
Різдво Твоє, 
Богородице 
Діво, радість 
звістило всій 

вселенній

Д орогий Читачу, завтра, 
21 вересня, наша Церк-
ва урочисто святкувати-

ме празник Різдва Пресвятої Бо-
городиці. Це Богородичне свято 
належить до дванадесятих свят 
(12-ть найважливіших після Ве-
ликодня свят літургійного року). 
Крім того, воно є першим вели-
ким святом у церковному кален-
дарі на початку нового церков-
ного року. І це неспроста, адже 
спасіння людського роду розпо-
чинається саме з Різдва Марії, 
Яка стала Матір’ю всіх христи-
ян. 

Ось як розповідає про це тро-
пар свята: «Різдво Твоє, Бого-
родице Діво, радість звістило 
всій вселенній, з Тебе бо засяя-
ло Сонце правди — Христос Бог 
наш». 

З Різдвом Богородиці дола-
ється етап людської закритос-
ті, непослуху, ховання від Бога 
і намагання стати на Його місце. 
А це всі ті атрибути старої лю-
дини, Адама і Єви, що народи-
ли терпіння і смерть, безнадію 
і смуток. Але, коли приходить по-
внота часу, народжується та, що 
починає етап повної відкритості, 
послуху, смиренності, слугині 
Господньої — Нової Єви, з якої 
народжується Новий Адам, який 
применшує себе, стає подібним 
до людини, будучи слухняним 
аж до смерті, смерті ж — хрес-
ної. Тому Бог Його вивищив 
і дав йому ім’я, що понад усяке 
ім’я, як ми слухатимемо завтра 
це під час богослужіння з листа 
Апостола Павла до Филип’ян. 
Так само і Марія, що була по-
кірною і слухняною, Бог її виви-
щив, і стала вона Богородицею, 
Матір´ю Церкви і нашої Матір´ю 
та Царицею неба і землі.

Закінчення на стор. 2.

21 вересня
Різдво Пресвятої Владичиці нашої 
Богородиці і Приснодіви Марії.

Міжнародний день миру.

22 вересня
День партизанської слави України.

26 вересня
Міжнародний день боротьби за по-
вну ліквідацію ядерної зброї.

Європейський день мов.

27 вересня
Свято Воздвиження Чесного і Жи-
вотворящого Хреста Господнього.

Всесвітній день моря.

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

«Хто буде соромитися Мене й Моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, 
того буде соромитися Син Чоловічий, коли прийде у славі Отця Свого».  (Мр. 8, 38).
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«Страсті Христові» —  
духовна згадка про мистця  
Василя Курилика cтор. 3

Наші святині

Храм  
людських душ 
  cтор. 4

На сторожі віри

Релігійність  
чи білярелігійні забобони? 
 cтор. 5

Екологія

Церква закликає не спалювати 
опале листя та залишки 
рослинності стор. 7

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

Цей тиждень в подіях

Колонка редактора

У Микуличині 
відзначили 150 років 
церкви Святої Трійці
16 вересня недільне Богослужіння 
у селі Микуличин Коломийської єпархії 
відбулось по-особливому. Адже цього 
дня громада відзначала велику по-
дію — 150 років храму Святої Трійці. 
З цієї нагоди на Божественну Літургію 
прибув Митрополит Кир Володимир 
(Війтишин) та Архиєрей Коломийської 
єпархії Василь (Івасюк).

Продовження на стор. 3

Весільний обряд 
на Гуцульщині
Неймовірний колорит Верховинщини 
та незабутні дійства (весільний обряд) 
презентували на сцені перед ратушею 
в Івано-Франківську жителі гір 16 
вересня. На гуцульському фестивалі 
глядачі побачили автентичний одяг, 
вишивки, ткані вироби, писанки, 
намисто з бісеру, куштували смачну 
гірську кухню (бануш з бринзою).

Продовження на стор. 7

Вітаємо Тебе, любе Дитят-
ко Маріє, оздоблене всіма 
чеснотами, що височиш по-
над усіми Святими, і тому 
достойне бути Матір’ю Спа-
сителя світу, Котрий діян-
ням Святого Духа став Во-
плоченим Словом на землі. 
Віддаємо Тобі нашу шану 
і всім серцем молимось до 
Тебе: хай завдяки Твоїй лас-
кавості Твоє Рождество за-
торжествує в наших душах, 
щоб вони, полонені Твоєю 
ніжністю і добротою, вічно 
жили в злуці з Твоїм солод-
ким і люблячим Серцем. 
Амінь!

МОЛИТВА  
в день Різдва 
Пресвятої 
Богородиці і 
Приснодіви  
Марії
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Запитання, що пронизує 
всю Євангелію

Святіший Отець зауважив, що 
в згаданій розповіді святого Марка 
повертається запитання, яким про-
низана вся Євангелія: Ким є Ісус? 
Однак, цього разу його учням ста-
вить Сам Христос, «допомагаючи їм 
поступово долати сумніви щодо Його 
ідентичності». Перше, ніж постави-
ти запитання безпосередньо їм, Він 
хоче почути він них, що про Нього ду-
мають люди.

«З відповідей випливає, що люд 
вважає Його великим пророком. Але, 
в дійсності, Він не цікавиться опиту-
ванням та балачками людей. Ісуса 
це не цікавить. Він не приймає і того, 
що учні відповідають на Його запи-
тання із заздалегідь приготованими 
формулами, цитуючи відомі постаті 
Святого Письма, бо віра, яка при-
меншується до формул, — це корот-
козора віра», — сказав Папа.

Особисті стосунки 
з Господом

«Господь прагне, — вів далі Єпис-
коп Риму, — аби Його вчорашні та 
сьогоднішні учні встановлювали 
з Ним особисті стосунки, ставлячи 
Його, таким чином, у центрі свого 
життя. І тому він спонукає їх стати 
в повноті істини самі перед собою».

Христос запитує: «А ви що дума-
єте про мене, ким я є?». За слова-

ми Папи, Господь звертається з цим 
«настільки безпосереднім і довірли-
вим запитанням» до кожного з нас: 
«Ким я є для тебе?». І кожен покли-
каний у своєму серці дати відповідь, 
«піддаючись світлу, яке Небесний 
Отець дає нам, щоб пізнавати Його 
Сина».

«І може трапитися також і нам, як 
Петрові, ствердити з ентузіазмом: 
«Але ж Ти — Христос», — зазначив 
Святіший Отець. — Однак, коли Ісус 
ясно каже нам те, що сказав учням, 
тобто, що Його місія здійснюється 
не на широкій дорозі успіху, але на 
важкій стежині приниженого, відки-
нутого та розіп’ятого Стражденного 
Слуги, то може трапитися, що й ми, 
як і Петро, протестуватимемо і збун-
туємося, бо це суперечитиме нашим 
очікуванням».

І тоді, за словами Папи, заслугову-
ватимемо на слова картання, з яки-
ми Ісус звернувся до Петра: «Геть від 

мене, Сатано! Бо думаєш не про те, 
що Боже, але про те, що людське».

