
1 вересня
День знань.
Початок Другої світо-
вої війни.

2 вересня 
День закінчення 
Другої світової війни.

4 вересня
Над будинком 

Верхов ної Ради 
України у 1991 році 
було піднято жовто-
блакитний прапор.

5 вересня 
Міжнародний день 
благодійності.
100 років від дня по-
чатку «червоного те-
рору» — злочинної 
репресивної політики 
комуністичного режи-
му.

МОЛИТОВНІ 
НАМІРИ Папи 

Римського 
Франциска для 
Апостольства 

молитви 

Вересень
Загальний: 
Щоб молоді люди на 
африканському кон-
тиненті мали доступ 
до освіти та роботи 
на своїй батьківщи-
ні.
Покровительки: 
мучениці Минодора, 
Митродора й Нім-
фодора.
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Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня

«Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто  
себе принизить, той буде вивищений»  (Мт. 23, 13).

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

Світ святих

«За покликанням —  
я належу світу»  
 стор. 4

З архівних джерел

Отець Володимир Самотулка: 
можливості себевияву  
  стор. 5

Перший дзвоник

З Богом —  
у навчальний рік 
 стор. 6

Сімейні цінності

Татове виховання  
 
  стор. 7

Блаженніший 
Святослав в Уневі: 

«Церква ніколи 
не може бути 
державною, 

а завжди має бути 
державотворчою»
Дякуємо митрополитові Ан-
дреєві за 120-річчя віднов-
лення Студійського мона-
шества в УГКЦ, яке збігаєть-
ся зі століттям націо наль-
но-ви звольних змагань, 
сто літтям відновлення 
Ук ра їн ської державності… 
Про це сказав Отець і Гла-
ва Української Греко-Като-
лиць кої Церкви Блаженні-
ший Святослав у проповіді 
до вірних 28 серпня 2018 
року, на Успіння Пресвятої 
Бого родиці, під час прощі 
до Унів ського монастиря.

Сьогодні, зазначив у своїй 
проповіді Блаженніший Свято-
слав, ми святкуємо Успіння Бо-
жої Матері — свято, яке начебто 
є підсумком і завершенням всі-
єї історії спасіння, яка описана 
в Новому Заповіті, підсумком 
нашого літургійного року. Бо схо-
дячи із землі на небо у своєму 
Успінні, будучи взятою на небо 
з душею і тілом, цього дня наша 
Небесна Мати сяє у всій своїй 
красі красою Богоматеринства.

«Це свято, постать Пречистої 
Богоматері, яка сходить на небе-
са, є наче іконою Церкви Хрис-
тової. Христова Церква, щоб 
зрозуміти, якими є її завдання, 
місія, покликання, природа, сьо-
годні вглядається у постать Пре-
чистої Діви Марії», — відзначив 
проповідник.

Архиєрей зауважив, що ми 
сьогодні маємо в центрі уваги 
українського суспільства питан-
ня ролі української Церкви в бу-
дівництві справедливої вільної 
держави. І сьогодні Пречиста 
Діва у своєму Успінні відповідає 
нам на ці наші глибокі питання.

Закінчення на стор. 2.

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

Слово Глави ЦерквиЦей тиждень в подіях

У Зарваниці освятили 
«Український Єрусалим»

27 серпня Блаженніший Святослав, Отець і Глава 
УГКЦ, здійснив Чин освячення унікального комплексу 
«Українського Єрусалима» у Марійському духовному 
центрі Зарваниці.  Продовження на стор. 2

Молитва школяра на початок навчального року
Ти радів, коли до Тебе приносили чи приводили дітей. Ти пригортав їх до Себе. 
Просимо Тебе, прийми й наші щирі молитви, відкрий наш розум до науки і ще-
дро поблагослови початок нашого навчання. Ти кличеш нас до Себе, то ж оточи 
нас Своєю любов’ю та опікою. Вчини так, щоб ми зростали в мудрості та Твоїй 
благодаті. Допоможи нашим батькам та  вчителям, поблагослови їхні старання 
та працю. Амінь.

Молитва за дітей на початок навчального року
Всемилостивий і премудрий Боже, вислухай наші прохання, які ми з глибокою 
вірою і довірою підносимо до Тебе через найкращого Учителя Ісуса Христа, на-
шого Господа, який Живе і Царює з Тобою в Єдності Святого Духа. Нехай Все-
могутній Бог благословить учнів і провадить їх у новому навчальному році так, 
щоб вони пізнали Його Мудрість і старанним навчанням доб ре готувалися до 
виконання свого життєвого покликання.

Нехай Ісус Христос, Божий Син і Єдиний їхній Учитель, освітлює їх Своїм Сло-
вом, щоб вони у новому навчальному році йшли за Ним і зростали в Його Друж-
бі і Любові, а Дух Святий, Який від Хрещення постійно їх провадить, дав їм муж-
ність і витривалість, щоб вони словом і прикладом привертали до Ісуса Христа 
ще й інших людей. Амінь.

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=09&day=04&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=859&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=859&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=859&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=859&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=859&year=2018
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Батьківщини нашої України гімн 
«Боже великий, єдиний».

Повідомив о. Ярослав РОЖАК.

Слово Глави Церкви

27 серпня Блаженніший Свято-
слав, Отець і Глава УГКЦ, здійс-
нив Чин освячення унікального 
комплексу «Українського Єруса-
лима» у Марійському духовно-
му центрі Зарваниці. В освячен-
ні взяв участь хранитель Святої 
Землі о. Фраческо Паттон, ЧБМ, 
який привіз камінь із Гробу Гос-
поднього. Свята реліквія буде 
вмонтована в копію споруди 
в Зарваниці.

Блаженнішого Святослава вітав 
збір архиєреїв УГКЦ на чолі з Архи-
єпископом і Митрополитом Терно-
пільсько-Зборівським Василем (Се-
менюком), близько ста священиків та 
велика кількість вірних. Спочатку всі 
відвідали собор Зарваницької Матері 
Божої, де перед чудотворною іконою 
було відслужено Молебень до Пре-
святої Богородиці. Далі процесія під 
величний звук дзвонів попрямувала 
на вершину пагорба повз стації Хрес-
ної дороги, до місця освячення.

До унікального комплексу культо-
вих споруд Святої Землі, будівництво 
якого розпочалося влітку 2014 року, 
увійшли копія Гробу Господнього, Гол-
гофа — гора, на якій розіп’яли Ісуса 
Христа, Оливний сад, де Ісус молив-
ся перед арештом, Сходи Покаяння 

(Святі сходи), якими Ісус Христос піді-
ймався на суд до Пилата, купіль Ве-
тезда, де оздоровлювалися хворі, Ле-
вові (Ліонські) ворота та Вежа Давида.

«У цій хвилині на наших очах і на-
шими грішними руками здійснилося 
Боже діло. Ми сьогодні урочисто при-

кликали благодать Святого Духа для 
того, щоб освятити місце, яке є копією 
града Єрусалима, — місце, яке наш 
народ вже назвав Українським Єруса-
лимом, — зазначив Блаженніший Свя-
тослав. — Немає в Україні кращого 
місця, де вперше в історії нашої землі 
споруджений Український Єрусалим, 
ніж у Зарваниці. Це місце, яке сам Гос-
подь через свою Непорочну Матір об-
рав як місце зустрічі з українським на-
родом, що став Богом вибраний 1030 
років тому, у Хрещенні святого рівно-
апостольного князя Володимира.

На завершення Глава Церкви за-
значив, що «тут лунатиме молитва 
за мир в Україні, адже мир є даром, 
який свого часу Господь пошле нам 
за молитвами Божого люду». «Віримо, 
що від дня, коли ми поблагословили 
«Український Єрусалим», тут спочи-
ває Боже ім’я», — сказав Блаженні-
ший Святослав.

 Департамент інформації 
УГКЦ.

Перед початком святкового Бого-
служіння на церковному подвір’ї Ар-
хієрея зустріла уся парафіяльна гро-
мада разом з адміністратором парафії 
о. Миколою Данилюком, отцем-про-
топресвітером Богданом Курилівим та 
іншими запрошеними священиками.

Митрополит Володимир звершив 
чин освячення нового престолу, киво-

ту та семисвічника. Всі ці речі носять 
особливу місію в храмі та, по суті, є 
найсвятішими, адже в кивоті постійно 
зберігаються Найсвятіші Тайни. Після 
освячення розпочалась Божественна 
Літургія.

