
Хто замовив 
Катю Гандзюк?

4 листопада 2018 року, саме 
в той день, коли в Києві, у на-
шому Патріаршому соборі 

Воскресіння Христового завершу-
вав роботу ІІІ Всеукраїнський з’їзд 
мирян, Україну сколихнула трагіч-
на звістка: в одній з лікарень Ки-
єва після 3-місячної боротьби за 
життя внаслідок нападу з кисло-
тою померла активістка і радниця 
мера Херсона Катерина Гандзюк. 
Не буду переповідати, хто була ця 
світла людина, бо вже так чомусь 
у нас ведеться, що саме тоді, коли 
когось важливого і доб рого втрача-
ємо, лише тоді більше зацікавлює-
мося і дізнаємося все про цю лю-
дину. Тому цими днями від малого 
і до великого всі говорять про Катю 
Гандзюк, але її вже, на жаль, між 
нами немає. Схоже, як немає між 
нами Небесної Сотні і тисячі інших 
жертв від рук вчорашніх і сьогод-
нішніх «вовків в овечій шкурі». І на-
справді ми розуміємо, що вбили 
не лише конкретно Катю, Віталія 
Олешка, Павла Шеремета, Олек-
сандра Музичка, Георгія Гонгадзе, 
В’ячеслава Чорновола та ще ба-
гатьох інших, зокрема й мільйонів 
жертв голодоморів та політичних 
репресій, яких ми незабаром, 24 
листопада, молитовно вшановува-
тимемо. Вбивають насправді усіх 
нас, століттями вбивають голос, що 
прагне вирвати Україну з болота…

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

«Не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте  
тому, що імена ваші записані на небі»   (Лк. 10, 20).
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Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня

Цей тиждень в подіяхКолонка редактора

9 листопада
День української писем-
ності та мови.
День вшанування пам’ я ті 
Преподобного Несто ра-Лі - 
то писця (помер у 1114 р.) — 
автора 1-ї редакції «Пові-
сті временних літ».

9 листопада 1959 р.
у с. Демидівка Вінницької 
обл. народився Митропо-
лит і Архієпископ Івано-
Франківський УГКЦ Воло-
димир Війтишин.

11 листопада 
Всеукраїнський день мо-
литви за сиріт.

12 листопада 1944 р. 
відбулася інтронізація 
Мит рополита Йосифа 
(СЛІПОГО).

12 листопада 1950 р.
в концтаборі Абезь (біля 
Воркути) упокоївся в Бозі 
Владика Григорій (Лако-
та). Блаженний.

12 листопада 2012 р. 
упокоївся в Бозі Владика 
Михаїл (ГРИНЧИШИН) — 
Апостольський Екзарх для 
українців Франції, Швей-
ца рії та країн Бенілюксу.

12 листопада 1979 р. 
у Сикстинській Капелі від-
булася хіротонія о. д-ра 
Мирослава-Івана Любачів-
ського на Архиєпископа-
Митрополита Філадель-
фійського за участі Папи 
Івана Павла ІІ та Патріар-
ха Йосифа (СЛІПОГО).

13 листопада
100 років тому (1918) про-
голошено Західноукраїн-
ську Народну Республіку 
(ЗУНР). Її президентом 
став Євген Петрушевич 
(1863-1940).

15 листопада 1921 р.
народився о. д-р Іван Му-
зичка — ректор Україн-
ського Католицького Уні-
верситету в Римі, Ректор 
Колегії Святої Софії.

Світочі

Великий Архієрей  
нашої Церкви 
 стор. 4

Актуально!

Церква покликана творити,  
захищати і рятувати сім’ю-
родину стор. 5

Сакральне мистецтво

Західні естетичні прояви 
в іконах з колекції Музею 
мистецтв Прикарпаття стор. 7

«Сьогодні замало є лише ходити до церкви. Треба активно братися до 
діла», — звернувся Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав під час Літургії в Патріаршому соборі в день про-
ведення форуму «Відкриті двері УГКЦ».

Продовження на 3-ій стор.

Колектив видавництва «Нова Зоря» 
спільно з душпастирями та читачами 
газети щиросердечно вітають з днем 
народження Архієпископа і Митропо-
лита Івано-Франківської Архієпархії  
Кир Володимира ВІЙТИШИНА.

Ваше Високопреосвященство! 
Дорогий Владико! 

Хай Ваш небесний Покровитель — свя-
тий Володимир Великий – заносить 
наші молитви перед Престолом Божим 

за примноження для Вас Божих ласк, щоб 
Ваша багатогранна діяльність на благо нашої 
Церкви процвітала, щоб Всемилостивий Гос-
подь зсилав Вам щед ру допомогу у всіх Ваших 
архі пастирських починаннях і трудах на благо 
вір них та на славу Божу.