Визнання не зупиняється 
на словах

«Дорогі брати й сестри, визнання 
віри в Ісуса Христа не може зупини-
тися на словах, але вимагає бути під-
твердженим конкретними рішеннями 
та жестами, життям, яке носить від-
биток Божої любові, великим життям, 
наповненим великою любов’ю до 
ближнього», — наголосив Святіший 
Отець, додаючи, що Ісус каже нам, 
що для того, щоб бути Його учня-
ми, потрібно «зректися себе самих», 
тобто, претензій своєї егоїстичної 
гордості, та взяти на себе свій хрест.

Крім того, Господь залишає нам 
правило: «Хто хоче спасти своє 
життя, той його погубить». «Часто 
в житті з різних причин помиляємо-
ся дорогою, шукаючи щастя в речах 
або в людях, до яких ставимося, не-
мов до речей. Але щастя знаходимо 
лише тоді, коли нас зустрічає ота 
справжня любов, вражає нас і пере-
мінює. Любов усе змінює і може змі-
нити також і нас! Кожного з нас», — 
наголосив Папа, побажавши: «Нехай 
же Пречиста Діва Марія, що жила ві-
рою, вірно слідуючи за Своїм Сином 
Ісусом, допоможе також і нам пряму-
вати Її дорогою, великодушно відда-
ючи своє життя Йому та ближнім».
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ — Ватикан

Голос Церкви

…щастя знаходимо лише 
тоді, коли нас зустрічає ота 
справжня любов, вражає 
нас і перемінює. Любов 
усе змінює і може змінити 
також і нас! Кожного з нас.

Офіційно!

Папа Франциск: 
Господь кожного запитує: 
«Ким Я є для тебе?»
У своєму недільному повчанні Святіший Отець нагадав про те, що Господь бажає, аби Його учні тво-
рили з ним особисті стосунки.

Визнання віри в Ісуса не може зупинитися на словах, але вимагає підтвердження вчинками і життям. 
На цьому наголосив Папа Франциск у своєму повчанні, виголошеному перед проказуванням молит-
ви «Ангел Господній» у неділю, 16 вересня 2018 р., коментуючи євангельську розповідь про те, як 
Ісус запитував Своїх учнів, за кого люди та вони Його мають?

Колонка редактора

Закінчення. Початок на стор. 1.

Сьогодні перед нами, тими, які є 
на шляху до спасіння і життя вічного, 
кожного дня стоїть вибір: жити за про-
грамою Старого Адама і Старої Єви, 
зі всіма їх наслідками і смертю, або 
ж дати простір, щоб у нас народився 
новий Адам — Ісус Христос. У ньо-
го нам треба охреститися і в ньому 
жити, щоб, як каже Апостол Павло: 
«Жив вже не я, а жив у мені Христос» 
(Гл. 2, 16-20). Таким чином ми стане-
мо дітьми Нової Єви — Богородиці, 
яка слухала слово Боже і його збе-
рігала (пор. Лк. 2, 19. 51; 11, 27-28). 
Ставши дітьми Нової Єви, ми запро-
шені кожного дня у кожному нашому 
виборі стати як Марія. Неодноразово 
в наших життєвих ситуаціях постане 
драма Благовіщення, коли Господь 
щось промовлятиме до нас, даватиме 
якесь завдання, а ми із тисячу чому, як 
і для чого, просто, як Марія, скажемо: 
«Господи не знаємо, як це станеть-
ся, але нехай буде воля Твоя». Не 
раз на нашій життєвій дорозі і нашу 
душу прошиють сім мечів болю, але 
ми знову ж таки, як Марія, покладемо 
усю надію на Господа. Не раз і ми, як 
Марія, не зможемо витягнути цвяхів із 
рук, розп’ятих хворобами чи іншими 
лихами наших рідних, близьких і зна-
йомих, але ми залишатимемося, за Її 
прикладом, з ними вірними поруч під 
хрестом до кінця, розділюючи їхній 
біль… Саме такий шлях після кожно-
го життєвого розп’яття і навіть погре-
біння вестиме нас на третій день до 
Воскресіння.

Тому-то «день Різдва Богороди-
ці — каже святий Іван Дамаскин — є 
днем всесвітньої радості, бо через 
Богородицю обновився увесь люд-
ський рід: смуток праматері Єви пе-
ремінився у радість». Це свято є для 
нас початком всіх свят, бо коли б не 
було Різдва Пресвятої Богородиці — 
не було б і Різдва Христового, не було 
би і світлого Христового Воскресіння, 
відкуплення людського роду.

Тож будьмо, як Марія, і радіймо, бо 
Різдво Богородиці Діви радість звісти-
ло всій вселенній!

о. Іван СТЕФУРАК,  
головний редактор.

Українська Греко-Католицька 
Церква 

Івано-Франківська  
Архієпархія

Вих. № 346

Декрет
На славу Святої, Єдиносущної, 
Животворящої і Нероздільної 

Тройці,
Отця, і Сина, і Святого Духа. 

Амінь.

Божою МИЛІСТЮ
КИР ВОЛОДИМИР ВІЙТИШИН

Архієпископ і Митрополит  
Івано-Франківський

Єпископи силою своєї влади мають 
священне право та обов’язок перед 

Господом видавати закони для своїх 
вірних та нормувати все те, що нале-
жить до публічного богопочитання та 
апостоляту (пор. LG 27).

Відповідно до канону 57 Канонів 
Партикулярного Права УГКЦ пресві-
тери повинні звершувати Божествен-
ну Літургію у день Святої і великої 
неділі Пасхи та всі рядові неділі цер-
ковного року, у свято Святих славних 
і всехвальних первоверховних апос-
толів Петра і Павла та у дванадесяті  
свята.

Владою Архієпископа і Митропо-
лита Івано-Франківського було за-
тверджено положення про резидента 
у парафії Івано-Франківської Архієпар-
хії УГКЦ (Вих. № 346 від 13 вересня 
2018 р. Б.).

Тому ми, владою нам даною, у від-
повідності до норм канону 191 Кодексу 
Канонів Східних Церков,

ПРОГОЛОШУЄМО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЗИДЕНТА 
У ПАРАФІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 

АРХІЄПАРХІЇ УГКЦ

і  постановляємо 

впровадити їх в законну силу через 
місяць від дня опублікування в газеті 
«Нова Зоря».

Даний декрет набуває чинності 
з 13 вересня 2018 р. Б.

Благословення Господнє на Вас!

† д-р Володимир Війтишин,
Архієпископ і Митрополит  

Івано-Франківський

о. В. Федун, канцлер

Дано у престольному граді Івано-Фран-
ківську при архікатедральному і митро-

поличому Соборі Воскресіння Христового 
13 вересня 2018 року Божого, в день по-
кладення пояса Пресвятої Богородиці
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Навколо храму зібрались не тіль-
ки старше покоління мешканців села, 
але й діти та молодь. З цієї нагоди па-
рафіяни, від малого до великого, були 
одягнуті в традиційні гуцульські строї, 
а гостей зустрічали з трембітами.

Святкову Літургію очолив Митропо-
лит Володимир у співслужінні з Влади-
кою Василем, парохом о. Григорієм Чи-
бораком та численним духовенством, 
яке прибуло на свято з Івано-Франків-
ська, Коломиї, Яремче, а також з су-
сідніх сіл. В часі проповіді Митрополит 
Володимир пояснив присутнім зміст 

євангельської притчі про таланти, за-
значивши, що ці дари доб рого господа-
ря ми повинні вміло використовувати.