По завершенні спільної молитви, 
Митрополит подякував о. Миколі Да-
нилюку та усім, хто своїми добро-

вільними пожертвами 
спричинився до освя-
чення нового престолу, 
наголосивши на тому, 
що освячення престо-
лу — це історична подія 
для парафії, оскільки 
на престолі буде звер-
шуватися Безкровна 
Жертва та буде підно-
ситися молитва за усіх 
парафіян. Усім жертво-
давцям Владика вручив  
подячні грамоти.

Традиційно Митропо-
лит Володимир на завершення свого 
візиту закликав присутніх помолитися 
за мир та Боже благословення для 

З життя Церкви

Вісті з парафій

У Зарваниці освятили «Український Єрусалим»

Освячено новий престіл
У вівторок, 28 серпня, коли наша Церква урочисто відзначала одне 
з найбільших свят церковного року — Успіння Пресвятої Богороди-
ці, Архієпископ і Мит рополит Івано-Франківський Володимир Вій-
тишин здійснив пастирський візит на парафію св. Архистратига Ми-
хаїла, що в с. Рошнів Єзупільського протопресвітеріату.

Закінчення. Початок на стор. 1.

Говорячи про роль Церкви в су-
спільстві, Глава Церкви відзначив, що 
Христова Церква, яка готує своїх дітей 
до життя вічного, завжди зі своєї приро-
ди є державотворчою. Чому? Тому що 
закладає фундаменти справедливого 
суспільства, яке крокує по землі, вдив-
ляючись у вічність. Пригадує усім дітям 
цієї держави, що ми на землі є подо-
рожуючі, а небесного шукаємо. Тому 
Церква ніколи не може і не повинна 
бути Церквою державною. По-іншому 
вона стає в’язнем земних, політичних 
проектів, намірів, а часом і боротьби».

Місія Церкви в державі, наголошує 
Глава УГКЦ, – надавати їй можливість 
бачити вже присутнього між нами тут 
нашого Спасителя і початок у нашому 
житті Небесного Царства.

І коли ми, за його словами, в нашо-
му буденному житті питаємо себе, кому 

можна вірити, кого можна слухати, при-
гадаймо собі слова Символу віри, де є 
слова: Вірую в єдиного Бога Отця.

«Церква завжди намагалася бути 
осердям освіти і науки… Наші обителі, 
наші монастирі завжди були осердям 
соціального служіння. Завжди, коли 
життя ставало нестерпним, тяжким, 
коли людям бракувало найнеобхідні-
шого, вони завжди спішили до наших 
монастирів. Бо там знаходили за-
хист. Знаходили те, чого світ не міг їм 
дати», — зауважив проповідник.

І сьогодні, каже Предстоятель УГКЦ, 
Церква спішить туди, де найбільше є 
страждання, несе полегшення і навіть 
земний хліб тим, які сьогодні його не 
мають.

Але, як вважає Блаженніший Свя-
тослав, Церква не є інституцією лише 
соціального служіння. Бо служінням 
ближньому, цією дияконією виявляє 
служіння, яке сам Бог чинить сьогодні 

щодо своїх людей. Бо сам Бог є дже-
релом нашого життя і Він дбає, щоб 
нам у тому земному житті нічого не за-
бракло.

«Ця правда про суть завдання 
і покликання Христової Церкви, яке 
сьогодні нам об’являє наша Небесна 
Мати, відкриває нам так само суть по-
кликання, місію монашества в Христо-
вій Церкві», — сказав проповідник.

За словами Блаженнішого Святос-
лава, цією Літургією ми хочемо по-
дякувати Господу Богу, а також пра-
ведному митрополитові Андреєві за 
120-річчя відновлення Студійського 
монашества в УГКЦ.

«Як цікаво, — звернув увагу пропо-
відник, — ця дата збігається зі століт-
тям національно-визвольних змагань, 
століттям відновлення столітньої дер-
жавності. Так виглядає, що митропо-
лит Андрей своїм пророчим оком пе-
редбачав, що для того, аби українці 

насмілилися на те, щоб бути вільними 
у своїй вільній державі, потребують 
найперше відродити фундамент, яким 
є монаше життя».

Бо це до монахів і монахинь, вва-
жає Предстоятель, спішать по своїх 
життєвих стежках люди, аби з небес-
ної перспективи побачити своє зем-
не життя. «Проща до обителі, зустріч 
з монахами допомагають нам побачи-
ти наше особисте життя цілком з ін-
шої перспективи. І не просто знайти 
вихід, а піти тою дорогою, яка є доро-
гою правди і життя. Тому то Пречиста 
Діва Марія, Яку ми вшановуємо в іконі 
Унівської Богородиці і зветься Одигі-
трією — Та, Яка вказує нам справжню 
дорогу», — наголосив він.

Глава УГКЦ запросив усіх прочан 
подивитися на своє особисте життя, 
свої проблеми з божественної пер-
спективи. «Відчуймо, — закликав про-
повідник, — що наше наближення до 
Бога відкриває нам інший «безвіз», 
– відкриває нам можливість не просто 
спілкуватися з Богом, а ввійти в обі-
йми нашого Спасителя, в яких сьогод-
ні спочиває Пречиста Діва Марія».

Також Блаженніший Святослав по-
дякував Богові за дар 1030-ліття Хре-
щення Русі-України.

 Департамент інформації УГКЦ

Блаженніший Святослав в Уневі: 
«Церква ніколи не може бути державною,  
а завжди має бути державотворчою»
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Сакральне мистецтво

Наша духовність

Іконографія сюжету «Успення» над-
звичайно давня. Вже в Ефесі 431 
року на Третьому вселенському со-

борі за Дівою Марією було закріплено 
титул «Теотокос» тобто Богородиця. 
Саме тому слід вважати, що Церква 
на межі V-VI віків формує своє став-
лення до Матері Бога живого. До ХІІІ 
століття виробився сталий канонічний 
тип «Успіння».

На Заході Успіння Богородиці вдало 
передане такими мистцями як Карава-
джо чи Пуссен. Проте латиняни більш 
за все перейняті образами, де зобра-
жається «Небовзяття» і «Коронуван-
ня» Діви Марії. Теологія Сходу не роз-
діляє цю тему на два етапи («смерть» 
і «вознесіння»). Для Феофана Грека 
успіння Марії є містичним пробуджен-
ням від смерті і переходом до «Божого 
Виноградника».

Ікона «Успіння» — христоцентрична. 
Ісус є центром цієї ікони. Божий Син на 
руках тримає маленьку дитину, опови-
ту білими пеленами — це символ, що 
означає душу Пречистої Діви Марії, це 
основа канонічної ікони. Бачимо, що 
Феофан Грек тут дотримується устале-
них правил середньовічного християн-
ського малярства. Ідея канону і кано-
нічності ікони пов’язана зі специфікою 
світогляду православного Сходу, де 
розуміння Божого промислу та історії 
Церкви були нерозлучні з ідеєю по-
рядку. Цей Божественний порядок при-
сутній в усьому сотвореному Богом. 
Мистецький канон стосовно сакраль-
них творів виник у процесі історичного 
формування середньовічного типу ес-
тетичного сприйняття у вигляді чіткої 
системи внутрішніх норм та правил 
творчої діяльності. В канонах знаходи-
ли відображення, втілення і закріплен-
ня естетичні ідеали тієї чи іншої епохи, 

культури, художнього напрямку. У кано-
нах також закріплялися адекватні для 
даних ідеалів системи зображальних 
засобів. Канон складався з певного 
набору структур, які виражали основні 
елементи духовного змісту культури; 
канон був першим рівнем вираження 
мистецького символу. В давнє україн-
ське мистецтво доби Руси-України ка-
нон прийшов із Візантії і став носієм пе-
редання. Він виконував всередині об-
разу функції знаку-моделі для пізнання 
недосяжного духовного світу. В системі 
християнського світосприйняття на 
нього покладалося завдання виразити 
на візуальному рівні вічне буття, тобто 
завдання системи символів, притаман-
них культурі свого часу.

