому допомагає сама приро-
да, але це більше стосується догляду 
за немовлям. Труднощі починаються, 
коли дитина дорослішає. Тут начебто 
знову просто: дитина повинна слуха-
ти, а ми — вказувати, що і як робити, 
адже нам видніше. Страшно уявити, 
якою виросте дитина, якщо до неї за-
стосовують таку методику. Завданням 
люблячих та мудрих батьків є вихова-
ти грамотну, свідому і гармонійну осо-
бистість, відповідальну та цікаву, яка 
щодня відкриває щось нове в цьому 
світі, нерідко завдаючи цим чимало 
клопотів дорослим.

Гаррі Чепмен та Рос Кемпбел у сво-
їй книзі «П’ять мов любові до дітей» 
стверджує, що діти сприймають бать-
ківську любов як певну мову спілку-
вання. Якщо ж батьки не знають, яка 
з п’яти мов є основною для їхньої ди-
тини, існує небезпека, що через не-
правильне подання наших намірів ми 
не зуміємо відповідно виразити нашої 
любові до дітей. І цим можемо за-
вдати їм непоправної шкоди. Дитина, 
яка знає, що її люблять, почувається 
в безпеці. А це допоможе виховати ди-
тину відповідальною, зрілою особою. 
Коли дитина відчуває, що її люблять, 
то належно сприймає батьківський 
провід у всіх аспектах, слухатиметься 
та не буде впертою. Є ще одна причи-
на, чому так важливо розмовляти з ди-
тиною всіма п’ятьма мовами любові — 
ви даєте дітям приклад, як слід люби-
ти ближнього. Так само, як і ви, діти 
зможуть дарувати та приймати любов. 
Лише дитина, яка знає, що її люблять, 
зможе показати найкращі результа-
ти. Часто можна почути нарікання від 
батьків про те, що начебто вони нічого 
не жаліли для дитини і «зірку з неба 
могли дістати», а дитина неслухняна, 
завдає немало прикрощів. Чому так? 
Бо батьки не люблять дитини в той 
спосіб, у який дитина могла б цю лю-
бов зрозуміти.

У кожної дитини є емоційні потреби, 
завдяки яким вона формується у ди-
тинстві та юності. Як автомобіль, що не 
може рушити з місця без пального, так 
і дитина не може розвиватися, якщо її 

емоційні потреби не будуть задоволе-
ні. Проведіть невеличкий експеримент. 
Запитайте свою дитину, чи знає вона, 
що ви її любите. Якщо відповідь буде 
ствердною, попросіть дитину поясни-
ти, чому вона так вважає. Якщо дитина 
не зможе пояснити своєї думки, швид-
ше за все ви не розмовляєте голов-
ною мовою любові для вашої дитини. 
Зауважу, що для дітей до 5 років цей 
експеримент не вдасться, бо найчасті-
ше діти цього віку використовують усі 
п’ять мов любові дуже активно.

Звісно, у наш час, коли батьки за-
ледве знаходять час на мінімальне 
спілкування зі своїми дітьми, бо й ма-
теріальні потреби наших дітей повинні 
бути забезпечені (а їх ми ставимо на 
перший план), про які пошуки «мов 
любові» можна говорити! Та всетаки 

краще знайти час, бо можемо запла-
тити велику ціну.

Та що ж це за мови, про які я так 
довго розповідаю? Найпершою мовою 
любові, якою спілкуються багато дітей, 
є спільне проведення часу. Якщо ця 
мова для вашої дитини є основною, то 
ви зазвичай чуєте: «Мам, ну мам, да-
вай пограємось» або: «Почитай мені 
казочку». Дитина вимагає неподільної 
уваги до себе. І коли такій дитині ви 
просто купите гарну іграшку, то дитина 
не збагне, що цим жестом ви виявляєте 
свою любов. Та коли ви відкладете свої 
справи і вмоститесь на підлозі та разом 
побавитесь цією забавкою — ось тоді 
вона справді зрозуміє, що ви її любите.

