
— Ми можемо бути в контакті 
в соціальних мережах із цілим сві-
том, мати море різних «фоловерів», 
але відчувати страшенну спрагу 
і голод за зустріччю з живою люди-
ною. Особ ливо коли ця зустріч може 
допомогти зрозуміти нам, ким я є.

— Сьогодні молодь в Україні дуже 
швидко дорослішає. Можливо, за-
надто швидко. Бо ті хлопці і дівчата, 
які бачили в очі смерть на фронті, по-
вертаються додому сивими. І можете 
собі уявити момент, коли вони пережи-
ли оце швидке дозрівання і, повернув-
шись додому, зустрічають незрілого по-
літика, напівдитячого громадського ді-
яча... А найбільше розчарування, коли 
вони зустрічають незрілого священика.

— Ми не машини. Господь Бог со-
творив нас живими особами. Ми мо-
жемо пізнати себе, зміст свого тіла, 
значення статевості не лише тоді, 
коли буде глибокий людський кон-

такт від спілкування з іншою особою, 
а коли ми зможемо вийти із себе назу-
стріч іншій людині. Тільки тоді можна 
збагнути, хто я такий.

— Людина не потребує Церкви 
як закостенілої, холодної інститу-
ції, яка бореться за власне виживан-
ня. Такої Церкви ніхто не потребує, 
навіть Господь Бог.

— Священикам потрібно зрозу-
міти, що молодь є Церквою. Ми є 
єдиною спільнотою. І якщо молодь 
не присутня в парафії, то такий храм 
треба добудувати. Це немовби бракує 
однієї бані на церкві.

— Приходьте до Церкви і кажіть, 
що ви хочете. Мене колись вчили: 
якщо ти не скажеш, що тебе болить, 
тобі ніхто не допоможе той біль вта-
мувати.

— Молодь знаходить розв’язок 
тої чи тої проблеми лише тоді, коли 
починає ту проблему переживати. 

Бо якщо ти боїшся проблеми, то ніко-
ли її не розв’яжеш. А якщо ти увійдеш 
в неї, тільки тоді починаєш знаходити 
рішення.

— Замало є багато працювати, 
треба працювати з певною метою.

— Найбільше лихо молоді нашо-
го часу, що вона не бачить перед со-
бою мети. Тоді життя втрачає сенс.

— Ми живемо у світі постправди. 
В інтернеті відсутнє поняття правди. 
І правдою є те, що я хочу, а не — я 
хочу правди.

— Дорога, правда і життя — Ісус 
Христос. Аби мати орієнтир на прав-
ду у світі «фейк ньюс», треба бути 
християнином.

— Сьогодні у світі майже полови-
на молоді ніколи не бачила справж-
ньої сім’ї. Тому не завжди здатна 
створити свою сім’ю. Ми перетворює-
мося на світ безбатченків і сиріт.

Продовження на стор. 2
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Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня

«Неможливо, щоб не приходили спокуси.  
Однак горе тому, через кого вони приходять».  (Лк. 17, 1-2).
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Духовна обнова

Присутність Бога в нашому 
житті  стор. 2

Вісті зі Сходу

Душпастирські відвідини 
Луганщини стор. 3

На самоті

Побороти депресію  
добром стор. 6

Наші інтерв’ю

Музика моєї душі 
  стор. 7

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

Цей тиждень в подіях

18 жовтня
100 років від часу створення у Льво-
ві Української Національної Ради.

19 жовтня
День апостола Томи.
170 років від часу проведення 
Собору руських учених – першо-
го з’їзду українських діячів науки, 
освіти й культури Галичини.

21 жовтня 1897 року
в с. Яблунів Тернопільської обл. 
в багатодітній сім′ї греко-католиць-
кого священика народився Роман 
Бахталовський, ієромонах Чину 
Редемптористів. З 2006 року три-
ває беатифікаційний процес Слуги 
Божого о. Романа Бахталовського.

22 жовтня 1978 року
відбулася інавгурація понтифікату 
Івана Павла ІІ. 

22 жовтня 
католики вшановують пам’ять свя-
того Івана-Павла ІІ (1920-2005), 
який очолював Католицьку Церк-
ву протягом 26 років і 5 місяців.

У Голині урочисто 
відкрили новий храм
14 жовтня, у день свята Покрови Пре-
святої Богородиці, відбулось урочис-
те освячення новозбудованого храму 
в селі Голинь Калуського протопрес-
вітеріату.

Інтерв’ю з Чиказьким 
Владикою про Томос 
і не тільки. Частина IІ
Протиріччя між великими центрами 
християнства — Римом і Царгоро-
дом, — які виникли через людські ім-
перські амбіції, призвели в ХІ столітті 
до трагедії, що потрясла увесь христи-
янський світ: відбувся розкол Церкви. 
Можна безконечно довго сперечати-
ся про цей розкол: хто його ініціював, 
хто винен, коли сáме він відбувся на-
справді, — але він стався, і його тра-
гічні наслідки дотепер відчувають усі 
християни.

«Сумління — святилище людини. 
Якщо нема діалогу з Богом, сумління мовчить»
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав під час ІІ Форуму мігран-
тів зустрівся в Римі з українською молоддю з різних країн Європи. 
Пропонуємо найцікавіші цитати Блаженнішого Святослава під час цієї зустрічі.

стор. 3

стор. 4 – 5
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Катехитична школа «Воскресін-
ня» з благословення настоятеля 
Архікатедрального і Митрополи-
чого собору Воскресіння Хрис-
тового УГКЦ м. Івано-Франків-
ська о.-декана Юрія Новіцького 
по-особливому відзначала свято 
Покрови Пресвятої Богородиці. 

У цей день діти, молодь, батьки ра-
зом із катехитами зібралися на Боже-
ственну Літургію в храмі, щоб просити 
у Божої Матері заступництва для усіх 
захисників Вітчизни та миру для Укра-
їни. Літургію очолив директор школи 
о. Роман Влашин. У проповіді священ-
нослужитель вміло провів паралель 
між двома Євангеліями, які читалися 
того дня. «Своїм Божим словом Ісус 
воскрешає єдиного сина вдови, по-
вертає його до життя, щоб дати надію 
матері. Боже слово є тим, що дає жит-
тя», — наголосив о. Роман. У друго-
му Євангелії про Марту та Марію Ісус 
називає щасливими тих, хто слухає 
Боже Слово і виконує його. 

Після Святої Літургії усі присутні 
в храмі попрямували на площу перед 
Архікатедральним собором, де співом 
Гімну України розпочались «Козацькі 
забави». Діти та молодь вишикува-
лися у дві шеренги, після чого було 
урочисто внесено державний прапор 
України та хоругву катехитичної школи 
«Воскресіння». 

Потрібно було донести воду в лож-
ці до збанка і не розлити, нести куль-
ку в парі, не торкаючись руками, щоб 
вона не тріснула, намалювати козака, 
з’їсти тістечко, відповісти на запитан-
ня тощо. Забави супроводжувались 
народними та маршовими піснями, 
танцями-бансами. На завершення 
свята усі діти за участь у «Козацьких 
забавах» отримали кульки із логоти-
пом катехитичної школи.

Родзинкою свята став виступ ві-
домої співачки Прикарпаття Оксани 
Сливки, яка піснею про Погінську Бо-
городицю змусила усіх знову полинути 
серцем в молитві до Божої Матері. 

А найцікавіше було, що в той час, 
як діти бавились, їхні батьки готува-
ли банош із бринзою та шкварками. 
У великому чані посеред площі кипіла 
вода, татусі підкладали дрова, матусі 
досолювали, домішували, приправля-
ли страву. Після змагань теплий час 

із печивом та гуцульська національна 
страва припали до душі і учасникам 
свята, і глядачам, яких було чимало. 

Уже понад 5 років щонеділі школа 
«Воскресіння» збирає в приміщенні Ка-
техитичного центру, що поруч із Архіка-
тедральним Собором УГКЦ, батьків та 
дітей на Божественну Літургію. До і піс-
ля Служби Божої є катехизація для різ-
них вікових груп (5-7 років, 8-10 років, 
11-15), для батьків. Увесь рік катехити 
готують другокласників до першої Спо-
віді та урочистого Святого Причастя. 
Молодь та дорослі мають можливість 
поставити різноманітні запитання на 
духовну тематику, які їх хвилюють.

Отож, запрошуємо до катехитичної 
школи «Воскресіння» усіх бажаючих. 
Це місце, де в тиші свого серця можна 
зустрітися з Богом.

О. БИСТРИЦЬКА.
На світлині Лілії Калач: учасники 

«Козацьких забав».