Феофан Грек у своєму «Успінні» 
вкладає ідею упорядкованості духо-
вного світу. Простір та час в іконі бу-
дуються за своїми визначеними за-
конами, які відрізняються від законів 
реалістичного мистецтва та людської 
свідомості. Ікона «Успіння» відкриває 
нове буття. Вона малюється з точки 
зору вічності, тому в ній діє так зва-
ний «кайрос» — Божественний час. 
Відомо, що в реалістичному малярстві 
створюється складна система світлоті-
ні, при якій яскраво освітлене виходить 
на передній план, а усе затемнене від-
ходить на задній план. На відміну від 
світського мистецтва, в іконі «Успіння» 
єдиним джерелом світла і яскравості є 
сам Христос. Феофан Грек також ви-
ключає зображення тіней. Милосерд-
ний лик Спасителя — ознака Його лю-
бові до своєї Матері, ознака Доброго 
Пастиря, Людинолюбця.

Колірна гама ікони «Успіння» не є 
випадковою. Тло канонічної ікони не 
може бути довільного кольору. Про-
те іконне тло не є документально іс-

торичним середовищем. Тло завжди 
символічно виражає відблиск Христо-
вого світла. Божественне світло пере-
ображає Божих угодників і світ. Тому 
тло ікони є золоте. Одяг Ісуса Христа 
також золотий. Золотий і жовтий — 
найдосконаліший колір сонця, озна-
чає Божу присутність, є атрибутом, 
за Діонисієм Ареопагітом, Небесного 
Царства, дії Святого Духа.

Ікона «Успіння» не передає збудже-
ний настрій, уникає різких поривів та 
емоцій, бо це нестійкі й мінливі кате-
горії. Святі завжди урівноважені. Хоча 
дехто з присутніх перед тілом Бого-
родиці тримає долоню біля свого об-
личчя, проте вони перебувають у стані 
блаженного спокою. Так, нахиленість 
голови чи всього тіла — символ сми-
ренності та лагідності; і ще символ того, 
що святий живе у Божій присутності. На 
обличчі подвижників-апостолів немає 
жодних ознак переживання. Відсутність 
експресії на ликах святих — це вияв 
ідеї безпристрасності. Тому запропо-
нований сюжет має оптимістичний ха-
рактер. Ікона «Успіння Пресвятої Бого-
родиці» навчає, що завдання христия-
нина — очиститься від пристрастей.

Іконографічний канон візантійців 
налаштовував на деяку зміну природ-
нього вигляду речей на іконах. Цей 
стилістичний засіб застосовує й Фе-
офан Грек. Мета його ясна і прозора: 
відмежувати чистий переображений 
світ від тутешнього, земного. Особли-
во цікавим тут видався пейзаж і ар-
хітектура. За візантійським каноном, 
святині на іконах зображаються одно-
часно і ззовні, і зсередини, тобто як 
екстер’єр, так і інтер’єр.

Певна річ, більшість середньовіч-
них ікон не мали ніякого речового чи 
пейзажного супроводу: золотий німб, 

Ісус Христос прийшов,  
щоб вивести нас:
Зі світу смерті — в світ життя,
Зі світу провини — в світ вибачення,
Зі світу засудження — в світ милості,
Зі світу гріха — в світ святості,
Зі світу бруду — в світ чистоти,
Зі світу гордині — в світ смирення,

Зі світу рабства — в світ свободи,
Зі світу похоті — в світ утримання,
Зі світу роздратування — в світ спокою,
Зі світу страху — в світ довіри,
Зі світу ворожнечі — в світ любові,
Зі світу скорботи — в світ радості,
Зі світу поразки — в світ перемоги!
Довіряймось Господеві!

Сторiнками Святого Письма

Візантійська ікона 
«Успіння Пресвятої Богородиці» 
як приклад збереження канону
Давнє «богослов’я в фарбі» дає сучасній людині зрозуміти куди їй рухатися у напрямку християнської 
досконалості. Кожна старовинна візантійська ікона, крім функції молитовної, віропізнавальної, мала 
ще й духовно-педагогічну. В цьому сенсі варто зацитувати слова патріарха Любомира Гузара: «Просі-
мо в Господа, щоб допоміг нам подивитися на минувшину очима віри і на основі віри будувати своє 
майбутнє…». Саме тому пропонуємо на огляд ікону «Успіння Пресвятої Богородиці» Феофана Грека — 
славного візантійського маляра, уродженця острова Крит.

золоте тло, маленький килимок чи 
клаптик землі з травичкою — ось і все 
довкілля в одиночних чи групових іко-
нах. Інша справа з багатофігурними 
іконами, в яких розробляється сю-
жет у певному речовому оточенні, на 
лоні природи. У зображеннях ранньої 
Церкви (настінні малюнки в катаком-
бах) дерева, горби, ріки, будівлі мали 
натуральний вигляд. Потім все поча-
ло символізуватися, закодовуватися, 
набуваючи все більш і більш умовно-
го вигляду. Ріки стали схожі на звивис-
ті стрічки, дерева — як декоративні 
гілки, будівлі — як високі вежі з вікна-
ми-бійницями. Саме тому фасад буді-
вель ікони «Успіння» — мов лаштунки 
на сцені: легкі, наче зшиті з тканин, 
а не збудовані з каменю.

Ісихасти у Візантії вважали, що 
питання фізичної краси на іконах є 
неактуальним. Привабливість вважа-
лась ледь не гріховною. Краса, з по-
гляду ісихастів, не тільки не бажана, 
але й спокуслива. А це тому, що всяке 
милування може призвести до зача-
рування. Сам Палама не заперечував 
почуття насолоди, яке притаманне 
людській природі так само, як і від-
чуття краси. Але він тут же остерігав, 
що насолода фізичною красою при-
зводить до гріха і до вогняної геєни. 
Щодо краси, то хоч вона й існує, але 
не йде в жодне порівняння з красою 
духовною в оповитку фаворського 
світла. Як один із варіантів теорії, цю 
тезу можна прийняти, і то стосовно 
молільників, які легко збуджуються 
при вигляді вродливого обличчя свя-
того чи святої, гармонійно збудованої 
постаті і навіть тканини, з якої поши-
то одяг, прикрас тощо. Ось чому все 
зовні привабливе повинно бути, за 
Феофаном Греком, з ікони «Успіння 
Пресвятої Богородиці» усунене і, на-
самперед, вродливі обличчя святих, 
навіть тоді, коли в земному житті ці 
святі були справді молоді та гарні.

Отож, канонічна ікона «Успіння 
Пресвятої Богородиці» — це завжди 
святиня, в якій би манері вона не була 
перевиконана сучасними художника-
ми. Головне, що зумів передати Фео-
фан Грек — це постійна присутність 
відчуття ступеню відповідальності 
мистця за свою роботу перед Тим, 
кого він зображає: його образ «Успін-
ня» гідний Першообразу, тобто живо-
го Ісуса, Якого бачили тисячі людей. 
Саме тому в ХХІ столітті молитися 
перед такою іконою любо і приємно.

о. Віталій КОЗІНЧУК,
доктор філософії, член Національної 

спілки художників України,  
провідний науковий співробітник  
Музею мистецтв Прикарпаття.

«Втішайся в Господі, і він 
спов нить тобі бажання 
твого серця. На Господа 
здай твою дорогу; вповай 
на нього, і він учинить, 
виведе, як світло, твою 
правду і твоє право, як 
полудень. Спокійним будь 
у Господі, надійсь на нього. 
Не палай гнівом на того, 
кому щастить у дорозі, 
на людину, що лихо 
коїть. Лиши гнів, покинь 
пересердя; не палай 
гнівом, а то накоїш тільки 
лиха». 

(Пс. 36, 4-8).
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Мати Тереза Калькуттська (Агнес 
Гонджа) з’явилася на світ 26 серпня 
1910 року. У 18-річному віці вона зали-
шила рідне місто і поїхала до Ірландії, 
щоб вступити в чернечий орден «сес-
тер Лорето». У черниці вона постри-
глася в 1931 році. При цьому Агнес 
Гонджа отримала ім’я канонізованої 
в 1927 році черниці Терези.

