
7 вересня 1984 р.
в Римі помер Патрі-
арх Йосиф Сліпий.

8 вересня
Міжнародний день 
писемності.
Міжнародний день 
солідарності журна-
лістів.
День українського 
кіно.
День фізичної куль-
тури і спорту Украї-
ни.

9 вересня 1999 р. 
Єврейська рада 
України присвоїла 
блаж. свщмч. Оме-
ляну Ковчу звання 
«Праведник Украї-
ни».
День пам’яті жертв 
фашизму.

11 вересня 
Усікновення голови 
св. Йоана Христите-
ля.

13 вересня
Покладення пояса 
Пресвятої Богороди-
ці.

6 вересня 2018 р. Б.  
число 33 (1227)

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

«Ти Петро — Скеля і на цій скелі збудую Мою церкву  
й пекельні ворота її не здолають»  (Мт. 16, 18).
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Як полюбити 
себе самого, 

щоб ця любов 
випромінювала 

на ближніх?
9 вересня — 15-та неділя по 
Зісланні Святого Духа
«Люби ближнього твого, як 
себе самого» (Мт. 22, 37-39).

Цієї неділі під час Божествен-
ної Літургії ми в черговий раз 
з приємністю почуємо читання 
з Євангелії від Матея про най-
більшу заповідь у законі — за-
повідь любові. Ця заповідь має 
потрійне співвідношення: «Бог — 
ближній — я». Христос нам у ній 
заповідає: «Люби Господа, Бога 
твого, всім твоїм серцем, усі-
єю твоєю душею і всією думкою 
твоєю: це найбільша й найперша 
заповідь. А друга подібна до неї: 
Люби ближнього твого, як себе 
самого» (Мт. 22, 37-39). Слово 
«любов» дуже часто звучить з уст 
різних-прерізних прошарків насе-
лення, проте так рідко в суспіль-
стві можна знайти дотик до цієї 
справжньої любові, до якої Хрис-
тос нас закликає. Ми можемо зна-
йти тисячі пояснень, чому так є… 
Дозвольте, зосереджусь сьогод-
ні лише на одному із них. Коли 
ми чуємо заклик Христа любити 
ближніх, як себе самих, виглядає 
так, що ми зосереджуємося на не-
обхідності любові лише до ближ-
нього. Христове ж співвідношення 
в любові має потрійний характер. 
Отож, я запрошений любити Бога 
і ближнього. Але критерієм любові 
до ближнього має бути любов до 
себе самого. Чи навчилися ми лю-
бити самих себе такою любов’ю, 
яка б випромінювала любов до 
ближніх? Зазвичай ми маємо про 
себе самих завжди високу думку 
і оцінку. І насправді, хто б себе не-
дооцінював? Але, мабуть, не про 
цю любов Христос заповідав нам. 
Адже гордість, егоїзм і самозако-
ханість жодним чином не виража-
ють справжньої любові до самого 
себе, більше того, такі почуття є 
великою крайністю.

Проте постійне невдоволення 
самим собою і надмірна само-
критика є іншою протилежною 
крайністю, які ще більше не до-
зволяють полюбити себе христи-
янською любов’ю…

Закінчення на стор. 2
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Колонка редактора

Наша духовність

Про почитання  
Христового Серця стор. 3

Напередодні

Цариця Покуття  
запрошує у Погоню стор. 5

Світочі

Патріарх Йосиф в контексті 
«Остполітік» Ватикану стор. 6

Цей тиждень в подіяхПерше  робоче  засідання  Синоду 
Єпископів УГКЦ відбулося 3 вересня 
під головуванням Отця і Глави УГКЦ 
Блаженнішого  Святослава.  У  роботі 
Синоду  беруть  участь  42  єпископи 
УГКЦ з України і світу.
Насамперед Предстоятель урочисто 
відкрив  роботу  Синоду  і  подякував 
усім, хто прибув «на цей особливий 
момент дихання на нашу Церкву і на 
наш народ Святого Духа». 
Потім  Блаженніший  Святослав  при-
гадав  членам Синоду,  які  зміни  від-
булися  в  нашій  Церкві  за  останній 
рік, а саме від останнього Синоду.
Передусім,  розповів  Глава  Церкви, 
від минулого Синоду відбувся поділ 

Коломийсько-Чернівецької  єпархії 
на Коломийську  і Чернівецьку. «Тож 
вітаємо  владику  Василя  (Івасюка) 
з  його  новим  титулом  єпископа  Ко-
ломийського, — відзначив Предсто-
ятель  УГКЦ.  —  Особливою  радістю 
минулого року було те, що ми могли 
після  завершення  Синоду  проголо-
сити  про  створення  нової  єпархії 
у нашій Церкві — Чернівецької єпар-
хії.  А  відтак  відбулася  інтроніза-
ція  першого  єпископа  Чернівецької 
єпархії владики Йосафата (Мощича), 
якого ми сьогодні сердечно вітаємо 
вже як правлячого архиєрея».

Продовження на стор. 2

Від 2 до 12 вересня 2018 року Від 2 до 12 вересня 2018 року 
у Львові-Брюховичах проходить у Львові-Брюховичах проходить 
щорічний Синод Єпископів УГКЦщорічний Синод Єпископів УГКЦ

Серед розмаїття греко-католицьких святинь на 
Гуцульщині поважне місце займає церква Святої 
Трійці в Микуличині. Цей величний хрещатий 
дерев’яний п’ятизрубний храм таїть у собі істо-
ричне минуле гуцулів, їхню духовну й мистецьку 
спадщину. Продовження на стор. 4

Цьогоріч в Івано-Франківській Католицькій школі-
гімназії св. Василія Великого до навчання присту-
пило 260 школярів. Про особливості навчального 
процесу, успіхи та 
здобутки, а також 
про нові плани на 
цей рік — в роз-
мові з дирек-
тором гімназії 
с. Єремією Сте-
блиною, ЧСВВ.

Продовження на 
стор. 7

Ми виховуємо дітей, щоб вони 
були справжніми людьми

Духовна твердиня Микуличина

https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1984
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Де  дітям  найкра-
ще? Де вони  гар-
монійно  розви-
ваються?  Серед 
своїх  ровесників! 
З  цією  метою  2 
вересня  2018  р. 
в  Івано-Франків-
ську  на  парафії 
Матері  Божої  Не-
устанної  Помочі 
відкрили дитячий 
дошкільний  за-
клад «Телесик».

Святим покровителем дитячого 
садочка став святий Ґерард. Подію 
відвідав мер міста п. Руслан Марцін-
ків, який також спричинився до від-
криття дитсадка.

Після освячення дошкільного за-
кладу ігумен монастиря о. Андрій 
Цікало, ЧНІ, подякував усім добро-
діям і парафіянам, які долучили-
ся своєю працею та пожертвами. 
Святкування продовжили творчими 
виступами молодь і діти парафії. 
Гадаємо, що таке сусідство, де діти 
щодня бачитимуть храм, молити-
муться і гратимуться, на них впли-
ватиме по зитивно.

Вл. інф.

Продовження. Початок на стор. 1

Відбулася також несподівана 
зміна — Святіший Отець прийняв 
зречення з уряду Митрополита Фі-
ладельфійського владики Стефана 
(Сороки). Блаженніший Святослав 
подякував владиці Стефанові за пра-
цю і висловив радість, що єпископ 
усе одно прибув на Синод, як архиє-
пископ-емерит.

На час вакантної посади Митро-
полита Філадельфійського Святіший 
Отець виконувати обов’язки призна-
чив владику Андрія (Рабія).

У цьогорічному Синоді бере участь 
новий член Синоду — наймолодший 
єпископ у Синоді як за віком, так і за 
архиєрейською хіротонією, Єпископ-

помічник Сокальсько-Жовківської 
єпархії Петро (Лоза).

Традиційно на Синод Єпископів 
УГКЦ прибувають гості. Глава УГКЦ 
привітав кожного з них особисто.

На цьогорічний Синод прибув вла-
дика Клаудіо Гуджеротті, Апостоль-
ський нунцій в Україні. «Владико, 
щоразу, коли ви є між нами, ми відчу-
ваємо і присутність Святішого Отця 
Папи Франциска, тому що всяке си-
нодальне діяння, яке віддзеркалює 
церковну єдність і лояльність, завжди 
діється довкола наступника апостола 
Петра», — сказав Глава УГКЦ.

Прибули також владика Мєчи слав 
Мокшицький, Львівський римо-ка-
толицький митрополит, владика Ро-
ланд Міннерат, Архиєпископ Діжона, 

представник французького като-
лицького єпископату. Із Греції прибув 
Апостольський екзарх для католиків 
візантійського обряду Греції, владика 
Мануель Нін. 

Гостями Синоду також є влади-
ка Філарет (Кучеров), Архиєпископ 
Львівський і Галицький УПЦ (МП), 
та владика Димитрій (Рудюк), Архиє-
пископ і Митрополит УПЦ КП.

На Синод прибув владика Ігор (Ісі-
ченко), Архиєпископ Харківсько-Пол-
тавської єпархії УАПЦ. Владика Ігор 
також братиме участь у деяких засі-
даннях Синоду. «Велике спасибі, що 
ви є між нами і що будете працювати 
разом з нами», — відзначив Блажен-
ніший Святослав.

Департамент інформації УГКЦ.