Наталія ПАВЛИК, 
педагог.

Юлія Вінтоняк, сще Обертин 
Тлумацького району.

1. Україна — це краї-
на, в якій я народилася 
і живу. Це — мій дім. Без 
України я є безхатько. 
Я пишаюся тим, що є 
українкою. Незважаючи 
на складні часи, я все ж 
вірю у краще майбутнє.

Для мене незалежна 
Україна — країна, в якій 

кожен почувається щасливим, у безпеці. Це 
добре розвинена країна, в якій для кожного 
знайдеться робота, щоб не довелось їхати на 
заробітки для виживання. Це країна, в якій 
віддають належне пенсіонерам, адже тільки 
завдяки їм ми маємо наше сьогодення. Це 
країна, де влада дбає про свій народ, а не 
про себе, це країна без війни.

2. За кордоном жити не хочу, бо що ста-
неться з країною, якщо всі захочуть поїхати за 
кордон? Тільки разом — ми сила. Без народу, 
який вірить у майбутнє своєї країни і прагне 
до кращого, країна мертва.

Валерія Худзіцька,  
м. ІваноФранківськ.

1. Для мене незалежна 
Україна — це толерантна, 
європейська держава, де 
наші відновлені традиції та 
історія. Вона відкрита до 
всього нового, що диктує 
час, тут немає стигми і дис-
кримінації, є простір для 

спонтанності, творчості, креативних і прогресивних 
ідей. 

Україна дала мені можливісь відвідувати дитячий 
садок, навчатись в школі, в університеті, подорожу-
вати землею, на якій я живу, лікуватись, коли хворію, 
захист та безпеку.

2. За кордоном жити не хотілось би, тому що не 
могла б займатись тим, чим хочу, і тим, що можу ро-
бити тут. Подорожувати й дізнаватись про інші куль-
тури та побут хотілось би.

Володимир Іванів, м. Київ.
1. Незалежна Україна — це прагнення на-

ших предків про волю, це їхня мрія. Кожен 
з нас посланий Богом в той чи інший час, в той 
чи інший період, в ту чи іншу державу, в ту чи 
іншу культуру. Маємо йти за цим покликанням, 
кожний у свій спосіб. Якщо ми почнемо втікати 
з країни, то хто буде будувати державу? Дер-
жава починається з кожного з нас!

2. За кордоном я бував, зокрема в Словенії, 
Угорщині, Польщі, Італії, однак хотів би жити 
на рідній землі.

Тетяна та Ігор Волошини, 
м. Дніпро.

1. Ми з чоловіком народились 
майже на зорі незалежності. Тут, 
в Україні, уся наша велика родина, 
друзі.

2. Поїздки за кордон можливі як 
екскурсія чи відпочинок. Жити там 
не хотіли б. Маємо приклад з особистого кола. Брат 
та друзі були за кордоном і повернулись. Сказали, що 
жити там не хочуть. 

R R R R R
Отець Михайло Лав-
рук, парафіяльна та 
економічна рада, 
церковний хор, пара-
фіяни храму Різдва 
Пресвятої Богороди-
ці с. Блюдники Га-
лицького деканату 

вітають з 50річчям від дня народження та 
25річчям керівництва церковним хором

п. Руслана СИРОТИНСЬКОГО.

Нехай прожиті роки залишають тільки 
світлі спогади, а майбутнє готує багато 
щасливих літ, сповнених радістю, до-
бром, надією. Хай Ваше служіння буде 
нагороджене на землі людською поша-
ною, мудрістю, добротою, терпінням, ви-
важеністю та духовною силою.

Молитовно бажаємо Вам міцного 
здоров’я, щастя, радості, миру й достат-
ку. Господнього Вам благословення, опі-
ки Пресвятої Богородиці для Вас та Ва-
шої родини на довгий вік, на многії літа!

27 років Незалежності України

Батьки і діти

Ми — українці!