У 1948 році Мати Тереза заснува-
ла громаду Ордена милосердя в Індії. 
Ця організація займалася створенням 
шкіл, лікарень, притулків для бідних 
верств населення. При цьому пред-
ставники громади не звертали уваги 
на віросповідання людини і її націо-
нальність. У 1965 році Орден мило-
сердя став міжнародним. Організа-

ція почала надавати допомогу також 
у випадках стихійних лих. У 1973 році 
Мати Тереза була удостоєна Темплто-
новської премії, ставши її першим ла-
уреатом. А за шість років вона отри-
мала Нобелівську премію миру, як за-
значалося, «за діяльність, спрямовану 
на допомогу стражденним людям». 
Померла Мати Тереза 5 вересня 1997 
року. На момент смерті їй було 87 ро-
ків. У 2003 році її зарахували до лику 
блаженних в католицтві.

Матір Терезу називають найвпли-
вовішою жінкою світу, а її життя — 
найбільшою подією XX століття. До-
сягнення маленької тендітної черниці 
справді вражають, а її особистість ви-
няткова за значенням для всього люд-
ства.

Пропонуємо нашим 
читачам добірки  
з її висловлювань.

 � Що ви можете зробити для зміц-
нення миру в усьому світі? Йдіть 
додому і любіть свою сім’ю.

 � Нам не потрібні зброя і бомби. Аби 
перемогти зло, нам потрібні любов 
і співчуття. Всі труди любові — це 
труди заради миру.

 � Легко любити дальніх, але не так 
уже легко полюбити ближніх.

 � Коли ти засуджуєш людей, у тебе 
не залишається часу на те, щоб їх 
любити.

 � Щоби створити сім’ю, достатньо по-
любити. А щоби зберегти — потріб-
но навчитися любити і прощати.

 � Нехай кожен, хто приходить до 
тебе, піде, ставши кращим і щас-
ливішим.

 � Гордий завжди ображений. Сми-
ренний ніколи не сердиться, бо 
ніщо його не принижує. Гордий шу-
кає любові до себе. Смиренний лю-
бить сам, нічого не очікуючи взамін!

 � Люби, і нехай любов буде для тебе 
така само природна, як і дихання. 
Нічого не вимагай. Нічого не очі-
куй. Якщо щось приходить до тебе, 
будь вдячний. Якщо нічого не при-
ходить, значить, цьому й не треба 
було приходити.

 � Найважливіші ліки — ніжна любов 
і турбота.

 � Геть не обов’язково робити щось 
велике. Можна робити і щось ма-
леньке, але з великою любов’ю.

 � Розчарувавшись в одній людині, не 
карайте другу. Всі люди різні. Не 
втрачайте здатності довіряти, віри-
ти і любити.

 � Слова підбадьорення і привіту мо-
жуть бути короткими, але у них без-
конечне відлуння.

 � Все, що ви робите, робіть із 
любов’ю, або взагалі не робіть.

 � Усміхайтеся одне одному, усмі-
хайтеся своїй дружині, усміхай-
теся своєму чоловікові та своїм 
дітям — неважливо, до кого ви 
усміхаєтеся, — це допоможе вам 
пройнятися більшою любов’ю до 
людей.

 � Що більше любові, мудрості, кра-
си і доброти ви відкриєте в собі, то 
більше ви помітите їх у довколиш-
ньому світі.

 � Бог посилає нам випробування, 
щоб ми, долаючи їх, зміцнювалися, 
а не впадали у відчай.

 � Поширюйте любов повсюди, хоч би 
де ви перебували, — і насамперед 
у власному домі.

 � Любов — це плід, який дозріває 
будь-коли і до якого може дотягну-
тися будь-яка рука.

 � Я ніколи не вступлю до руху про-
ти війни. Покличте мене, коли 
з’явиться рух за мир. 

 � Найбільша вбогість — це вбогість 
серця.

До святої Сповіді треба приготу-
ватися молитовним іспитом совісті, 
який полягає в узгодженні власного 
життя з Божими і Церковними запо-
відями та Євангельськими блажен-
ствами. Слуга Божий митрополит 
Андрей навчає: «До доброї святої 
Сповіді треба, може, й довше приго-
товлятись. Перед святою Сповіддю 
треба ревною й покірною молитвою 
випросити собі дар покаяння, дар 

сердечних сліз, а, може, й треба по-
стити, бо знаєте, що Ісус Христос 
сказав: «Той рід не виходить інакше, 
тільки постом і молитвою». Є гріхи, 
що їх не можна з душі вигнати без по-
сту, без молитви» .

Важливими умовами Сповіді є щире 
розкаяння, бажання змінити своє жит-
тя (скруха за гріхи і рішення виправи-
тися). Щире розкаяння — це насампе-
ред усвідомлення себе грішником, що 

потребує Божого прощення, а кожного 
свого гріха як відвернення від Бога та 
відкинення Його любові. Важливою 
умовою сповіді є також примирення 
з ближніми: «Коли, отже, приносиш 
на жертовник дар твій і там згада-
єш, що твій брат має щось на тебе, 
зостав там перед жертовником 
твій дар; піди помирись перше з тво-
їм братом і тоді прийдеш і принесеш 
дар твій» (Мт. 5, 23-24).

Приступаючи до Сповіді, каяник при-
ймає від священика благословення на 
Сповідь, роблячи при цьому на собі знак 
святого хреста. Відтак щиро ісповідує всі 
гріхи, вчинені від часу останньої Сповіді. 
Тоді приймає повчання сповідника, на-
кладену покуту (епітимію) й розрішення 
гріхів. Епітимія — це аскетична вправа 
в чеснотах, протилежних вчиненим грі-
хам, метою якої є викорінення навички 
до гріха та виправлення його наслідків. 
Якщо людина, прийшовши до Сповіді, 
не бажає покаятися, відмовляється ви-
правити заподіяну гріхом шкоду, то вона 
стає через це неспроможною прийняти 
прощення гріхів.

Щоб допомогти людині усвідоми-
ти її нерозкаяність і спонукати її до 
правдивого навернення, священик 
тоді відмовляє їй у розрішенні. Хто 
в Сповіді свідомо приховує гріхи, той 
залишається незціленим і чинить гріх 
святотатства.

Якщо людина в такому стані присту-
пає до Святого Причастя, то зневажає 
Господа Бога і чинить великий гріх.

Катехизм УГКЦ 
«Христос – наша Пасха»

Світ святих

Про чин сповiдi 
Сповідь відбувається перед священиком, який є свідком каяття 
грішника і посередником Божого прощення: «Знай, чадо, що сам 
Христос, наш Спаситель, Який знає всі сокровенні тайни люд-
ських сердець, є невидимо присутній, приймаючи твою сповідь. 
Тому не скривай від мене, чи зі стиду чи з боязні, нічого з твоїх 
прогрішень. [...]. Пильнуй, аби, прийшовши до цілителя, ти не пі-
шов незціленим». Священик водночас допомагає каяникові піз-
нати його духовний стан, утверджує його віру в Боже прощення, 
дає духовні поради, визначає відповідний духовний лік (покуту) 
і розрішає. Щодо почутого у Сповіді священик зобов’язаний до-
тримуватися повної таємниці навіть після смерті каяника.

Духовні роздуми

4 вересня 2016 року у Ватикані відбулася канонізація Матері Терези. 
Це була чи не найбільша подія ювілейного Року Милосердя. Під час 
канонізації Папа Франциск пригадав слова черниці, які вона люби-
ла часто говорити: «Хоч я не спілкуюсь на їхній мові (на мові тих, 
кого вона доглядала), але я можу просто усміхатись». А ще Святіший 
Отець на завершення канонізації зазначив, що християни будуть мати 
трудність називати її Святою Терезою, для всіх вірних вона зали-
шиться такою ж близькою всім Матір’ю Терезою.

«За покликанням — я належу світу» 
(Мати Тереза Калькуттська)
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На парафії св. Ап. Андрія Перво-
званного м. Долина добіг кінця 
цьогорічний дитячий парафі-
яльний табір «Слова Божого». 
Основною метою табору було: 
глибше пізнати Святе Письмо, 
показати дітям, що Біблія — це 
Книга над усіма книгами, яку 
важливо вивчати усім істинним 
християнам. Книга, яка є осно-
вою нашої віри.

Діти весело та цікаво проводили 
час. Починаючи день із спільної мо-
литви, в ігровій легкій формі вивчали 

Писання через Біблійні квести. Розва-
жались командними іграми та вже та-
кими усіма улюбленими руханками — 
танцями. Були з екскурсіями у зоопар-
ку «Лімпопо», що у с. Меденичах, та 
на Скелях Довбуша. 