Пророка не приймають 
у його батьківщині…

Коли Ісус прибув до синагоги 
в Назареті, Його прийняли з вели-
ким зацікавленням, адже всі хотіли 
побачити великі діла, які Він чинив 
у сусідніх поселеннях. Але Син Не-
бесного Отця послуговується лише 
Божим словом, як завжди Він чинив 
тоді, «коли хотів перемогти дияво-
ла». Й саме ця постава покори посія-
ла сумніви серед земляків, змінивши 
атмосферу з прихильності до воро-
жості, «від захоплення до зневаги».

«Це вже не були люди, але зграя 
здичілих собак, які вигнали Його 
з міста, — сказав Папа. — Вони 
вже не думали, лише кричали. 
А Ісус мовчав… Вони вивели Його 
на вершину гори, щоб скинути Його 
звідтіля. Цей євангельський уривок 

завершується словами: «Він, прой-
шовши поміж ними, віддалився». 
Ось гідність Ісуса: Своїм мовчанням 
Він переміг цю розлючену зграю та 
відійшов. Бо ще не прийшла Його го-
дина. Те саме трапиться у Страсну 
П’ятницю: люди, які у Пальмову не-
ділю влаштували свято на честь Ісу-
са, кажучи Йому: «Благословенний 
Ти, Сину Давида», тепер кричали: 
«Розіпни!». Вони змінилися. Диявол 
посіяв брехню в їхнє серце, а Ісус 
зберігав мовчання».

Істина є лагідною
За словами Святішого Отця, ці по-

дії вчать нас, що коли починаються 
такі дії, які не дозволяють побачити 
істину, «залишається мовчання». 
Мовчання остаточно перемагає, 
«але через хрест».

«Як же часто в сім’ях починають-
ся суперечки щодо політики, спорту 
чи на рахунок грошей, що трапля-
ються раз за разом, сім’я, врешті, 
руйнується цими дискусіями, в яких 
можна розгледіти присутність ди-
явола, що бажає нищити… Мов-
чання. Скажи своє й замовкни. Бо 
істина — лагідна, мовчазна. Істина 
не здіймає галасу», — сказав Папа, 
додаючи:

«Те, що зробив Ісус, не є легким: 
але існує християнська гідність, вко-
рінена в Божій силі. Щодо людей, 
які не мають доброї волі, людей, які 
шукають лише поділів та скандалів, 
також і в родинах, треба зберігати 
мовчання і молитись».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ — 
Ватикан

З життя парафій

З життя Церкви

Парафіяльний садочок 

Закінчення. Початок на стор. 1

Перевірмо себе, як часто до две-
рей нашого серця стукають ось такі 
собі нашіптування: «Мені нічого не 
йде, всім якось легко все вдається, 
а мені в житті все непросто». Після 
таких думок першопроходців згодом, 
зазвичай, у бій вступає вже числен-
ніша армія із гаслом «якби»… Якби 
я народився деінде, то все би було 
по-іншому… Якби я вийшла заміж за 
тамтого, а не за мого чоловіка, то жит-
тя би склалося по-іншому. Якби я був 
здоровіший, то міг би робити все най-
краще за інших тощо…

Насправді Христова заповідь люби-
ти також і себе самого є запрошенням 
поглянути у власне дзеркало душі, щоб 
побачити, яким я є насправді. Подиви-
тися, що я можу і повинен змінити в ре-
альності і в решті справ навчитися при-
йняти себе таким, яким мене сотворив 
Господь. Погляньмо, скільки навкруги 
життєвих прикладів, які демонструють 
нам, що те, що в людських очах ви-
дається якоюсь карою чи страшним 
недоліком, в Божому задумі саме це 
нерідко може стати найбільшим бла-
гословенням. Так, наприклад, все-
світньовідомий тенор Андреа Бочеллі 
не зневірився через свою сліпоту, але 
розвинув краще від інших свій талант 
слуху та співу. Нік Вуйчич – чоловік, що 
народився без рук і без ніг, зумів стати 
легендарним оратором, багатодітним 
батьком ще й до того мільйонером.

Сьогодні Христос промовляє до кож-
ного з нас, закликаючи, щоб ми полю-
били себе такими, якими ми є. Можли-
во, саме та негативна прикмета, з якою 
ми не можемо досі себе прийняти, 
може послужити нам для подальшого 
розвитку та успіху. Не один актор із по-
ганим і деформованим обличчям, коли 
був малим, викликав біль у маминім 
серці, що бачила його довгий і кривий 
ніс, його спотворене обличчя. Але він 
виріс, став коміком і тішить мільйони 
людей, робить їх щасливими сміхом 
завдяки саме своєму дефекту, що не 
принаджує красою… До речі, потрібно 
немалої духовної зрілості, щоб не бо-
ятися покепкувати над самим собою.

Не важливо, хто ти, дорогий читачу, 
багатий чи бідний, вчений чи не дуже, 
але важливо, щоб одні й другі були до-
брі серцем, саме без останніх не обі-
йтись у жодній справі, у жодній спіль-
ноті чи громаді. Ким би ти не був — ти 
образ і подоба Божа. Господь любить 
тебе і бажає, щоб такою ж любов’ю Ти 
полюбив Його, себе і ближніх. 

Тому дуже важливо не допускати 
більше собі жодних нашіптувань: ні, що 
я найкращий, ні, що я бездара. Просто, 
Господи, приймаючи Твою волю, не за-
здритиму іншим, і обов’язково візьмуся 
до праці з усіма моїми як талантами, так 
і вадами, щоб досягти конкретної мети. 
Адже, знаю, Господи, що у Твоїх очах 
я особливий і неповторний, як і кожна 
інша людина – особлива і неповторна. 

Приймаю, Господи, мої недостачі, 
немочі, хиби і обмеження, мої слабкі 
сторони у характері. Усе, що мені під 
силу, намагатимуся змінювати на кра-
ще. А все те, що мені змінити не під 
силу, віддаю, Господи, в Твої руки. До-
віряючи Тобі, я намагатимуся з усім 
цим жити і добро творити. Дякую Тобі, 
Господи, що допоміг мені зрозуміти, 
що якщо я навчуся приймати і люби-
ти себе таким, яким я є, це допоможе 
мені змінюватися на краще і любити 
усіх навколо мене.

о. Іван СТЕФУРАК, головний редактор.

Від 2 до 12 вересня 2018 року 
у Львові-Брюховичах проходить 
щорічний Синод Єпископів УГКЦ

Папа Франциск: Господи, дай розрізняти, 
коли говорити, а коли промовчати
Істина є лагідною та мовчазною, а тому єдиним шляхом протистояти тим, які шукають лише сканда-
ли й поділи, є мовчання та молитва. Такими думками поділився Папа Франциск, проповідуючи під 
час Святої Літургії в «Домі святої Марти» 3 вересня 2018 р.
До таких роздумів Святішого Отця спонукала розповідь св. Луки про те, як назаретяни з підозрою 
поставилися до Ісуса, коли Він повернувся на Свою батьківщину. За словами проповідника, відпо-
відь і постава Спасителя в цій ситуації спонукають замислитися над тим, «як у нашому щоденному 
житті слід реагувати на появу непорозумінь», і зрозуміти, «як саме діє диявол — батько брехні та 
наклепник — аби знищити єдність родини, народу».
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Наша духовність

Проти почитання Христового Серця 
підноситься часом закид, що воно — 
чуже нашому обрядові. Закид, котрий 
є, може, причиною, що декотрі Всеч. 
Отці відносяться до нього з якимсь 
упередженням, спирається хіба на не-
порозуміння, як те почитання розуміти.

Не підлягає сумнівові, що, якщо б 
ми надавали чужу форму нашому об-
рядові почитання Христового Серця, 
то йшли б зовсім фальшивою доро-
гою, не церковною, а хто самовільно 
впроваджував би якісь обрядові служ-
би, не потверджені церковною вла-
дою, а щодо нас — провінційним сино-
дом, той привласнював би собі владу, 
котрої не має і Митрополит, і віддавав 
би сумну послугу Христові.

Проте першою засадою, котрої 
мусимо держатися в тій справі, є та, 
що нікому не вільно впроваджувати 
жодних змін в приписаних нашими 
церковними книгами богослужіннях 
східної Церкви. Хто, проте, розуміє під 
почитанням Христового Серця латин-
ські богослужіння тої форми, як напри-
клад, «Літаніє, оффіціюм парвум етц», 
і хто твердить, що такі богослужіння є 
нам чужі, тому треба признати повну 
слушність. І хто противиться їх впро-
вадженню в нас, хоч би пристосованих 
до нашої або церковнослов’янської 
мови, то добре робить, бо противить-
ся незаконному, неканонічному ділу. 
Якщо б хтось уважав за чуже нам по-
читання Христового Серця само в собі 
без огляду на літургійну форму, котрої 
може набрати, то хіба не розуміє, чим 
є почитання Христового Серця, а чим 
обряд.

Не припускаю, щоби хто-небудь 
з Всеч. Отців був тої думки. Теоретич-
но лиш ту думку, хоч як безпідставну 
і не наукову, збиваю, щоб тим легше 
вияснити ту справу.

Думка, що почитання Христово-
го Серця, йому належна сама в собі 
честь, є чужа нашому обрядові, було 
б хіба аналогічна до тези, що нашому 
обрядові є чужі відпусти, чужа частіша 
сповідь, чуже часте Причастя.