По завершенні Літургії на церковно-
му подвір’ї на гостей свята чекала ці-
кава концертна програма, під час якої 
владики вручали подячні грамоти всім 
тим, хто своєю працею, пожертвами 
долучились до організації цього свята 
та кожного дня працюють для парафії 
й церкви.

Окрім того, всіх присутніх частува-
ли смачною випічкою, яку приготували 
місцеві ґаздині. 

Також з нагоди ювілею храму Бо-
жого у видавництві «Нова Зоря» по-
бачила світ книга «Духовна твердиня 
Микуличина», автором якої є Світлана 
Флис. У книзі на підставі документаль-
них джерел розповідається про церкву 
Святої Трійці. Це один з найбільших 
храмів на Галицькій Гуцульщині, збу-
дований у 1868 році. У цьому виданні 
йдеться про священиків, які служили 
в ньому, про парафіян, які підтримува-
ли свою церкву, та про митців, які роз-
писували її.

Вл. інф.

Василь Курилик — емігрант з Укра-
їни часів Другої світової війни. Він – 
уродженець Буковини. Тривалий час 
жив і працював у Торонто. Будучи не-
виліковно хворим, постійно перебував 
у молитві до Господа і Бога нашого 
Ісуса Христа. Він 1956 року задумав 
серію картин під назвою «Страсті 
Христові». Працював над цією серією 
з 1966 по 1974 роки. Саме в 1974 році 
у місті Ніагара-Фоллс був відкритий 
музей для огляду написаних ним кар-

тин про Христові страсті – від арешту 
Господа Бога у Гетсиманському саду 
до розп’яття на голгофському хресті.

Ніхто до Василя (Вільяма) не пред-
ставляв страждання Господа з таким 
драматизмом, як це зробив Курилик. 
Його галерея поблизу Торонто при-
вернула увагу багатьох дослідни-
ків у всьому світі. 1975 року Василь 
Курилик за допомогою української 
громади Канади надрукував альбом 
з репродукціями всіх своїх малюнків 
і власною передмовою англійською, 
французькою та українською мовами. 
Сьогодні це раритетне і дуже рідкісне 
видання. Якість репродукцій у цій книзі 
дуже висока.

Кандидат мистецтвознавства Хрис-
тина Береговська уважно вивчила ці 
репродукції при написанні своєї моно-
графії про Василя (Вільяма) Курилика, 
яка вийшла нинішнього року у Львові. 

Оскільки в Канаді, окрім зазначено-
го альбому «Страсті Христові» (1975 
року), не друкувалися інші книги, 
а лише статті, то наукове видання 
львівської дослідниці є на сьогодні ви-
значним внеском в українське мисте-
цтвознавство.

На закінчення хочу навести слова 
самого Василя Курилика, котрі він на-
писав наприкінці своєї вступної стат-
ті у названому альбомі: «Дозвольте 
нам втішатися багатьма речами, 
які є спільні для всіх нас. Я прошу вас 
щиро і в усій покірності помолитися 
за мене, щоб Святий Дух дав мені 
час, знання і силу довершити ілю-
стрування усієї Євангелії від Матвія 
[Курилик хотів не тільки змалювати 
останні дні земного життя Спасителя, 
а проілюструвати весь текст Єван-
гелії від Матвія — В.К.] слід зробити 
ще 640 образів. Тепер же виринають 

можливості, що я потрапив би вико-
нати це за наступних 10 чи 15 років. 
Ця калькуляція базована на факті, що 
я намалював уже 30 і більше картин, 
тобто серію останніх днів Христа, 
виконуючи по три картини на день. 
Отже, з Божою допомогою це можна 
зробити. Василь Курилик».

Передчасне упокоєння Василя Ку-
рилика не дозволило йому виконати 
богонатхненний намір — проілюстру-
вати усю Євангелію від Матвія аж 640-
ма новими картинами. Але й те, що 
він створив і що сьогодні презентує 
у своїй книзі шановна пані Христина 
Береговська, є духовним пам’ятником 
нашому великому землякові.

о. Віталій КОЗІНЧУК,
доктор філософії, член Національної 

спілки художників України,
провідний науковий співробітник
Музею мистецтв Прикарпаття.

У Микуличині відзначили У Микуличині відзначили 
150 років церкви Святої Трійці150 років церкви Святої Трійці
16 вересня недільне Богослужіння у селі Микуличин Коломийської єпархії відбулось по-особливому. 
Адже цього дня громада відзначала велику подію — 150 років храму Святої Трійці. З цієї нагоди на Бо-
жественну Літургію прибув Митрополит Івано-Франківської Архієпархії Кир Володимир (Війтишин) та 
Архиєрей Коломийської єпархії Василь (Івасюк).

26 вересня о 16:00 за участі Високопреосвященнішого Архієпископа і Мит рополита Івано-Франківсько-
го Кир Володимира Війтишина в Музеї мистецтв Прикарпаття відбудеться презентація книги кандидата 
мистецтвознавства Христини Береговської «Страсті Христові» Василя Курилика.

«Страсті Христові» — духовна згадка 
про мистця Василя Курилика
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Громада села Старі Богородчани 
15 років тому побудувала храм 
людських душ. Це був далекий 
2003 рік. На велике свято Різдва 
Пресвятої Богородиці його уро-
чисто освятили, а благословив 
усіх і очолив Божественну Літур-
гію Преосвященний Владика Со-
фрон Мудрий.

Здається, у той день не було бай-
дужих, всі поспішали до центру села, 
де мала відбутися надзвичайна по-
дія — закладення і освячення першої 
цеглинки під будівництво Божого хра-
му. Цьому дійству передувала велика 
рутинна робота, про яку і згадувати не 
дуже хочеться. П’ять років шукали міс-
цину, гідну такої будови. Були чвари, 
різні розмови, суперечки. Але виріши-
ли, що церква має бути. Як наголосив 
тодішній парох Старих Богородчан 
о. Іван Яковлюк: «Наші пращури шу-
кали місце, де б родив хліб. Знайшли 
його, потім шукали джерело, де була 
б вода, і знайшли. Але їм ще чогось 
бракувало. Вони вирішили збудувати 
святиню. Щоби, немов із джерела, на-
питися чистої водички і в душі вгаму-
вати спрагу. Вони збудували це джере-
ло, від якого струмувало життя вічне».

Знайшли вірні гарну місцину в цен-
трі села, знайшлися й перші жерт-
водавці — уродженці села, які жили 
в США, Великобританії. Це Володи-
мир Романишин, Василь Різак, Сте-
пан Дашко, Ірина та Оксана Говдяки, 
Надія та Роман Трінчуки, невідомий 
Олег. Це були зачинателі великої ро-
боти, а за ними потягнулася вервичка 
пожертвувань жителів села. Допома-
гали, хто скільки міг, незважаючи, хто 
якої віри. 

