
80-річчя храму  
Христа Царя

Урочисту Архиєрейську Літургію 
в день храмового свята парафії 
Царя Христа м. Івано-Франківська 
очолив правлячий Архиєрей Бу-
чацької єпархії Димитрій (Григорак).

5 листопада 1918 р.
в с. Туринка неподалік Жовкви 
(Львівщина) народився Атанасій 
Григорій Великий — український 
церковний діяч, науковець, відомий 
історик Церкви, археограф, свяще-
ник-василіянин, протоархимандрит 
Василіянського Чину.

6 листопада 1811 р.
народився о. Маркіян Шашкевич — 
письменник, поет, священик УГКЦ, 
релігійний та культурно-громад-
ський діяч. Очолив «Руську трій-
цю», ініціатор видання альманаху 
«Русалка Дністровая» (1837).

8 листопада 1821 року 
в Криниці (Лемківщина) у священи-
чій родині народився Митрополит 
Галицький та Архиєпископ Львів-
ський Кир Йосиф (Сембратович).

Про важливість 
нашого «спілкування» 
через молитви з тими, 
що випередили нас на 

шляху до вічності

Сьогодні, 1 листопада Римо-
Католицька Церква у всьому 
світі святкує День всіх свя-

тих, а завтра, 2 листопада — спо-
мин всіх померлих. Останніми ро-
ками в цей день також і в Україні, 
особливо в Західній, поширилася 
схожа традиція: відвідувати моги-
ли родичів та відправляти там па-
нахиди.

Як відомо, в УГКЦ пам’ять усіх 
святих згадується у першу неділю 
після Зіслання Святого Духа, а все-
ленське поминання померлих є 
в суботу перед празником Зіслання. 
Також офіційними днями молитви 
за померлих, чи, як ми їх називаємо, 
«задушними днями» або «поминаль-
ними», є: Задушні суботи — перед 
неділею М’ясопусною, друга, третя 
і четверта суботи Великого Посту 
та субота перед Зісланням Святого 
Духа. Крім того, в УГКЦ існує давній 
звичай: поминати померлих у 9-ий 
і 40-ий день після смерті та у річницю 
смерті. Таким чином, беручи участь 
у поминальній молитві, зокрема Свя-
тій Літургії, ми молимось за душі всіх 
одвіку у правовір’ї надії воскресіння 
і життя вічного усопших отців і братів 
наших, батьків і рідних наших по кро-
ві, щоб неосудно стати їм на Страш-
ному суді Христовому й оселити душі 
їх у країні живих, в місці світлому, де 
всі Святі і праведні спочивають.

Церква, яка є містичним Тілом 
Христовим, що об’єднує всіх охре-
щених на землі, в небі і в чистили-
щі, старається постійно нагадувати 
своїм вірним про важливість на-
шого «спілкування» через молитви 
з тими, що випередили нас на шля-
ху до вічності. Взаємне з’єднання 
всіх вірних на землі, в небі і в чис-
тилищі ми називаємо спільнотою 
святих. Всіх членів тієї потрійної 
спільноти зв’язує одна і та сама 
любов до Господа Бога і до ближ-
ніх. Власне на вченні про спільноту 
святих ґрунтується наш звичай мо-
литися за померлих.

Слід відзначити, що вже первісні 
християни відзначали «день наро-
дження до неба» (dies natalis), тобто 
день переставлення людини від зем-
ного життя до життя вічного. Тому за 
загальноприйнятим тоді звичаєм, 
при їхніх гробах відбувалися трапе-
зи. У випадку християн цією трапе-
зою було звершення Євхаристії. 
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Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня

«Глядіть і бережіться всякої зажерливости, бо  
не від надміру того, що хто має, залежить його життя»  (Лк. 12, 15).
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Цей тиждень в подіях
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2 листопада
310 років від часу Батуринської траге-
дії (Батуринської різанини).

3 листопада 1970 року
декретом кардинала А. Дель’Аква, 
Генерального Вікарія Папи Павла VI, 
створене релігійне товариство «Свя-
та Софія» для католиків українців 
з осідком у Римі.

5 листопада 1944 року 
відбувся похорон Праведного Мит-
рополита Андрея (Шептицького).

5 листопада 
10 років тому упокоївся в Бозі єпис-
коп-ординарій Івано-Франків ський 
УГКЦ Софрон Дмитерко, ЧСВВ.

Світ святих

Новопроголошені святі 
Католицької Церкви — хто 
вони? стор. 3

Актуальне інтерв’ю

Владика Йосафат 
Мощич: «Буковина є дуже 
толерантним краєм!» стор. 5

Духовна спадщина

Отці, які  
прославили Болехів 
 стор. 6

1 листопада — особливий і пам’ятний день не лише для вірних та духовенства УГКЦ, а й для всієї Укра-
їни. Саме цього дня 1944 року помер, чи радше народився для неба Митрополит Андрей Шептицький, 
який очолював Церкву впродовж 44 років.

стор. 2
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На парафії Царя Христа, що 
в місті Тлумач, урочисто відзна-
чили храмове свято.

На запрошення пароха митр. прот. 
Павла Дутчака до громади завітав Ар-
хієпископ і Митрополит Івано-Франків-
ський Володимир Війтишин, численні 
гості з різних куточків краю та священ-
нослужителі, серед яких о. Микола 
Притула та о. Ярослав Гринюк.

За українським звичаєм діти вручи-
ли Митрополиту хліб та сіль, а отець-
парох запросив Митрополита очолити 
святкові богослужіння. Кульмінаційним 
моментом урочистостей стала Боже-
ственна Літургія. Під час спільної мо-
литви Владика Володимир пояснив 
вірним значення євангельського читан-

ня, де йдеться про 
багача та Лазаря.

«Ми повинні за-
вжди пам’ятати, що 
життя людини не за-
кінчується тілесною 
смертю. Бо і там, 
у Вічності, ми буде-
мо бачити один од-
ного», — зазначив 
Архієрей, заохочую-
чи постійно працю-
вати над тим, що ко-
рисне нашій душі. Владика також на-
голосив на важливості виконання за-
повідей Любові, зазначаючи, що саме 
по нашій любові ми й будемо осуджені 
або виправдані на Страшному суді 
Господньому.

По завершенні Літургії всі вийшли 
на церковне подвір’я, де священнос-
лужителі освятили воду і окропили 
присутніх вірян.

Прес-служба Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ

Народився 27 листопада 1923 року 
в м. Золочеві, де й здобув початкову та 
середню освіту. У часи війни Софрон 
(Степан) Мудрий опинився в Німеччи-
ні, а згодом емігрував до США і всту-
пив до монастиря Отців Василіян.

Владика Софрон Мудрий сорок років 
пропрацював в Українській службі Радіо 
Ватикану і 30 років був ректором Україн-
ської папської колегії святого Йосафата 
у Римі. Працюючи на Радіо Ватикану, 
виступав зі щонедільними радіопропо-
відями, які підтримували віруючих лю-
дей в тодішній радянській Україні.

На 71-му році життя Софрон Мудрий 
повернувся в Україну, де очолив Іва-
но-Франківський духовний інститут. А з 

1997 до 2005 рр. був правлячим Архіє-
реєм Івано-Франківської єпархії УГКЦ.

За час правління Івано-Франків-
ською єпархією Владика розбудував 
Івано-Франківський Теологічно-Кате-

хитичний Духовний Інститут (тепер 
Академія св. Йоана Золотоустого) 
і вивів його у число найкращих духо-
вних навчальних закладів, добився 
повернення будинку під консисторію, 
розбудував єпископську резиденцію. 
Всього за час свого єпископства ру-
коположив понад 130 священиків. 
Преосвященний Владика написав ба-
гато праць, випустив українською мо-
вою понад 150 релігійних фонокасет, 
грамплатівок, відеофільмів.

Закликаємо вірних Івано-Франків-
ської Архієпархії до молитви за нашо-
го Владику Софрона.

Прес-служба Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ.

З Архиєреєм співслужили: гене-
ральний радник і секретар Василіян-
ського Чину о. Діонісій Заведюк, ЧСВВ, 
протоігумен Провінції Найсвятішого 
Спасителя о. Йоан Школик, ЧСВВ, 
ігумени монастирів Провінції, отці-ва-
силіяни та пресвітери, які завітали на 
свято з близьких і далеких парафій. 
На Святу Літургію також зібралися со-
тні іванофранківців та гостей міста.