Аж надто очевидна річ, ж дале-
ко може завести в церковному житті 
такий консерватизм, котрий вважає 
кожний давній звичай, хоч як нецер-
ковний, згідним з нашим обрядом 
лише тому, що «так бувало». Наші 
противники готові б доказувати тим 
самим аргументом, що до нашого 
обряду залежать павутиння, подер-
ті стихарі, брудні ілитони та інше. 
Всі подібні думки спиралися б на про-
сто хибних припущеннях. Хіба тоді мо-
гли б відпусти бути нам чужими, коли 

нікому з нас не належалася б ніяка до-
часна кара від Бога за ніщо. Там, де 
за простительні гріхи або за відпущені 
тяжкі гріхи належиться людині Божа 
кара, там можливе, корисне, потрібне 
відпущення тої кари.

Так само, де лиш люди грішать, там 
треба сповіді, і то сповіді такої частої, 
якої їм треба, щоб жили в стані Бо-
жої ласки. Одним словом, там, де є 
людська природа, там мусять бути всі 
вимоги цієї природи. Ніколи нічого за-
гальнолюдського не може бути нам чу-
жим. Цілком подібно — з почитанням 
Христового Серця.

Воно є конечним наслідком віри, 
любові, почитання Божої особи Ісуса 
Христа. Може воно бути чужим нашо-
му обрядові лише в чужих обрядових 
формах, а ніколи само в собі. Оскіль-
ки випливає з об’явленої науки віри, 
оскільки є одною стороною любові 
Ісуса Христа, оскільки є частиною по-
читання, яке належиться Христові від 
християнина, оскільки є загальнолюд-
ським добром. Ішло б в тій цілій справі 
лише про зовнішню обрядову форму, 
яку належало б надати у нас почитан-
ню Христового Серця. В тій справі не 
може вважати за законну обрядову 
зміну, доки не потверджена законною 
владою, а тою владою є у нас Провін-
ціальний собор.

Говорячи сьогодні про той предмет, 
маю очевидний намір говорити про 
той культ лише з догматичного стано-
вища, аскетичного і душпастирського, 
дотикаючи лише у вступі обрядового 
питання і то лише теоретично, бо ця 
справа, після тут наведеного прин-
ципу, є наразі цілком не актуальною. 
Провінційним Соборам не є можлива 
ніяка зміна. Хіба мимохідь можна б 

ще застановитися над питанням, чи 
в евентуальності якогось синодаль-
ного рішення мала б бути одобрена 
служба, чи є вона чужою нашому об-
рядові, чи ні. Або, іншими словами, 
чи Провінційний Синод мав би право 
впроваджувати якесь нове богослу-
жіння. Очевидна річ, Провінційний Си-
нод не мав би цього права, якби впро-
вадження кожного нового богослужін-
ня було противне обрядові. Синодаль-
не рішення, противне обрядові, було 
б неважне, як уважаю за певне, що 
було б неважне синодальне рішення, 
яким впроваджується богослужіння не 
лише нове, але і формою чи мовою 
противне тому, що притаманне нашо-
му обрядові.

Але постає питання, чи якась нова 
служба, цілком відповідна формам, 
приписаним духові грецького обря-
ду, мала б виглядати за недозволену 
лише тому, що є новою. На те питання 
треба рішуче відповісти, що при збе-
реженні правничих формальностей 
(серватіс де юре сервандіс) і обря-
дової форми може бути впровадже-
не нове богослужіння, відповідне так 
духові обряду, що, хоч нове, не буде 
чужим обрядові. Якщо того не при-
знається, треба сказати, що богослу-
жіння грецького обряду так завмерло, 
що вже не здатне до ніякого розвою. 
Вважати за властиву східним обрядам 
річ брак внутрішньої сили життя і роз-
витку — це означає брати обряд не та-
ким, яким його нам передала історія, 
але таким, яким находиться в якімсь 
однім виданні, від котрого не сміє ані 
на волос відступити той, хто не знає 
ані його духа, ані історії. Історія обря-
ду, хоч, на жаль, не досить дослідже-
на, вказує на систематичну поступову 

еволюцію від перших часів християн-
ства. Багато є служб, впроваджених 
в обряд ще в дев’ятім і десятім сто-
літті. Почитаємо святих творців кано-
нів, котрі жили і працювали у восьмім 
і дев’ятім століттях. Навіть відлучені 
від Соборної Церкви, східні провінції 
так само розуміють обряд, впроваджу-
ючи без скрупулів нові служби.

Хіба не треба повторювати, якою 
преважною річчю є, щоб обрядова 
форма нового богослужіння була ви-
пливом східного духа, щоби через 
те відповідала у всім старим пере-
данням. Не лише в справі чисто бо-
гослужебній, а і в кожній іншій, що 
відноситься до нашого церковного 
життя, вважаю цей принцип на дуже 
важливий. Суджу, що від його збере-
ження залежить, може, ціла наша мі-
сія об’єднання східних Церков, котра 
тепер стає актуальною. Бодай я вва-
жаю за безумовно потрібне, щоб ми не 
лише в богослужебних формах, в ри-
зах, в церковних знаряддях і у всьому, 
що відноситься безпосередньо до об-
ряду в прямому значенні того слова, 
але і в стилі церковних ікон, і в будові 
Божих храмів, і в постійній дисципліні, 
і в кожному іншому напрямі дотриму-
валися, і якщо потрібно, вертали до 
східних форм, до візантійського стилю 
ікон і храмів, і до східної правної дис-
ципліни.

Не без жалю мусимо в тій справі 
констатувати не один вже крок, зро-
блений хибно в розвою нашого цер-
ковного життя. Бачимо приклад, що 
цілком затратився у нас канон, що 
приписує церковному маляреві, які об-
рази йому вільно і як їх має малювати. 
Я вважав би одним з гарних завдань 
будучого Провінціального Собору від-
новити цей канон; однак я вважав би 
за пересаду консерватизму таке по-
няття, що в приписаній церковним 
правом тематику малярів не годиться 
впроваджувати нову тему. Можна б, 
треба б жадати, щоб, наприклад, ікони 
Пречистої Діви Марії Непорочного За-
чаття, святого Йосафата, Христового 
Серця відповідали візантійському сти-
лю; але не можна б без пересади об-
межувати тематику лише малярською 
темою, знаною вже в десятім столітті.

Мимохідь мушу порушити ту спра-
ву, на котру нема іншої нагоди. Є не-
звичайно доказаним правилом східної 
Церкви, що храм мусить бути звер-
нений до сходу. Те правило є таке 
давне, має таке глибоке символічне 
значення, що в жодним способом не 
може бути порушене при будові нової 
церкви. В випадку, що конечне поло-
ження місця вимагало б якоїсь зміни, 
належало б відвестися до Ордина-
ріату. Суджу, що Ординаріат мав би 
право, з важних причин, дозволити на 
недотримання того правила. Я, однак, 
не важився б уділити такого дозволу 
без згоди капітули і без ужиття декре-
ту найторжественнішої форми, щоб 
«ексцепціс фірмет регулян ін казібус 
нон ексцептіс» (виняток підтверджу-
вав правило у випадках не винятко-
вих).

По тих виясненнях, з котрих, відай, 
ясно виходить, що говорю сьогодні 
лише про почитання Христового Сер-
ця, оскільки не впливає на яку-небудь 
зміну богослужіння чи обряду, буду 
старатися представити те почитання 
в його зв’язку з правдами віри, з ас-
кетичним життям і з душпастирською 
працею.

(Продовження буде).

«Про почитання 
Христового Серця»
Послання Андрея Шептицького, Галицького Митрополита, до духовенства своїх 
єпархій (Написано в Крехові в день празника св. апостола Якова, р. Б. 1906.)

Вдячність Ісусу Христу і бажання відплатити йому за його дари поширенням його честі і слави спонуку-
ють мене звернути вашу увагу на почитання Найсвятішого Христового Серця, котре, за Божою ласкою, 
і у нас чимраз більше поширюється і котре, дасть Бог, принесе велику користь нашій Церкві і народові, 
якщо лише візьмемося солідарно до поширення цього почитання в дусі нашого обряду і нашої східної 
Церкви. Пересилаючи письмо до народу, котре тут слідує з дорученням відчитати його з проповідаль-
ниці в першій або в двох найближчих неділь, звертаюся тим письмом до Вас, Всеч. Отці, щоб з вами 
порозумітися щодо властивого значення того культу в душпастирській праці і взагалі в християнсько-
му житті.
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Серед розмаїття греко-католиць-
ких  святинь  на  Гуцульщині  по-
важне місце  займає церква Свя-
тої Трійці в Микуличині Яремчан-
ської міської ради.

Цей величний хрещатий дерев’яний 
п’ятизрубний храм таїть у собі істо-
ричне минуле гуцулів, їхню духовну 
й мистецьку спадщину.

Дерев’яна церква та дзвіниця в Ми-
куличині завжди привертали увагу на-
уковців, художників та поціновувачів 
прекрасного. Митці не тільки милува-
лися сакральними спорудами села, а й 
створили цілий ряд чудових полотен. 
Відомі картини із зображенням церкви 
Святої Трійці Олени Кульчицької, Рома-
на Сельського, Зеновія Кецала, Олек-
сандра Коровая, Івана Ткачика, Петра 
Боєчка, Олександра Шивалюка, Петра 
Сахра, Олени Числової. Дзвіницю ми-
куличинської церкви, яку дослідник ар-
хітектури сакральних споруд Г. Логвин 
назвав маленьким шедевром, свого 
часу зобразив Василь Данилюк. Чудо-
вий дереворит її в 1938 році створила 
Стефанія Гебус-Баранецька.