21 липня 1999 року було освячене 
місце під будову храму. А вже 4 травня 
2000 року освячено й закладено пер-
шу цеглинку такої бажаної споруди. 
Заклали її тодішній голова Богород-
чанської районної ради Д. Курилюк, 
сільський голова Б. Савчин, громада, 
а освячували отці І. Яковлюк, В. Гри-
нишин, М. Момот, В. Козоріз, настоя-
тель УПЦ КП В. Пилипів. Долучився до 

справи старший брат церкви Я. Момот 
і великий патріот не тільки свого села, 
січовий стрілець В. Момот. Шкода, що 
сьогодні ряди цих людей порідшали. 
Віримо, що їхні душі оселилися в са-
дах квітучих, де немає печалі, болю 
й тривоги. Але старобогородчанці про 
них пам’ятають. «Ми стоїмо на освя-
ченому місці», — казав отець-митрат 
Василь Гринишин (якого вже сьомий 
рік немає з нами), — де починається 
велика будова. Тож просімо Господа, 
щоби благословив початок діла і за-
вжди був з нами». 

А керував цією будовою профе-
сіонал, виконроб Богдан Зарічний. 
Швидко промайнули три роки напру-
женої праці. І на храмове свято Різдва 
Пресвятої Богородиці сила-силенна 
людей з’їхалися на урочисту подію — 
освячення храму Божого. Мрія пара-
фіян здійснилася. Владика Софрон 
Мудрий очолив Божественну Літургію. 
З його рук двадцять дівчаток і хлопчи-
ків прийняли перше Святе Причастя. 

Отець Іван Яковлюк був найбіль-
шим організатором і координатором 
цієї справи, жертводавців, будівельни-
ків, парафіян. У своїй промові Влади-

ка Софрон Мудрий наголосив, що наш 
парох о. Іван своєю духовною працею 
заклав найголовніший фундамент па-
рафії — відродив храм людських душ. 

Колесо людського життя крутить-
ся. За п’ятнадцять років змінилася не 
лише церковна управа. Отець Іван 
Яковлюк очолив іншу парафію. Кілька 
років служив у Христовому виноградни-
ку села Ст. Богородчани о. Василь Во-
рох, опісля — о. Роман Гоголь. На жаль, 
вже чотири роки його нема серед нас. 

Сьогодні громада УГКЦ Різдва Пре-
святої Богородиці має ревного служи-
теля о. Любомира Стефанишина, який 
вдало поєднує душпастирську працю 
з турботами вірян. У своїх проповідях 
отець постійно наголошує, що дітей-
підлітків та молодь треба залучати 
до здорового способу відпочинку. Бо 
саме вони є надією Церкви й України. 
Власне, натхненна праця під Покро-
вом Богородиці, — наголошує парох 
нашої церкви, — допоможе протисто-
яти різноманітним сектам, які з хитріс-
тю виривають із християнських рядів 
нашу молодь. 

Не була б такою урочистою кожна 
Літургія, якби не церковний хор. Саме 

про регента хору Ірину Козоріз хотіла 
б сказати хоч кілька слів. Таких умілих 
і відданих людей є небагато. Неймо-
вірно активна, невгамовна, невтомно 
ініціативна, заслужено авторитетна. 
Робота з непрофесійним складом цер-
ковного хору для неї — професіонала, 
у якої за плечима консерваторія, є на-
солодою. Бо це слава і хвала Господу! 

Церковна управа під керівництвом 
старшого брата Романа Яремка і стар-
шої сестриці їмості Оксани Гринишин, 
незмінного церковного касира Ната-
лії Воронич та всіх парафіян роблять 
чимало добрих і корисних справ. За 
15 років церква Різдва Пресвятої Бо-
городиці стала окрасою Старих Бого-
родчан. Ошатна і доглянута, скрізь лад 
і чистота, зі смаком розкладені вазони, 
подвір’я біля храму й каплички заквіт-
чане різнобарвними квітами. Завжди 
тут порядок. За цим добре слідкує 
паламар церкви Ярослав Паливода. 
А такого приємного чоловічого тенору, 
як у нашого дяка Миколи Момота, ви 
не почуєте в жодному храмі. «Наш со-
ловейко», — так пестливо називають 
його хористи. 

Вся церковна управа, парафіяни 
з мудрим поводирем о. Любомиром 
ніколи, нікого не залишають наодинці 
зі своєю бідою: допомагають самотнім 
престарілим людям, дітям-сиротам, 
багатодітним сім’ям, особлива увага 
й допомога воїнам АТО, жителям Схо-
ду. Парох намагається достукатися до 
сердець молодих людей, проводячи 
різні навчання та повчання, зустріч із 
Марійськими дружинами, монахиня-
ми, студентами-семінаристами, орга-
нізовує духовні праці. І дуже важли-
вим є те, що настоятель нашої церкви 
крокує в ногу з молоддю, яка є наді-
єю, живим джерелом, що прагне Бога, 
прагне духовності.

У день невеличкого ювілею, на хра-
мове свято парафіяни разом із о. Лю-
бомиром Стефанишиним будуть ще 
більше молитися і дякуватимуть Все-
вишньому за все, що Він так мило-
сердно дарує нам.

Галина ФЕДОРКО,
парафіянка храму Різдва Пресвятої 

Богородиці, член НСЖУ.

P.S. Запрошуємо гостей та усіх ба-
жаючих на духовну академію, при-
свячену 15-річчю освячення храму, 
яка відбудеться 23 вересня о 16.00 
в народному домі ОТГ с. Старі Бого-
родчани.

Проблеми зі здоров’ям у моєї до-
нечки почалися чотири роки тому. 
Спочатку ми потрапили в лікарню 
з хворими нирками, згодом додали-
ся проблеми зі шлунком. Діагнози, 
які нам поставили: хронічний гастрит, 
жовчнокам’яна хвороба, панкреатит, 
хронічний холецистит. А дитині було 

всього дванадцять років. Лікувалися 
в стаціонарі по два рази на рік, але до-
помагало небагато. Ранки починалися 
зі спазмів, болю та інших неприємних 
речей.

Я молилася, просила Бога зціли-
ти мою дитину, відмовляла вервичку 
визволення, дев’ятницю св. о. Піо до 

Наші святині

ХРАМ 
людських душ

Вірую!

моя донька більше не жаліється на 
болі, уже не обмежує себе у виборі 
харчів, як це було раніше.

Господь знає, що коли і кому по-
трібно. Головне — вміти прийняти 
це чудо, повірити в нього! Бог і на-
далі в моєму житті щодня, щосе-
кунди творить чудеса! Цього року 
наша донечка збиралась вступати 
до навчального закладу. Нам гово-
рили, що без хабара у нас нічого не 
вийде. Майже рік я просила Матін-
ку Божу, щоб допомогла нам, щоб 
відвернула від нас цей гріх. Наші 
прохання були вислухані — доне-
чка поступила! Без хабара!

Щиро дякую Господеві, що тво-
рить чуда в нашому житті!

Ольга. м. Івано-Франківськ.

Господь торкнувся 
мого серця

Пресвятого Серця Ісуса, дев’ятницю до 
Богородиці, що розв’язує вузли (улю-
блене набожество Папи Франциска).