Відбулась Свята Місія в нашому 
селі Павлівка Лисецького деканату 
Івано-Франківської Архієпархії на па-
рафіях Святого Миколая та Христа 
Спаса. Особливістю було те, що кожен 
день мав свій неповторний характер. 
Так, середа, 3 жовтня, недарма носи-
ла назву «День зустрічі». Парафіяни 
села, учні ліцею радо зустрічали отців-
місіонерів та мощі святого Миколая Чу-
дотворця. Опісля о. Ярослав Тимішак 
і о. Ігор Пилипчук урочисто передали 
мощі парафії. Отці-місіонери Ярослав 
Тимішак та Ігор Пилипчук спільно з 
о. Василем Сеньком і о. Володимиром 
Заліським відслужили Молебень та 
прочитали молитви на оздоровлення 
і благословили мощами всіх людей. 

Четвер, 4 жовтня, став «Днем відку-
плення». Цього дня відбулася Служба 
Божа за здоров’я усіх парафіян. Вчи-
телі та діти Павлівського ліцею мали 
можливість зустрітися з отцями-місі-
онерами та братами-семінаристами, 
послухати духовну науку, прислуха-
тись до порад. 

П’ятниця, 5 жовтня, була «Днем 
Господнім». Цього дня відбувся про-
цесійний похід із свічками та мощами 
Святого Миколая Чудотворця до пара-
фії Христа Спаса. Цей похід об’єднав 
дві парафії, їх сім’ї та родини. 

Субота, 6 жовтня, стала «Днем 
пам’яті», де ми молитовно згадували 

своїх рідних та близьких, які відійшли 
у вічність. Після заупокійної Літургії 
отці-місіонери та брати-семінаристи 
мали зустріч із молоддю села у церкві 
Христа Спаса. 

Неділя, 7 жовтня, була «Днем Во-
скресіння». Свята Літургія дала вірним 
духовну поживу, після чого відбулося 
Апостольське благословення та пома-
зання єлеєм. 

Також під час Місії можна було при-
ступити до Святої Сповіді та скорис-
татися можливістю духовних порад. 
Чудові проповіді отців-місіонерів зво-
рушували серця усіх парафіян, а спів 
братів-семінаристів підносив молитву 
вірних до небес. 

Свята Місія, на мою думку, є нага-
дуванням нам про присутність Бога 

Добро 
починається 
з тебе
При Архікатедральному і Ми-

трополичому Соборі Воскре-
сіння Христового УГКЦ м. Іва-

но-Франківська з благословення на-
стоятеля о.-мітрата Юрія Новицького 
розпочала свою роботу парафіяльна 
дитяча спільнота «Добре серце» (ке-
рівник — Ірина Фреїшин). Спільнота 
створена з метою заохочення дітей 
до поглиблення пізнання основ хрис-
тиянської віри, спілкування та розви-
тку їх здібностей і талантів. 

7 жовтня 2018 року у Катехитичному 
центрі при Архікатедральному і Митро-
поличому соборі Воскресіння Христо-
вого відбулась перша зустріч учасників 
спільноти. Були окреслені цілі й за-
вдання, обговорено плани на майбут-
нє. На першу зустріч діти прийшли із 
своїми батьками, що дало добру наго-
ду для знайомства та визначення прі-
оритетів діяльності спільноти. В пла-
нах — катехитичні науки, організація 
благодійних акцій, паломницькі екскур-
сії, прощі, майстер-класи, пізнавальні 
ігри, підготовка тематичних виступів до 
свят літургійного року.

Зустріч пройшла в дружній, теплій 
і сердечній атмосфері. Всі актив-
но попрацювали — долучилися до 
гри-роздуму «Довіра», взяли участь 
в тематичному занятті «Християнські 
чесноти», а під час колективної праці 
усі разом виготовили плакат «Добро 
починається з тебе».

о. Микола ФРЕЇШИН.

Закінчення. Початок на стор. 1

— Сумління — внутрішнє свя-
тилище людини, де ми стоїмо сам 
на сам нагими перед Богом. Це той 
момент, коли Бог говорить до мене 
без посередників. Якщо нема діа-
логу з Богом, сумління мовчить.

— Духовність — це не є втеча 
від реальності. Думати, що можна 
втекти від реальності через духо-
вність, — фальшива релігія. Хрис-
тияни так не живуть і так не вірять. 

— Я зрозумів дар і цінність 
життя, коли служив в армії. Люди 
часто не розуміють, що це великий 
дар: мати дві ноги і могти ними хо-
дити, аж поки цього не втрачають. 
Я це зрозумів, коли довелося стри-
бати з парашутом. Я був дуже вдяч-
ний Богові, що все пройшло нор-
мально і я можу далі йти по життю 
зі здоровими ногами.

— Лише коли будемо доро-
жити власним життям, будемо 
цінувати гідність іншої людини, 
тоді знайдемо відповіді на багато 
питань.

— Коли починалася війна у 2014 
році, молода дівчина спитала мене 
в Зарваниці: Блаженніший, що нам 
тепер робити — жити для України чи 
вмирати для України? По мені досі 
мурашки пробігають від цього запи-
тання. Я відповів, що жити, бо на-
віть коли ви віддасте своє життя, 
будете жити.

 Оксана КЛИМОНЧУК,
Департамент інформації УГКЦ.

Слово Глави Церкви Наші свята

Духовна обнова Спільноти

Присутність Бога в нашому житті
Свята Місія… Час, коли можна справді зупинитися і задуматись над своїм життям, час, коли в тиші 
чується Божий Голос, що промовляє до тебе, час, коли душа воскресає для Христа і з’єднується 
з ним. Місія — це час, в якому діє Господь Бог, оскільки люди відкриваються на Його благодать. Це 
час для пізнання Божої любові, Його Милосердя.

у нашому житті. Адже ми щодня 
кудись поспішаємо, намагаємось 
вирішити безліч справ, витрачаючи 
величезні зусилля. А як же Бог? Чи 
згадуємо ми про Нього? На жаль, 
дуже рідко. Ми настільки зайня-
ті, що виправдовуємося нестачею 
сил на щоденну молитву і спілку-
вання з Богом. Щиро сподіваюся, 
що Свята Місія залишить глибокий 
слід у серцях та пам’яті моїх одно-
сельчан.

Велика подяка місіонерам — 
о. Ярославу Тимішаку, о. Ігореві 
Пилипчуку та парохам — о. Васи-
лю Сеньку і о. Володимиру Залісь-
кому, які донесли слово Боже до 
наших сердець.

Наталія БОСАКОВСЬКА.

Свято Покрови в катехитичній школі 
«Воскресіння»
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О с в я ч е н н я 
церкви Покро-
ви Пресвятої 
Богородиці від-
булося за учас-
ті Архієпископа 
і Митрополита 
Івано-Франків-
ського Кир Во-
лодимира Ві-
йтишина та чи-
сельної кількості 
священнослужи-
телів.

У своєму сло-
ві до вірних Владика Володимир по-
яснив значення храму для кожного 
християнина, після чого подякував па-
рафіянам за велику жертовність для 
добра Христової Церкви і українсько-
го народу.

По завершенні Божественної Літур-
гії Митрополит уділив усім присутнім 
своє архієрейське благословення.

У найбільшому селі Калуського ра-
йону також зберігся і більш ніж 130-річ-
ний дерев’яний храм. Цю церкву в Го-
лині звели у 1886 році. У радянський 
період храм був зачинений. Відновили 
церкву в 1990-х роках і в такому ви-
гляді вона збереглась до наших днів.

Прес-служба Архієпархії.
Світлини Родіона ПРОКОПЧУКА.

За той час мені довелось знайоми-
тись із містом з його довгими прямими 
вулицями, сірими будинками та кіль-
кома малими, ледь помітними право-
славними церковками Московського 
патріархату. Усі розмови знайомих про 
небезпечну ситуацію на Східних тере-
нах України виявилися лише розмова-
ми, оскільки саме місто живе спокійним 
ритмом, щоправда кількість військо-
вослужбовців і патрульних машин до-
сить помітна. Військові дії проходять за 
20 км від м. Лисичанська, проте жодних 
пострілів за час мого двадцятиденного 
перебування не було чути. Люди тут 
розмовляють суржиком. Вразила кіль-
кість українських прапорів, котрі майо-
рять на багатьох будівлях, квартирах, 
чи фарбою намальовані на будинках. 

О 17-ій годині довелося йти відкри-
вати колишній ресторан «Кристал», де 
збираються вірні УГКЦ на богослужін-
ня. Сама будівля знаходиться близько 
центру міста. Приміщення під охоро-
ною, адже часто підлітки били вікна, 
вкрадались у приміщення шкодити. 
Зараз перший поверх вікон подекуди 
забитий фанерними дошками і про-
тягнуті колючі дроти. Другий поверх 
колись хизувався великими шибами, 
котрі тепер частково теж вибиті. Вхо-
дячи у середину приміщення, кида-
ються в очі потріскані і відклеєні шари 
фарб на стелі. На другому поверсі є 
великий зал, де донедавна спільнота 
й провадила моління, проте, готую-
чись до осінніх холодів, парох переніс 
усі церковні речі до меншого бічно-
го приміщення, де зробили утеплену 
підлогу на зиму. Протягом тижня на 
Літургію приходить 1-3 особи. В субо-
ту на Літургію за померлих приходить 
до 10-ти осіб, а в неділю — до 20-ти 
й більше. Здебільшого це вихідці з Га-
личини, котрі в різний час і з різних 
причин опинилися на Східній Україні.