Перша письмова згадка про церкву 
в Микуличині датується 1653 роком. 
Згодом у списку, складеному львів-
ським єпископом Йосифом Шумлян-
ським 1701 року, згадується церква 
Святого Духа в цьому селі. Запис 
із Генеральної візитації Львівської 
єпархії за 1740 рік: «Церква титулу 
Святого Духа, дерев’яна, під драни-
цями… Чиїм коштом і як давно збу-
дована, від кого поблагословлена, не 
пам’ятають… Парох о. Іван».

Белзький воєвода Ігнацій Олек-
сандр Цетнер 21 січня 1777 року, за-
тверджуючи на парохію Микуличина 
сина о. Івана Захарієвича (також Іва-
на), надав для церкви Святого Духа 
підтвердження прав парохії на ґрунти 
й інші прибутки. Згодом маєтки І. Цет-
нера перейшли у власність Австрій-
ської держави і опікуном (патроном) 
церкви в Микуличині стало Кредитове 
товариство земське у Відні.

В «Інвентарі» 1826 року, який в ЦДІ-
АуЛ, є відомості, що церква вже під 
назвою Святої Трійці зведена у 1780 
році, однак 1835 року зазначається, 
що храм і дзвіниця згоріли. 

Наступного року на тому ж фунда-
менті в присілку Велика Голиця була 
зведена нова святиня. В той час паро-
хом церкви Святої Трійці був о. Кос-
тянтин Трибчинський, сотрудником — 
о. Іван Проскурницький, а з 1851 
року — о. Іван Крижанівський.

З 10 квітня 1854 року до 17 червня 
1888 року керівництво парохії обіймав 
авторитетний і діяльний душпастир 
о. Іван Герасимович. Його сотрудника-
ми певний час були оо. Йосип Явор-
ський, Петро Монастирецький, Діоні-
зій Воєвідка, Михайло Головацький, 
Дмитро Луговий, Юліан Колюбінський, 
Михайло Олексій, Андрій Сумик, Іван 
Майковський.

На той час Микуличин був однією 
з найбільших ґмін Галичини (435 км2). 
До матірної церкви в Микуличині нале-

жали храми Івана Милостивого в Ям-
ній, Дмитра Солунського в Татарові, 
Різдва Пресвятої Богородиці у Ворохті 
та богослужебна каплиця в Поляниці 
Поповичівській (з 1912 року — церква 
Введення в храм Пресвятої Діви Марії).

1868 року силами парафіян під ке-
рівництвом душпастиря І. Герасимо-
вича було побудовано дерев’яну церк-
ву Пресвятої Трійці за проектом цісар-
сько-королівського інженера Я. Чайко-
вецького.

Колоди на будови церкви возили 
санями, запряженими волами, із уро-
чищ Сухоліс і Форещик. Камінь на 
фундамент і огорожу подвір’я церкви 
брали з берега річки Прута на Лазу. Як 
стверджував микуличинець Яків Со-
ловчук, зведенням церкви керував не-
відомий майстер із Косівщини. В орга-
нізації будівельних робіт допомагали 
старші брати церкви — Федір Костюк 
із Полумистого та Федір Чемига з По-
ляниці Чемигівської. Будували церкву 
сім братів Філяків з присілку Погар.

Антимінс і престіл церкви, згідно 
з відомостями деканальної візитації, 
освятив митрополит Галицький Йосиф 
Сембратович. 

У 1888-1889 роках адміністратором 
парохії був о. Михайло Єднакій. З 30 
вересня 1889 року — енергійний свя-
щеник, громадський діяч Тадей Галай-
чук. На той час до парафії з матірною 
церквою належало 4500 греко-католи-
ків. Сотрудниками певний час були оо. 
Іван Майковський, Северин Грицина, 
Василь Попель, Семен Білінкевич, 
Павло Хома, Ярослав Марчак, Антін 
Наконечний, Олексій Карпінський, Ми-
хайло Ганушевський. 

1891 року о. Тадей Галайчук замо-
вив розпис іконостасу церкви у видат-
ного художника, зачинателя реаліс-
тичного методу в мистецтві Галичини 
другої половини ХІХ століття Корнила 
Устияновича. Цей іконостас, один із 
п’ятнадцяти, виконаних художником, 
був встановлений у святині 1892 року.

Дбаючи про освіту та духовний 
розвиток жителів, о. Т. Галайчук 1897 
року заснував у Микуличині третю на 
Гуцульщині читальню «Просвіти».

1905 року душпастир завів взірцеву 
пасіку з рамковими вуликами та на-
вчив місцевих господарів доглядати 
за бджолами.

1906 року у двоповерховому бу-
динку поблизу вокзалу в Микуличині 

оселилися сестри Служебниці Не-
порочної Діви Марії. Коли 1927 року 
був зведений великий триповерховий 
будинок із цегли, а потім до монас-
тирського комплексу будівель додав-
ся другий, сестри створили санаторій 
для відпочинку священиків та їхніх сі-
мей, а також захоронку для дітей.

Тут часто бував єпископ Станисла-
вівської єпархії Григорій Хомишин. Тут 
він писав пастирські листи, висвячував 
священиків, а в липні 1930 року у Ми-
куличині відбулася конференція, на 
якій Українська християнська організа-
ція реформувалася в Українську като-
лицьку організацію (УКО). На ній були 
присутні, як писала газета «Новий 
час», єпископи Хомишин, Коцилов-
ський, Лятишевський і Лакота (з Пере-
мишля і Станиславова), о. Тит Галу-
щинський, др. Томашівський і др. На-
зарук.

1912 року завідателем парафії став 
о. Михайло Ганушевський, який поєд-
нав служіння Церкві з суспільною і по-
літичною працею. Згодом на парафію 
прийшов о. Олександр Луців, який із 
1923 року став парохом церкви Святої 
Трійці. Сотрудниками тоді були оо. Ан-
тін Наконечний, Іван Амброзяк, Юліан 
Кисілевський, Дмитро Юган та Микола 
Куницький.

1944 року, коли через Микуличин 
проходила лінія фронту, церква була 
пошкоджена, а дві німецькі кулі про-
шили запрестільну ікону. Тільки Боже 
Провидіння врятувало храм від поже-
жі й знищення. Пошкоджену споруду 
після війни покрили металом.

Цього ж 1944 року о. О. Луців емі-
грував на Захід, і з 14 жовтня завіда-
телем парафії став священик, док-
тор богослов’я, свого часу префект 
Станиславівської духовної семінарії 
о. Авксентій Остафіїв.

З приходом радянської влади 
для греко-католицької Церкви на-
стали важкі часи. 7 квітня 1947 року 
о. А. Остафіїв був арештований. Під 
тиском влади микуличинський храм 
перейшов до Руської (Російської) пра-
вославної церкви.

Владика Станиславівський і Коло-
мийський Антоній 1947 року призна-
чив на парафію о. Степана Гунчака. 
Протягом 1948-1951 років на парафії 
у Микуличині служив о. Теодор Олек-
сів. Наприкінці 1951 року, зваживши на 
особисте прохання священика, єпис-

копська консисторія поділила велику 
парафію на дві частини: Микуличин із 
Ямною та Ворохту з Татаровом.

З 5 січня 1952 року впродовж три-
валого часу у церкві Святої Трійці слу-
жив о. Йосип Березюк. Згодом на па-
рафію був скерований о. Іван Козурак, 
а потім (тимчасово) — о. Григорій Мо-
роз. З 12 липня 1984 року на парафії 
служив о. Григорій Чиборак.

Водночас в Микуличині діяла під-
пільна громада катакомбної Церкви, 
де в 1974-1989 роках провадили Бо-
гослужіння такі священики: владика 
Павло Василик, єрм.-студит Петро-
Порфирій Чучман, о. Михайло Косило, 
о. Іван Бойко та о. Іван Качанюк.

Незважаючи на пильне око спец-
служб, священики сповідали, потай 
хрестили, вінчали, проводили в остан-
ню дорогу.

Завдяки виваженій толерантній по-
зиції о. Г. Чиборака, який уже 34 роки 
служить на парафії в Микуличині, 
1989 року релігійна громада не була 
поділена на окремі конфесії, а повніс-
тю перейшла в УГКЦ.

У 1988-1989 роках було проведено 
реставраційні роботи інтер’єру церк-
ви, позолочено іконостас. 

2004 року в прис. Микуличина Полу-
мистому побудована церква Вознесін-
ня Господнього (освячена 2007 року).

Завдяки старанням і коштам гене-
рал-майора цивільного захисту у від-
ставці Василя Яремчука та академіка 
Юрія Бугая створена надбрамна дзві-
ниця та вилито 3 дзвони вагою 600, 
350 та 250 кг.

На полонині Горган завдяки меце-
нату Василеві Яремчуку побудована 
богослужебна каплиця Чесного Хрес-
та, а з 2017 року за його ініціативи 
втілюється проект «Гора мучеників», 
що має на меті унаочнення фактів про 
третю Фатімську таємницю. 

2016 року відреставровано пам’ятку 
архітектури — дзвіницю церкви Святої 
Трійці (металеве покриття замінене 
ґонтою). Саме тут 2015 року відкрито 
музей історії церкви.

Боже слово й наука, засіяні в душі 
микуличинців о. Г. Чибораком, дали 
добрі плоди: церква переповнилася 
вдячними молитвами й співом чудово-
го хору. При церкві діє Апостольство 
молитви, згромадження «Матері в мо-
литві», «Українська молодь — Христо-
ві» та «Вівтарна дружина».