У своєму слові Владика подякував 
ченцям за їхнє монаше і парафіяль-
не служіння. «Я тут служив ще у 1998 
році і з того часу бачу просто вражаючі 
зміни — не лише тому, що є новобу-
дови, але і сама атмосфера, взаємо-
відносини між людьми зовсім не ті, що 
були раніше. Проте — це лише дорога 
до святості, яка ніколи не закінчиться 
і не лише на цьому світі. Тому — впе-
ред. Бог ще не все сказав через вас, 
отці. Тому бажаю дочекати до сторіч-
ного ювілею церкви — це цілком ре-

ально, ми всі помолодшаємо до того 
часу ще більше. Тож Божого благосло-
вення і всього найкращого», — поба-
жав Архиєрей.

Настоятель парафії Царя Христа 
ігумен монастиря отців-василіян в Іва-
но-Франківську о. Йосафат Хаймик, 
ЧСВВ подякував за присутність вла-
диці Димитрію, протоігумену й усім 
отцям, владі міста та області. А також 
священикам, які служать на парафії 
Царя Христа. «Ми щасливі, що може-
мо служити на цій парафії, бо знаємо, 
скільки радості приносить це служіння 
людям, які його хочуть, потребують 
і дійсно шукають. Цей ювілей — пере-
дусім ювілей парафії, яка є громадою 
віруючих».

На завершення Літургії отцю Йо-
сафату Хаймику, ЧСВВ були вручені 
вітальні грамоти від Митрополита Іва-
но-Франківського Володимира (Війти-
шина), влади міста та області.

Чудовим завершенням святкуван-
ня ювілею храму Царя Христа стала 
концертна програма — мистецька 
академія «Будуємо храм разом» в об-
ласній філармонії. Колективи, які є 
гордістю парафії і знані далеко за ме-
жами Прикарпаття та України, вчерго-
ве вразили своїм високим професій-
ним виконавським рівнем і майстер-
ністю. Це хори «Cantemus», «Осан-
на», «Істина», «Надія». Особливо 
тепло зустрічали глядачі виконання 
отця Климентія Шувара, ЧСВВ у су-
проводі колективу «Аве Марія». Гучні 
оплески лунали також після виступу 
гостей з Києва — «Малого хору Васи-
лія Великого» у супроводі колективу 
«Дрім оркестра». Гарним сюрпризом 
став спільний виступ усіх колективів, 
дитячого хору «Божі ангелята» та ва-
силіянських аніматорів.

За матеріалами https://osbm.in.ua.
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Вісті з парафій

Реквієм

80-річчя храму Христа Царя
Урочисту Архиєрейську Літургію в день храмового свята парафії Царя Христа м. Івано-Франківська 
очолив правлячий Архиєрей Бучацької єпархії Димитрій (Григорак).

Закінчення. Початок на стор. 1

В контексті вищесказаного, для 
українців 1 листопада — особ-
ливий день, оскільки саме цього 
дня, коли Римо-Католицька Церк-
ва святкує День всіх святих, 1944 
року народився для неба справ-
жній Мойсей українського народу 
Митрополит Андрей Шептицький, 
який очолював Церкву впродовж 
44 років. Цього ж дня 1947 року 
прославив Бога мученицькою 
смертю ще один велетень україн-
ської Церкви — Блаженний Єпис-
коп Теодор Ромжа. 

Хто, як не ці праведники, сьо-
годні подають нам приклад і на-
вчають про щось таке, про що 
людина з острахом намагається 
ніколи не думати. Відхід з цього 
світу, смерть — це перехід, пасха. 
Смерть не є нашим ворогом, а се-
строю, яка запровадить нас туди, 
«чого око не бачило й вухо не чуло, 
що на думку людині не спало, те 
наготував Бог тим, що його лю-
блять» (пор. I Кор. 2, 9). 

Дослідники старослов’янської 
мови та обрядів зауважують, що 
наші предки не говорили, що помер 
той-то i той-то, а казали «успє», 
тобто заснув. Смерть християнина 
вони називали ще «преставлен-
ням», тобто переходом iз земного, 
тимчасового, у життя вiчне. Нерід-
ко в Україні були такі звичаї, за яки-
ми новопреставлених проводжали 
в інший світ з цілим рядом радісних 
обрядів. 

Такі звичаї були і в інших наро-
дів. Так, святкуючи 2 листопада 
День усіх померлих, в Італії й до 
нині збереглися різні поминальні 
обряди та народні звичаї. Так у пів-
нічно-італійській Ломбардії в ніч із 
1 на 2 листопада залишають на 
кухні кухлик із водою, бо помер-
лі можуть завітати до хати і хоті-
тимуть утамувати спрагу. У Римі 
в поминальний день, як у деяких 
українських селах, родичі можуть 
обідати біля могил, щоб таким чи-
ном розважити небіжчиків на спіль-
ній трапезі. Своєрідні поминання 
предків на півдні Італії, де покійних 
поминають із радістю та сміхом, 
адже день так і називається Свято 
мертвих. 

В італійській Сицілії для дітей 
це святковий день. Родичі дару-
ють їм фрукти-ласощі із мигдале-
вого борошна, ховаючи ці солодо-
щі або іграшки в дитячій кімнаті. 
Зранку 2 листопада діти шукають 
ці дарунки, але вони знають, що 
їх принесли вночі померлі родичі, 
це значить, що вони пам’ятають 
про малят. Усі ці традиції, а ще 
більше все християнське вчення, 
хоче пригадати нам щось дуже 
важливе: зупинись, заспокійся, без 
Бога геть усе — марнота й гонитва 
за вітром. Не спіши! Ти нікуди не 
спізнюєшся — ти вічний! А смерть 
наших рідних — це не кінець, це 
лише тимчасова розлука на шляху 
до остаточної зустрічі в житті вічно-
му. А щоб ця тимчасова розлука не 
була такою важкою та болючою, ми 
маємо чудовий засіб «спілкуван-
ня» — поминальні молитви за душі 
всіх одвіку у правовір’ї надії воскре-
сіння і життя вічного усопших отців 
та братів наших.

о. Іван СТЕФУРАК,  
головний редактор.

Пам’яті Владики Софрона Мудрого
31 жовтня цього року минула четверта річниця з часу відходу до вічності Владики Софрона Мудрого, 
ЧСВВ, який з 1997 по 2005 рр. провадив Івано-Франківською Єпархією УГКЦ. Основними рисами Вла-
дики Софрона Мудрого були оптимізм і ствердна життєва позиція. Саме це ставлення до себе й оточу-
ючих, мабуть, і допомогло Владиці сягнути поважного віку (упокоївся на 91-у році життя).

Храмове свято в Тлумачі очолив 
Митрополит Володимир

http://ugcc.if.ua/
http://ugcc.if.ua/
http://ugcc.if.ua/
http://ugcc.if.ua/
https://osbm.in.ua/
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На парафії всіх радо зустрів на-
стоятель о.Йосафат Бойко, ВС. Пе-
ред початком Божественної Літургії 
брати-семінаристи навчили учасників 
спільноти пісень та руханок.

Світ святих

Дозвілля

У суботу, 27 жовтня, молодь 
спільноти «Чисті серця» с. На-
завизова Коломийської єпархії 
відвідала монастирський храм 
св. Кирила і Методія у Крихів-
цях.

В гостях у монастирському храмі

Новопроголошені святі 
Католицької Церкви – хто вони?

(Закінчення, початок у ч. 40)

Після богослужіння всі зібрались 
за спільним обідом. Продовжився 
вихідний день веселими іграми та 
сюрпризом від о. Йосафата у ви-
гляді різноманітних подаруночків. 

Також молодь мала можливість 
побувати на оглядовому май-
данчику, з якого побачили майже 
весь Івано-Франківськ. На цьому 
подорож не закінчилася, оскільки 
в програму ще входив перегляд 
мультфільму.

Дякуємо Богові за миті, прове-
дені разом!

Софія ТОМИН, 
учасниця спільноти «Чисті серця».

Простий священик із 
звичайної парафії — 
святий Вінсент Романо.