Каплиця облаштована усім необ-
хідним. Просторий храм вірних, від-
городжена саморобним іконостасом 

частина для святилища, в котрому є 
престіл і старенький кивот, подаровані 
вірними з Тернопільщини. Видається, 
що спільнота забезпечена усім необ-
хідним для доброго функціонування.

Спільнота парафіян ревна в молит-
вах: тут діє група «Матері в молитві», 
перша п’ятниця місяця, молодіжна гру-
па. Вірні часто сповідаються. В розмо-
вах люди виявляють радість з того, що 
в місті мають можливість ходити «до 
своєї церкви», що отець дбає про регу-
лярні богослужіння, заняття з молоддю 
та дітьми, що їх відвідують священики 
та семінаристи із Західної України. 

У місті отець Сергій уже придбав 
ділянку під будівництво нової церкви, 
обгородив територію, але огорожу дві-
чі кілька проділів розбили, встановив 
освітлення та відеоспостереження. 
Територія вичищена і ще цього місяця 
розпочнуться заплановані будівельні 
роботи. 

Час служіння на Луганщині був мо-
ментом знайомства із священиками, 
вірянами. Особливо цінними були зу-
стріч і розмови з капеланом, котрий 
служить поблизу Лисичанська, а та-
кож із душпастирем вірних УГКЦ з міс-
та Луганська. Розмови з цими свяще-
никами є свідченням віри у таких важ-
ких обставинах, в котрих отці душпас-

тирюють. У празник Різдва Пресвятої 
Богородиці разом із отцем Сергієм ми 
взяли участь у святкуванні храмового 
празника в м. Кремінна, де служить 
о. Онуфрій ЧСВВ. Святкову Літургію, 
чин освячення іконостасу та дзвонів 
очолив Владика Степан Меньок. 

Господь дав прекрасну нагоду побу-
вати на священичих зборах УГКЦ До-
нецького екзархату у м. Дніпрі, де була 
можливість побачити знайомих свя-
щеників, а також познайомитися з от-
цями, котрі провадять служіння у До-
нецькій, Луганській, Дніпропетровській 
та Запорізькій областях. На зборах 
священиків я довідався, що отці реє-
струють нові громади, місцеві влади 
дають земельні ділянки під будівни-
цтво церков, лише бракує священиків, 
котрі зголосилися б до душпастир-
ського служіння. Місцеві священики 
обслуговують по дві або й три парафії, 
котрі нерідко віддалені одна від одної.

Саме на одній із таких віддалених 
парафій у селі Капітанове, що від 
м. Лисичанськ добиратися машиною 
близько години, довелося побувати 
й мені. У старенькій хатині люди вже 
чекали на священика і радісно віта-
ли нового гостя. Перед Літургією усі 
бажаючі сповідалися. У розмові люди 
щиро ділилися, що не знають церков-

них пісень, що навчилися із молитов-
ників молитов. Одна жінка згадувала, 
що коли вона була ще дитиною, у село 
Капітанове приїхав вчитель російської 
мови зі своєю сім’єю. Коли вчитель та 
його діти розмовляли, то усі сміялися 
до сліз з російської мови, котра ви-
давалася досить кумедною. Проте не 
пройшло багато часу, як люди почали 
розмовляти суржиком. Хоча варто за-
уважити, що у відвіданих мною пара-
фіях люди прекрасно розмовляють 
українською мовою. 

На завершення хочу сказати, що 
в розмовах священики і парафіяни ді-
ляться своїми роздумами, спогадами 
та щиро запрошують на свої парафії, 
де направду священича діяльність 
дуже потрібна. У містах не так вже 
й багато православних церков, а по 
селах навіть якщо й є, то душпастир-
ство обмежується до великих свят. 
Люди спраглі душпастирського прово-
ду, молодь відкрита до співпраці, але, 
на жаль, кількість священиків УГКЦ 
обмежена. Це не формальні слова, 
а слова, котрі побудовані на побаче-
ному та почутому від вірян.

Заохочую усіх читачів до щирої та 
тривалої молитви за душпастирів, ко-
трі служать на східних теренах Украї-
ни, та за нові численні покликання до 
священичого служіння на тих теренах, 
адже люди чекають і надіються, що 
в них буде свій священик, котрий про-
вадитиме богослужіння та навчатиме 
їх християнських засад. Запрошую 
читачів зацікавитися діяльністю та 
розвитком наших парафій і громад на 
Східній Україні. 

Дякую Богові за можливість побу-
вати з душпастирською допомогою на 
Східних теренах нашої багатої та різ-
номанітної України.

о. Григорій Мар’ян ДЖАЛА,
Місійне Згромадження св. Ап. Андрія.

На світлині:  
парафія Покрову Пресвятої 
Богородиці м. Лисичанськ.

Вісті з парафій

Вісті зі Сходу

14 жовтня, у день свята Покрови Пресвятої Богородиці, відбулось 
урочисте освячення новозбудованого храму в селі Голинь Калусь-
кого протопресвітеріату.

Потяг до свого кінцевого призначення у м. Лисичанськ, що на Луганщині, прибув згідно з графіком о 4.15. Біля вагону на мене вже очікував 
отець Сергій Паламарчук з посмішкою на обличчі. Після привітання ми автомобілем попрямували до квартири. По дорозі о. Сергій розпо-
відав про ситуацію в місті та запевнив, що тут спокійно і не проводяться бойові дії. Трохи відпочивши та ознайомившись з розпорядком 
Богослужінь, дорогою, де знаходиться приміщення для богослужінь, отець передав в’язанку ключів, а сам із молоддю поїхав на заплано-
ваний завчасу фестиваль «Вітер На-Дії», що проходив у Львові. 

У Голині урочисто 
відкрили новий храм

Душпастирські відвідини Луганщини
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— Преосвященніший Владико, 
наскільки я зрозумів, Ви вважаєте, 
що Томос про автокефалію україн-
ського православ’я насправді нічо-
го не змінює в трагічній ситуації 
розколеності християнського сві-
ту, яка виникла у 1054 році?

— Саме так. Адже ми, католики, ви-
знаємо Таїнства Православної церк-
ви, визнаємо дійсність її єрархії. Тоб-
то, це — церква, чи радше частина 
Церкви Христової, яка не є у повній 
Єдності.

Протиріччя між великими центра-
ми християнства — Римом і Царгоро-
дом, — які виникли через людські ім-
перські амбіції, призвели в ХІ столітті 
до трагедії, що потрясла увесь христи-
янський світ: відбувся розкол Церкви. 
Можна безконечно довго сперечатися 
про цей розкол: хто його ініціював, 
хто винен, коли сáме він відбувся на-
справді, — але він стався, і його тра-
гічні наслідки дотепер відчувають 
усі християни. Відійшли в небуття 
імперські амбіції, коли християнство 
використовували у меркантильних 
земних інтересах, провокуючи роздо-
ри і підживлюючи їх; сформувалися 
нові держави, культури, нові осередки 
християнського життя, — але розкол 
між Римом і Царгородом, між католи-
цтвом і православ’ям так і залишився 
трагічною реальністю християнства 
у ХХІ сторіччі.

Особливо болючих ран завдав 
цей розкол нашому народові й нашій 
Церкві, розділивши в результаті самé 
народне тіло на різні частини. Подо-
лання його мало б стати для нас од-
ним із головних імперативів. Для нас, 
українських греко-католиків, цей імпе-
ратив звучить особливо гостро. Адже 
як християни візантійської літургійної 
родини, ми є частиною християнсько-
го Сходу, а перебуваючи в єдності 
з Римським Апостольським Престо-
лом і зберігаючи вірність наступникам 
св. апостола Петра, єпископам Риму, 
ми є частиною християнського Захо-
ду. Ми належимо одночасно і христи-
янському Сходові, і християнському 
Заходові. Ба більше, ми є і християн-
ським Сходом, і водночас християн-
ським Заходом. Тому розкол єдиної 
до цього Церкви Христової на Право-
славну і Католицьку Церкви проходить 
через самé наше єство.

Коли візантійський Царгород і ла-
тинський Рим затіяли в черговий раз 
сварку, яка породила розкол Церк-
ви, нас — практично одного з най-
молодших на той час християнських 
народів — ніхто не питав про нашу 
позицію. Кожна зі сторін лише нама-
галася заручитися підтримкою Києва 
у глобальному на той час протистоян-
ні — давньої Візантійської імперії та 
молодої, щораз сильнішої Священної 
Римської імперії германців. І Візантія, 
і франки інструменталізували христи-
янство у своїх корисливих політичних 
цілях. У запалі політично-ідеологіч-
ного протистояння двох наддержав 
тодішньої Європи християнство було 

важливим стратегічним 
складником державної 
ідеології як Царгороду, 
так і Аахену.