Господь благословив спільну працю 
адміністратора храму о. Богдана Тися-
ка, сотрудника о. Ігоря Ліпчанського, 
катехитів п. Уляни Дмитрів та п. Окса-
ни Бурій, аніматорів та помічників Ві-
кторії Пирин, Інеси Дмитрів, Богдана 
Гнота та всіх небайдужих, які доклали 
усі сили для того, щоб діти парафії 
мали змогу та бажання й надалі ви-
вчати Боже Слово, проводити час із 
Богом без ґаджетів і комп’ютерів, у хо-
рошій, теплій та позитивній атмосфері. 

Ірина НОВИЦЬКА.

Отець Володимир Самотулка 
у своїй душпастирській праці 
умів поєднувати релігійні й наці-
ональні елементи. Де б він не пра-
цював, відразу включався у гро-
мадське життя своєї парафії. Був 
він головою «Просвіти», «Рідної 
школи», диригентом хору. Свої 
основні священичі обов’язки 
включно з навчанням релігії 
в школі о. Володимир пов’язував 
із звичаєвими практиками села. 
Він посвячував поля на добрий 
врожай, молився біля хрестів, 
поставлених на пам’ятку знесен-
ня панщини, відправляв січневі 
й листо падові панахиди й т. ін. 
Різдвяні святкування, свячення 
води в час Йор дану, великодні 
відправи й інші робили за його 
участі велике й незабутнє вра-
ження на молодь. Таким, власне, 
мав і має бути парох.

Народився майбутній священик 
20 вересня 1887 року в селі Надієві 
біля Болехова в родині учителя Си-
дора й Емілії Самотул ків. Гімназію за-
кінчив у Стрию, а теологію — у Львові. 
Висвячений в 1912 році. Перед ви-
свяченням одружився із Софією Жи-
лавою, дочкою священика. Працював 
спочатку настоятелем парафії у с. 
Охримівці коло Збаража Львівської 
Архиєпархії, а пізніше, у 1914 році, пе-
реведений у Станиславівську єпархію. 

Був завідателем у с. Баня-Березів 
з 1913 по 1 лютого 1921 р., де перебув 
воєнні дії, ускладнені епідемією тифу. 
У 1918 році був призначений капела-
ном австрійської армії на італійському 
фронті. Пізніше працював завідателем 
у с. Медуха коло Галича з 1 лютого по 
13 жовтня 1921 р., завідателем у с. 
Камінне Тисменицького деканату від 
26 жовтня 1921 р. по 19 січня 1923 р. 
Далі о. В Самотулка спочатку доїжджа-
ючий сотрудник у Ляцькому-Шляхет-
ському (з 3 квітня 1923 р. по 31 серпня 
1923 р.), пізніше — завідатель у цьому 
селі (до 14 травня 1924 р.). У Ляцькім-
Шляхетському померла в ранньому 
дитинстві його донечка Ірина. Щодо 
інших дітей о. В. Самотулки мусимо 
зазначити наступне. Його старший 
син Богдан народився у с. Охримівці. 

Син Теодозій (1915 р.н.) і дочка Зіновія 
(1916 р.н.) народилися у с. Баня-Бере-
зів. Ще одна дочка (її теж назвали Іри-
ною) народилася у с. Блюдники.

З 15 травня 1924 р. о. Самотулка — 
парох у с. Блюдники коло Галича, де 
прожив аж до смерті, яка наступила 16 
квітня 1967 року. Тут 28 квітня 1947 р. 
померла його дружина, в серпні того 
ж року він поховав свою маму. Був 

 отцем-радником, заступником декана 
Єзупільського деканату, ординатором 
шкільним на села Тязів, Боднарів, Май-
дан, Сапогів, Бринь, Викторів та Кома-
рів. У Галичі входив до повітового ви-
ділу товариства «Просвіта». У Блюд-
никах став ініціатором спорудження 
церкви Різдва Пресвятої Богородиці, 
яку закінчили будувати в 1929 році. До 
1939 року церква була парафіяльною, 
а у післявоєнний час — постійно діюча. 

Отець Володимир Самотулка вмів 
поєднувати справи церкви, громади 
й родини завдяки неабияким рисам 
його особистості. Був людиною спокій-
ною, врівнова женою, скромною, терпе-
ливою, вирозумілою для інших. За сво-
їми партійно-політичними переконан-
нями був демократом, членом УНДО.

Ідеї УНДО пропагувались також на 
різних інших зібраннях. Так заходом 
Повітового Народного Комітету в Галичі 
і в галицькому судовому окрузі було на-
мічено улаштувати ряд посольських віч. 

Друге з черги віче відбулося 16 червня 
1929 р., як і попереднє, в с. Блюдни-
ки. «На віче прибули громадяни з сіл: 
Пукасівці, Курипів, Суботів, Перлівці, 
а також громадяни з деяких сіл Рога-
тинського повіту як приміром Кінашів, 
Демешківці. На віче прибув сенатор О. 
Черкавський, а від Повітового Народ-
ного Комітету — п. І. Корчинський. Віче 
провадив о. Самотулка. 

Наприкінці забрав голос І. Корчин-
ський, що говорив про значення полі-
тичних організацій і поставив ряд ре-
золюцій, які були одноголосно прийня-
ті. Після цього о. Самотулка короткою 
заявою іменем громадян висловив 
довір’я проводові УНДО і закрив в 6 
год. вечером віче, яке тривало 4 годи-
ни» («Діло», 2 липня 1929 р.).

Отець Володимир Самотулка жив 
з народом і поділяв його долю. Не 
дбав про свою вигоду, не вимагав ба-
гато від інших для себе. Радіопередачі 
були його роз радою, бо любив музич-
но-вокальне мистецтво й слухав акту-
альні вісті. Займався вирощуванням 
квітів і пасічництвом. Парафіяни лю-
били свого доброго пастиря, відданого 
провідника своєї громади, який заклав 
тверді основи її національно-релігійно-
го розвитку. Коли у 1964 р. перейшов 
на емеритуру, залишився жити в Блюд-
никах. Не хотів переїздити на доживан-
ня віку до сина чи дочки. Помер на 80-у 

році життя і на 56-у році священства. 
Як перестало битися щире серце не-
забутнього священика й провідника, 
великі маси мешканців села Блюдники 
й околиці прибули, щоб супроводжати 
його на вічний спочинок. 

Про дітей о. Володимира вдалося 
зібрати наступну інформацію. Двоє 
з них після війни емігрували, а двоє за-
лишилися в Україні. Про сина Богдана, 
який був активним учасником націона-
лістичного руху, відомо, що він керував 
у 1943 році студентським табором, ор-
ганізованим у Блюдниках, а пізніше був 
головою Українського комітету у Гали-
чі. Син Теодозій став лікарем, але був 
і активним громадським діячем. У 1958 
році емігрував до США. З дружиною 
Дарією (з дому Слиж) виховав троє ді-
тей: Марту, Оку та Євгена.

Дочка Зіновія (по чоловікові Ко-
вальська) проживала у Неварку та 
Кергонксону, була активісткою «Союзу 
українок» та керівником хору «Золотий 
гомін». З чоловіком Романом вихова-
ла дочку Уляну. Померла у 2005 році, 
похована на цвинтарі Св. Духа в Гемп-
тенбургу (США). А Ірина (по чоловіко-
ві Савка) працювала вчителькою у с. 
Глибівці Богородчанського району на 
Івано-Франківщині, мала сина Олега.

Отець Володимир Самотулка — це 
незабутня постать священика, який є 
прикладом відданості своїй парафії та 
невтомної праці для громади, щоб під-
нести село на вищий рівень його релі-
гійно-національного життя. Рівночасно 
село Блюдники є прикладом відданості 
й вдячності парафіян своєму пастире-
ві, які робили все, що було в їхніх си-
лах, щоб зберегти свого духовного про-
відника в ситуації атеїстичної й русифі-
каційної небезпеки. Саме в цьому, вже 
постійному місці проживання о. Воло-
димир Само тулка знайшов можливості 
себевияву і здійснення своїх ідей. Коли 
мова йшла про релігійні, національ-
ні й родинні аспекти життя, він умів 
пов’язати усе в одне ціле.

Іван ДРАБЧУК, 
співробітник Національного 
заповідника «Давній Галич».