Народився у 1751 році в містеч-
ку поблизу Неаполя, де й провів усе 
своє життя у ревному священичому 
служінні. Коли Вінсенту було 14 років, 
вступив до семінарії.

Окрім проголошення Божого Сло-
ва, навчав юнаків, заохочуючи посвя-
тити своє життя служінню Богові, опі-
кувався вбогими та потребуючими.

У 1794 році, після виверження 
Везувію, наново відбудував місто 
та храм Святого Хреста, за що його 
пам’ятають і дотепер, адже руїни 

були великих масштабів. Святий зу-
мів не тільки відбудувати гарніший 
і величніший храм, а й допомагав 
у відбудові повністю зруйнованого 
містечка Тордельгреко.

Покровитель і заступник неаполь-
ських священиків. Проголо-
шений блаженним папою 
Павлом VI 17 листопада 
1963 року та названий 
«провісником соці-
альної благодійності 
в Церкві наших часів».

Саме святому Він-
сенту ми завдячуємо 
як засновнику морсько-

го капеланства — він бажав, щоб на 
кожному кораблі, що відчалив, були 
священик і лікар, які б опікувалися 
його парафіянами. В його рідному 
містечку одна з вулиць названа на 
честь святого.

«Люду Божому він проповідував 
Євангеліє у своїй простоті та ав-

тентичності, своїм бідним жит-
тям свідчив та сповіщав сло-
во Христа», — сказав папа 
Іван-Павло ІІ під час свого 
візиту до неапольських ка-
толиків. Церква вшановує 
пам’ять святого Вінсента 

Романо 20 грудня.

Святий Нунціо 
Сульпріціо — опікун 
неповносправних.

Народився 13 квітня 1817 року 
в Пескозансонеско, одній з про-
вінцій Пескари (Італія). 
В ранньому дитин-
стві залишився 
сиротою, опіку 
над ним взяв 
його дядько, 
що працю-
вав ковалем. 
Нунціо також 
повинен був 
п р а ц ю в а т и 
у цій сфері, од-
нак для дитини 
це було заважко, і як 
наслідок — він захворів та потра-
пив до лікарні в Неаполі. Через 
хворобу кісток йому ампутували 
ногу. Нестерпні болі святий зно-
сив терпеливо і з вірою. Коли на-
ступало певне полегшення, свя-
тий Нунціо починав провідувати 
інших хворих, особливо молодих. 
Він готував їх до прийняття Свя-
тих Таїнств, молився з ними і спо-
нукав їх не втрачати надії, бо, як 
часто повторював, «все добре по-
ходить від Бога».

Його молоде святе життя за-
кінчилося у віці 19 років в Неапо-
лі. Частина його тлінних останків 
знаходиться у храмі в його рідно-
му містечку. Там також є стіна, 
вся завішана милицями неповно-
справних молодих людей.

Слава про Нунціо, що мав ве-
лику набожність до Пресвятої Бо-
городиці, поширилася у всьому 
місті, завдяки зразковій витрива-
лості у хворобі.

Чудо через заступництво свя-
того Нунціо сталося з одним мо-
лодим юнаком, що постраждав 
у ДТП, отримав смертельні трав-
ми і не було ніякої надії на спа-
сіння. Як він розповів згодом, уві 
сні побачив юнака, який наказав 
йому «повернутися». Пробудив-
шись, впізнав у ньому святого та 
повністю одужав.

Церква вшановує його святу 
пам’ять 5 травня.

«Наш неапольський хлопець 
Нунціо Сульпріціо, юний святий, 
сміливий, покірний, який зумів 
зустріти Ісуса у стражданнях, 
тиші та самопожертві», — сказав 
Папа Франциск під час канонізації 
14 жовтня 2018 року.

Свята Назарія Ігнатія 
Святої Терези від Ісуса — 
іспанка, засновниця 
монашого згромадження.

Народилася в Мадриді (Іспанія), 
однак через фінансові труднощі її 
численна родина змушена була пе-
реїхати у Мексику. Коли роди-
на Назарії пливла до Аме-
рики, на тому ж човні були 
Згромадження менших 
сестер, що присвятили 
своє життя служінню 
покинутим літнім лю-
дям. Свята вирішила 
стати однією з них.

На прохання настав-
ників вона поїхала в Болі-

вію, щоб там заснувати ще одну 
спільноту. Вона організувала школу 
катехизації та молодіжний апостолят. 
У своєму щоденнику свята писала: 
«З дитинства я мріяла стати свяще-
ником. Не вірю, що Господь дав мені 
такі великі бажання, щоб їх не реалі-

зувати».
У 1925 році заснувала Згро-

мадження Сестер Місіонерок 
Круціаток Церкви, завдан-
ням яких є служити бідним 
та захищати права жінок. 
Коли мати Назарія приїха-
ла в Рим, щоб затвердити 
правила Згромадження, 

сказала папі Пію ХІ, що хо-
тіла б померти за Церкву. 

Папа відповів їй: «Не вмирати потріб-
но, а жити і працювати для Церкви».

«Це наш дух — войовничий, вірний, 
сміливий, весь у любові, любові на-
самперед до Христа і в Христі до всіх. 
Служити вбогим, підбадьорювати за-
смучених, подати руку тому, хто впав, 
навчати людських дітей, ділити з ними 
хліб. Дати життя і бути всім для Христа, 
для Церкви, для душ», — писала свята 
засновниця до своїх сестер новоство-
реного Згромадження. Велику увагу та 
любов мала до бідних і молоді.

Свята Назарія Ігнатія Святої Тере-
зи від Ісуса померла у Буенос-Айресі 
6 липня 1943 році.

У 1992 році папа Йоан Павло ІІ 
проголосив її блаженною. 

Свята Марія Катерина 
Каспер — убога німецька 
селянка, що заснувала 
велику релігійну сім’ю, 
стверджуючи: «Я не могла 
і не хотіла цього, але Бог 
це бажав».

Катерина народилася 26 трав-
ня 1820 року в місті Дернбах. 
Вона була третьою з восьми ді-
тей. Їх сім’я була дуже вбогою. 
В молодості багато працю-
вала, і однією з важких робіт 
було розбивати каміння для 
будівництва доріг. На власному 

досвіді пересвідчилася, що таке 
бути бідною, тому присвятила себе 
наполегливій допомозі потребуючим.

У 1845 році, з благословення свого 
єпископа, відкрила «маленьку хатин-

ку», де зі своїми подругами 
створила Асоціацію ми-

лосердя для допомоги 
вбогим та потребую-
чим. Засноване нею 
згромадження но-
сить ім’я: Бідні слу-
гині Ісуса Христа.

Померла свята 
2 лютого 1898 року. 

Через деякий час тіло сестри Кате-
рини було перенесене до головного 
дому сестер. Серед присутніх була 
сестра Озільда, майже сліпа і вже 
багато років прикута до інвалідного 
візка. В той момент вона почула го-
лос своєї матері-засновниці — вста-
ла на ноги й повністю оздоровилася. 
Це чудо стало одним із приводів до 
початку беатифікаційного процесу.

Папа Павло VI проголосив сестру 
Катерину блаженною 16 квітня 1978 
року, характеризуючи її як жінку, «по-
вну віри та сили духа». Церква шанує 
її святу пам’ять 1 лютого.

Підготувала Марія ПРОНЮК.
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Пан Маркіян приніс з дому світли-
ни. Розповів, що його батько Олек-
сандр — рідний брат єпископа — про-
живав у Коломиї, працював начальни-
ком цеху щетинно-щіточної фабрики. 
Ще у Владики була сестра Леся, яка 
проживала і померла в Канаді.

Чоловік цитує слова свого стрийка, 
який для нього і для всіх нас, хрис-
тиян, котрі його знали особисто, був 
взір цем віри.

«Я дякую Богові, що дозволив 
мені жити у таких сповнених випро-
бувань і небезпек часах, вкласти 
свою маленьку частку в збережен-
ня цієї віри в народі і серед духо-
венства. Дякую, що міг дотепер 
мужньо й витривало зберегти віру 
у самому собі і поширювати не-
змінну, непомильну та неперекру-
чену правду Божого Євангелія між 
українським народом. Це для мене 
є причиною духовної радості та 
вдячності Богові» (Владика Софрон 
Дмитерко, ЧСВВ).