Микуличинці радіють, що уродженці 
села — оо. Богдан Скірчук (нині декан 
Яремчанський), Богдан Чиборак, Пе-
тро Попович, Юрій Калинчук — обра-
ли священиче покликання.

Жителі Яремчанщини та гості, що 
приїжджають на Гуцульщину, мо-
жуть долучитися до спільної молитви 
в церкві Святої Трійці, яка нині від-
значає 150-річчя. Ця молитовна при-
сутність є однією із зернин духовної 
вервиці на прославу Господа.

Світлана ФЛИС, 
старший науковий співробітник  

Музею етнографії та екології 
Карпатського краю.

До 150-річчя церкви Святої Трійці

Духовна твердиня Микуличина
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«Будували своїми силами та за два 
роки звели цей чудовий центр, де тепер 
може кожен відпочити, трішки перене-
стись в історію, а головне — призаду-
матись над своїм життям, перебуваючи 
в тиші цього біблійного саду», — розпо-
відає парох о. Ярослав Озарків.

Як все починалось?
«Ідея цього центру виникла трохи 

більше двох років, коли під час місій 
в нашому селі отці-місіонери Олесь 
Будзяк та Ярослав Тимішак зауважи-
ли, що було б добре поставити на цьо-
му місці Хресну дорогу», — пригадує 
о. Ярослав Озарків.

У 2016 р., коли о. Ярослав якраз 
прийшов на служіння до цього села, 
громада запитала: «То що, отче, буде-
мо будувати?» З цього й розпочався 

дворічний процес зведення Хресної 
дороги та історично-релігійного центру.

Унікальне поєднання світ-
ської та релігійної історії 

Сьогодні тут, над Дністром, уже по-
стала повноцінна Хрес-
на дорога, Біблійний 
сад, в якому є чимало 
рослин, згадуваних 
у Святому Писанні, від-
новлені окопи І світо-
вої війни, встановлені 
скульптури св. Петра 
і Павла. Все це прикра-
шене чудовою кованою 
аркою, яка, власне, зу-
стрічає всіх охочих.

«Поєднання світ-
ської історії маленького 

села (всього 370 мешканців) через ін-
формаційні стенди, символічні гарма-
ти та окопи (колись тут стояла форте-
ця, а в часи двох світових воєн велися 
активні бойові дії) із скульптурами Но-
вого та Старого Заповітів та ще й в до-

даток оглядовий майданчик — таким 
є історично-релігійний центр «Гора на 
Дністрі»», — розповідає краєзнавець 
та екскурсовод Андрій Костишин.

Місце, де відпочиває душа, 
а разом із нею — тіло

«Наш задум простий — зробити це 
маленьке і нікому невідоме місце до-
ступним для кожного, щоби всі охочі 
могли приїхати сюди, побачити та піз-
нати щось нове, або й просто відпочи-
ти», — розповідає отець-парох.

Вся територія центру вже підсвічу-
ється, що дає можливість перебувати 
тут, на схилах Дністра, ще й ввечері, 
коли зовсім інша атмосфера.

Отож, історично-релігійний центр 
«Гора на Дністрі» являється унікаль-
ним прикладом для будь-якого села 
чи громади, оскільки показує як спіль-
ними зусиллями, навіть у маленькому 
селищі, може постати велике чудо, яке 
вже є витвором мистецтва.

Розмовляв о. Володимир 
ЛУКАШЕВСЬКИЙ, прес-секретар 

Івано-Франківської Архієпархії.

У цей знаменний рік, який проголо-
шений роком Слова Божого, та юві-
лею 1030-річчя хрещення Руси-Украї-

ни наша парафія села Микуличин під 
керівництвом о. Григорія готується до 
ювілею — 150-річчя храму Божого.

З 16 по 18 серпня 2018 р. Б. у на-
шій церкві було проведено реколекції 
за участю о. Порфирія Шумила з церк-
ви Царя Христа м. Івано-Франківська, 
о. Йосафата Хаймика та інших свяще-
ників. Очолював реколекції місцевий 
священик о. Григорій Чиборак. Свя-
щеники виголошували змістовні про-
повіді, які послужили доброю наукою 
для учасників реколекцій. Присутніми 
були не лише люди з Микуличина, 
а й з інших навколишніх сіл.

Дуже доступно розповідав людям 
про велике значення віри о. Порфи-

рій. Ця наука запам’яталася всім слу-
хачам, а особливо — молоді.

Змістовним і особливим було ор-
ганізоване читання Святого Письма 
отцем Йосафатом Хаймиком. Це було 
молитовне читання з роздумами і об-
говоренням та відповідями на постав-
лені запитання.

Реколекції — це добра наука для 
християн незалежно від віку, а особли-
во для молоді й дітей. 

Дякуємо за ці чудові дні науки Гос-
поду Богу та всім організаторам.

Олена МАРЧУК.

— Отче  Никодиме,  з  року  в  рік 
на  Міжнародну  прощу  Вервиці  до 
святого  місця  у  Погоню  прибуває 
все більше прочан. Минулого року 
їх було понад 20 тисяч. Яка історія 
цієї прощі?

— Міжнародна проща Вервиці тісно 
пов’язана з іменем Йосифа-Марії де 
Вольфа, громадянина Німеччини, ми-
рянина, який служив на благо Церкви. 
Він багато зробив, коли відродилась 
Незалежна Україна. Заснував у Німеч-
чині товариство св. Кирила та Методія, 
яке фінансово підтримувало такі про-
щі в різних відпустових місцях. Вони 
відбувались у с. Бороняво на Закар-
патті, в Крехові на Львівщині, в Гошеві 
на Прикарпатті. 

А з 2010 року з благословення на-
шого Митрополита Володимира про-
ща Вервиці постійно відбувається 

у духовно-паломницькому центрі Ма-
тері Божої у селі Погоня Тисмениць-
кого району в першу неділю жовтня. 
Цього року ми перенесли прощу на 
тиждень швидше.

— Що робиться в плані комфорт-
ного перебування прочан саме в дні 
Міжнародної прощі 29-30 вересня?

— Для проведення такої вели-
кої прощі у нас є все необхідне. По-
перше, це чудове місце серед лісу, 
намолене століттями, бо тут існував 
монастир отців Василіян. Є подіум для 
відправ. Буде залучена пожежна час-
тина, швидка допомога Тисменицько-
го району. Хто приїде здалеку, зможе 
відпочити в десятимісних наметах 
МНС. Буде діяти безкоштовна кухня, 
де роздаватимуть гарячу вечерю (суп, 
гречка, сарделька, чай). Будуть діяти 
платні торговельні заклади, де можна 

буде купити все необхідне. Кому буде 
потрібно, зможе поміряти тиск, темпе-
ратуру, отримати медичну допомогу.

Для автотранспорту буде виділено 
кілька стоянок, де помістяться понад 
40 автобусів. Хто приїде швидше, змо-
же припаркувати легкові авто біля тра-
пезної церкви.

Ми виготовили плакати з рекламою 
Міжнародної прощі, люди їх розбира-
ють і роздають по своїх парафіях. Зна-
ємо, що прочани будуть і з Закарпат-
тя, і з Львівщини. Минулого року були 
ще з двох сусідніх країн.

— Якою є мета Міжнародної прощі?
— Божа Мати в Люрді, Фатімі, 

Меджугор’є запрошує всіх молитись 
вервицю. Ми, українці, молимось за 
єдність Церкви, мир в Україні — це 
наша основна мета. Цариця Покуття 
запрошує всіх у Погоню з нагоди року 
Божого слова та 1030-ліття хрещення 
України-Руси.

У нашому Соборі Погінської Бого-
родиці є нижня церква Цариці вервиці. 

Там будуть встановлені статуї Бого-
родиці з Люрду, Фатіми, Меджугор’є. 
У верхньому храмі ще будуть встанов-
лені образи жінок, яких Церква про-
голосила святими, — с. Фаустини Ко-
вальської, с. Терези від Дитятка Ісуса, 
с. Терези Авільської.

Патріарх Святослав освятить бічні 
вівтарі, де буде встановлено чудот-
ворні ікони Серця Христового та По-
гінської Божої Матері. За минулий рік 
було встановлено вишитий іконостас, 
викладено мозаїку на стовпах собору. 
Проведено порядок, викладено бру-
ківкою тротуари, доріжку від статуї Бо-
городиці до собору.

В минулі роки Архієрейську Боже-
ственну Літургію під час Міжнарод-
ної прощі очолювали Владики різних 
єпархій, зокрема Софрон Мудрий, 
Миколай Сімкайло, Володимир Війти-
шин, Йосафат Мощич, Дмитро Григо-
рак, Василь Івасюк, Ніл Лущак.

В рамках відзначення прощі протя-
гом двох днів у Погоні відбудуться різ-
ні духовні заходи: молитви на вервиці, 
богослужіння, молодіжна програма. 
У вечірній час можна пройти Хресну 
дорогу, взяти участь у нічних чуван-
нях, а просто неба при запаленій ватрі 
послухати духовні пісні та розважання.

Запрошуємо і вас помолитися ра-
зом з тисячами вірян.

Спілкувалась Юлія БОЄЧКО.

На світлині:  
о. Никодим Гуралюк ЧСВВ.

Напередодні

Цариця Покуття  
запрошує у Погоню

Унікальний історично-релігійний центр
В рамках свого візиту до с. Новий Мартинів Галицького району Архієпископ і Митрополит Івано-Фран-
ківський Владика Володимир Війтишин здійснив освячення Хресної дороги та  історично-релігійного 
центру «Гора на Дністрі».