На світлині: теперішній вигляд 
церкви Різдва Пресвятої Богородиці 
в с. Блюдники.

З архівних джерел

Отець Володимир Самотулка: 
можливості себевияву

Дитячий християнський табір у Долині 
Дозвілля
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Нас може зрозуміти 
тільки та сім’я, котра 
мріє про дитину, а її 
все нема і нема. Не 
розчаровуйтесь! Ви-
хід є завжди! Ми осо-
бисто чекали дев’ять 
років. Могли б розча-
руватись, однак віри-
ли: «Скоро, дуже ско-
ро ми станемо батька-
ми!»

Із розмови з о. Никоди-
мом Гура лю ком ЧСВВ, ігу-
меном монастиря, напе-
редодні поїздки в це святе 
місце:

— Приїздіть у Погоню, 
беріть із собою дітей.

— Отче Никодиме, у нас немає ді-
тей!

— Як немає дітей? Та ви що? А для 
чого у нас в Погоні чудотворний образ 
Матінки Божої? А мощі святих! Все, я 

буду молитись за вас щодня. А ви мо-
літься разом, незабаром у вас будуть 
діти.

Ми приїхали в Погоню. Там по спо-
відались, запричащались, помо ли-

лись, поцілували чу-
дотворний образ Ма-
тері Божої, попросили 
отця Никодима про 
молитву.

Через дев’ять міся-
ців.

— Як справи, Ан-
дрійку, як там Юля?

— Вагітна, вже на 
останньому місяці!

— Слава тобі, Боже! 
Дякую, тобі, Маріє! Ба-
чите, а ви казали, що 
нема дітей!

Нашу старшу до-
нечку Андріанку 
о. Никодим Гуралюк, 
ЧСВВ охрестив у По-
гоні 29 квітня 2010 

року, Веронічку — о. Порфирій, ЧСВВ 
у церкві Царя Христа 10 серпня 2011 
року, Анничку — о. Йосафат Бойко, ВС 
у церкві св. Кирила та Мефодія (Кри-
хівці) 28 серпня 2017 року.

Ми любимо бувати у Погоні на про-
щі кожної першої неділі місяця, і про-
сто так у будні, коли там небагатолюд-
но. Погоня — це святе місце. Там ми 
почуваємось по-особливому, заспоко-
юється серце й душа. Під час Сповіді 
та Причастя глибокий мир огортає всіх 
нас. Тисячі людей приходять на про-
щу, а відчуття таке, ніби на цілій землі 
є тільки Бог і Марія.

Дякуємо о. Никодиму за молит-
ву, дякуємо Пресвятій Богороди-
ці, яка з’являлась у Люрді, Фатімі, 
Меджугор’є. Туди ми також їздили на 
прощі.

Велика вдячність сестрам Служеб-
ницям Господа і Діви з Матара Чер-
нечої Родини Воплоченого Слова, ко-
трі молились за нас вервичку щодня 
упродовж року.

Дякуємо лікарям: Аллі Кухній, Сер-
гію Гаврилишину, Тетяні Кучмістенко.

А всім, хто мріє про дітей, кажемо: 
«Вірте і моліться, шукайте своїх ліка-
рів, довіряйте їм!»

Юлія та Андрій БОЄЧКИ.
м. Івано-Франківськ.

— Сестро Макрино, Ви постійно 
серед дітей. Часто проводите для 
них виховні заходи. Вони діляться 
з Вами своїми секретами. Незабаром 
всі навчальні заклади країни відчи-
нять свої двері і розпочнеться на-
вчання. До кого з молитвою потрібно 
звертатися про допомогу в навчанні?

— Кожен може мати набожність до 
будь-якого святого. Якщо щиро моли-
тись, то святий не відмовить у потребі 
та ласці. Найперше маємо молитися 
до свого Ангела-хоронителя, також до 
святого чи святої, чиє ім’я носимо.

Для кожного з нас заступницею 
є Пресвята Богородиця, особливо 
для дітей і матерів. Покровителем 
родини, батьків і виховників Церква 
називає святого Йосифа Обручника, 
який у земному житті був опікуном та 
вихователем для самого Ісуса Хрис-
та. Помічником дітей вважається і їх-
ній улюбленець — святий Миколай 
Чудотворець. Він не лише приносить 
подарунки, а також «на всякий час по-
магає» тим, хто до нього звертається. 

Святого Івана Боско, виховника 
молоді і засновника монашого чину 
салезіян, який опікується молодими 
людьми і провадить велику освітню 
роботу, Католицька Церква офіційно 
проголосила покровителем дітей, мо-
лоді, батьків і педагогів. 

Покровителями студентів вважа-
ються і великий богослов-схоласт, свя-
тий католицької Церкви Тома Аквін-
ський та зачинатель середньовічного 
енциклопедизму, останній латинський 
отець Церкви Ісидор Севільський, ко-
трий є водночас і покровителем ни-
нішнього найкращого «друга» учнів 
і студентів — інтернету. 

— Знаю директорів шкіл, які вва-
жають, що заклад освіти — це не 
церква, у ньому потрібно тільки на-
вчатись. Чи має бути в школах та 
вузах капличка?

— Однозначно так. Адже кожен 
день, кожну справу, а також навчан-
ня необхідно розпочинати молитвою, 

з Божим благо-
словенням. Скажу 
більше, у закла-
дах освіти важли-
во створити оазу 
духовності, щоб 
кожен учень чи 
студент або педа-
гог могли прийти 
у затишне місце, 
побути наодинці 
з собою, пороз-
мовляти з Богом, 
поділитися з Ним 

усім, що лежить на серці, заспокоїтись, 
духовно підкріпитись. Дуже важливо, 
щоб кожен у своєму серці відчував по-
требу та необхідність молитви у житті. 

Тому дуже добре було б, щоб освя-
чене місце для молитви було у кожно-
му закладі освіти і про нього всі знали 
та приходили чи то на спільну, чи осо-
бисту молитву, незалежно якого обря-
ду чи віросповідання.

Найкраще, якби такі молитовні ку-
точки були і вдома, як місце молитви. 
Там може бути іконка, свічка, Біблія, 
де дитина може залишитись сама і ду-
ховно оздоровитись чи спільно з бать-
ками помолитись або роздумувати 
над Словом Божим.

— Що робити тим учням чи сту-
дентам, котрі моляться, а з них смі-
ються їх однолітки?

— Треба просити в Бога мужнос-
ті. Ми звикли копіювати один одного. 
А треба першим показати позитивний 
приклад. Знаю двох хлопців, які єдині 
в своїй студентській групі не курять. 
Вони розповідали, що їм було дуже 
важко, бо навіть дівчата курили. Але 
вони не зламались і не стали такими, 

як всі. Цим вони показали приклад, 
що можна мати силу волі й іти в про-
тилежний бік, не зважаючи на думку 
ровесників. Щоб не поширювати зло, 
важливо не встрявати у суперечку, 
коли хтось насміхається, а позитив-
ним прикладом впевнено демонстру-
вати свої моральні принципи та глиби-
ну духовності. 

— Знаю, що ваші вихованці про-
сять у Вас порад і молитов, як мо-
литись перед навчанням, під час 
навчання. Є молитви дітей, батьків 
за дітей. Які молитви Ви їм радите 
молитись?

— На мою думку, перед початком 
навчання доречно було б молитися 
молитву, яку священик промовляє на 
Божественній Літургії перед читанням 
святого Євангелія:

«Засвіти в серцях наших, Чоловіко-
любче Владико, чисте світло Твого бо-
гопізнання і очі розуму нашого розкрий 
на розуміння євангельської Твоєї нау-
ки. Дай нам страх блаженних заповідей 
Твоїх, щоб, перемігши всі тілесні при-
страсті, ми провадили духовне життя, 
думали й чинили все угодне Тобі. Бо 
Ти єси світло душ і тіл наших, Христе 
Боже, і Тобі славу віддаємо з Предві-
чним Твоїм Отцем і Всесвятим, і Бла-
гим, і Животворчим Твоїм Духом нині, 
і повсякчас, і на віки вічні. Амінь».

О, Господи!
Благослови дітей на многі літа!
Благослови на мир і на добро!
Ідуть до школи нині діти,
Хай їм поможе книжка і перо!
На помисли благослови їх чисті,
На злагоду, на радість, на тепло!
Нехай хвилини щастя урочисті
Осяють втіхою їх личка і чоло!
Благослови, о Боже, на навчання, 
Здоров’я їм пошли й щасливий час!
Для них наука — основне завдання,
То ж хай відмінно вчиться  

   кожен клас!