З цих благословенних слів розпочи-
наємо нашу розмову з паном Маркія-
ном Дмитерком.

– Слава Ісусу Христу! У 2007 році 
у видавництві «Нова Зоря» був ви-
даний «Ювілейний збірник на пошану 
Єпископа, ісповідника віри, Преосвя-
щенного Софрона Дмитерка, ЧСВВ 
з нагоди 90-ліття життя та 65-ліття 
священства». Хочу коротко повідоми-
ти, що в цій книжечці про Владику Ми-
трополит Володимир Війтишин напи-
сав: «Його серце завжди переповнене 
Божою любов’ю, яку постійно передає 
ближнім. Він робив і продовжує ро-
бити це дуже терпеливо, бо знає, що 
тільки Божа любов в силі перемогти 
зло, яким оповите людство. Цей про-
мінчик любові, що його випромінює 
погляд Владики, пронизує кожне сер-
це, кожну душу і направляє до Божого 

споглядання. Владика зумів пронести 
цей Божий дар любові крізь терня ра-
дянської системи, атеїзму і безбож-
ництва. Величний приклад власного 
життя, яке присвятив Богові. Він, як 
добрий світоч, сам згорає, але подає 
ближнім тепло і світло».

Владика Софрон пройшов складний 
і небезпечний час. У 1942 році Степа-
на Дмитерка та його одногрупників-
семінаристів було висвячено у Празі 
на священиків. Тоді йому було надано 
ім’я Софрон, бо він належав до ЧСВВ. 
Коли гестапо дізналось про цю подію, 
то усіх нововисвячених отців відправи-
ли в шахти на каторжні роботи. 

Через рік їх звільнили. Частина отців 
поїхала на захід, а о. Софрон повернув-
ся в Україну. Тоді почалось його друге 
тернисте життя після каторжних робіт.

Радянська влада окупувала Західну 
Україну, а «визволителі» намагались 
знищити УГКЦ. У 1946 році почалось 
масове переслідування греко-като-
лицьких священиків, зокрема й Софро-
на Дмитерка. Щоб продовжувати цер-
ковну справу, вони пішли в підпілля.

Коли отець Софрон був висвячений 
на єпископа, каральні органи безпеки 

поставили собі за мету: заарештувати 
його і вислати на заслання. Так і стало-
ся. Відбувся таємний суд, нікого з роди-
ни та журналістів не допустили. Адво-
кати Івано-Франківщини відмовились 
брати участь у суді, щоб захистити 
Владику Софрона. Зате приїхав адво-
кат зі Львова. Після завершення засі-
дання суду він був звільнений з роботи. 

Моєму батькові тільки один раз до-
зволили відвідати свого брата в тюрмі, 
щоб передати йому теплі речі й харчі. 
Більше його не допускали. Завданням 
російської православної церкви було 
переконати Владику Софрона зрек-
тися УГКЦ. В Києві йому обіцяли ви-
брати собі будь-яку парафію. Звісно, 
він відмовився. Коли його випустили 
з тюрми, він продовжив підпільну ді-
яльність у Коломиї. Там була відкрита 
підпільна семінарія. Це був надзви-
чайно важкий час переслідувань. 

Після заслання Владика багато хво-
рів. Лікувався у Львові, потім і його лі-
каря звільнили з роботи. 

Мама Владики, Олена Дмитерко, 
жила разом з сином у Коломиї. Для 
того, щоб у них не конфіскували цер-
ковну літературу, її постійно перехо-

вували. В їхній кухні під підлогою був 
сховок. Також церковні речі ховали 
у комірчині, в купі вугілля. Владика 
працював бухгалтером на заготівель-
ній базі, на лісоторговому складі. 
У вільний від роботи час він приділяв 
багато уваги жителям Коломийщини. 

У 1988 році у Вірменії сталася дуже 
велика трагедія. Випробовували гео-
фізичні бомби, і через них у той час 
там загинуло 350 тисяч людей. Тоді 
вір ні підпільної УГКЦ під проводом 
Владики Софрона Дмитерка зібрали 
дуже велику суму грошей і передали 
вірменам. І хоч наша Церква тоді була 
заборонена, на квитанції було напи-
сано, що то кошти від УГКЦ. Це була 
перша заява про те, що в Радянсько-
му Союзі УГКЦ не знищена.

А потім у 1989 році було голо-
дування наших єпископів на Арбаті 
в Москві, заява про вихід з підпілля, 
повернення греко-католицького май-
на у власність України. Це було дуже 
сміливо. Ніхто не знав, чим усе закін-
читься. Завдяки журналістам Європи 
про цю подію дізнались у всьому світі. 
Пізніше УГКЦ офіційно ховала жертв 
НКВС в Дем’яновому Лазі поблизу Іва-
но-Франківська за участю Владик Со-
фрона Дмитерка та Павла Василика.

Коли Україна стала незалежною 
державою, Владика Софрон прийняв 
присягу на вірність державі у студен-
тів та викладачів теперішнього При-
карпатського університету. Починає 
проводити диспути на релігійну тема-
тику за участю Владики Іринея Білика 
зі студентами та викладачами різних 
вузів нашого міста.

З розповідей стрийка я знаю, що 
у нього з Папою Іваном-Павлом ІІ були 
надзвичайно приязні стосунки. Коли 
Владика бував у Римі, Святіший Отець 
завжди його радо приймав. Тому най-
більшою нагородою у житті Владики 
Софрона була зустріч із Папою у Льво-
ві у 2001 році. Перед Божественною Лі-
тургією Святіший Отець привітав усіх 
єпископів, але поцілував єдиного — 
Владику Софрона Дмитерка та подя-
кував йому за його працю на вірність 
УГКЦ. Про це була публікація в газеті 
«Поступ» за червень 2002 р., яка мала 
назву: «Поцілунок Папи. Патріархові 
катакомбних єпископів УГКЦ — 85».

* * *
На знак великої вдячності та по-

шани до блаженної пам’яті Владики 
Софрона Дмитерка в м. Івано-Фран-
ківську по вулиці Коломийській, 36 
Сестри Служебниці Непорочної Діви 
Марії відкрили кімнату-музей на його 
честь. Близько 20 років вислужений 
Ординарій Івано-Франківський прожи-
вав, молився і служив своєму народо-
ві у монастирі «Серця Христового» за 
вищевказаною адресою. Цей музей 
зберігає пам’ять про Владику та пока-
зує цінності, які допомагали йому жити 
з Богом. 

Розмовляла Юлія БОЄЧКО.

На світлинах: Папа Іван-Павло II 
з Владикою Софроном; Блаженніший 
Любомир Гузар, Владики Софрон 
Дмитерко, Софрон Мудрий та Воло-
димир Війтишин з сестрами Служеб-
ницями Непорочної Діви Марії; Влади-
ка Софрон Дмитерко зі своїми пле-
мінниками — Маркіяном та Мартою.

P. S. Спогади про ісповідника віри 
Владику Софрона Дмитерка в часи 
підпілля та роки Незалежності читай-
те в наступному номері «Нової Зорі».

Світочі

Його серце було переповнене 
Божою любов’ю 
(З НАГОДИ 10-ЛІТТЯ З ЧАСУ ВІДХОДУ ДО ВІЧНОСТІ ВЛАДИКИ СОФРОНА ДМИТЕРКА)

До редакції «Нової Зорі» зайшов поважний, сивочолий, старшого віку чоловік. Назвався Маркіяном 
Дмитерком. Це племінник ісповідника віри, єпископа підпільної УГКЦ Софрона Дмитерка, який з 1968 
по 1997 рр. очолював Івано-Франківську єпархію.

5 листопада 2008 року, на 92-у році життя, 77-у році монашого покликання, 67-у році священства та 
40-у році єпископства упокоївся в Бозі Преосвященний Владика Софрон Дмитерко, ЧСВВ, вислужений 
Архієрей Івано-Франківської Єпархії УГКЦ. Разом з п. Маркіяном хочемо пригадати найцікавіші факти 
з життя світоча воскреслої Церкви.
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— Владико, рік тому під час Си-
ноду Єпископів УГКЦ було проголо-
шено про створення Чернівецької 
єпархії, а Ви стали її першим єпис-
копом. Що Ви відчували у той мо-
мент? Чи справдилися Ваші споді-
вання (очікування, переживання)?