Вісті з парафій

З життя парафій

Духовна віднова вірних
Спільнота «Матері в молитві», що діє при церкві влмч. Параскеви 
і Пресвятої Трійці с. Микуличин Коломийської єпархії, щиро дякує 
Господу Богу, Святому Духові, Матері Божій, усім Святим, що допо-
магали творити молитви протягом п’яти років молитовних зустрі-
чей  та  успішно відсвяткувати величний ювілей у  святковий день 
пророка Іллі 2 серпня 2018 р. Б. Щиро дякуємо за опіку та заступни-
цтво.

Осіннє золото тихо покрило сади та ліси, на які так багата Погоня. 
Це найменше на Тисмениччині село, яке цьогоріч останнього дня 
вересня  вперше  зустріне  Главу  УГКЦ  Блаженнішого  Святослава 
Шевчука. Станеться це під час XXІІІ Міжнародної прощі Вервиці за 
мир і єдність Церкви.
Про те, як ведуться приготування до цієї урочистості, розмовляємо 
з ігуменом монастиря Успення Матері Божої у Погоні о. Никодимом 
Гуралюком ЧСВВ.
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Є безперечним фактом, що Па-
тріарх Йосиф Сліпий, глава УГКЦ 
від 1944 р. до своєї смерті в 1984 
р., ще сьогодні залишається одним 
із найвизначніших постатей Украї-
ни ХХ століття. Усім також відомо, 
що він вісімнадцять років відбував 
кару у різних каральних таборах 
в Сибірі за те, що хотів бути вірним 
сином своєї Церкви й народу. Що б 
йому не обіцяли, між іншим, най-
вищі посади в середині української 
православної церкви Московсько-
го патріархату, щоб лиш перейти 
зі своєю Церквою в лоно того же 
Патріархату, зрікаючись причому 
зверхності Римського Апостоль-
ського Престолу, Патріарх Йосиф 
Сліпий з рішучістю завжди відмов-
лявся від таких пропозицій, вису-
нених йому безбожною комуністич-
ною владою Радянського Союзу. 
Правду кажучи, він був би закінчив 
свою земну мандрівку в бозна-яко-
му каральному таборі в Сибірі, якщо 
би через посередництво численних 
впливових церковних, політичних 
і громадських діячів у світі, як амери-
канського президента Джона Кеннеді, 
папи Івана ХХІІІ, Нормена Козинса 
(визначної особи в культурницько-
му житті США), його не звільнили від 
дальших страждань. 

Але чи таке звільнення, щоб потім 
постійно перебувати у Римі, було йому 
угодним? Чи не волів він радше зали-
шитись в таборах СССР, і там померти 
як мученик, ніж жити в Римі, як ісповід-
ник віри, титул, на який він заслужив 
за свою вірність Христові і котрий йому 
буде належати до скінчення цього віку, 
хіба що стане блаженним, а пізніше 
святим? Відповідь на таке запитання 
Патріарх сам дає, коли у своєму Запо-
віті, підписаному ним 3 червня 1976 р. 
при Патріаршому Соборі Святої Софії 
у празник Вознесіння ГНІХ, він пише: 
«Звільнено мене, та не привернено 
волі моїй рідній Церкві! Тому моя вну-
трішня постанова була залишитися на 
рідній землі й дальше спільно зі своєю 
Церквою нести наш важкий хрест так, 
як я писав в ізоляторі Київської тюр-
ми: Я навіть у душі не думаю виходити 
з Радянської України, але хочу тільки 
добитись права Греко-католицької 
Церкви, яке вона вже мала в Радян-
ському Союзі до 1946 р., і яке право 
належиться їй на основі конституції, 
а нині воно потоптане! Скажу одверто, 
що зовсім не збираюсь виходити, хіба 
під конвоєм, як німий свідок Церкви, 
що мовчить! Та голос бл. п. Папи Йоа-
на ХХІІІ кликав мене на Ватиканський 
Собор, його голос був для мене нака-
зом, бо і в ньому вбачав я не незбаг-
ненний задум Божого Промислу». 

Прибув Патріарх на Захід і хоч, за 
самими його словами, знову таки ци-
туючи Заповіт Патріарха: «Надіючись 
на скорий поворот до свого духовного 
стада і вчинивши все, що вимагав від 
мене архіпастирський обов’язок, для 
забезпечення безперервного апос-

тольського наступства в Українській 
Церкві, прибув я, фізично зморений, 
душевно незламаний, до Петрової сто-
лиці…», не довелось йому повернути-
ся в Україну, коли він ще був в живих. 
Щоправда, він здійснить цю подорож 
лиш через перепоховання його мощів 
в крипті Святого Юра у Львові 1992 р., 
як він сам того бажав: «Поховайте 
мене в нашому Патріаршому Соборі 
Святої Софії, а як воплотиться наше 
видіння й востаннє на волі наша Свя-
та Церква і наш Український Народ, 
занесіть мою домовину, в якій спочину, 
на рідну Українську Землю, і покладіть 
її у храм Святого Юра у Львові, біля 
гробниці Слуги Божого Андрея».

У моїм сценарію для художнього 
фільму англійською та українською 
про життя Патріарха Йосифа — «Па-
тріарх Йосиф»/«Patriarch of a nation», 
Патріарх, у січні 1963 р., сидить у ка-
бінеті адміністрації карального табору 
в Мордовії, де перший секретар Гри-
горій Іванович Осипович, прибувши зі 
Саранська, читає йому акт звільнення 
від дальших поневірянь у каральних 
таборах, відтак дає йому підписати до-
кумент. У тій самій кімнаті знаходиться 
монс. Йоганнес Віллебрандз, папський 
легат у справі звільнення митр. Йоси-
фа, ― він 1969 р. очолить Секретаріат 
у справах з’єдинення християн. Що-
правда, Патріарх Йосиф зустрінеться 
з кардиналом Віллебрандзом лише 
у Москві, після відправлення з караль-
ного табору, але, звісно, така зустріч 
вже у Мордовському таборі мені під-
ходила у цьому місці сценарію. Патрі-
арх Йосиф запитує Осипова, чи, крім 
звільнення, він буде також реабіліто-

ваний, і чи його Церква при цьому 
уникне дальшого переслідування 
від комуністичної влади. На нега-
тивну відповідь першого секретаря 
компартії Мордовської СССР, Па-
тріарх Йосиф ставить найважли-
віше для нього питання: чи йому 
буде дозволено повернути в Укра-
їну і далі керувати УГКЦ, як перед 
своїм арештом. Знову – негативна 
відповідь. Тоді Патріарх зволікає 
з підписом акту звільнення, і тут 
важливу роль відіграє монс. Вілле-
брандз, що кілька разів настоює на 
тому, щоб патріарх Йосиф підпи-
сав акт звільнення, бо таким є ба-
жання тодішнього Папи Івана ХХІІІ: 
настали нові часи, — часи діалогу 
й наближення Католицької Церкви 
до Російської Православної. Патрі-
арх Йосиф — завжди у кіносцена-
рію ― з послуху до Папи вже го-
товиться підписати документ, коли 
Осипов пояснює йому, що звіль-

нення проходить за двох умов: він не 
має права більше вернутись в Україну 
і йому заборонено розказувати, де він 
карався, і як в’язничні з ним поводи-
лися. Такі умови були подвійним уда-
ром для Патріарха Йосифа ― його, 
практично, посилають до Рима на ви-
гнання, без права повернення в Укра-
їну і без права, при цьому, говорити 
про переслідування УГКЦ безбожною 
комуністичною владою. Рад-не-рад, 
з послуху до Папи, Патріарх Йосиф 
підписує акт звільнення й прибуває до 
Рима в супроводі монс. Віллебрандза. 

І я мав щастя, приїхавши до Рима 
до Малої Семінарії рік раніше, його ба-
чити часто в Українському Католиць-
кому Університеті аж до його смерті 
1984-ого року. 

Вже у тих початкових картинах кі-
носценарію вводжу я читачів у сут-
ність проблематики, висуненої у цьо-
му дописі: Патріарх Йосиф у Римі був 
змушений, по більшій часті, терпіти 
промосковську церковну політику то-
дішніх керівників Ватикану, хоча йому 
згодом таки вдалося розказати всьо-
му світу про всі ті фізичні й моральні 
страждання, яким піддавали його в ка-
ральних таборах Сибіру, і про те, як 
тодішня безбожна влада переслідува-
ла УГКЦ і засуджувала вірних УГКЦ на 
страшну каторгу — також в сибірських 
каральних таборах. 

Звільнення Патріарха Йосифа із ка-
торжного заслання припадає на часи 
так званого «Остполітік» Ватикану, чиї 
керівники рішили почати й будь-якою 
ціною якнайскоріше зреалізувати на-
ближення Ватикану до Православної 
Церкви Московського Патріархату, 
з наміром здійснити Христове веління 
«ut unum sint» («щоб всі були одно»). 
Такою політикою Ватикан зірвав з по-
передньою своєю політикою, яка ста-
вила собі за мету гостро протистояти 
будь-яким контактам з тією Церквою, 
яка «во ім’я Боже», і це в суголосі з ко-
муністичною владою, переслідувала 

католицьку Церкву на всій території 
Радянського Союзу? 