Під час Великого Посту я постанови-
ла собі: слухати реколекції (вишивала 
і, щоб не дивитись телевізор, слухала 
в мережі Інтернет реколекції наших свя-
щеників). Так натрапила на науку о. Ро-
мана Братковського. Він не говорив 
нічого нового, але через нього Господь 
відкрив мені очі, доторкнувся до мого 
серця, нагадав, що для Нього немає 
нічого неможливого. Все розвивалося 
дуже швидко: я написала о. Роману, 
розповіла про проблеми зі здоров’ям, 
через кілька годин він зателефонував, 
поговорив з моєю донькою, помолив-
ся за неї. Людині, яка не вірить у Божу 
силу, в це важко повірити, але відтоді 

Хочу дати свідчення про те, як Бог милос-
тиво вислухав мої молитви і оздоровив 
мою дитину.
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Нещодавно у нашій прекрасній бать ківщині Україні відбулася 
дуже ви значна подія — освячення Українського Єрусалиму у За-
рваниці під проводом Глави нашої Української Греко-Католиць-
кої Церкви Святослава Шевчука. 

Український народ дуже любить, шанує й поважає Патріарха 
нашої Церкви, який глибоко знає українські традиції, культуру, 
побут людей, де б вони не працювали, жили... і молилися. Все 

Насамперед спонукало мене до ви-
кладу цих думок цьогорічне відзначен-
ня «маковія». Що означає «маковія»? 
Хто він, цей загадковий Маковій? Чи 
що це таке? У абсолютної більшос-
ті вірян (принаймні у мене склалося 
таке враження) сприйняття свята по-
лягає в освяченні маку, а з маком — 
і меду, у випіканні коржиків з маком, 
обсіванні ними домів, чи іншими яки-
мись ритуальними дійствами. Чи не 
більше це нагадує якесь білярелігійне 
ворожбитство замість дійсного свят-
кування?!

Що спільного між Макавейськими 
мучениками, пам’яті яких і приуроче-
не це церковне свято, та українським 
словом «мак»? Насторожує у зв’язку 
з цим питанням, дивує позиція ЗМІ, 
котрі висвітлюють, оприлюднюють по-
гляди, які абсолютно не узгоджуються 
з релігійним вченням. Але також на-
сторожує і позиція традиційних Цер-
ков, котрі все ж повинні пояснити, на-
вчити, що шукання співзвучності між 
назвами релігійних свят та українськи-
ми словами є ознакою гріховного релі-
гійного неуцтва. 

Сміховинними, якщо це можна 
було б назвати смішними, є «інфор-
мації» «народознавців» про деякі 
свята. Пригадую, як по радіо та на 

телебаченні розповідалося про день 
пам’яті Наума, котрий вшановуєть-
ся 14 грудня. Говорилося: «Прийшов 
Наум — берися за ум». З цього дня 
нібито традиційно починали посилати 
дітей до школи. А цілу осінь і половину 
зими хіба ні? Можна лише здвигнути 
плечима від такого «народознавства». 
Якщо керуватися такою логікою, то 
наступного дня (15 грудня) — день 
пам’яті пророка Авакума, отож треба 
іти в гості до кума; а 16 грудня — про-
рока Софонії, то треба слухати сим-
фонії… Чи до яких абсурдів ще можна 
додуматись?

Особливо ж недоречними, а на-
віть святотатськими є часто вживані 
терміни: «медовий Спас», «яблучний 
Спас». Згідно з богословською релі-
гійною літературою, Спас — це одне 
зі слів, котрими називають Ісуса Хрис-
та. Свято, котре скорочено називають 
«Спаса», відзначається 19 серпня (за 
григоріанським календарем) і повна 
офіційна назва його: Преображення 
Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса 
Христа». Теоретично можна б говори-
ти про «Різдво Спаса», «Воскресіння 
Спаса», «Вознесіння Спаса»… і не 
було б це нелогічним. Але стосовно 
«Маковія»? У цей день, 14 серпня 
(1 серпня за старим стилем) відзна-

чається і «Похід з чесним, животворя-
щим хрестом». 

Ще більше несумісним з християн-
ською поведінкою є звичай водіння 
«Маланки» в ніч з 13 на 14 січня. 13-го 
січня вшановується пам’ять св. преп. 
Меланії. 14-го січня — святителя Ва-
силія Великого. І їхню пам’ять вшано-
вують («за традицією») брутальним 
гульбищем із вкрай непристойним 
перевдяганням, вульгарними п’яними 
натяками, грубими жартами (хто до 
чого додумається). І все це — в Різд-
вяний період… в перемішку з випив-
кою і… колядою?!

Не можу також зрозуміти поєд-
нання в одному терміні: «свято Івана 
Купала». За релігійним календарем 
7 липня вшановується найбільший 
з пророків — Предтеча, христитель 
Господній Іван. А в народних звича-
ях, в побуті, отже «нарівні» з ним — 
і поганського ідола Купайла. Чи не 
блюзнірством є цей еклектицизм (по-
єднання непоєднаного)? Але ж по-
єднують! Повсюдно! Відбули Службу 
Божу в церкві і йдуть на пасовище 
(чи в парк), «на природу», деколи 
і зі священиком… скакати через во-
гонь… Вшанували Бога, вшанували 
Предтечу Івана… Треба вшанувати 
і  Купайла?!

Вважаю, що не є гріхом збережен-
ня деяких дохристиянських звичаїв, 
наприклад, гаївок (якщо це не пере-
творюється в дикі гульбища). Од-
нак основою повинен залишатися 
дух свята, а не якийсь незбагненний 
звичай. Для прикладу, дивує заведе-
ний зовсім недавно «обряд» купання 
в ополонках на свято Богоявління 
Господнього. Значна частина суспіль-
ства, не вважаючи за обов’язок у це 
свято бути в храмі, віддати «Бого-
ві Боже», неодмінно іде на водойми 
скупатися чи подивитися, як інші ку-
паються, «вчиняють подвиг», захо-
дячи в крижану воду. І ще... жодного 
разу я не чув офіційної думки Церк-
ви, яка б висловила застереження: 
«Віддай звичаєві звичай, але і Бого-
ві — Боже». Купанням в ополонці не 
спасемо свою душу!

Жаль, але дійсно постає питання: 
чого більше в «народній обрядовос-
ті»? Дійсної релігійності чи білярелігій-
них забобонів?

Дорогі брати і сестри у Христі, Спа-
сові нашому, висловіть при можли-
вості через нашу газету «Нова Зоря» 
і свої думки стосовно цієї теми.

З надією на краще, на духовне 
зростання в суспільстві — 

о. Орест ПУТЬКО.

На сторожі віри

Не шукаймо Ісуса 
в далеких краях

Події

Якось одна з моїх учениць сказала мені: «Ви часто ходите 
до церкви, молитесь, приймаєте Святе Причастя, уже час 
побувати вам і на Святій Землі» (вона, звичайно, уже там 
була). Я відповіла: «Нізвідки до Бога не ближче, як з того 
місця, де молюся я». Вона щиро засміялася.

Релігійність Релігійність чичи  
білярелігійні забобони?білярелігійні забобони?
З прикрістю і болем хочу висловити зауваження щодо наших «тра-
дицій» у «святкуваннях» деяких свят. Перепрошую за тавтологію: 
«святкування свят», але оминути її важко стосовно цієї теми. Пишу 
саме так, взявши в лапки слово «святкування», бо таки зауважую, 
що, власне, святості у відзначенні деяких днів майже не залишилося.