— Понад двадцять останніх років я 
перебував в Івано-Франківську, тому 
там призвичаївся. Звісно, я розумів, 
що рано чи пізно доведеться змінити 
місце служіння. Відверто кажучи, ні-
коли не думав, що очолю Чернівецьку 
єпархію, бо там бував лише проїздом. 
Напевно, Богородиця взяла мене за 
руку і привела туди, де я маю щось 
для Неї зробити.

Передусім мене вразило те, що там 
є чудотворна ікона, а також катедраль-
ний собор, названий на честь Успіння 
Пресвятої Богородиці, оскільки у Ста-
рому Роздолі, де я народився, також 
є храм Успіння Пресвятої Богородиці. 
Ба більше, мене висвячували на єпис-
копа в Крилосі також у храмі Успіння 
Пресвятої Богородиці, тож Матір Божа 
постійно мене супроводжує.

Спочатку я потурбувався про те, 
щоб надати чудотворній іконі Матері 
Божої «Надія безнадійних» в Чернів-
цях особливий статус від Папи. Ми 
відразу почали нічні чування, які від-
буваються кожної третьої суботи міся-
ця, тобто почали розвивати душпас-
тирство, але біля цієї ікони. Згодом, 
у березні ми написали листа до Рима, 
а в червні отримали відповідь про те, 
що Папа Франциск надає нашій іконі 
повний відпуст на сім років на всі Бо-
городичні свята та кожну третю суботу 
місяця (нічні чування).

Окрім цього, ми прагнемо поверну-
ти цю ікону на автентичне місце — на 
бічний престол, який починаємо рес-
таврувати. Таким чином ми хочемо 
відкрити ікону для міста. Плануємо 
це зробити до 18 листопада, тобто до 
першої річниці проголошення єпархії 
та інтронізації.

Крім того, ми вже завершили роз-
пис святилища, який виконали худож-
ники-іконописці зі Львова на чолі зі 
Святославом Владикою. А на даний 
час в процесі роботи зі спорудження 
престолу, кивоту, проскомидійника 
і горного сідалища.

Тепер ми очікуємо на посвячення 
і вже запросили Блаженнішого Свя-
тослава, який погодився приїхати до 
нас 9 грудня і освятити новий престол 
та святилище. В майбутньому пла-
нуємо розписувати повністю ввесь 
храм.

— На Ваш погляд, чого вдалося 
досягнути за рік? Яка статистика/
динаміка єпархії?

— У «спадщину» я отримав 13 свя-
щеників і 17 парафій. Нещодавно міс-
цева влада надала нам дві земельні 
ділянки в Чернівцях. Це було дово-
лі символічно, оскільки за 100 років 
в місті не було збудовано жодного 
греко-католицького храму. Наприклад, 
катедральний собор Успіння Пресвя-
тої Богородиці УГКЦ через кілька років 
святкуватиме 200-річчя.

На даний час вдалося сформувати 
і зробити основні призначення отців 
до праці в єпископській курії, а тепер 
приготовляємо приміщення, меблі та 
офісну техніку і очікуємо, що Блажен-
ніший освятить нам також єпархіальне 
управління. Крім того, варто зазначи-
ти, що в Чернівцях ми вже започатку-
вали єпархіальний «Карітас».

Взагалі важко говорити про точну 
кількість вірних, але загалом їх від 
трьох до п’яти відсотків в області, тоб-
то від 30 до 50 тисяч осіб.

— Владико, які Ви бачите першо-
чергові завдання для єпархії після 
першого року діяльності та служін-
ня? Що нагального повинні зробити?

— Я планую продовжувати прово-
дити формаційні зустрічі зі всіма свя-
щениками, які роблю кожного місяця, 
а також хочу започаткувати будівни-
цтво парафіяльних будинків з кате-
хитичними класами при кожній нашій 
парафії. Це потрібно для того, щоб 
священик міг жити при парафії, кожен 
день служити Святу Літургію, займа-
тися катехизацією, а для того потріб-
но катехитичні класи. Так буде значно 
зручніше та ефективніше працювати 
з дітьми, молоддю та формувати па-
рафіяльну громаду.

— На Буковині греко-католицька 
громада є у меншості. Скажіть, будь 
ласка, як виглядає міжконфесій-
не життя у Вашій єпархії? Завдяки 
чому Чернівецька єпархія має роз-
виватися?

— Для себе я відкрив те, що Буко-
вина є дуже толерантним краєм! Ми 
з представниками інших конфесій 
разом зустрічаємося, вітаємося та по 
можливості молимося. Можливо, че-
рез таку «національну і культурну мі-
шанку» та поліконфесійність Буковина 
завжди славилася толерантним став-
ленням одне до одного.

Ба більше, це навіть захоплює нім-
ців. Вони чомусь надзвичайно закохані 
в Чернівці. І я почав досліджувати чому. 
Як з’ясувалося, там виростало чимало 
німецьких поетів, які внесли значний 
вклад в німецьку літературу (переваж-
но це були євреї німецького походжен-
ня). Вони писали німецькою мовою. 
Тому німці хочуть бачити і знати, а де ж 
виростали їхні талановиті митці?!

Я вважаю, що наша єпархія має 
розвиватися за допомогою проголо-
шення Божого Слова, євангелізації, 
пасторальної праці тощо. Ми повинні 
відкривати свої садочки, робити фор-

маційні курси для молоді та студентів. 
Поступово кількість вірян буде зроста-
ти, адже це Христос навертає людське 
серце і приводить до Церкви.

Як на мене, наш катедральний собор 
в Чернівцях повинен стати прикладом 
та взірцем для наслідування іншими 
парафіями. Наприклад, у понеділок ми 
запровадили молитовне читання Свя-
того Письма, у вівторок і четвер після 
Літургії проводимо катехизацію для до-
рослих, а в неділю — для дітей у трьох 
вікових групах. Також наша «Обнова» 
організовує фестиваль «Обнова-фест» 
на Зелені свята. Зараз при катедрі ак-
тивно розвиваємо соціальне служіння, 
а також прагнемо розвинути студент-
ське і в’язничне капеланство. Тобто ми 
стараємося виконувати своє служіння 
по максимуму, а результат не залежить 
вже від нас, а від Господа.

Звісно, ми маємо велику потребу 
у священиках, тому запрошуємо до 
праці та служіння. Якщо хтось бажає 
із семінаристів та священиків послу-
жити у нас, то будемо надзвичайно 
раді цьому!

— Владико, тема цьогорічно-
го Синоду Єпископів нашої Церк-
ви: «Боже Слово і катехизація». 
На Вашу думку, чому саме ця тема 
і саме тепер?

— Часто ми бачимо людей спра-
глих, зранених та змучених, загубле-
них... Але віра зароджується через 
слухання Божого Слова. Про це, зо-
крема, говорить апостол Павло у по-
сланні до Римлян. Для того, щоб віра 
розквітла, потрібно свідомо почути 
Його, прийняти і дозволити, щоб це 
Слово перемінювало нас. Люди по-
требують Євангелія, що звільняє їх. Я 
вважаю, що у цьому справжня сила — 
наново увірувати в силу проголошено-
го Євангелія Ісуса Христа.

Над інтерв’ю працювали  
Оксана ВОЙТКО та о. Ігор ЯЦІВ

Актуальне Інтерв’ю

Владика Йосафат Мощич: 
«Буковина є дуже толерантним краєм!» 
Чернівецька єпархія є наймо-
лодшою в УГКЦ, однак тішить 
великими можливостями для 
активного росту й розвитку. 
Отож про перший рік діяльності 
у Буковинському краї, про ви-
клики та завдання єпархії, а та-
кож про майбутні перспективи 
розповів в інтерв’ю для Депар-
таменту інформації УГКЦ Вла-
дика Йосафат (Мощич), Прав-
лячий Єпископ Чернівецької 
 Єпархії.
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Отець-декан Ярослав Лесів на-
родився 3 січня 1945 року в с. Лужки 
Долинського району. За приналеж-
ність до Української Гельсінської групи 
Ярослав Лесів у 1967 році був аре-
штований, покарання відбув у Мор-
довських таборах та Володимирській 
тюрмі. У 1981 році, після 192-денного 
голодування-протесту, його засудили 
до 5 років таборів суворого режиму.