І в цьому протистоянні 
двох політичних велетнів 
тодішнього християн-
ського світу християнські 
любов, єдність, братер-
ство відійшли на другий, 
а то й на третій план. 
Перемога Заходу над 
Сходом чи Сходу над За-
ходом стала на той час 
головним мотивом хрис-
тиянських взаємин.

Усе це вже належить 
історії. Та попри це наше 
сьогодення усе ще отру-
єне ядучими випарами 
християнського розбрату 
тисячолітньої давнини. 
За тисячу років, що ми-
нули з того часу, Римо-
Католицька Церква на-
вчилась обходитися без 
Православної, а Право-
славна церква — без Римо-Католиць-
кої: кожна з них живе своїм життям, 
не дуже потребуючи іншої. Але ми, 
греко-католики, завжди потребували 
й далі потребуємо як християнського 
Заходу, так і християнського Сходу, бо 
завжди відчували, ким ми є: і східними 
християнами, і католиками одночасно. 
Тому для нас розкол Церкви — це по-
стійне усвідомлення болісного стану, 
коли брати-християни не перебува-
ють у повній єдності між собою. Цей 
розкол проходить через наше серце. 
Тому в історії нашої Церкви спосте-
рігаємо постійне змагання до єдності 
між розсвареними Церквами.

Коли 988 року християнство вкоре-
нилося на наших теренах, Церква ще 
була єдиною. Київський володар Во-
лодимир Великий, хреститель Руси, 
активно обмінювався посольствами 
як з папським Римом, так і з візан-
тійським Константинополем. Руська 
держава активно жила ідеєю єдності 
християнської ойкумени, до якої сама 
щойно увійшла як повноправний член.

Розкол 1054 року відбувся за на-
шою спиною, поза нашою волею і на-
шими бажаннями. Можна сказати 
більше: наша Церква довгий час його 
не приймала, старалася його не помі-
чати. Володарі Русі — син Ярослава 
Мудрого Ізяслав-Дмитро І та його син 
Ярополк-Петро — уже після розколу 
отримали королівський титул з рук 
Папи Григорія VІІ. А короля Ярополка 
усі Церкви київської традиції почита-
ють як блаженного. Навіть Російська 
Православна Церква шанує цього 
католицького короля, який після тра-
гічного 1054 року перебував у єдності 
з Римським Апостольським Престо-
лом.

Королі Галицько-Волинські, наслід-
ники київських королів, також діяльно 
прагнули до єдності християнської 
ойкумени, усвідомлюючи належність 
нашого народу до єдиної християн-

ської сім’ї європейських народів. До 
цього прагнула і наша Церква. Саме 
тому вона була присутньою на ІV Ліон-
ському соборі, попереджаючи устами 
митрополита Петра про монгольську 
загрозу християнському світові. Вона 
запровадила свято Перенесення мо-
щей св. Миколая Мирлікійського, так 
званого літнього Миколая, чого не має 
жодна Православна Церква, окрім тих, 
які виводять своє коріння з давньої Ки-
ївської митрополії. Київський митропо-
лит Ізидор на Флорентійському соборі 
став душею змагань до єдності між 
греками та латинянами.

Наш митрополит Йосип 1500 року 
звертається до Папи Александра VІ 
з листом про єдність. Не зважаючи на 
те, що приватним життям цього Папи 
обурювалась уся Європа (зокрема, 
висміювали і Лютер, і згодом Ніцше), 
митрополит із повною довірою до 
Христових слів бачить у ньому того, 
хто звершує Петрове служіння для єд-
ності Церкви Христової. Згодом, 1596 
року, попри перешкоди з боку наших 
сусідів із заходу, сходу та півдня, зма-
гання нашої Церкви до єдності втіли-
лись у Берестейську унію.

Але навіть це не змогло подолати 
розкол християнської ментальності, 
який уже стався на той час. Частина 
нашого народу, втягнена в орбіту полі-
тичних інтересів наших безпосередніх 
і не зовсім безпосередніх сусідів, пе-
ретворила це змагання до єдності на 
змагання політичне. І все ж, попри бо-
лючі рани, завдані однією і другою сто-
роною, в нашій Церкві не зникало ба-
жання шукати шляхів до єдності Церк-
ви. Уже прямий винуватець кривавої 
розправи православного натовпу над 
св. Йосафатом Кунцевичем Мелетій 
Смотрицький, автор антикатолицького 
«Треносу», після своєї доленосної по-
дорожі колишнім християнським, а на 
той час уже мусульманським, Сходом 
виступає з проектом примирення Русі 

в єдиній святій собор-
ній (католицькій) Церкві. 
Цей автор першої нашої 
граматики добре відчув 
реальні потреби нашого 
національного й церков-
ного буття, тому приєд-
нався до унійної частини 
Київської Церкви. Великі 
митрополити Вельямин 
Рутський та Петро Мо-
гила дуже серйозно про-
вадили діалог, шукаючи 
шляхів до цієї єдності. 
І тільки козацька стихія, 
підбурена політичними 
ворогами нашого на-
роду, завадила братам-
християнам, з’єдиненим 
і нез’єдиненим з Рим-
ським Престолом, зна-
йти порозуміння у лоні 
єдиної Київської Церкви.

Зусилля нашої Церк-
ви, спрямовані на по-
шуки єдності, оплачені 
великою кількістю муче-

ників, серед яких — шанований усім 
католицьким світом св. Йосафат, Пра-
тулинські мученики і сотні безіменних 
свідків єдності й одності Католицької 
Христової Церкви. А вже майже в на-
ших часах постає постать мойсеїв-
ського масштабу — митрополит Ан-
дрей Шептицький, який усе своє життя 
присвятив здійсненню Христового за-
повіту «щоб усі були одно» (див. Йо. 
17: 20-21). Великий Митрополит як міг 
намагався налагодити добрі стосунки 
з православними архиєреями та ві-
рними, щоб через діалог із ними шу-
кати шляхів поєднання. У своїх митро-
поличих палатах на Святоюрській горі 
він приймав багатьох біженців з-під 
більшовицької займанщини, як міг до-
помагав православним братам у часи 
ІІ Речі Посполитої, яка чинила на пра-
вославних Волині, Холмщини та Під-
ляшшя шалений, майже нелюдський 
тиск з метою переведення їх до поль-
ського національного табору. В пері-
од німецької окупації митрополит ак-
тивно звертається до православних 
архієреїв та православної інтелігенції 
з метою налагодження діалогу.

Щобільше, у своєму посланні до 
православної української інтелігенції 
він пише таке: «Ясна річ, що греко-ка-
толик не може стати Київським Митро-
политом. А я не маю ні бажання цьо-
го достоїнства, ні фізичної змоги бути 
в Києві. Незабаром починаю 78-ий рік 
життя. Недугою хронічного запалення 
суглобів від 12-ти літ прикований я до 
крісла, без змоги станути на ноги. Не-
дуга позбавила мене майже всієї вла-
ди в правій руці, а кілька разів у році, 
і то за кожним разом через кілька тиж-
нів, я зовсім позбавлений влади і в лі-
вій руці. Київський Митрополит мусить 
бути вибраний із православних або ав-
токефальних Архієреїв чи священиків. 
Коли б він був з’єдинений із Вселен-
ською Церквою, всі ми, греко-католики, 
підлягали б йому і я перший радо під-

Актуальне інтерв’ю

Інтерв’ю з Чиказьким Владикою 
про Томос і не тільки. Частина ІІ
Нещодавно Преосвященний Владика Венедикт (Алексійчук), Архиєрей єпархії Святого Миколая з осідком у Чикаго, перебував з візитом в Укра-
їні. Владика люб’язно погодився дати інтерв’ю «Католицькому оглядачу» стосовно того, як нам — греко-католикам варто ставитись до подій, 
пов’язаних з наданням Томосу українському православ’ю.
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дався б його верховній владі» («Моє 
послання до української православної 
інтелігенції», 03.03.1942). Щобільше, 
новомученики УГКЦ — це християн-
ські герої, які віддали своє життя на-
самперед за єдність Церкви. Пошук 
християнської єдності та свідчення цієї 
єдності світові, згіршеному розколом 
християнства, — це одна з характер-
них сутностей нашої Церкви.

Власне кажучи, історія УГКЦ — це 
історія свідчення її вірності Христово-
му заповітові «щоб усі були одно». Ця 
історія чітко показує суть її ідентич-
ності — це Східна Католицька Церк-
ва, тобто Церква, яка, зберігаючи свій 
східний обряд, перебуває у повній 
єдності зі вселенським католицтвом. 
Саме в цьому — у свідченні того, що 
можна бути східного обряду і перебу-
вати в єдності з Римським Престолом, 
не втрачаючи ані одного, ані другого 
аспекту власного буття, — і полягає 
іконічність нашої Церкви, іконічність 
не тільки для нас самих, а й для всьо-
го християнського світу. Але в першу 
чергу для України.