це підтвердилося гучними оплеска-
ми величезної кількості людей, які 
прибули до Зарваниці на цю особли-
ву подію. Це все сотворив Бог. Бо на 
землі Господь має тільки наші руки, 
руки хороших людей, які творять такі 
чудові речі.

Отже, була я вже в Єрусалимі на-
шому рідному, на святій Українській 
Землі. Там звідусіль зібрався люд, 
щоб помолитись Богові, принести 
клопоти й журбу, поклонитись свя-
тиням. Хтось — на колінах, а хтось 
– просто стояв і молився. 

Коли після Святої Літургії 
ми гуртом йшли на Голгофу 
Святу, наші серця раділи. 
Адже Голгофа ця — вже без 
розп’ятого Христа. Бо Він 

Воскрес, щоб жити з нами і в нас на-
віки вічні. 

Мабуть, на все життя запам’я-
та ються слова нашого Патріарха 
Святослава: «Ви тут набрались Бо-
жої радості — живіть нею». Раділи 
люди. Молилися, де лише могли. 
Набирали цілющої води. У святій ку-
пелі умивали руки, обличчя й очі. 

Освячення нашого українсько-
го Єрусалиму відбулося 27 серпня 
2018 року, який є роком слова Бо-
жого. Невтомні люди, українці. Вірні 
Богові на віки вічні.

Пригадались мені слова св. Ма-
тері Терези: «Не шукайте Ісуса в да-
леких краях — там Його нема. Він 
близько Вас, Він з Вами».

Олена МАРЧУК.
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Надворі – золота осінь. І так скла-
лося у нашому народі, що, зібравши 
врожай, українці гуляли весілля. Та 
часи пройшли і зараз весільний кор-
теж з молодими можна побачити як 
влітку, так і взимку. Вінчання в церкві 
відбувається як в неділю та суботу, так 
і серед тижня. Це чудово, що більшість 
пар, які стають на весільний рушник, 
беруть шлюб у церкві. Ця велика Тай-
на Подружжя є саме тим правильним 
початком сімейного життя молодої 
пари. Ось тільки чи до кінця розуміють 
молодята, що Таїнство вінчання — це 
не гарна традиція та мода. Воно освя-
чує подружжя, але водночас ставить 
перед подругами певні обов’язки, яких 
вони повинні дотримуватись впродовж 
усього свого життя.

Однак, якщо у вас вже позаду пе-
редшлюбна катехизація та всі турботи 
щодо підготовки до весілля. Все гото-
ве: весільний банкет, одяг для нарече-
них, музики та відеозйомка. Завтра — 
великий день. В присутності рідних та 
батьків молодята в Божому храмі скла-
дуть присягу вірності та любові. «І не 
залишу тебе аж до смерті…». Отож, 
завтра ви йдете до шлюбу. Що потріб-
но знати, про що варто пам’ятати на-
реченим в день перед шлюбом, щоб 
це Таїнство відбулось в урочистій ат-
мосфері та, головне, — згідно з кано-
нічними вимогами Церкви.

За такими порадами ми звернулись 
до отця Йосафата Бойка, настоятеля 
парафії Святих Кирила та Методія, що 
у Крихівцях.

— Отче Йосафате, що потрібно 
мати із собою у церкві?

— Підготовка до вінчання — це цілий 
процес, можливо, і найважливіший. 
Священик, який готує молодят до він-
чання, бере на себе відповідальність 
і сподівається, що й молодята до цього 
моменту віднесуться дуже серйозно. 
Я особисто дуже радію, коли наречені 
серйозно ставляться до підготовки до 
шлюбу. І відповідно — мене болить, 
коли молодята сприймають вінчання, 
як просто обряд. Я вже декілька разів 
відправляв подумати над їхнім став-
ленням до вінчання, коли вони хотіли 
все зробити «по бистряку».

Отже, коли наступає день вінчання, 
то йому передує непросте приготу-
вання: підготовка документів парохом 
або тим священиком, який буде бла-

гословляти подружжя; проходження 
катехитичного навчання: кожен свя-
щеник відповідальний у совісті перед 
Богом і перед Церквою за серйозне 
приготування, що полягає у проведен-
ні відповідних розмов, читанні відпо-
відних лекцій та приготуванні необ-
хідних документів. Священик, який не 
готує наречених до шлюбу, — не вико-
нує свого душпастирського обов’язку, 
накладеного Церквою, і відповідно є 
співвідповідальним за можливе роз-
лучення подружжя.

Ті ж, які приготувалися, щасливі 
в Бога і мають «гарантію» витрива-
лості у шлюбі — гарантією є один 
Господь. Ті, що приготовані згідно 
того, що вчить Свята Церква, повинні 
пам’ятати, що обов’язково перед він-
чанням повинні приступити до Святої 
Сповіді і прийняти Святе Причастя. 
Сповідь перед вінчанням може бути 
і «загальною», тобто здійсненою інди-
відуально перед священиком з цілого 
свого життя. 

З собою до храму треба взяти: свіч-
ки, обручки, вишитий рушник, ікони (за 
бажанням). Тут звичаї досить різнять-
ся від парафії до парафії, але у всіх 
випадках завжди варто радитися із 
самим священиком — тим, хто вінча-
тиме.

— Яким повинне бути вбрання 
молодят, особливо нареченої?

— Одяг наречених повинен бути 
елегантним і скромним, адже раз 
в житті відбувається весілля. Однак та 
сама сукня нареченої повинна поєдну-
вати в собі і красу, і моду, і скромність 
одночасно. Мудрі жінки це уміють зро-
бити гідно і достойно. 

— Чи потрібно в день шлюбу 
бути присутніми на Святій Літургії?

— Гарною є думка розпочати спіль-
не подружнє життя Святою Літургі-
єю. Не завжди це є можливим, але є 
парафії, де це є твердою традицією. 
Варто собі планувати так, щоб, якщо 
вінчання випадає в неділю, Ви надали 
можливість всім гостям взяти участь 
у Службі Божій. 

— Чи варто молодятам у день 
перед шлюбом робити якісь вечір-
ки (дівич-вечір, до прикладу), а чи 
краще зосередитись та молитовно 
підготуватись до прийняття Святої 
Тайни Подружжя?

— Якщо молодята мають бажання 
організувати якісь вечірки-прощання 
перед шлюбом, то варто це зробити 
заздалегідь. Найкращим способом 
приготування є молитовна підготовка: 
приступити до Святої Сповіді, молити-
ся за молодят чи з молодятами. Я час-
то прошу молодят не думати в день 
шлюбу про масу речей, що буде і як 
буде. Я раджу зосередитися на голов-
ному — поєднання чоловіка і жінки 
й Боже благословення над ними на 
досмертне життя укупі.

— Чи можна брати шлюб у піст?
— В часи постів Церква застерігає 

перед гучними забавами і, відповід-
но, із закликом не справляти весіль 
та гучних забав у часи постів. Якщо ж 
склалися так обставити, що вінчання 
й гостина відбуваються, наприклад, 
у п’ятницю, то в таких випадках свя-
щеник або ж наречені повинні звер-
нутися до церковного уряду і просити 
звільнення від посту.