27 грудня 1988 року він був руко-
положений в сан священика УГКЦ. 
Отець Ярослав був деканом Долин-
ським та Болехівським і парохом церк-
ви св. Параскевії у місті Болехові.

В ніч з 9 на 10 жовтня 1991 року 
о. Ярослав Лесів загинув у автомо-
більній катастрофі. Похований у м. 
Болехові на подвір’ї церкви св. Парас-
кевії.

8 листопада 2006 року нагородже-
ний орденом «За мужність» 1-го сту-
пеня за громадянську мужність, само-
відданість у боротьбі за утвердження 
ідеалів свободи і демократії та з наго-
ди 30-річчя створення Української гро-
мадської групи сприяння виконання 
Гельсінських угод (посмертно).

Отець Володимир Серемчук на-
родився 1 січня 1935 року в с. Озеря-
ни Тлумацького району. У 1943 році 
Володимир підірвався на гранаті, а в 
1946 р. — на міні, і тільки з Божої лас-
ки залишився живим.

З 1981 року він підпільно вчився 
на греко-католицького священика. 
В 1990 році, успішно склавши необ-
хідні іспити, був висвячений на свя-
щеника Владикою Софроном Дми-
терком. У 1995 році о. Володимир за-
кінчив Івано-Франківську Духовну се-
мінарію. Був парохом церкви св. Па-
раскевії у м. Болехові від 1992 року. 
За час служіння о. Володимир зробив 
капітальний ремонт храму, збудував 
каплицю Різдва Івана Христителя та 
каплицю Різдва Пресвятої Богороди-
ці у лісі в урочищі «Бучники», де на 
свято Зіслання Святого Духа в 1856 
році з’являлась Матінка Божа. Також 
збудував і освятив каплицю Введен-
ня в храм Пресвятої Богородиці під 
Стрийською горою та каплицю По-
крови Пресвятої Богородиці на Довж-
ці (на пластовій землі). 

Парох зцілював душі своїх прихо-
жан Словом Божим та збирав досто-
вірні факти про силу віри й чуда Мате-
рі Божої. Всі ці факти описував у нове-
лах, зібраних у книзі «Божий палець».

Він плідно працював над ство-
ренням греко-католицьких громад 
у с. Ілемня на Рожнятівщині, Солукові, 
Козаківці, Сукелі, Тисові, Княжолуці, 
Липі. Виїжджав також у м. Херсон для 
заснування греко-католицької грома-
ди. Майже рік був парохом у с. Липа, 
три роки був парохом у с. Бубнище.

Помер о. Володимир Серемчук 
18 квітня 2008 року і похований на 
цвинтарі у м. Долина.

Отець-декан Володимир Сухий 
був першим настоятелем церкви 
св. Параскевії у місті Болехові. Він 
приїхав до Болехова у 1918 році і став 
парохом Волоського села.

Все своє життя віддав служінню Бо-
гові «целібатом», вів аскетичний спосіб 
життя, витрачаючи усі свої доходи на 
благодійні, доброчинні та на громадські 
цілі: допомогу бідним і сиротам, був по-
стійним благодійником і бажаним гос-
тем в захоронці для дітей-сиріт.

Мав високий авторитет і пошану, 
провадив багатогранну діяльність: 
очолював товариство «Просвіта» на 
Волоському Селі, Марійське товари-
ство при церкві св. мч. Параскеви, ор-
ганізував церковний хор, яким керував 
п. Влох, очолював товариство «Від-
родження» (Св. тверезість), керував 
організацією «Українська молодь — 
Христові» у місті Болехові, співпрацю-
вав із «Союзом Українок».

У 1938 році розпочав будівництво 
нової дерев’яної церкви св. Параске-
ви у місті Болехові та парафіяльної 
резиденції, у якій зараз проживають 
священики.

Митрополит Андрей Шептицький ба-
жав, щоб отець Володимир Сухий став 
єпископом Холмщини, але цього не до-
пустила польська влада, яка переслі-
дувала його за подвижницьку працю.

Отець Володимир Сухий ніколи не 
брав грошей у бідних людей, а на-
впаки, намагався в міру своїх можли-
востей допомагати їм морально і роз-
радити в біді. Обстановка у церковній 
резиденції в його кімнаті була дуже 

вбога, просто нужденна: стіл, чотири 
крісла, шафа, табуретка — і більше ні-
чого. Ось так жив декан Болехівський, 
крилошанин о. Володимир Сухий.

Помер 14 квітня 1953 року і похова-
ний на міському цвинтарі у місті Бо-
лехові.

Отець Іван Озаркевич — батько 
письменниці Наталії Кобринської — 
приїхав із сім’єю до Болехова у 1884 
році. На місці старої міської церкви 
розпочав будівництво нової греко-ка-
толицької церкви Жінок-Мироносиць 
та церковної резиденції. Її у 1909 році 
освячував Митрополит Андрей Шеп-
тицький разом з отцем Левинським, 
яка до псевдособору 1946 року нале-
жала греко-католицькій громаді.

Помер о. Іван Озаркевич у 1903 
році, похований в місті Болехові на 
міському цвинтарі.

Отець Мирон Дочило був до 1946 
року останнім парохом греко-като-
лицької громади церкви Жінок-Миро-
носиць у місті Болехові.

У 1946 році був засуджений весь 
греко-католицький єпископат: Григорій 
Хомишин, Іван Лятишевський, Мики-
та Будка, Микола Чарнецький та Па-
тріарх Української Греко-Католицької 
Церкви Йосиф Сліпий. Родина о. Ми-
рона Дочила була змушена вибратись 
з парафіяльного будинку, церкву Жі-
нок-Мироносиць закрила комуністич-
на влада, але о. Мирон підпільно вдо-
ма ще відправляв щодня Святу Літур-
гію, вночі таємно ходив до вмираючих, 

хрестив дітей, давав шлюби, сповідав 
та причащав людей.

Комуністична влада не давала спо-
кійно о. Мирону жити, проводилися 
обшуки, отця викликали на допити 
уповноважені в справах релігії. Пере-
слідування стали нестерпними, і спо-
чатку о. Мирон сам виїхав до міста 
Львова, до батьків. В грудні 1949 року 
родину отця Мирона Дочила вивезли 
у Сибір на спецпоселення у Читинську 
область. Разом з ним був виселений 
отець Василіянин з Гошівського мо-
настиря Юрій Янтух.

Родина о. Мирона повернулась 
в Україну з Сибіру в 1958 році. Помер 
16 липня 1964 року і похований на 
цвинтарі у місті Долина.

Отець-декан Зеновій Малинов-
ський народився 27 січня 1941 року 
у місті Бурштин. Був призначений па-
рохом церкви св. Параскевії у місті 
Болехові та деканом Болехівського 
деканату після смерті отця Володими-
ра Серемчука в 2008 році. Отець Зе-
новій освятив наріжний камінь та за-
клав капсулу у фундамент нової церк-
ви «Усіх святих українського народу». 
Разом з Преосвященним Владикою 
Володимиром Війтишиним у 2009 році 
освятили місце під будівництво.

Помер отець-декан Зеновій Мали-
новський 10 вересня 2010 року та по-
хований у селі Гошів на монастирсько-
му цвинтарі.

Підготував Богдан КАПКО, 
дяк церкви св. Миколая 

с. Гошів Болехівського деканату.

Боже, навчи мене довіряти Тобі 
все. Бо мої постійні хвилюван-
ня — це лише зайві свідчення 

моєї недовіри до Тебе. Вияв того, що 
я постійно хочу применшити Твою 
владу своєю. Але чи робить це мене 
щасливим?

Неможливе в людини — можливе 
у Тебе. Це ж Ти повертаєш померлих 

до життя, осушуєш воду і переміню-
єш її у вино. І скільки разів ці сло-

ва торкаються вух, а таки не 

доходять до серця. Щоби мати пев-
ність у кожній хвилині. Певність Твоєї 
підтримки і присутності. 