Найкраща молитва — це молитва 
серця. У кожного — своя, головне, 
щоб була щира. Отож, Божого благо-
словення всім у новому навчальному 
році.

Розмовляла Юлія БОЄЧКО.

Вірую!

Перший дзвоник

З Богом — у навчальний рік

З довірою до небесного Лікаря

Незабаром перший дзвоник покличе на навчання всіх учнів і студентів, заохотить їх до великої праці 
будування себе й пізнання світу. Разом з ними до класів і аудиторій вирушать їх старші порадники: вчи-
телі, викладачі, вихователі. На урочистості прийдуть священнослужителі, аби поблагословити тих, хто 
навчає, і тих, хто вчиться, на плідну та успішну співпрацю. 

Про те, хто є покровителями учнів та студентів, чи потрібно молитись перед навчанням, що робити, 
коли над твоєю вірою насміхаються, ми розмовляємо з сестрою Макриною Пуляк, Чину святого Василія 
Великого, яка працює бібліотекарем у Католицькій школі св. Василія Великого в м. Івано-Франківську.

Молитва учня
Мій любий Ісусе! З цілого 

серця дякую Тобі за ласку, 
що можу навчатися у школі. Про-
шу Тебе: благослови мене, моїх 
друзів, батьків і вчителів, дару-
ючи усім нам мудрість і розум. 
Я хочу більше дізнаватись про 
все, що Ти створив, світ, у якому 
живу. Просвічуй мене, зішли лас-
ку Твого Святого Духа, скріплюй 
мої душевні сили, щоб я зростав 
на Твою славу, на радість батькам 
і Україні. 

Пресвята Богородице і Ангеле-
хоронителю, провадьте мене доб-
рою дорогою знань. Амінь.
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— Формула «тато — на роботі, 
мама — вдома з дітьми» складала-
ся століттями. Як було раніше і яку 
роль батько відіграє в родині сьо-
годні?

— Дуже важливу! Коли ми дивимось 
на роль батька крізь призму нашої 
української історії, то здається це нор-
ма «тата немає вдома». Останні століт-
тя чоловіки брали участь у І та ІІ світо-
вих війнах, були переслідувані, сиділи 
у в’язницях, вони захищали Україну 
і свої родини. Тому склалося таке вра-
ження, що тато постійно був поза до-
мом. Так воно є і зараз. Тато не вдома, 
бо він на роботі, він заробляє гроші.

Якщо подивитись ширше на це пи-
тання, то в світі діють багато рухів, які 
піднімають питання батьківства і того, 
наскільки чоловік є важливий у роди-
ні. І глобальна проблема світу — це 
не проблема екології чи світової війни, 
а в першу чергу проблема татівства 
відповідального, свідомого. Адже тато 
дуже важливий для дитини, бо він 
знайомить дитину із зовнішнім світом, 
як вирішувати труднощі. Мама пока-
зує внутрішній світ дитини в родині, 
а тато — як бути поза домом і повер-
татись в сім’ю. У взаєминах дитини 
і батька, який охороняє родину від не-
безпек і забезпечує її всім необхідним, 
важливий вплив за допомогою авто-
ритету. 

— Ми звикли, що дівчатка ма-
ють переймати досвід від мами, 
а сини — від тата. Як впливає бать-
кове виховання на дочку і на сина? 

— Хлопчик потребує наслідування 
тата, бо він бачить, що навіть фізіоло-
гічно більш схожий на нього. Він пови-
нен пережити відхід від мами і більш 
придивлятись до тата, як вирішувати 
проблеми, як ставитись до людей. 

Вже з 3-5 років хлопчик моделює 
свою поведінку у відповідності з бать-
ковим прикладом, він ніби ототожнює 

себе з батьком, намагається насліду-
вати його. 

На жаль, чоловіки носять в собі 
психологічні рани від своїх татів. Те, 
чого тати не додали своїм синам, вони 
виливають на своїх синів. Вони діють 
подібно, як їхні тати, десь втікають від 
проблем, не є присутні з дітьми, бо не 
знають, як себе вести. Їхні тати були 
на війнах, а вони – просто відсутні 
вдома, бо не знають, як виховувати 
своїх дітей.

Щодо дочки, то батько дає їй визна-
ння, підкреслює її красу, унікальність, 
жіночність. 

— А як виховуються діти у непо-
вних родинах, де батько залишив 
матір або помер? 

— У таких родинах роль батька 
може замінити дідусь, старший брат, 
вуйко, стрийко. Якщо мати вийшла за-
між вдруге, то ним може стати вітчим. 
Так само роль матері, якщо її нема, за-
ймає бабуся, тітка чи старша сестра. 
Дитина постійно шукає когось, хто 
може замінити.

Хлопчики, які виросли без батька, 
часто не знають, як поводитися в тій 
чи іншій ситуації, що вимагає від них 
чоловічої моделі поведінки.

На жаль, є парадокс. В тих сім’ях, 
де тато є фізично, він може бути не за-
діяний емоційно, духовно в житті ди-
тини. Він або постійно дивиться теле-
візор, або працює в гаражі. Він ніби і є 
вдома, але контакту з ним нема. Тоді 
дитина так і сприймає батька. Вона 
розуміє, що це її тато. Але не розуміє, 
чому він не цікавиться її життям, не 
спілкується з нею. Це є проблема та-
тівства. 

— Чим відрізняються діти, в яких 
тато активно їх виховує, спілкуєть-
ся з ними, а в яких – пасивно, не 
бере участі у вихованні?

— Насамперед — розвитком піз-
навальних здібностей, кращою само-

оцінкою, вмінням відстоювати свою 
думку. Світові дослідження підтвер-
джують вагому роль батька в емоцій-
ному, інтелектуальному розвитку ди-
тини, її впевненістю в собі. 

Діти, де тати мало цікавляться 
ними, спраглі спілкування з іншими чо-
ловіками. Таким чином, діти показують 
те, що їм не вистачає чоловічої уваги, 
турботи, підтримки, присутності. 

Діти, в яких тати добре справля-
ються зі своєю роллю, більш відкрито 
йдуть на контакт з іншими дітьми, до-
рослими. 

Як впливає емоційна відсутність 
батька в родині? Дуже сильно! 
Якщо взяти дівчат, то вони ско-
ро виходять заміж, народжують 
дітей. Шукаючи собі партнера, 
вони насправді шукають собі 
тата. Юнаки, які росли без бать-
ківської любові та підтримки, 
легко входять в кримінальний 
світ. Вони шукають чоловічого 
світу пригод, небезпеки, є не-
впевнені в собі. 

— Яким повинне бути спіл-
кування між батьком та ді-
тьми?

— Тато і мама є партнерами 
у вихованні, вони співпрацюють 
між собою. Коли дитина мала, 
батьки вербалізують цей світ, 
називають дитині її емоції. Коли 
мама відходить від пологів, то 
присутність тата, його постій-
ність є дуже важливою. Постій-
ність, стабільність тата полягає 
в тому, що він є передбачливий 
для своїх дітей, дружини в по-
ведінці, емоціях, фінансах, тоб-
то не зривається на маму та ді-
тей, мудро розподіляє фінанси. 
Коли тато вдома, то він є при-
сутній емоційно, психологічно 
та духовно в житті дітей, він не 
втікає в інтернет, телевізор, га-

зету. Тато в контакті з мамою, з дітьми, 
активно слухає і чує, хто що говорить, 
які в кого турботи. Тато гуляє з дітьми, 
допомагає їм долати труднощі. Він 
вчить, підштовхує, виводить в світ. Він 
ніби каже: «Йди, світ може бути небез-
печний, але ти не бійся, рушай, до-
лай». Тато формує сміливість до світу, 
до зустрічі з перешкодами. 

Є дуже гарний ролик, коли тато ба-
гато працює. Вранці він виходить дуже 
рано на роботу, ввечері дуже пізно по-
вертається. Щоразу тато купляє сино-
ві машинку, віддає, але не спілкується 
з ним, бо втомлений. Син усі машинки 
приносить у школу і продає одноклас-
никам. Хлопчик приходить до татово-
го директора, віддає йому всі гроші 
і просить відпустити тата на один день 
додому, щоб він міг з ним погратись, 
побути.