19 березня 1937 р. Папа Пій ХІ 
в енцикліці «Divini Redemptoris» («Бо-
жественного Ізбавителя») повністю 
засудив комуністичну ідеологію як 
зло: «Комунізм вже у своїй сутності є 
лукавим, тому абсолютно заборонено 
всім тим, які хочуть рятувати христи-
янську цивілізацію, співпрацювати 
з представниками тієї ідеології». На-
стоювалось також на тім, що «жодно-
му католикові не дозволено прийняти 
будь-яку участь у таких проектах, які 
спрямовані на допомогу чи розбудову 
комунізму».

24 жовтня 1939 р. Папа Пій ХІІ опри-
люднив свою першу енцикліку, «Sum-
mi Pontificatus» («Найвищого Понти-
фікату»), у котрій чітко визначив по-
зицію Церкви стосовно Другої світової 
війни, тобто Ватикан «беззастережно 
виступає проти будь-якого тоталітар-
ного режиму, будь-якого виду расизму 
й будь-яких силових структур, які по-
борюють Церкву й її вірян». Це була 
відповідь тим, які критикували Церкву 
за те, що вона рішуче не виступала ні 
проти гітлерівської Німеччини, ні про-
ти сталінської Росії. Папа водночас 
наголосив в енцикліці на тім, що «на-
вряд чи можна буде знайти будь-який 
компроміс між вченням Церкви й по-
стулатами нацизму чи комунізму». 
Засуджуючи протицерковну політи-
ку тих же ідеологій, Папа заявив, що 
«нацизм і комунізм ніколи не будуть 
прийнятними для Церкви». Тодішній 
Президент Америки Теодор Рузвельт, 
не погоджуючись з такою позицією 
Ватикану, докладав усіх зусиль, щоб 
пояснити Папі, ― і це від 3 вересня 
1941 р., ― що «сьогодні церкви в Росії 
відкриті, і сама Росія після війни таки 
дозволить на свободу релігії».

Папа Пій ХІІ 1 липня 1949 р. вста-
новив вилучення з Церкви будь-якого 
католика, який насмілився б підтриму-
вати комуністичну ідеологію. Іншими 
словами, хто з католиків запишеться 
до комуністичної партії, той буде ви-
лучений з Церкви. Крім того, заборо-
нялося католикам починати з власної 
ініціативи відкритий діалог з комуніс-
тами, бо, за словами Ватиканської ін-
струкції, «не можна сідати до Божого 
столу і, водночас, до столу сатани». 
Коли Папа недвозначно засудив при-
душення повстання в Угорщині з нака-
зу тодішнього голови СРСР Хрущова 
1956 р., багато з провідних комуніс-
тичних діячів в Радянському Союзі 
обурилися його ставленням до Радян-
ського Союзу й до комунізму-марксиз-
му взагалі. А ще більше розізлилися 
на нього, коли він благословив ство-
рення НАТО, бо закидали йому, що він 
своєю антикомуністичною позицією 
сприяв посиленню холодної війни між 
Радянським Союзом та Заходом. 

о. Євген НЕБЕСНЯК, 
салезіянин.

(Продовження буде).

Світочі

…моя внутрішня постанова 
була залишитися на рідній 
землі й дальше спільно 
зі своєю Церквою нести 
наш важкий хрест… 
 Патріарх Йосиф Сліпий

Патріарх Йосиф 
в контексті «Остполітік» Ватикану
До 125-річчя від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого (1893 р.), до 55-річчя його 
звільнення з неволі (1963 р). та 34-річчя з дня відходу до вічності: 7 вересня 1984 р.
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— Сестро,  насамперед  скажіть, 
чим же особлива Ваша  гімназія  як 
навчальний і виховний заклад у су-
часному суспільстві?

— Перш за все, скажу словами мого 
викладача УКУ Олександри Баклано-
вої: «Усім потрібно визначитися з тим, 
що ми робимо і чого не робимо». Так-
от, чого ми точно не робимо, — це не 
випускаємо в життя рекордсменів із 
ЗНО. Тобто, нам важливо давати якіс-
ні знання нашим учням, але при тому 
плекати в дитині християнські ідеали 
й цінності. Католицька школа-гімназія 
святого Василія Великого має власну 
місію, якою намагається жити, щоб 
зберігати свою ідентичність у сучас-
ному світі. Ми є відкритою спільнотою 
однодумців, ставимо в центр дитину 
як дарунок Бога, її духовний та фізич-
ний розвиток. 

Це не лише місце, де відбуваються 
уроки. Це середовище, яке виховує 
молоду людину, здатну приймати рі-
шення і бути за них відповідальною, 
це також середовище, осяяне світлом 
віри. Прагнемо, щоб кожен наш випус-
кник, попри власну освіченість, знав, 
де він може шукати відповіді на значно 
глибші, фундаментальніші питання. 

Для розвитку суспільства є необхід-
ним, щоб молоді люди стояли на міц-
них християнських принципах, будучи 
водночас зрілими та всебічно розви-
нутими як інтелектуально, так і духо-
вно. Католицька школа-гімназія — це 
своєрідна формула: якісна освіта + 
християнські цінності = відповідальна 
мудра особистість, що готова будува-
ти свою державу. 

— Які успіхи й здобутки має сьо-
годні Ваша школа?

— Тут можна дивитися на два ас-
пекти: з одного боку, є щось, що види-
ме для всіх, для цілої спільноти чи гро-
мади. А з іншого боку — існують успіхи 
й здобутки, яких ніхто не бачить, однак 
вони є надзвичайно вагомими, часом 
фундаментальними для кожної дити-
ни чи вчителя.

Якщо говорити про першу, то, зви-
чайно, тут слід згадати нашу минуло-
річну перемогу в конкурсі «Партнер-
ство й компетенції в приватній освіті». 
Це був конкурс між приватними шко-
лами і Католицька школа-гімназія ви-
йшла у фінал разом зі школами Льво-
ва, Харкова, Києва, Чернігова. Для 
нас справжньою несподіванкою була 
перемога в конкурсі. 

До успіхів школи належить також 
участь у різноманітних проектах, які 
були реалізовані (наприклад, проект 
«Music room» на краудфандинговій 
платформі GoFunded — забезпечення 
школярів музичними інструментами 
з метою навчити дітей творити власну 
музику, розвинути вміння музикувати, 
імпровізувати, а не просто завчити 
напам’ять якийсь музичний твір). 

Також реалізовуємо проекти учнів-
ських стипендій за допомогою та 
участю платформи «Тепле місто» та 
ресторану «Urban space». Крім того, 
ми розпочали міжнародну співпрацю 
з греко-католицькою школою в Угор-
щині. Вже цього року наші учні мали 
можливість зустрітися зі своїми ровес-
никами в літньому англомовному та-
борі. Тепер чекаємо друзів з Угорщини 

в Україні. Також на базі школи відбу-
вався англомовний табір з волонтера-
ми з Америки — носіями мови. Це був 
чудовий досвід спілкування англій-
ською, починаючи від Святої Літургії 
і до прощання з волонтерами в кінці 
дня.

Ці напрямки розвитку всі бачать 
і про них говорять.

Однак, для мене є ще й інший ас-
пект успіхів та здобутків. Це щось, що 
народжується глибоко в самій людині. 
Хіба не є успіхом перемога над собою, 
зусилля волі, зроблені учнем, щоб ви-
вчити домашнє завдання, бути чес-
ним — не списувати, не хитрувати? 
Або промовчати в потрібний момент, 
прийти вчасно на ранкову молитву чи 
допомогти тому, хто поруч.

— Скільки  ваших  випускників 
вступило  до  українських  вишів, 
а стільки — до іноземних?

— Не так важливо, куди вступають 
наші випускники, як те, що вони по-
винні зрозуміти: життя без корупції, 
хабарництва, брехні — реальне, якщо 
вони житимуть тими цінностями, які їм 
заклала школа. 

— Чи є серед них особи, які оби-
рають богопосвячене життя?

— Найперше слід сказати, що це 
не є мета Католицької школи — когось 
привести в монастир чи семінарію. 

Школа для дитини має стати місцем 
відкриття власного покликання, влас-
ної ідентичності в цьому світі. Като-
лицька школа — це середовище, яке 
може утвердити когось у покликанні. 
Але вже саме покликання — це таєм-
ниця між Богом та людиною.

Тому наше завдання — мотивувати 
учня, розповідати історії як успіху, так 
і неуспіху (адже і з нього можна по-
черпнути глибокі уроки). Ми виховує-
мо дітей не на черниць чи священиків, 
а найперше звертаємо увагу, щоби 
вони були справжніми людьми і тільки 
після цього — добрими християнами. 
Часто повторюємо за святим Августи-
ном: «якщо Бог буде на першому міс-
ці, то все інше — на своїх місцях».

Звісно, ми дуже радіємо за наших 
випускників, які вступили до монасти-
ря чи в семінарію. Але до того, як зро-
бити цей вибір, ці молоді люди пере-
бували в пошуку і питаннях, які могли 
ставити тим, хто був поруч — свяще-
никам чи сестрам. 

— Скільки дітей цьогоріч вступи-
ло до гімназії?

— Цьогорічний вступ також вва-
жаємо одним з успіхів школи-гімназії. 
Ми набрали три п’ятих класи — це 67 
учнів. Звісно, дякуємо батькам, які до-
вірили нам своїх дітей. Приємно, що 
на співбесіду приходили цілими роди-
нами. І дуже часто мотивацією як для 
батьків, так і для дитини була саме 
можливість християнського виховання 
у стінах нашої школи. Є ще близько 
десятка дітей, які хочуть у нас навча-
тися у 5, 6 та 7 класах, однак не потра-
пили до школи через брак місця.