Господи, як би мені зараз хотілось 
відчути Твою руку, як маленькій ди-
тині, яка вчиться ходити. Її довіра до 
батьків — абсолютна. А все наше жит-
тя — це і є спроба навчитись ходити…

Коли відчуваю розгубленість, сум, 
страх, коли бракне повітря від боліс-
них переживань — пригадай мені, що 
є речі, якими я не можу кермувати. 

Я знаю, Боже, що і Тебе 
болить кожен мій біль. Але він 
же лікує мене і зміцнює. Коли я по-
стійно планую, втискую у щільні гра-
фіки своє життя — Ти посміхаєшся, 
бо знаєш, як буде насправді. Бо даєш 
лише те, що потрібно. 

Боже, навчи мене хоча б трішки 
довіри. Бо моє життя — у Твоїх ру-
ках і кому, як не Тобі знати, як буде 
на краще. І коли я беру забагато на 
свої плечі, пригадай мені, що Ти го-
товий взяти значно більше, а мені 
краще більше любити і довіряти.  
Амінь.

Духовна спадщина

10 листопада у храмі св. Параскевії м. Болехів відбудеться храмо-
ве свято. Святкова Літургія переноситься на неділю, 11 листопада. 
У цьому славному прикарпатському місті служили ревні греко-ка-
толицькі священики, які після псевдособору 1946 року не зреклися 
своєї віри і пішли в підпілля. До 1030-річчя Хрещення України-Руси та 
року Божого Слова згадуємо про них, щоб увіковічнити їхні заслуги.

Отці, які прославили Болехів

Молитва про довiру у час труднощiв
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Світ народжується з першим криком немовляти, нерозкритої квітки, з пер-
шим променем сонця. Тіло з’єднується з душею, втілює в собі всі земні 
блага, велич людської душі, мотивом якої є людська гідність, гармонія, 

щастя і всього прекрасного, чим живе твоя свідомість.
Дитячими ніжками торкаєшся святої землі і малими допит-

ливими очима пізнаєш світ. Ти тільки в гостях на цій землі. Тобі 
дароване життя для того, щоб ти творив, любив, ростив дітей, 
плекав і збагачував свою землю. Тож поспішай жити, поки цвіте 
весна, поки ще сил стає, зрозуміти, що життя — прекрасне. Щиро 
віддяч батькам за цінний дарунок, який зветься життям.

Зумій вчасно засіяти свій життєвий лан, виплекати й зібрати 
добрий урожай, виростити дітей, збудувати хату, посадити сад, 
а найважливіше — не забути, що ти людина.

Час нестримно пролетить і ти не збагнеш, як доведеться зби-
рати плоди багаторічної праці.

Ось уже надворі осінь, а згодом прийде й зима. Хай не лякає 
вона тебе, якщо дароване Богом життя Ти прожив чесно. Холод-
на зима лякає людей, слабких духом, яким не було що сіяти й по-
жинати, якщо на їхньому полі життя росли тільки бур’яни, зроше-
ні отрутою, злобою, байдужістю та марновірством…

Іван МАЛАНІЙ.
с. Крилос.

Знаки часу Притчі

R R R R R

Церковний комітет, адораційна спіль-
нота церкви св. Юрія, вчителі та учні 
школи та усі парафіяни с. Пшеничними 
Тисменицького деканату щиросердечно 
вітають з днем народження свого пароха

о. Ігоря БАЛАНДУ.
Всечесний отче, 
Ви — взірець життє-
вого оптимізму. Усе 
своє тепло, усю лю-
бов віддаєте нам, 
своїм парафіянам. 
Ви вмієте знаходити 
дороги до найпота-
ємніших наших сер-

дець, вислухати, дати гарну пораду, за-
спокоїти пастирським словом. За все 
Вам велике спасибі.

Бажаємо Вам здоров’я і довголіття, 
нехай дух моралі, культури, благород-
ства, чистоти помислів і мудрості продо-
вжує у Вас жити і міцніти. Хай Пречиста 

Діва Марія покриває Вас своїм омофо-
ром. Многих і благих літ Вам, отче!

R R R R R

Декан Галицький о. Ігор Броновський, 
о. Володимир, парафіяльні спільноти, 
УМХ, а також усі парафіяни храму Різдва 
Христового м. Галича вітають із 45-річ-
чям

о. Володимира КУЗЮКА.
Всечесний отче, хай 
духовна нива Вашо-
го життя щедро ко-
лоситься рясним 
врожаєм! Хай засіяні 
Вами зерна правди, 
добра і любові да-
ють плоди стократ! 
Хай Господь обдаро-

вує міцним здоров’ям, радістю, натхнен-
ням до праці, всіма ласками і щедрота-
ми. Дякуємо Вам за молитву і молимось 
повсякчасно за мудре служіння на добро 
людей і на славу Господню! 

Вітаємо!На самоті

Тепер в Україні від малого 
до великого всім добре відо-
ме походження цього свя-
та. Це — свято Нового року 
у давніх кельтів. А ще — свято 
врожаю: до 31 жовтня завер-
шувалися усі польові роботи, 
і в ніч на 1 листопада влашто-
вували народні гуляння з тан-
цями біля вогнища. Хелловін 
у кельтів асоціювався також 
із приходом зими, вмиранням 
усього живого. Звідси і піш-
ло повір’я, що цієї ночі при-
ходять душі померлих. Для 
них у будинках залишали їжу. 
Символ Хелловіна — гарбуз 
із страшненькою пикою, все-
редині зі свічкою. Це пам’ять 
про ірландського фермера 
Джека, який двічі перехитрив 
диявола, але після смерті до 
раю його не впустили, от він 
і блукає світом. Кельти віри-
ли, що в цю ніч ельфи переселяються 
з однієї галявини на іншу, й освічували 
їм шлях, залишаючи свічки на порозі 
дому. Традиція переодягання пішла 
від того, що в цю ніч наряджалися 
у темний одяг, шкури тварин, а облич-
чя закривали маскою, аби при зустрічі 
з нечистю, яку в цю ніч здолати майже 
неможливо, темні сили прийняли їх за 
своїх. 

Тут одразу виникає питання: невже 
у нас замало свят, щоб ми святкували 
ще й Новий рік кельтів? Але почнемо 
з того, що українці люблять святкувати 
і не втратять хорошого моменту, щоб 
зустрітись та повеселитись. Окрім 
того, наша молодь настільки відкрита 
до всього іноземного, і, неначе губка, 
швидко всмоктує в себе щось нове 
й неординарне. А всілякі заборони 

щодо святкування цього свята все 
більше заохочують молодь цікавитись 
цією традицією, чи ще гірше — почи-
нати її імітувати. 

Минулого року в католицькій Італії 
на вулицях міста я вперше ввечері 
побачила діток, перевдягнутих у вам-
пірів, кажанів, демонів, які ходили по 
сусідах і збирали цукерки. Це нічого 
вам не нагадує?! Це не є своєрідною 
протилежністю нашого вертепу — от 
тільки основні ролі інші. У вертепі ан-
гели, царі, пастушки, колядуючи по 
домах, несуть добру звістку про на-
родження Дитятка Ісуса. Під час Хел-
ловіна дітки також у домівках сусідів 
збирають солодощі, шантажуючи їх: 
«Trick or treat?», що в перекладі озна-
чає: «Гаманець або життя?» Відчуває-
те різницю? Так, і в нашому вертепі є 

і чортик, і смерть, але це більш глуз-
ливі персонажі, над якими радше на-
сміхаються. Але, здавалося б, робимо 
бучу в ложці води: що є поганого, щоб 
дітки повеселились, переодягнувшись 
на чортиків, хату прикрасити кажана-
ми, в центрі якої усміхався б широ-
коротий гарбуз зі свічкою всередині. 
В цьому не було б нічого поганого, 
якби ви були кельтами і жили багато 
сотень років тому. Окрім того, маємо 
розуміти, що зло приходить в наше 
життя якраз у формі чогось цікавого та 
інтригуючого. Воно створює своєрідні 
пастки, в яких людина потрапляє не-
свідомо. Так, християни не святкують 
цього свята, бо ми – християни! Так як 
день захисника Вітчизни можуть свят-
кувати тільки ті, які дійсно Вітчизну 
захищали. От і все. Кінець дискусії… 
Отут бо ж і воно, що не кінець. Адже 
проблема у нас не в гарбузі.