І в цьому контексті хотів би торкну-
тися ще однієї проблеми, пов’язаної 
з можливим майбутнім Томосом, про 
який так зараз всі багато говорять. Я 
вже зазначив, що навіть після отри-
мання Томосу українські православні 
мали би пройти ще доволі довгу до-
рогу. І серед іншого перед ними усе 
ще стоїть завдання стати дійсно укра-
їнськими православними, відшукати 
свою втрачену ідентичність, яку з них, 
із моменту підпорядкування київської 
православної митрополії Московсько-
му патріарху, методично вичавлювали.

Насправді Томос, на жаль, ство-
рить, так би мовити, українську ко-
пію Російської церкви. У культурному, 
ментальному, якщо хочете, в соціо-
логічному плані Київський патріархат, 
як зрештою і УАПЦ, усе ще перебу-
ває у координатах типово російського 
цезаропапізму, який так критикували 
святі Російської православної церкви 
ХІХ — початку ХХ століття і який бага-
то в чому й спричинив падіння росій-
ської церкви та її жорстоке пересліду-
вання її ж вчорашніми вірними.

Проблема у тому, що в Україні тво-
риться чи, принаймні так це виглядає, 

модель, ідентична російській: тво-
риться церква, яку контролює влада. 
Покликання Церкви у суспільстві на-
справді є дуже простим — бути голо-
сом сумління для суспільства, в якому 
вона живе. Вона покликана говорити 
правду правим, лівим, консервато-
рам, лібералам, червоним, зеленим. 
А Церква, яка перебуває під омофо-
ром держави, навіть коли держава 
просто з свого царського плеча робить 
їй ті чи інші поступки, підтримує мате-
ріально, то Церква вже навіть якось на 
рівні підсвідомості починає оглядати-
ся на капризи державних мужів. Адже, 
як мудро каже наш нарід: «Хто пла-
тить — той і музику замовляє».

Коли державі вдається підпорядку-
вати собі Церкву, то такий стан веде 
до деградації. Це подібно, коли ми хо-
чемо заглушити своє сумління. Така 
поведінка веде до моральної, психо-
логічної і навіть фізіологічної дегра-
дації особистості. І це до певної міри 
зрозуміла Австрійська імперія. Вона 
давала дуже велику свободу релігії. 
Підтримувала і фінансувала не тільки 
католицькі Церкви, але також і право-
славні, не вплутуючись у їхнє функці-
онування. Винятком хіба був Йосиф ІІ, 
який пробував навіть державними за-
конами визначати кількість свічок, які 
мають горіти на престолі в часі Літур-
гії. Але це — ексцес, а не правило.

Політика надання Церкві свободи 
і підтримки набула свого правдивого 
значення в часі довголітнього царю-
вання Франца Йосифа І. І сьогодні, 
коли ви увійдете до Преображенської 
церкви у Львові, ви можете там з лі-
вого боку знайти таблицю, що вона 
збудована стараннями цісаря Фран-
ца-Йосифа. Така політика сприяла 
розвитку Церкви і зростанню її впливу 

на суспільство. І це заклало такі під-
валини, що навіть Радянський Союз 
не міг із тим впоратися. І тому, коли 
церква далекоглядна, вона буде уни-
кати залежності від державних чи по-
літичних структур. Але й держава, яка 
є далекоглядною, не буде намагатися 
підкорити собі Церкву, маючи розумін-
ня того, що Церква може свою суспіль-
ну функцію виконати тільки тоді, коли 
вона є повністю незалежна від держа-
ви чи політичних структур.

З іншого боку, я розумію, що право-
славним в Україні неймовірно важко 
ментально відійти від моделі залеж-
ності від держави, адже саме таку мо-
дель плекала Візантія, а за нею й усі 
православні церкви. Але не варто ду-
мати, що так є в цілому світі. Так, на-
приклад, в Америці, де я зараз є, дуже 
динамічно розвивається Православна 
церква. Чому?

Тому що вона там є незалежною 
від державних чи політичних струк-
тур. Багато православних богословів 
критикували залежність православної 
церкви від держави, вказуючи на не-
гативні наслідки такої залежності.

З огляду на стан українського сус-
пільства модель, яка передбачає 
залежність церкви від держави, від 
влади, я би відважився сказати, є до 
певної міри навіть небезпечною для 
нашого суспільства. Я розумію, що 
братам православним доволі важко 
вийти з російської імперської парадиг-
ми Церкви і часто, коли вони говорять 
про незалежну Українську православ-
ну церкву, вони наділяють її тими ж 
атрибутами і тими ж якостями, якими 
наділена Російська, фактично, дер-
жавна церква. Але така церква не 
зовсім відповідає ментальності укра-
їнського народу. Для України найкра-
щою була б Церква незалежна від 
держави. Я не хочу сказати, що всі 
православні мали б стати греко-като-
ликами, ні. Я маю на увазі, що було би 
добре, якби православні стреміли до 
тієї моделі православної церкви, яка 
функціонувала в часи митрополита 
Петра Могили. Тобто дійсно незалеж-
на від держави православна церква.

Нам, греко-католикам, доволі легко 
говорити про модель Церкви як не-
залежної від держави інституції, бо 

ця модель глибоко вкорінена в нашій 
підсвідомості. Більше того, відважив-
ся б сказати, що модель Церкви, яка 
була би залежною від держави, та ще 
й у тій мірі, в якій залежною є Росій-
ська православна церква, викликає 
глибоке несприйняття. Бо наша Церк-
ва завжди зберігала саме католицьку 
модель взаємовідносин між Церквою 
і державою. Це модель повної авто-
номії двох досконалих соціальних ор-
ганізмів — держави і Церкви. Це саме 
той феномен, який спостерігаємо в іс-
торії УГКЦ: з одного боку, вона була 
мало заангажованою у стосунках із 
владою, а з іншого — феноменально 
виховувала українців як свідомих гро-
мадян. Тому модель вселенськості, 
католицькості повною мірою реалізо-
вувалась у нашій Церкві, і ця модель є 
для нас надзвичайно важливою. Вона 
дає можливість нашій Церкві бути дій-
сно трибуном нашого народу, його опі-
кункою й захисницею.

Київська Церква, як я це вже зазна-
чав, вибудовувала стосунки з держа-
вою за принципом автономного функ-
ціонування Церкви і Держави, а не за 
моделлю візантійської симфонії чи 
пізнішого московського цезаропапізму. 
Для прикладу, пригадаймо собі, що, на 
відміну від Візантії, церковна десяти-
на була відома в Руській державі од-
разу після прийняття християнства. 
Саме на десятинні гроші Св. Володи-
мир Великий будує першу у своїй дер-
жаві кам’яну церкву Успіння Пресвятої 
Богородиці, яка згодом отримала пріз-
висько Десятинна. Київські митропо-
лити неодноразово протиставлялися 
князям у питаннях моральності чи 
внутріцерковного життя. Навіть на пів-
ночі, в Заліссі — там, де пізніше поста-
ла Московська держава, — Церква не 
хотіла стати рабою князя, рабою дер-
жави. І щойно Іванові Грізному вдало-
ся зламати опір церкви, яка прийшла 
на московські землі з Києва. Ми, гре-
ко-католики, зберегли саме київську 
модель взаємин Держави і Церкви, 
а в той же ж час, на превеликий жаль, 
в православ’ї в Україні перемогла інша 
модель – модель, виплекана у Москві.

Далі буде.

За матеріалами: catholicnews.org.ua

Цікаво й змістовно відсвятку-
вали день Покрови Пресвятої 
Богородиці у с. Сілець Єзупіль-

ського деканату. Відразу після Святої 
Літургії сільчани на чолі з о. Василем 
Смицнюком рушили хресним ходом 
у центр села, де біля пам’ятника Бор-
цям за волю України було відправлено 
панахиду. Учасники художньої самоді-
яльності місцевого Будинку культури 
прочитали на поминальному вічі ві-
рші та нагадали, що історія свята По-
крови бере свій початок у козацьких 
часах. Хор церкви Різдва Христового 
(регент — Василь Величко) виконав 
кілька патріотичних пісень, а напри-
кінці — духовний гімн «Боже великий, 
єдиний».

О 15-ій годині у Будинку культури 
відбувся тематичний вечір під назвою 
«Благословенна та держава, що має 
відданих синів», підготовлений міс-
цевими аматорами (художній керів-
ник — Галина Бибик). А уже увечері 
з ініціативи пароха о. Василя пройшов 
свічковий похід від місцевого храму до 
каплиці Покрови Пресвятої Богороди-
ці, яка знаходиться біля гостинця, тоб-
то на вулиці Д. Зузука. 