Як правильно сказати дітям «Люблю»?
Безсумнівно, що наші діти — це найцінніше та найважливіше, це те, що надає нашому життю сенсу. Усе, 
що ми робимо, робимо заради них. Ми любимо їх усією нашою сутністю. Та чи знають наші діти про 
нашу любов? Не все так просто. Задумуючись над цим питанням, часто жахаюсь, якими безвідпові-
дальними та зарозумілими є ми, дорослі.

Діти незалежної України — нове покоління, яке народилося і живе у вільній дер-
жаві. Хто вони, чим живуть та з якими проблемами зустрічаються? Напередодні 
найважливішого державного свята ми поставили їм такі два запитання: чим для 
вас є незалежна Україна? чи не хотіли б ви жити за кордоном?

Вітаємо!

Спілкувалась Юлія БОЄЧКО.
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У чині освячення візьмуть 
участь: Блаженніший Свято
слав, Пред стоятель УГКЦ, та 

кустодій (хранитель, страж) Святої 
Землі о. Фра ческо Паттон, ЧБМ. Він 
привезе камінь із Гробу Господнього, 
який вмонтують у копію споруди в За-
рваниці.

Унікальний комплекс «Український 
Єрусалим» вміщає у собі копії най-
більших християнських святинь Святої 
Землі. Будівництво цього об’єкта роз-
почалося влітку 2014 році.

До комплексу входять:
• Голгофа — гора, на якій розіп’яли 

Ісуса Христа;
• Оливний город, де Ісус молився 

перед арештом;

Щиро дякуємо голові Тисменицької райдержадміністрації п. Семанюку 
Івану Миколайовичу за виділений транспорт, щоб доправити дітей на 

проведення «Канікул з Богом» в урочище Підлюте.
Громада с. Підлужжя.
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Хобі

* * *
Синьожовтий прапор волі
Через терня кровіболі.
Не журіться, посміхніться,
Краще Богу помоліться.

Ми живі і будем жити,
Не зламати нас, не вбити!
Ми збудуєм Україну
Незалежну й самостійну.

Бо не вмерла Україна,
А воскресла із руїни.
І Господь нас підіймає
Та у бій благословляє.

Ми здобудем перемогу
Для українського народу,
Що віками не здавався,
Слави, волі дочекався.

І зійде на Україну
Дух Святий від Царя Бога
І не буде вже кайданів
Ні війни, ані тривоги.

Стане наша Україна
Між народами свобідна,
Буде щастя і добро,
Запанує мова рідна.

Ми — живі і будем жити,
Не зламати нас, не вбити,
Бо ми Божі діти нині.
Слава нашій Україні!

Ярослав САХАРЧУК,
батько воїна АТО.

с. Гвізд Надвірнянського р-ну.

Пані Ірина є па-
рафіянкою храму 
Зіслання Святого 
Духа в смт. Оти-
нія (Коломийська 
єпархія). Вона 
розповідає, що 
їхній храм — де-
канальний. Його 

кілька років тому освятили. Парох 
отецьмітрат Василь Мельничук ви-
голошує мудрі та повчальні проповіді, 
які проростають в душах мешканців 
та гостей Отинії. Якесь зерно впало 
і в її серце, бо жінка глибоко проживає 
своє християнське життя.

— Як виникла ідея колекціонува-
ти такі рідкісні іконки?

— Нашою Небесною Матір’ю і За-
ступницею є Пресвята Богородиця, 
яку я дуже люблю і почитаю. Відвідую 
Марійські місця в Україні та за кордо-
ном. Одного разу в інтернеті я поба-
чила світлини іконок в українському 
стилі. Вони запали мені в душу. Я по-
чала їх збирати. З часом помітила, 
що їх вже назбиралось чимало. Тоді 
я вирішила виставити їх в соціальних 
мережах, щоб люди також могли ними 
милуватись та молитись. 

Недаремно Богородицю зобража-
ють у вишиванці. Український народ 
зараз дуже потребує Божої опіки та 
допомоги, милосердя. В Україні важ-
кий політичний, економічний та духо-
вний стан. Коли у фейсбуці з’явились 
ці іконки для почитання, багато було 
схвальних відгуків про них.