— Сестро,  розкажіть  про  плани 
на цей навчальний рік.

— Не хочемо будувати планів — їх 
і так багато як від Департаменту освіти, 
так і в плані роботи школи на весь рік. 
Хоча в школі структуризація та порядок 
завжди дуже потрібні. Єдиний план, 
який хочеться виконати, — це план Бо-
жий. Повірте, він дуже чудовий!

Хочемо бути вірними своїй місії, 
прагнемо, щоб кожній дитині і кожно-
му вчителеві було комфортно в на-
шому закладі, щоб кожен мав простір 
і можливості до розвитку та зростання.

— Кажуть, що Католицька школа 
«дорога». Скільки у вас навчається 
дітей із пільгових категорій?

— Хочу сказати, що Католицька шко-
ла-гімназія — це найперше соціальний 
проект. У нас навчається близько 40% 
учнів різних соціальних категорій (діти-
сироти, напівсироти, чиї батьки були 
учасниками АТО, багатодітні, малоза-
безпечені і т.д.). Для них усіх є перед-
бачені стипендії, які частково покрива-
ють оплату за навчання.

— Ваші  побажання  школярам  та 
вчителям у новий навчальний рік.

— Завжди посміхайтеся!
Якщо хочете вирішити непорозумін-

ня, перепрошуйте першими!
Моліться і любіть те, що робите!

Розмовляв  
о. Володимир ЛУКАШЕВСЬКИЙ,  

прес-секретар Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ.

Церква і школа

R R R R R

Всечесного отця Василя ГОГОЛЯ

вітаємо із 40-річним ювілеєм.

Дякуємо Богові за дар 
Вашого життя, яке Ви 
щедро посвячуєте 
служінню Церкві — 
Вашим вірним на па-
рафії, потребуючим, 
убогим, страждаю-
чим, усім, хто прихо-

дить до Вас за порадою, допомогою, поті-
хою.

Хай Господь здоров’я посилає,
Радості і щастя додає.
Дух Святий над Вами хай витає,
Бо Ви добрим пастирем в нас є.
Хай додасть наснаги Вам і сили,
Хай панує спокій, мир, добро,
Щоб Ви довго Господу служили
І в житті щоб горя не було!

З любов’ю і повагою —  
парафіяни храму  

Вознесіння Господнього с. Старуня.

R R R R R
Парафіяни церкви Різдва Матері Божої 

с. Церківна Болехівського деканату щиро 
вітають з днем народження

о. Ростислава КАКАПИЧА.

Нехай Ваша духовна нива щедро коло-
ситься рясним врожаєм! Хай засіяні Вами 
зерна правди, добра і любові дають плоди 
стократ! Хай Господь обдаровує Вас міц-
ним здоров’ям, радістю, натхненням до 
подальшої праці, всіма ласками й щедро-
тами. Дякуємо Вам за молитву і молимось 
за Ваше подальше служіння для добра 
людей та на славу Господню.

R R R R R
Церковний комітет, о. Михайло Луців, 

учасники молодіжного та жіночого хорів церк-
ви св. пророка Іллі с. Вільхівка Перегінського 
деканату щиросердечно вітають з днем наро-
дження керівника молодіжного хору 

п. Руслану ТОФАН. 

Зичимо Вам міцного здоров’я і насна-
ги працювати й надалі з нашою молоддю 
і дітьми. Ви віддаєте  свій вільний час для 
відданої праці на прославу Божу, Ви на-
дихаєте і гуртуєте нашу молодь. Нехай 
Господь віддячить за цю працю сторицею 
і многими літами!

Вітаємо!

В Україні розпочався навчальний процес. Цьогоріч в Івано-Франківській Католиць-
кій школі-гімназії св. Василія Великого до навчання приступило 260 школярів. Про 
особливості навчального процесу, успіхи та здобутки, а також про нові плани на 
цей рік — в розмові з директором гімназії с. Єремією Стеблиною, ЧСВВ.

Ми виховуємо дітей, щоб вони 
були справжніми людьми
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Пані Галина Возна з селища Солотвин передплатила для вірних парафії 
Різдва Пресвятої Діви Марії 50 примірників газети «Нова Зоря». Цю бла-
городну справу п. Галина робить вже другий рік поспіль.

Адміністратор парафії Різдва Пресвятої Богородиці смт. Солотвин отець Ві-
талій Луцак, сотрудник о. Дмитро Фуфалько та вірні щиро дякують п. Галині за 
жертвенність. Хай Вселаскавий Господь винагородить Вас сторицею, зсилає 
міцне здоров’я та рясні ласки на довгий вік, на многії літа! 

Висловлюю щиру вдячність 
Господу Богу, св. Ап. Юді-Та-
дею, Пресвятій Богородиці за 

вислухані молитви та за чудесне 
зцілення.

Три роки тому у мого брата ви-
явили велику пухлину горла. Про-
ведені аналізи підтвердили рак 
горла. Лікар сказав, що вже пізно 
щось робити, але призначив хіміо-
терапію. Після цього брата виписа-
ли з лікарні  додому.

Ключові завдання:
• Сприяти переосмисленню особис-

тої відповідальності за природні дари 
Творця.

• Допомогти зробити цілісний іспит 
сумління щодо ставлення до природ-
ного довкілля у щоденному житті.

• Запропонувати конкретні кроки 
для покращення стану нашого спіль-
ного дому — створеної Богом приро-
ди.

• Сприяти екуменічному діалогу, 
адже вже традиційно у конкурсі бе-
руть участь вірні різних конфесій.

Конкурс проводиться у п’яти номі-
націях: молитва, вірш, проповідь, роз-
думи-катехиза та малюнок (письмові 
роботи обсягом не більше 2 ст. А4, 
шрифт TimesNewRoman, кегль — 14, 
інтервал 1,15).

Умови конкурсу:
1. Тематична відповідність: автор-

ські роботи мають бути логічно довер-
шеними і виражати свідомість христи-
янської відповідальності за створений 
Богом світ — природу (елементи пла-
гіату є недопустимими!).

2. Кожен учасник конкурсу може 
відправити ТІЛЬКИ ОДНУ роботу в од-
ній номінації.

3. ОБОВ’ЯЗКОВО мають бути чітко 
вказані:

• назва номінації;
• назва роботи;
• прізвище та ім’я;
• вік та вид діяльності (учням по-

трібно вказати школу і клас);
• священикам необхідно вказати 

єпархію та парохію;
• адреса;
• контактний телефон.
4. Роботи потрібно надіслати до 

17 жовтня 2018 р. за адресою:
Бюро УГКЦ з питань екології
вул. Гарбарська, 22
76019, м. Івано-Франківськ
або E-Mail: ekoburougcc@ukr.net

Автори найкращих робіт отримають 
цінні еконагороди, а їхні роботи будуть 
надруковані окремою збіркою, яка по-
служить підручним матеріалом для 
вчителів християнської етики, катехи-
тів та проповідників.

Серед переможців конкурсу буде 
розіграно  суперприз  —  електрич-
ний велосипед.

Інформаційна служба Бюро УГКЦ 
з питань екології.
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Подяка

Подяка

Неправильно
 � Баня
 � Залізна дорога
 � Жеде вокзал
 � Шарикова ручка
 � Діжурний
 � Кісточки й краски
 � Щитає
 � З нової строчки

Правильно
 � Лазня
 � Залізниця
 � Залізничний вокзал
 � Кулькова ручка
 � Черговий
 � Пензлики й фарби
 � Лічить, рахує
 � З нового рядка

Мовні неохайності, що часто зустрічаються
Мова — душа нації!

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

Конкурси

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

Передплатити газету ніколи не пізно!
Вартість передплати через відділення Укрпошти — 17,28 грн. на місяць,  

через редакцію — 14,45 грн. на місяць.
Передплатний індекс — 30072.

Передплачуйте «Нову Зорю», пропагуйте та розповсюджуйте її,  
будьте апостолами Господа і Церкви!

ваша християнська газета!

Дякую за чудесне оздоровлення
Я відразу звернувся з молитвами 

дев’ятниці про оздоровлення брата до 
св. Юди-Тадея та Пресвятої Богоро-
диці, об’явленої в Крилосі. Коли через 
три місяці брат прийшов на обстежен-
ня, то лікар сказав, що пухлина змен-
шується, а ще через три місяці сказав, 
що операція уже не потрібна. Хіба це 
не чудо?! 

Уклінно дякую Господеві за велике 
милосердя до нас, грішних.

Любомир.

Детальна  інформація  про  умови  конкурсу  на  сайті  www.ecoburougcc.org.ua

Відповідальність 
за створіння
Вже  восьмий  рік  поспіль  Бюро  УГКЦ Вже  восьмий  рік  поспіль  Бюро  УГКЦ 
з питань екології проводить Всеукра-з питань екології проводить Всеукра-
їнський конкурс «Відповідальність за їнський конкурс «Відповідальність за 
створіння». Мета  конкурсу —  плекан-створіння». Мета  конкурсу —  плекан-
ня християнської відповідальності за ня християнської відповідальності за 
створений Богом світ — природу.створений Богом світ — природу.

https://www.youtube.com/watch?v=X2HSyilZOwQ&t=10s
mailto:ekoburougcc@ukr.net
https://ecoburougcc.org.ua/index.php/ekolohichni-novyny/3831-uvaha-ekokonkurs
https://ecoburougcc.org.ua/index.php/ekolohichni-novyny/3831-uvaha-ekokonkurs