У поході взяли участь і дорос-
лі, і діти. Такий нетрадиційний захід 
сподобався місцевим жителям, бо 
вони чисельно взяли у ньому участь. 
З Івано-Франківська у село приїхали 
три сестри Пресвятої Євхаристії, які 
також приєдналися до мешканців 

Сільця й під час походу молилися 
вервицю. Біля каплиці був відправле-
ний Молебень до Матері Божої. На-
тхненно співав хор, а в руках людей 
горіли лампадки, які після закінчення 
відправи люди зложили до стіп Бого-
родиці.

Сестра Михаїла (провадить у Сіль-
ці катехитичний гурток) розповіла кіль-
ка життєвих історій про силу вервиці, 
а о. Василь подякував усім за участь 
у свічковому поході та наголосив, що 
даний захід і спільна молитва були 
приурочені встановленню миру в на-
шій рідній Україні, яка ще з княжих 
часів знаходиться під Покровом Бого-
родиці. 

Іван ДРАБЧУК

Покликання Церкви 
у суспільстві насправді 
є дуже простим — бути 
голосом сумління для 
суспільства, в якому вона 
живе. Вона покликана 
говорити правду…

Вісті з парафій

Похід зі свічками 
до Покровської каплиці
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На нашу парафію прийшов о. Во-
лодимир Серемчук. Разом з вірними 
він почав молитись за отця Ярослава, 
просив у Господа, щоб захистив усіх 
священиків. Одній парафіянці при-
снився сон, в якому було сказано, що 
всі плани о. Ярослава потрібно вті-
лювати у життя. Тоді вірні забажали 
вступити в Апостольство молитви. За 
короткий час нас було 135 осіб. 

Упродовж всіх цих років одні від-
ходили у вічність, другі міняли місце 
проживання, треті виїздили за кордон. 
Але кількість членів Апостольства 
молитви не зменшується, бо Господь 
кличе все нових і нових. З тих, що мо-
лились це набоженство, кількох Гос-
подь покликав до священичого стану, 
кількох — до монашого.

Усі ми ревно почитаємо Ісусове 
Серце, з великою набожністю вико-
нуємо посильні служіння на потребу 
храму. Регулярно вшановуємо перші 
п’ятниці місяця, беремо участь у Свя-
тій Літургії, сповідаємось та причаща-
ємось. А скільки членів Апостольства 
покликали до нього своїх рідних та 
близьких! Великими ласками Ісус об-
даровує тих, хто почитає Його Пресвя-
те Серце, а в ньому — цілу особу Ісуса 
Христа. Ми вшановуємо Його любля-

че, зранене Серце і винагороджуємо 
Йому за всі болі, зневаги, невдячність. 

Свята Марія Маргарета мала виді-
ння, про яке описує: «Головною метою 
цього Набоженства є запалити люд-
ські душі любов’ю до Ісуса і гаряче 
бажання потягнути всіх людей до до-
сконалої любові, почитаючи Його сер-
це». Сказав Ісус св. Марії Маргареті: 
«Моє серце так гаряче палає любов’ю 
до людей, що не в силі задержати 

полум’я сеї любові, а мусить відкрити 
її всім». В іншому видінні вона бачи-
ла Христове серце поранене й почула 
такі слова: «Ось рани, що завдають 
мені люди, котрих я так люблю!»

Сказав Ісус: «Не вмруть без Святих 
Тайн ті, хто приймуть Святі Причастя 
впродовж перших дев’яти п’ятниць 
без жодної перерви. Моє серце стане 
їм пов ною захороною у тій останній 
 годині».

А 7 вересня цього року до Апос-
тольства молитви вступило 30 па-
рафіян, серед них п’ятеро дітей, 
які в цьому році прийняли урочисте 
Святе Причастя. Їмость Світлана Ви-
твицька підготувала до першої спові-
ді 40 дітей. Для всіх дітей та молоді 
щонеділі отці Степан Витвицький та 
сотрудник Володимир Воробець слу-
жать третю Св. Літургію. Під час неї 
виставляють образ Ісуса, читають мо-
литву на оздоровлення, благословля-
ють та окроплюють свяченою водою 
всіх присутніх.

Члени Апостольства молитви піс-
ля кожної Літургії моляться вервичку. 
Спільнота «Матері в молитві» також 
молиться і жертвує за грішників, за 
вмираючих, за душі в чистилищі, за 
припинення війни, за тих, хто в поло-
ні, за мир у всьому світі. Молитва має 
велику силу. Віримо, що вона викоре-
нить з нашого народу гнів, ненависть, 
а вселить в наші серця любов один до 
одного та всієї Батьківщини. Молитва 
змінить нас і цілий світ. До кінця життя 
будемо вдячні Господеві, що дав нам 
таке набоженство.

Софія та Галина,
членкині Апостольства молитви.

м. Болехів.

...Осінь. Ранкові тумани. Холодно 
надворі, в хаті й на душі, без видимих 
причин болить голова. Хочеться загор-
нутися в теплу ковдру, взяти на коліна 
кота, попити теплого чаю та сховатися 
від усього світу. Нічого не робити. Не 
вставати зранку, не розмовляти з рід-
ними та друзями, не готувати їсти, не 
йти на роботу, навіть не гратися з си-
ном. Не чіпайте мене! Я в депресії! 
Класична осіння хандра. Ще тиждень 
тому в мене таке було. «Навколо су-
цільні проблеми, — думала я: батьки 
та син часто хворіють, друзі віддали-
лися, ціни на все зростають, грошей 
не вистачає, син мене не слухає, а ще 
я давно розлучена і не маю особистого 
життя». Так би я й нила та виколисува-
ла свій сум, шукала в Інтернеті поради 
психологів, психіатрів та зірок, як по-
бороти осінню депресію. І нічого би не 

робила та виправдовувала свою лінь 
порою року і загальною втомою. Але 
довго перебувати в такому аморфно-
му стані амеби я не могла. Без жодної 
спонуки я просто встала і пішла... тво-
рити добро. Скажете, дивно? Можли-
во. Але до всього і до всіх, що мене 
дратує та злить, я вирішила ставитися 
з добром і посмішкою. Чому? Не знаю, 
хоча могла би написати щось таке ро-
зумне і повчальне, мовляв, я прочита-
ла, побачила, навчилася. Та нічого та-
кого я не робила, просто в одну мить 
вирішила посміхнутися світові через 
те, що все дістало. 

Почати вирішила з найрідніших — 
батьків та сина. На повчальні розмо-
ви батька й мами спочатку, зціпивши 
зуби, відповідала посмішкою і щодня 
кілька раз нагадувала, що їх люблю, 
а сина вдвічі більше обіймала і пере-

стала звертати увагу на його пустощі. 
Уже до кінця дня батьки й син у мене 
стали ледь не ідеальними. Ми роз-
мовляли без роздратування, сміялися 
і влаштували велику сімейну вече-
рю з родинною стравою — дерунами 
з м’ясом. Натхненна цим, я вирішила 
продовжувати. Коли наступного дня 
зателефонувала знайома, яка дуже 
довго не віддавала мені борг, я сказа-
ла, переборюючи бажання зірватися 
на крик, що хай віддасть мені гроші 
тоді, коли матиме змогу. Це неймо-
вірно, але борг знайома повернула 
мені через три дні, бо вирішила, що 
в мене... щось трапилося. О, це вже 
була перемога: над собою, над злістю, 
над депресією... 

Далі було дуже багато приємних мо-
ментів і миттєвостей, я зателефонува-
ла друзям, з якими посварилася через 
дрібниці, й просто почала говорити їм 
компліменти. Звісно, що ми помирили-
ся. Відкривши серце й душу світові та 
людям, я отримала за тиждень стіль-
ки подарунків, добрих слів і навіть... 
віршів, скільки не отримувала навіть 
у свій день народження. І черговим 
приємним сюрпризом від життя стало 
те, що одна знайома запропонувала 
мені безкоштовно посидіти з моїм си-
ном раз у тиждень. Оскільки син не хо-
дить у дитсадок, для мене ця допомо-
га — мегаважлива. Тепер очікую, що 
нарешті зустріну чоловіка своєї мрії. 
І вірю: так воно й буде! Бо я відкрита 
на зміни, без жодної осінньої депресії. 
А тим, хто безпричинно ностальгує, 
скажу: встаньте з дивана, посміхніть-
ся, відкрийте себе світові й пішли ра-
зом творити добро! 

Щаслива жінка, мати і донька — 
Сабіна РУЖИЦЬКА.

Від редакції: 
Існує переконання в тому, що де-

пресії належать до проблем із не-
можливістю повного усунення на су-
часному етапі розвитку суспільства. 
У відповідь на це можна зауважити, 
що багатовіковий християнський до-
свід ясно свідчить, що депресивні 
стани проявляються не тому, що люди 
живуть у якийсь особливий етап свого 
розвитку. Люди страждають від депре-
сій та неврозів тому, що забули про 
повноцінне духовне (церковне) життя. 