Цей ролик показує дуже велику про-
блему, коли батьки відкуповуються від 
дітей іграшками, але вони не знають, 
які в них друзі, які улюблені іграшки, 
який улюблений колір тощо. Статисти-
ка в Україні свідчить, що коли в підліт-
ків проблеми, то 34% дітей звертають-
ся до матерів, і тільки 1% — до батька, 
а решта долає труднощі поза домом, 
серед друзів, на вулиці. 

— Які поради Ви б дали нашим 
українським татусям?

— Найперше — спілкуватись з ди-
тиною, активно слухати, розпитувати 
в дитини про проведений день, труд-
нощі, нових друзів. Проводити з ди-
тиною час, а також залучати до спіль-
ної праці, гри. Вміти визнавати свої 
помилки, просити пробачення, якщо 
образив дитину чи маму при дітях, 
тобто бути не ідеальним, а люблячим 
батьком. І найважливіше — це спілку-
ватись з іншими татами стосовно по-
долання труднощів у батьківстві, діли-
тись позитивним досвідом. Запрошую 
на тато-клуб, де ми з татами творимо 
простір для свідомих і люблячих татів.

Для чоловіка діти — це гордість 
і велике благословення. 

Спілкувалась О. БИСТРИЦЬКА.

На світлині: родина Андрусівих 
(Любомир, Уляна, Єва-Марія).

Сімейні цінності

Татове 
виховання

Роль батька у вихованні дитини не менш важлива, ніж материнська. Адже кожна дитина потребує гар-
монійного розвитку, який може отримати лише за участю обох батьків у вихованні. На відміну від жінки, 
чоловікові необхідний час, щоб відчути себе в новій ролі, зрозуміти ситуацію. На цю тему розмовляємо 
з Любомиром Андрусівим, тренером tato.net, психотерапевтом І ступеня символ-драми Школи індиві-
дуального та групового консультування і сімейного порадництва.

МОЛИТВА 
батьків за дітей

ООтче Небесний! Твоїй неви-тче Небесний! Твоїй неви-
мовній Благості та ласкавос-мовній Благості та ласкавос-
ті ми вручаємо дітей, якими ті ми вручаємо дітей, якими 

Ти зволив нас поблагословити. Твій Ти зволив нас поблагословити. Твій 
Син Божий, Господь наш Ісус Хрис-Син Божий, Господь наш Ісус Хрис-
тос, викупив їх своєю найдорожчою тос, викупив їх своєю найдорожчою 
кров’ю, а Святий Дух освятив їх кров’ю, а Святий Дух освятив їх 
у Святому Таїнстві Хрещення. Ти, у Святому Таїнстві Хрещення. Ти, 
Боже, зажадаєш від нас на Страш-Боже, зажадаєш від нас на Страш-
ному Суді відповіді за душі дітей ному Суді відповіді за душі дітей 
наших. Ми відчуваємо весь тягар наших. Ми відчуваємо весь тягар 
відповідальності за душі дітей на-відповідальності за душі дітей на-
ших. Тому молимо Тебе, Предвічний ших. Тому молимо Тебе, Предвічний 
Отче, подай нам світло і силу, терпе-Отче, подай нам світло і силу, терпе-
ливість, щоб змогли ми дітей вихо-ливість, щоб змогли ми дітей вихо-
вати ради святої волі Твоєї. Наділи вати ради святої волі Твоєї. Наділи 
нас, Отче Небесний, своєю милістю, нас, Отче Небесний, своєю милістю, 
щоб ми зуміли вберегти невинність щоб ми зуміли вберегти невинність 
дітей наших, навчати їх власним до-дітей наших, навчати їх власним до-
брим прикладом, подбати про їхнє брим прикладом, подбати про їхнє 
добро душевне та тілесне. І даруй добро душевне та тілесне. І даруй 

нам, Боже, щоб ми Тебе слави-нам, Боже, щоб ми Тебе слави-
ли разом з нашими дітьми ли разом з нашими дітьми 

в Царстві Небесному. в Царстві Небесному. 
Амінь.Амінь.
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Автором даної монографії є митр. 
прот. д-р Олег Каськів — Синкел 
у справах духовенства та священичих 
родин Івано-Франківської Архієпархії.

У книзі розглянуто процес розвитку 
церковного права Київської Церкви від 
Хрещення Руси-України 988 року по 
наші дні. Автор досліджує різні етапи 
розвитку партикулярного права та має 
на меті привернути належну увагу до 
українського церковного законодав-
ства. Особливо звертається увага на 

Він — високий, плечистий, силь-
ний. Голос у нього гучний, пово-
диться впевнено. Вона — жінка 

ніжна, тендітна. Побралися. Він поста-
чав їй усе, вона дбала про дім, вихову-
вала дітей. Діти виросли, одружилися 
і пішли від них. Так буває завжди.

За якийсь час жінка перестала по-
сміхатися, почала худнути, зблідла… 
Вона не могла їсти, не могла ходити. 
Чоловік дуже занепокоївся і завіз її 
до лікарні. Її оглядало багато лікарів, 
але ніхто не знаходив жодної хвороби. 
Останній спеціаліст відвів чоловіка 
убік й обережно сказав:

— Я думаю, що ваша дружина не 
хоче більше жити.

Чоловік не сказав ані слова. Пішов, 
сів біля ліжка дружини, взяв її знекров-
лену руку і впевненим голосом сказав:

— Ти не помреш!
— Чому? — тихо спитала вона.
— Тому що я потребую тебе! — від-

повів чоловік.
— А чому ти не сказав мені цього 

раніше? — запитала жінка, і її очі за-
блищали. 

Від тієї хвилі хвора почала одужу-
вати. Вона знову стала жвавою і ве-
селою. А лікарі й далі визначають її 
хворобу і питають, які ліки принесли їй 
таке швидке зцілення.
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Порятунок

Безлюдний острів. Серед трав 
Його пірати тут лишили.
Він все, що мав, їм все віддав
За те, щоби його не вбили.

Якісь обламки позбирав
І збудував собі хатину,
Щоб дах і від дощу ховав,
Й від спеки у жаркі години.

Він як умів, так виживав,
І щиро Господу молився,
Щоб Бог його порятував,
Та порятунок тільки снився.

Підкралася жахлива мить:
Він бачив, як його хатина
Неначе смолоскип горить
І все згоріло за хвилини.

Він заридав, немов дитя,
Здавалось, все навкруг диміло,
В врятувать йому життя
На дим той вже суденце плило.

Богдан СІМКІВ.

Навертайсь до Бога!

Навертайсь, дитино,  
 серденьком до Бога,
Оцей світ чарівний маєш ти від Нього:
Землю, сонце, небо, татка і матусю,
Тож молися вдячно Господу Ісусу.
Підростай скоріше — набирайся сили,
Щоб життєві бурі тебе не схилили,
Не скорили духом, не зламали волю,
Як тонку билину у чистому полю.
Знайди собі гідну доброчинну справу.
В ній пізнаєш радість, визнання і славу,
Може й ту, якою і не мариш зроду,
Що живе віками в пам’яті народу.

Степан ДАСЕВИЧ

Неправильно
 � Пів першої
 � Первий
 � Прошлогодній
 � Март
 � Май
 � Площа
 � Столова
 � Слідуюча остановка
 � Скільки стоїть білет?

Правильно
 � Пів на першу
 � Перший
 � Торішній
 � Березень
 � Травень
 � Майдан
 � Їдальня
 � Наступна зупинка
 � Скільки коштує квиток?

Мовні неохайності, що часто зустрічаються
Мова — душа нації!

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

З поетичного блокнота

Серед видань

Притчі

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

Навчальний посібник
У видавництві «Нова Зоря» побачив світ навчальний посібник 
«Партикулярне право УГКЦ: джерела, історія, кодифікація».

Скажіть 
раніше

джерела партикулярного права, 
історію розвитку партикулярного 
права та його кодифікацію.

«Даний навчальний посібник до-
поможе краще пізнати, як твори-
лось право Київської Церкви», — 
розповідає о. Олег Каськів.

Презентація видання відбу-
деться 10 вересня о 14:20 год. 
в семінарійній каплиці свщмч. Йо-
сафата за адресою: м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Василіянок, 64.