— Колекція постійно зростає? 
Яке її майбутнє?

— Так! Нещодавно ще поповнилась 
великою кількістю, я навіть не рахую. 
Маю велике бажання продовжувати 
збирати. Хочу почути коментар від 
фахівців, мистецтвознавців чи свяще-
ників. По одязі на образах бачу, що є 
одяг покутського регіону, представле-
на борщівська, гуцульська, лемківська 
вишивки. Дуже красиві Богородиця 
з Ісусом у мальвах. Думаю, що Пре-
чиста Діва Марія дуже любить нашу 
Україну. Скажімо, ікона, де Ісус іде 
по пшеничному полі у довгій вишитій 
сорочці, — це символ для нас, укра-
їнців. Богородиця нас веде духовними 
стежками до свого Сина, щоб ми на-
вернулись, об’єднались, жили за Бо-
жими Заповідями, були чисті тілом та 
душею.

В Україні Богородицю люблять не-
залежно, чи це вірні маленького села, 
чи великого міста, великого собору, чи 

малої дерев’яної церковці. Почитаємо 
Її у травні, при заквітчаних вівтарях, 
у жовтні — проказуванням дорогої 
нашому серцю вервички. Марію почи-
тають і діти, і дорослі. Прикрашаємо 
придорожні образи та статуї. 

Спілкувалась Юлія БОЄЧКО.

З поетичного блокнота

Анонс

Подяка

27 серпня о 15:00 в Марійському духовному центрі «Зарваниця» 
буде освячено «Український Єрусалим» — копію комплексу спо-
руд Святої Землі, зокрема Гробу Господнього.

• Сходи Покаяння (Святі сходи), 
якими Ісус Христос підіймався на 
суд до Пилата;

• Посередині розміщена купіль 
Ветезда, де оздоровлювалися 
хворі;

• Праворуч — Левові (Ліонські) 
ворота, одні з воріт, які ведуть до 
міста,

• та Вежа Давида, яку впродовж 
століть ніхто не зміг підкорити 
і яка є символом нескореності на-
роду;

• Центральною спорудою комп-
лексу є копія Гробу Господнього.

Усе місце оточене мурами, які 
відтворюють оборонні мури Єру-
салима.

Департамент інформації УГКЦ.

Іконки 
в національному стилі
Ірина Іванців, працівник Державної казначейської служби в Івано-
Франківській області, поєднує улюблену роботу з християнською 
позицією. Вона зібрала унікальну колекцію образків, де Ісус та Ма-
рія одягнені в українські національні строї. 

Отець Євген Андрухів,  
голова Сакральної комісії Івано
Франківської Архієпархії.

Є так званий іконописний канон, 
який формувався століттями на 
сході християнства і від якого не 
можна відступати. За ним пишуть-
ся ікони. Наприклад, як у свій час 
так писали іконописці Росії та Гре-
ції. Вони не відступали від канону. 
Україна завжди характеризувалася 
тим, що не робила акцент, що саме 
такими мають бути ікони. Українці 
завжди імпровізували, відповідно 
до молитовних потреб людей.

У свій час, коли на Україну на-
падали монголотатари, то в людей 
була паніка, ніби Ісус не вислуховує 
молитов. Тоді іконописці, відчувши 
потребу, щоб люд не зневірився, 
почали малювати Ісуса Христа 
з великими вухами, щоб показати, 
що він чує українців.

Ікони, які зібрала п. Ірина, — це 
приклад того, що українці мають 
ікони до молитовних потреб вірую-
чих. Адже Україна потребує єднан-
ня. Тому маємо такі гарні ікони у ви-
шиванках з різних етносів нашої 
держави. 

Вважаю, що це блага і правиль-
на справа, що наші митці пишуть 
такі ікони, а ця пані їх збирає в ко-
лекцію. 

«Український 
Єрусалим» — 
у Зарваниці