Ще задовго до лікарів та психоло-
гів святі отці неймовірно точно опи-
сали симптоми відчаю. Церква — це 
духовна лікарня, де оздоровлюються 
страждаючі душі. Тож якщо хтось свідо-
мо уникає її, шукаючи для цього сотні 
можливих і неможливих виправдань, 
нехай не дивується тому, що рано чи 
пізно душевний біль заглушити транкві-
лізаторами та антидепресантами буде 
неможливо. Важливо також пам’ятати, 
що для християнина обов’язковими 
засобами в боротьбі з депресивними 
станами, окрім молитви, є читання чи 
слухання Слова Божого, участь у свя-
тих Таїнствах Церкви, серед яких най-
першими є Сповідь та Причастя.

Багато допоможе людині розмова 
з людьми, сильними духом, віруючими, 
священиками. Дружня розмова чимало 
допомагає людині, а Тома Аквінський 
прямо писав, що: «Великий сум лікують 
теплою, дружньою бесідою та водними 
процедурами». Відтак, важливо також 
навчитися думати про хороше не лише 
в компанії однодумців і друзів, але й на 
самоті. Песимізм — прямий наслідок 
невір’я людини в промисел Божий. Від-
ганяти від себе негативні думки — час-
тина духовного подвигу всякого хрис-
тиянина — хворого чи здорового.

Спільноти

Апостольство молитви в Болехові
Коли у 1991 році відкрили нашу церковцю, то о. Ярослав Лесів мав великі плани на збагачення парафії св. Параскевії різними набожен-
ствами і молитвами. Ми раділи кожному слову, почутому з уст нашого пароха. Але за короткий період життя о. Ярослава Лесіва обірвалось, 
а нас огорнув великий смуток. Та Всемилостивий Господь не дав нам довго сумувати.

На самоті

Побороти 
депресію... 
добром
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— Пане Володимире! Як розпо-
чався Ваш творчий шлях компози-
тора?

— Музика мене вабила з дитин-
ства. Я закінчив Єзупільську музичну 
школу (клас акордеону), продовжив 
студії у державному музичному учили-
щі ім. Д. Січинського. Потім було на-
вчання у Прикарпатському університе-
ті, де здобув спеціальність «Музична 
педагогіка і виховання». Перше місце 
моєї праці — дяк-регент на парафії 
в с. Ямниця.

Одного разу на вечорі пам’яті Воло-
димира Івасюка в обласній філармонії 
я сидів у першому ряду і з допомогою 
диктофона записував концерт. Після 
завершення вечора до мене підійшов 
чоловік, назвався Валерієм Височан-
ським. Тоді він був фізиком, викладачем 
технічного університету, зараз мешкає 
у Польщі. Під час розмови п. Валерій 
подарував мені свої десять віршів і по-
просив написати на них музику. 

Я не був тим здивований, хоча ніко-
ли раніше не писав. Мені допоміг мій 
викладач, доцент університету Роман 
Олексійович Долчук, який навчався 
у таких музичних метрів, як Станіслав 
Людкевич, Микола Колесса, Анатоль 
Вахнянин. І так за два тижні народи-
лась музика на 10 творів. Мелодії були 
записані на цифровий диктофон. Потім 
ми записали їх на ноти. Перша пісня 
«Співайте Крутям славу» — аранжу-
вання Романа Долчука, а всі інші — мої.

— Чи ці твори є упорядковані 
в якусь збірку?

— Так, з них народилась книжечка 
«Музика моєї душі», до якої увійшло 
15 патріотичних, ліричних, жартівли-
вих та повстанських пісень. Названа 
збірка є першою спробою «легалі-
зувати» свій творчий доробок. Деякі 
твори неодноразово звучали в ефірі 

обласного радіо (тепер «Карпати») 
завдяки журналістці Галині Добош 
(програма, присвячена 90-літтю бою 
під Крутами). Звучали вони на фес-
тивалі бардівської пісні у с. Рибне на 
Прикарпатті. Твори легкі для вивчення 
в масовому молодіжному середовищі 
як для виконання «а capella», так і для 
інструментального аранжування. 

— Розкажіть про свою працю ре-
гента на парафії.

— Парохом нашої церкви є о. Бог-
дан Курилів, декан Єзупільський. 
У листопаді він відзначить поважну 
дату — 20 років служіння на парафії. 
Кілька років сотрудником був о. Віта-
лій Кузьмин. Він є капеланом, який від-
відує наших воїнів на Сході України. 
При ньому почав формуватись осе-
редок «Матері в молитві». Велику до-
помогу отримали бійці від мешканців 
Ямниці завдяки молитовній спільноті.

А моя праця дяка-регента розпо-
чалась у 2008 році на свято Петра 
і Павла. Я часто відвідував відпустове 
місце — Духову Криницю. Там дяку-
вав о. Ізидору Николину, тепер емери-
ту, який мене хрестив підпільно у 1980 
році. Допомаючи о. Ізидору на нічних 
чуваннях на свято Івана Христителя, 
познайомився з о. Богданом Курилівим. 

В Ямниці на той час не було по-
вноцінного хору, жінки старшого віку 
співали, як уміли. Я поспілкувався зі 
своїм викладачем Романом Олексійо-
вичем. Він порадив мені взяти в хор 
чоловіків. А чоловіки, коли почули, що 
створюється хор, то прийшли до мене 
самі. Потім саме вони стали рушійною 
силою церковного хору, а згодом під-
ключились і молоді жінки. На даний 
час є гарний церковний хор, де співа-
ють цілі родини.

Також я почав співпрацювати зі 
школою. Завдяки тому, що тепер 

у нас на парафії є молодий священик 
о. Ярослав Рожак, то на другу Служ-
бу Божу почало ходити багато дітей та 
молоді. На даний час є новий хоровий 
колектив в складі 10 дівчат, які співа-
ють з великим бажанням. Вони не про-
пускають жодної неділі. В їхніх очах 
бачу бажання співати. Навчаю їх ко-
ристуватись церковною літературою, 
молитовниками, пісенниками. 

Намагаюсь прищепити молодим та 
старшим хористам не тільки розумін-
ня того, що відбувається в храмі, а й 
любов до Бога. Урізноманітнюю вечір-
ню, утреню студитськими наспівами. 
Вірні в храмі частіше беруть в руки 
церковні книги. На хорах є бібліотека 
з духовною літературою. При відправі 
Святої Літургії, Молебнів, Хресних До-
ріг співає уся церква.

— В чому родзинка праці дяка?
— Молитва в храмі Божому засно-

вана на співпраці священика та дяка. 
Для того, щоб бути фаховим дяком, 
слід знати певні правила. Насампе-
ред — потрібно вміти співати, мати до-
брий музичний слух, володіти нотною 
грамотою, знати всі тонкощі дяківської 
професії. 

До 2012 року я поєднував працю 
дяка з роботою вчителя музики у шко-

лі. Закінчивши дяківські курси, я оста-
точно почав працювати тільки в храмі. 
Адже бувають випадки, коли в один 
день, наприклад, в суботу, може бути 
і Служба Божа, і шлюб, і хрестини, 
і похорон. У суботу та неділю, коли 
більшість людей відпочивають, у свя-
щеників та дяків найбільше роботи. 

Дяківський стаж у мене 22 роки, на 
цій парафії — 10 років. Буваючи в свя-
тих місцях (Унів, Зарваниця, Погоня, 
Духова Криниця), слухаючи там спів 
дяків, церковних хорів, я зрозумів, що 
саме до цього найбільше лежить моя 
душа. Духовний спів мені близький. 
Коли я співаю, то відчуваю легкість на 
серці, забуваю про життєві клопоти, 
труднощі. Мене вразило те, що люди, 
з якими я почав працювати на парафії 
Св. Миколая, прийняли мене за свого 
(я — уродженець с. Сілець), полюби-
ли, підтримують різні ініціативи. 

Під час Святої Літургії, Вечірні та 
Утрені відчуваю, як серце наповню-
ється любов’ю до Бога, ближніх, вдяч-
ністю та милосердям.

Спілкувалась Юлія БОЄЧКО.

На світлині:  
Володимир Добрянський (праворуч) 
з о.-деканом Богданом Курилівим.

В свято Покрову Пресвятої Бого-
родиці 30 років тому відбулася 
знаменна подія для о. Романа 

Балагури — йому було уділено Таїн-
ство Священства. Свячення відбулися 
в церкві Різдва Пресвятої Богородиці 
Старої Долини. Відтоді розпочав своє 
служіння Богові й людям сьогоднішній 
ювіляр. Десять місяців проходив прак-
тику в церкві Архистратига Михаїла 

м. Коломия. Згодом був призначений 
єпископом на 12 сіл Тлумацького ра-
йону. 12 сіл! Важко собі зараз уявити, 
яку велику відповідальність взяв на 
свої рамена молодий ще тоді свяще-
ник. Цілий рік отець Роман ніс Добру 
Новину Слова Божого ввіреним йому 
парафіянам. 