— Чи можуть наречені за своїм 
бажанням оздобити церкву?

— Дуже похвально, коли молодята 
прикрашають храм, але це має бути 
узгоджено з настоятелем храму. Часто 
в наших храмах краса ікон і розписів 
захована за «вдаваними окрасами» — 
вінки, свічки, пластмасові квіти… На-
приклад, у нашому храмі ми просимо 
молодят оздобити тетрапод живими 
квітами, красою яких зможуть насо-
лоджуватись усі вірні протягом тижня, 
а для самих наречених — це нагода 
подякувати Богові за дар родини. 

— Якої поведінки слід уникати 
нареченим та їхнім гостям у храмі 
під час шлюбу?

— Я завжди на початку вінчання 
у притворі храму прошу ласкаво всіх 
людей вимкнути мобільні телефони 
та викинути жуйку при вході до храму. 
А також прошу уважно молитися і не 
порушувати тишину, щоб усі присутні 
могли вільно брати участь у молит-
ві та обряді вінчання. Під час шлюбу 
треба відключитися від всіх звичайних 
клопотів, спостерігаючи за перебігом 
Таїнства вінчання. Досить дивно ви-
глядає, коли наречені й родичі дуже 
тривожаться тим, що не було зробле-
но відповідних світлин у свій час і на-
віть були випадки, коли просили по-
вторити якийсь обряд, «бо не встигли 
сфотографуватися». Таїнство вінчан-
ня — це молитва особлива і тому всіх 
заохочую завжди вникати у всі обряди 
та в їх значення.

Розмовляла Віра БІЛА.

Наші інтерв’ю

…і стануть обоє вони 
одним тілом, тому то 
немає вже двох, але одне 
тіло. Тож, що Бог спарував, 
людина нехай не розлучає! 
 Мт. 19:5,6

Молитва дівчини  
про доброго чоловіка
Святий Йосифе, Обручнику Богородиці! На порозі дорослого та са-

мостійного життя звертаюся до тебе по допомогу в прийнятті важ-
ливого рішення у справі подружжя та вибору доброго чоловіка. 

Свідомість того, що сама Найсвятіша Діва Марія, Матір Божа, знайшла 
у тобі найкращого супутника життя та вірного Обручника, приводить мене 
сьогодні в цій справі до тебе. Прошу тебе про благодать знайти доброго 
чоловіка, вірного товариша життя, з яким могла би з’єднатися вузами та-
їнства подружжя, створити родину сильну Богом, розділяти радості й не-
згоди, у взаємному розумінні, повазі, любові та посвяті будувати щастя 
родинного життя на фундаменті Євангелії. Амінь.

У вас завтра шлюб? У вас завтра шлюб? 
Поради для наречених в день перед шлюбом від о. Йосафата Бойка, ВС
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Неймовірний колорит Верхо-
винщини та незабутні дійства 
(весільний обряд) презентували 
на сцені перед ратушею в Івано-
Франківську жителі гір 16 верес-
ня. На гуцульському фестивалі 
глядачі побачили автентичний 
одяг, вишивки, ткані вироби, пи-
санки, намисто з бісеру, кушту-
вали смачну гірську кухню (ба-
нуш з бринзою).

У селі Криворівня на Верховинщині 
весільний обряд зберігся таким, яким 
був і в минулому столітті, хоча є дея-
кі новації. Раніше тут весілля тривало 
три дні, тепер — два або один. 

Гуцульський одяг
Весільне гуцульське вбрання неде-

шеве, коштує понад 40 тисяч гривень. 
Лише кожух для молодої чи молодо-
го коштує понад п’ять тисяч гривень. 
Зокрема, в Івано-Франківську їх пред-
ставляла Марія Досяк з Криворівні. 

Щоб одягнути молоду на весілля, 
вибирають жінку, яка вміє це робити 
професійно. Тільки щоб покрити їй 
голову, потрібно від двох до чотирьох 
годин. Волосся ділять на дві части-
ни, плетуть дві коси. Наверх голо-
ви кладуть найбільші ручної роботи 
«ґудзики». Різнокольорові нитки, які 
вплітають замість довгого волосся, 
називаються «підковка». Спереду на 
саме чоло ставиться чільце. На шию 
молодій чіпляють згарди (буси з цін-
ними старовинними австрійськими 
монетами).

На весілля шити вінки для моло-
дих починають мама і тато. На вінок 
береться сукно, яке обшивається 
барвінком, з нього вирізають круг. По-
тім молода вбирає ткані вишиті капці 
(шкарпетки) та шкіряні постоли ручної 
роботи. 

Поверх довгої вишитої сорочки мо-
лода одягає запаски — ткані, шерстя-
ні, сріблястого кольору. Зверху на них 
– великі довгі хустки різних кольорів. 
Молоду на весілля також обв’язують 
попружкою. Це такий двометровий 
пояс, тканий із шерсті. Дівчата на Гу-
цульщині понад два роки готують собі 
одяг. Дехто сам вишиває сорочку, руш-
ник, рантух.

У молодого на поясі черес — гу-
цульський широкий пояс. Він є різної 
форми з металевими блискітками. Ці 
пояси виготовляє Іван Миронюк. Вони 
коштують від півтори до п’яти тисяч. 
Чоловік презентував свої вироби і сам 
був у такому. 

Символи, обереги...
На кожному весіллі є традиційна 

страва — бануш. На гуцульському 

фестивалі його готувала п. Гануся Ма-
щаничук із Верховини. 

На полонині гори Кострич, що на 
Верховинщині, зараз випасається 
360 овець. Деякі господарі щотижня 
зносять до 100 кілограм сиру, з якого 
виготовляють бринзу, буц. На фести-
валі іванофранківці за кілограм брин-
зи платили по 140 гривень.

Обов’язково на гуцульському ве-
сіллі має бути деревце, яке вбирають 
перед весіллям. Деревце — це дві со-
сни висотою до півтора метра: одна — 
для молодого, друга — для молодої. 
Ставлять їх посеред стола, в калач, де 
сидять молоді.

Коли молодий і молода виходять зі 
своїх хат, їх виряджають піснями (спі-
ванками). Місцева вчителька Васи-
лина Зеленчук знає багато весільних 
пісень. Її кличуть на весілля, щоб вона 

співала. Коли гості поїли, то встають 
і беруться всі разом за руки. 

Вінчання
Молоді в Криворівні сідають на 

коней і їдуть до церкви, щоб взяти 
шлюб. Молода їде однією стороною, 
молодий — другою, а біля храму вони 
зустрічаються. Часто до шлюбу моло-
ді приїжджають у кареті.

Молоду на Гуцульщині називають 
княгинею або царицею, бо вона — 
майбутня мама. Рантух — вишитий 
різними кольорами рушник, який мо-
лода кладе на шию, коли йде до шлю-
бу. Це символ життєвої дороги, благо-
словення на життя.

На гуцульському фестивалі в об-
ласному центрі головні убори (баршів-
ки, кресані, капелюхи, чільця) презен-
тувала родина Потяків з с. Красноїлля. 