Ми, як християни, можемо не свят-
кувати цього свята, але «перевдяга-
ємось на чортиків» дуже часто в по-
всякденному житті. Наше життя і далі 
сповнене забобон. «Забобони — то 
гріх», — каже кожен християнин. А по-
тім швидко в’яжемо червону нитку на 
руку немовляті. У багатьох селах є 
жінки, які займаються ворожбитством. 
«Та зливання на віск — то дуже по-
мічне!», — скажуть багато з тих, хто 
відвідує Богослужіння в церкві. Ві-
римо в Бога, але допомоги шукаємо 
у знахарок та ворожбитів. Сповідуємо 
вчення Ісуса Христа, а в повсякденно-
му житті живемо за старозавітніми за-
конами: «Око за око, зуб за зуб». 

Так, не маємо святкувати Хелловін, 
але маємо залишатись християнами 
і в інші дні календаря, не тільки 1 лис-
топада. 

Віра БІЛА.

Хелловін
Якось у пеклі, під час що-

тижневої п’ятихвилинки, 
зчинився переполох. 

Відділ кадрів заявив про недо-
стачу душ. Місцеві наглядачі 
підтвердили факт.

— У нас більшість казанів 
порожні, мало крику і страху! 
Наші інформаційні джерела 
доповідають, що з прийнят-
тям християнства багато душ 
йдуть на небо!

Чорти почали радитися між 
собою:

— Якщо виліземо на зем-
лю — люди почнуть шарахати-
ся від нас і тікати, — промовив 
перший, — треба, щоб вони 
нас полюбили.

— Як ти це зробиш? Он, 
вони Бога люблять: святку-
ють і Різдво, і Паску, і Покро-
ву, і Воздвиження Чесного 
Хреста, жодне свято не оми-
нають.

— А ми започаткуємо таке 
свято, щоб і нам поклоняли-
ся всі — від малих до вели-
ких! Воно буде веселе, ціка-
ве і обов’язково маскарадне, 
щоб було чим прикрити наші 
морди, коли будемо на ньому 
панувати.

Для втілення своїх задумів 
почали вилазити з-під землі 
і роздавати маленькі флаєрки 
з написами: «Хелловін набли-
жається! Святкуйте всі».

І прийняли це свято люди 
й служать, самі не розуміючи 
кому. Одним воно виглядає 
як розвага, а, можливо, хтось 
знає і більше.

«Тому, мої улюблені, вті-
кайте від ідолопоклонства. 
Я вам говорю як розумним: су-
діть ви самі, що кажу» (1 Кор. 
10, 14 – 15).

Юлія ГОЛОВЧИН.

Святкування Хелловіну: 
хіба проблема тільки в гарбузі?
З наближенням 1 листопада, а точніше ночі з 31 жовтня на 1 листопада, у багатьох масмедіа набирає 
оберту дискусія про актуальність та потребу святкування свята Хелловіна. Кожен свідомий христия-
нин на своїй сторінці у Фейсбуці виставив у червоному кружечку перекреслений гарбуз: «Християни 
не святкують Хелловін». В цій статті я хочу, як то кажуть, «копнути» трішки глибше і проаналізувати це 
питання дещо з іншої позиції.

Пам’ятай, що ти людина
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Запис в групи: 063-176-0825; 095-400-3135; 097-524-4260.

20-27 грудня: Марія Повч, Будапешт, 
Меджуґор’є, Відень. Ексклюзивна про-
грама, що включає в себе ночівлю в Буда-
пешті та Відні (в день храмового празни-
ка), а також три повних дні в Меджуґор’ї. 
Взимку додаткові нічні переїзди важче 
переносити, аніж в теплішу пору року. 
Саме тому тільки з нами зможете забез-
печити собі найкраще різдвяне паломни-
цтво до Меджуґор’я! Духовний провід та 
організація: о.Михайло Добровольський. 
Виїзд з Коломиї, Івано-Франківська, До-
лини. Пожертва: 180€+300 грн. (супро-
від, проїзд, проживання 5 ночей зі снідан-
ками (та обідами в Меджуґор’ї), медичне 
страхування) + 10€ екскурсії.

18-25 грудня — Свята Земля: Ви-
флеєм, Ейн-Карем, Йордан, Єрихон, 
Мертве море, Хайфа, Назарет, Кана 
Галилейська, Тавор, Єрусалим, Тель-
Авів. Виліт зі Львова/Києва. Пожертва: 
850/830$ (супровід, авіапереліт, про-
живання 7 ночей зі сніданками та ве-
черями, екскурсії) +50$ платні входи, 
чайові.

22-27 грудня Італія: Марія Повч, Бу-
дапешт, Венеція, Рим, Ватикан, Верона, 
Падуя, Єгер. Виїзд зі Львова. Пожерт-
ва: 225€ + 200 грн. (супровід, проїзд, 
проживання 3 ночі зі сніданками, медич-
не страхування) + 35€ екскурсії (тур
пакет).

Неправильно
 � Включати, виключати світло
 � У розстрочку
 � Співпадіння
 � Заказ
 � Учбовий
 � Я вибачаюся
 � Під відкритим небом
 � Відносини
 � Слідуючий
 � На рахунок

Правильно
 � Вмикати, вимикати
 � На виплат
 � Збіг
 � Замовлення
 � Навчальний
 � Вибачте мені, даруйте
 � Просто неба
 � Взаємини, стосунки
 � Наступний
 � Щодо
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український греко-католицький часопис

Оголошення

Для призадуми

Притча

Перша письмова згадка про село 
Пітрич датується 1405 роком. В селі 
здавна існував Успенський монастир, 
котрий був тісно пов’язаний із Кри-
лоським монастирем, однак за часів 
Австро-Угорщини був зруйнований, 
а всі монахи перебрались у Маняву. 

На той час в селі нараховувалося 
більше 40 дворів, та на сьогод-
ні тут і двадцяти не нарахуєш. 
Село розчерком пера було ви-
креслене з реєстру сіл та міст 
Незалежної України і на сьогод-
ні це просто вулиця Шевченка 
села Козина. Доживають 90-річ-
ні пенсіонери, заради яких та 
новонароджених громадян 
України ми громадою відновили 
наш маленький храм — прихис-
ток наших вірних.

МОЛИТВА

Якось катехит запитав дітей, чи 
вони моляться. 

— Скажи, чи ти відмовляєш вечірні 
молитви? 

— Так, звичайно. 
— А вранці також молишся? 
— Ні! 
— Чому?

Мова — душа нації!Мова — душа нації!

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

Мовні неохайності, що часто зустрічаються

Запрошую в різдвяні паломництва

— Бо вдень я нічого не боюся. 

Нерідко лише страх змушує нас до 
молитви. Це принижує і Бога, і нас.

Завдяки молитві сходить сон-
це. Молитва, постійна і кріпка, 
хай якою мовою промовлена, знає, 
що по той бік є Хтось, Хто на неї 
чекає, Хтось, Хто її слухає.

Бруно ФЕРРЕРО.

Бабуся 
і онук

Бабуся намагалася заспокоїти ма-
лого внука:

— Якщо ти будеш добре поводи-
тись, то підеш до раю! Якщо ж пово-
дитимешся погано, підеш до пекла! 

Тоді онук запитав:
— А як я маю поводитись, щоб піти 

на футбольний матч?

Поставте себе на місце іншої лю-
дини — це найперша умова для вста-
новлення стосунків. Надто часто 
дорослі говорять самі до себе і не 
зауважують потреб дитини.

Щиро запрошуємо Вас взяти 
участь в Архієрейській Службі Бо-
жій, яку очолить Митрополит та 
Архієпископ Івано-Франківський 
Володимир Війтишин. 

Початок Архієрейської Святої 
Літургії — об 11:30.

З повагою — громада села.

Шановні краяни!
Запрошуємо вас на освячення відновленого храму УГКЦ св. Ди-
митрія та з нагоди 614-ої річниці першої письмової згадки про 
село Пітрич Тисменицького району, яке відбудеться 8 листопада 
2018 року Божого за адресою: с. Пітрич, вул. Шевченка, 24. 