В 1989 році, коли наша УГКЦ ви-
йшла з підпілля, о. Роман отримав 
призначення на парафії сіл Студінка 
та Бабин Середній, в яких розпочав 
будівництво нової церкви. За 17 ро-
ків невтомного служіння на Господній 
ниві не одну людську душу навернув 
до Бога, прищепив любов до Церкви 
і свого народу. 

Окрім будівництва храму Божого, 
з Божою поміччю збудував іншу церк-
ву — храм людських душ. За прикла-
дом ревного служіння о. Романа стали 
священиками його вихованці — о. Ми-
рослав Машталір та о. Богдан Русинке-
вич. У Студінці та в Бабині Середньому 

отець ревно служив Богові та людям 
до 2006 року. А в жовтні єпископ при-
значив отця Романа деканом Перегін-
ським, ввіряючи під його духовну опі-
ку парафіян церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці, а також батьківську опіку 
іншими парафіями деканату, яку отець 
гідно сповняє вже 12 років. Отець Ро-
ман має велику повагу й авторитет се-
ред священиків деканату та вірних.

Цьогоріч на свято Покрову Пресвя-
тої Богородиці отець-декан разом із 
священиками деканату та своїми па-
рафіянами дякував Богові й Пречис-
тій Діві Марії за великий дар служіння 
в подячній Літургії. 

Священики деканату щиро вітають 
отця-декана Романа Балагуру з таким 
знаменним ювілеєм. Бажаємо щедрих 
Божих ласк, міцного здоров’я та по-
всякчасної опіки й заступництва Пре-
святої Богородиці на довгі роки слу-
жіння в Господньому винограднику. 

о. М. ЛУЦІВ.

Наші інтерв’ю

R R R R R

Отець Руслан Андрусяк, о. Во-
лодимир Ковалишин, церковний 
комітет, хор та всі парафіяни церк-
ви св. Миколая м. Тисмениця щиро 
вітають з днем народження свого 
пароха

о. Володимира ГРИНИШИНА.
В с е ч е с н и й 

отче, дякуємо 
Вам за науку, 
жертвенну пра-
цю, за те, що 
вчите нас жити 
згідно із Запо-
відями Божими, 
стараючись до-

стукатись до кожного серця, і Вам 
це вдається.

Молитовно просимо для Вас, 
дорогий отче, міцного здоров’я, 
Господнього благословення, Божої 
благодаті та рясних ласк, опіки Пре-
святої Богородиці на довгий вік, на 
многії літа!

Вітаємо!

Володимир Добрянський — композитор та дяк-регент парафії св. 
Миколая, що в с. Ямниця Єзупільського деканату Івано-Франків-
ської Архієпархії. Писати власні твори почав 10 років тому. У твор-
чому доробку має понад 20 пісень. Пише музику на вірші повстан-
ської поетеси Галини Криль, поета-вченого Валерія Височанського, 
письменника Степана Пушика.

Ювілеї

Під покровом Богородиці

Музика моєї душі
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Подяки за зіслані ласки

Щиро дякую Господу Богу, Пре-
чистій Діві Марії, св. Шарбелю 

за зцілення моєї мами від коксартро-
зу III-IV ст. обох ніг.

Я зверталася в молитвах до 
о. Шарбеля за оздоровлення моєї 
мами, яка мала дуже сильні болі. 
Низький уклін Господеві за вислуха-
ні молитви.

Лілія.
м. Івано-Франківськ.

* * *
Свої подяки Милосердному 
Господеві, Пресвятій Богоро-
диці, св. Ап. Юді-Тадею, Анге-
лам-хоронителям, святим та 
блаженним, душам у чистили-
щі, а також усім Небесним Си-
лам складають:

п. Марія з Городенківського 
р-ну — за вислухані молитви за 
здоров’я онуків Галинки, Іринки, 
Улянки та Олежика, а також за чоло-
віка Петра; п. Ольга КОРЖУК з смт. 
Більшівці — за вислухані молитви, 
за опіку й допомогу у житті; п. Ірина 
з м. Івано-Франківська — за здоров’я 
дітей, внуків, всієї родини, а також за 
підтримку в різних життєвих обста-
винах; п. Валентина — за вислухані 
молитви, допомогу й опіку в склад-
них життєвих ситуаціях; п. Галина 
з с. Тишківці Городенківського р-ну — 
за вислухані молитви та отримання 
роботи за спеціальністю для дочки.

Колектив Станківецького навчаль-
но-виховного комплексу та пара-

фіяни села Станківці Болехівського 
деканату висловлюють щиру вдяч-
ність о. Григорію Токару за облашту-
вання молитовного куточка в стінах 
НВК.

Хай Всемилостивий Господь благо-
словляє Вас на подальшу плідну пра-
цю в Божому винограднику, даруючи 
Вам і Вашій родині міцне здоров’я та 
щедрі ласки.

Виходить щотижня

український греко-католицький часопис

Подяка Оголошення

Жартома про серйозне

Оголошення

ОХОРОНА 
ХРАМІВ

Встановлюємо за 1 день 
безпровідну охоронну сигналізацію 
без використання кабелів.
Підключаємо на пульт охорони або 
оповіщення по дзвінку чи СМС.

096 463 19 95 050 338 98 40
desa.net.ua

Запрошуємо у Калуський 
район на парафію 

випускника Духовної 
семінарії 

для праці з дітьми  
та молоддю. 

Деталі за тел.: 
095-899-28-07

ТЕПЛІ КИЛИМКИ 
ДЛЯ ОПАЛЕННЯ ХРАМІВ

Нагріваються до 40°С за 30 хв.
Ширина 55 або 105 см, довжина до 
400 см. Потужність 220 Вт/м2.
Прорезинений ковролін з двох 
сторін. Можливий вибір кольору.

098 727 05 42 095 056 92 35
teploline.com.ua

Неправильно
 � Отдихати
 � Воздух
 � Мусор
 � Наказати
 � На слідуючу неділю
 � Останні
 � Очередь
 � Позор
 � Досуг
 � Сквозняк

Правильно
 � Відпочивати
 � Повітря
 � Сміття
 � Покарати
 � На наступний тиждень
 � Решта, всі інші
 � Черга
 � Ганьба
 � Дозвілля
 � Протяг

Мовні неохайності, що часто зустрічаються
Мова — душа нації!

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

08:00 - Служба Божа (сповідь)
09:00 - сніданок. 
09:30 - І наука.
10:30 - вервиця
11:00 - кава-брейк
11:30 - ІІ наука
12:30 - ІІІ час

13:00 - обід
14:00 - Ісусова Молитва.
14:30 - ІІІ наука
15:30 - кава-брейк,
16:00 - ділення.
17:00 - Вечірня в соборі

Запис проводиться в канцелярії Архикатедрального і Митрополичого 
собору Воскресіння Христового, 
за адресою: Майдан Шептицького, 22, м.Івано-Франківськ.

За детальнішою інформацією звертайтесь: 
066 419 31 39; 067 344 35 23 - о. Юрій Прилепський

Програма

Зокрема, п. Ользі ЧУГУТИН; п. Зо-
ряні КУЛЬЧИЦЬКІЙ; п. Марії; п. Ма-
рії ЛЕБЕДЕВИЧ; п. Ірині з м. Івано-
Франківська; п. Галині з с. Тишківці 
Городенківського району; п. Ярославі 
ФЕЛИК з м. Івано-Франківська.

Молимося за всіх наших доброчин-
ців, благаючи у Всемогутнього Творця, 

щоб примножив Вам сили й здоров’я 
та рясно наділив своїми ласками.

Ласкаво просимо Вас: заохочуйте 
своїх рідних, сусідів, друзів та знайо-
мих передплатити часопис на 2019 рік. 

Дякуємо всім, хто є друзями «Но-
вої Зорі»!

Дякуємо за підтримку

Редакція газети «Нова Зоря» висловлює щиросердечну подяку сво-
їм читачам, небайдужим християнам, які регулярно підтримують 
наш греко-католицький часопис, складаючи свої щирі пожертви на 
розвиток газети. 

«Веселе серце — ліки добрі, 
а дух прибитий висушує й кос-
ті», — каже нам книга Припові-
док (17, 22).

Одного разу наснився жінці сон, що 
за прилавком крамниці стояв Господь 
Бог.

— Господи! Це Ти! — вигукнула 
вона з радістю.

— Так, це Я, — відповів Бог.
— А що у Тебе можна купити? — 

спитала жінка.

— Все, — пролунало у відповідь.— Все, — пролунало у відповідь.
— Ну то дай мені, будь ласка, 

здоров’я, щастя, кохання, успіх і бага-
то грошей.

 Бог приязно посміхнувся й пішов 
у підсобку по товар. За деякий час Він 
повернувся з невеликою паперовою 
коробочкою.

— І це все?! — вигукнула здивована 
й розчарована жінка.

— Так, це все, — відповів Бог, і до-
дав: — Хіба ти не знала, що у Моїй 
крамниці продається тільки насіння?