Перед церквою молоді обмінюють-
ся хустинками, до яких прив’язані так 
звані калачики. Раніше калачики були 
з тіста або з сиру, а тепер — дерев’яні. 

Дружок у молодої може бути багато, 
більше 10, і всі (разом з молодими) зо-
дягнені в гуцульські строї. Коли молоді 
повертаються з церкви, їх зустрічають 
мами і пригощають медом, посипають 
солодощами (горішками, цукерками), 
щоб життя було солодке, та кольоро-
вими стрічками.

Підготувала Юлія БОЄЧКО.

Про велику шкоду паління листя, 
сухої трави та сухих рослин вже вко-
тре закликають екологи та всі, кому 

не байдуже навколишнє середовище. 
При згоранні однієї тонни рослинних 
залишків у повітря вивільняється біля 

9 кг мікрочастинок диму. До їх складу 
входять пил, окиси азоту, угарний газ, 
важкі метали і низка канцерогенних 
сполук. В тліючому без доступу кис-
ню листі виділяється бензопірен, що 
здатен викликати у людини ракові за-
хворювання. Окрім того, з димом у по-
вітря вивільняються діоксини — одні 
з найотрутніших для людини речовин. 
На присадибних ділянках рослини не-
рідко окроплюють пестицидами, які 
також вивільняються у повітря при 
згоранні листя чи трави. Найбільше 
пестицидів містить бадилля картоплі, 
яке ми так рясно окроплюємо від коло-
радського жука.

Минулого року Івано-Франківська 
Архієпархія УГКЦ оприлюднила Звер-
нення з приводу спалення залишків 

рослинності. Цей лист підписав Архі-
єпископ і Митрополит Івано-Франків-
ський Володимир (Війтишин), а роз-
повсюдили в Екологічному бюро, яке 
діє в Українській Греко-Католицькій 
Церкві.

«З великим занепокоєнням спосте-
рігаємо, як наші села та міста огортає 
ядучий дим від спалювання залишків 
рослинності й опалого листя. В атмос-
феру викидаються всі хімічні елемен-
ти, які накопичуються у рослинах під 
час вегетації (наприклад, вихлопні 
гази автотранспорту чи отрутохіміка-
ти, які використовують для захисту 
від шкідників). Вдихаючи цей токсич-
ний дим, ми наражаємо своє здоров’я, 
а навіть і життя, на небезпеку. Особли-
во вразливими є діти, котрі першими 
стають жертвами цієї самогубної прак-
тики, а також байдужості тих, хто мов-
чазно споглядає такі дії.

Церква не може мовчати, особли-
во якщо йдеться про важкий гріх про-
ти життя. У цьому сенсі апелюємо 
передусім до відповідальних у владі 
та державних природоохоронних ор-
ганах з проханням захистити право 
громадян на здоров’я та чисте довкіл-
ля», — йшлося в Зверненні. 

Підготувала Віра БІЛА.

Традиції

Весільний обряд на Гуцульщині

Екологія

Церква закликає не спалювати 
опале листя та залишки рослинності
На вулиці — вересень. Пора збирати урожай. А найвправніші господарі вже й закінчили роботу: картоп-
ля в мішках чекає зими, на полях ще де-не-де залишились червонобокі гарбузи та кабачки. І, звичай-
но, — копиці сухої трави, бадилля від картоплі та іншої городини… Тоді поля та села вкриває білий 
туман, за яким нічого не розібрати. Господарі хазяйновито палять відходи, отруюючи себе, своїх дітей 
та довкілля.
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Неправильно
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 � Дворнічка
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 � Інспекторка
 � Двірничка

Мовні неохайності, що часто зустрічаються
Мова — душа нації!

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.
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Передплатний індекс — 30072.

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

ваша християнська газета!

Мій чоловік Степан кілька 
років був за кордоном на 
заробітках. У нього вища 

освіта, він завжди легко міг знайти 
собі роботу, відчував себе потріб-
ним скрізь. Коли повернувся до-
дому, був дуже окриленим, думав, 
що зможе багато чого досягнути. 
Але дуже скоро його запал зник. 
Він ніде не міг себе знайти, у нього 
з’явилась депресія. Він звертався 
до багатьох людей в пошуках робо-
ти, але результату не було. У відчаї 
Степан знову хотів повернутись на 
заробітки в далеку країну, став дуже 
агресивним. Цей стан передавався 
і мені. Я дуже хвилювалась за ньо-
го, але не могла нічим допомогти.

У той час у нашому м. Винни-
ки перебувала в храмі Чудотворна 
ікона з Погоні. Я вирішила не про-
пускати жодного дня реколекцій. Ще 

раніше я була у Погоні, там сповіда-
лась і причащалась. І тепер у Ви-
нниках знову прийшла за розрадою 
до о. Никодима. Він порадив віддати 
всі проблеми в Божі руки і молитись 
за чоловіка. Я так і зробила.

На мій великий подив, наступного 
дня мій Степан прийшов до храму 
і став у чергу до Сповіді. А до того 
він казав: «Ну як Бог може допомог-
ти? Треба покладатись на себе».

Тож після зустрічі з Чудотвор-
ною іконою в Винниках чоловік за-
спокоївся, перестав хвилюватись, 
а невдовзі знайшов роботу в місті. 
У нього зникло бажання їхати кудись 
далеко від родини.

Я дякую Матері Божій Погінській 
за навернення чоловіка, за його віру 
в Божу допомогу.

Ольга. 
(за книгою «Чуда з Погоні»)

Вірую!

Навернення чоловіка

ПРОГРАМА ПРОЩІ
29 вересня (субота)
13.30 Реєстрація учасників прощі.
14.00 Урочисте винесення ікони Погін-

ської Матері Божої.
14.30 Молебень до Матері Божої По-

гінської.
15.00 Співана вервиця (світлі таїнства).
18.00 Архиєрейська Свята Літургія.
19.30 Адорація Святих Тайн.
21.00 Співана вервиця (страсні таїн-

ства).
22.00 Хресна дорога 30 вересня. 

30 вересня (неділя)
00.00 Ватра, духовна програма: роз-

важання, духовні пісні, в церк-
вах — нічні чування.

04.00 Свята Літургія.
07.00 Утреня.
08.00 Акафіст до Погінської Пресвятої 

Богородиці.
09.00 Співана вервиця (славні таїнства).
10.30 Зустріч Блаженнішого Святослава.
11.00 Архиєрейська Свята Літургія, 

віднова посвяти Непорочному 
Серцю Марії.

Патріарх Святослав вперше очолить 
Міжнародну прощу Вервиці
Отці Василіяни Провінції Найсвятішо-
го Спасителя запрошують усіх бажаю-
чих узяти участь в XXIII Міжнародній 
прощі Вервиці до монастиря Успіння 
Матері Божої в с. Погоня Тисмениць-
кого деканату Івано-Франківської ар-
хиєпархії, яка відбудеться 29-30 ве-
ресня 2018 р. Б.  Святу Літургію під 
час прощі очолить Блаженніший Свя-
тослав (Шевчук), Отець і Глава УГКЦ.

Контактний телефон в Погоні: 067 344 35 52.
Сторінка інтернету: www.pohonia.in.ua

http://www.pohonia.in.ua/