Многая і благая літа, дорогий Владико!

«Покликання до 
святості сьогодні»

— такою була тема III Всеукраїнського з’їзду мирян УГКЦ,  
який відбувся 3-4 листопада цього року в Києві.

Церква покликана 
творити, захищати 
і рятувати сім’ю-родину

Роздуми про ті відповідальності, які 
лежать на Церкві Христовій і на всіх 
християнах, які стосуються христи-
янських родин: творити, захищати 
і рятувати родину.

Вона тепер живе у Бозі
(Духовне зцілення та 
післяабортне примирення)

З благословення Глави УГКЦ Блажен-
нішого Святослава Шевчука Комісія 
УГКЦ у справах душпастирства охо-
рони здоров’я розробила пасторальну 
програму для духовно-психологічного 
супроводу осіб, що страждають від 
втрати ненародженої дитини. 

стор. 5

стор. 6
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Автором проекту пам’ятного знака є 
калуський скульптор Ігор Семак. Його 
встановили на вулиці, яка носить ім’я 
цього видатного уродженця Калуша. 

Чин благословення й освячення 
пам’ятного знака очолив декан Ка-
луський митрофорний протоієрей 
Михайло Бігун у співслужінні з о. Ан-
дрієм Челядиним, настоятелем греко-
католицької церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці на Загір’ї, та о. Федором 
Морозом, настоятелем храму Різдва 
Пресвятої Богородиці УПЦ КП.

Декан Калуський о. Михайло Бігун 
своє благословення розпочав з єван-
гельської теми про багача та Лазаря 
й продовжив сьогоденням:

— Листопадові дні — це дні поси-
леної молитви за померлих. І сьогодні 
благодать Духа Святого зібрала нас на 
парафії Загір’я, щоб вшанувати велико-
го сина України, обдарованого компози-
тора й диригента Івана Відоняка, — на-
голосив він, звертаючись до присутніх.

З ініціативою про встановлення 
пам’ятного знака землякові до Калусь-

кої міської ради звернулася міська ор-
ганізація ВО «Свобода». Місцеві депу-
тати ініціативу підтримали.

Ім’я Івана Відоняка та його діяль-
ність першим почав популяризувати 
краєзнавець Михайло Коломиєць. 
Його публікації про цю видатну осо-
бистість появилися ще на зорі неза-
лежності України в калуських газе-
тах «Зоря Прикарпаття» та «Дзвони 
Підгір’я». Це ім’я згадується і в крає-
знавчих книгах Михайла Коломийця, 
а також Миколи Когута.

Згідно з відомостями, які подають 
краєзнавці, Іван Відоняк народився 
в Калуші у 1894 році. Через шість років 
сім’я Відоняків переїхала до Канади, 
де перебувала до 1910-го. Після по-
вернення на батьківщину, Іван у 1913 
році вступив на навчання до Станіс-
лавської вчительської семінарії. Одно-
часно хлопець студіював уроки музики 
у відомого композитора Дениса Січин-
ського. Під час Першої світової війни 
він служив у Відні. Пізніше брав актив-
ну участь у створенні Січового Стріле-

цтва на Станіславщині, в чині хорун-
жого воював у лавах УГА. Випали на 
його долю й концтабори у Польщі. 

З 1920 по 1939 роки Іван Відоняк 
плідно працював на культурно-про-
світницькій ниві. Брав активну участь 
у створенні читалень, бібліотек, про-
водив навчання музики, організовував 
хори у близьких до Калуша селах — 
Підгірках та Студінці. До речі, в 1936 
році на фестинах у Рожнятові хор села 
Ріпного під орудою Івана Відоняка по-

сів перше місце. Певний час він пра-
цював у Судовій Вишні на Львівщині. 
З 1940 по 1945 роки Іван Відоняк ке-
рував церковними хорами в Калуші 
та Підгірках, писав духовну й світську 
музику. У 1951 році були заарештовані 
його два сини — Роман та Євген. Під 
час обшуку конфіскували й знищи-
ли багато творів композитора. Помер 
Іван Відоняк у 1977 році.

Дарія ОНИСЬКІВ,
м. Калуш.

МОЛИТВА  
ЗА ХОРОШИЙ ДЕНЬ 
НА РОБОТІ

«Залиши на Господа твою 
турботу, і він тебе підтри-
має: повіки не допустить, 
щоб справедливий захитав-
ся» (Псалом 55:23).

Боже, дай мені сьогодні:
енергію, необхідну для вико-

нання моєї роботи;
наполегливості, щоб зробити 

це добре;
самодисципліни, яка допомо-

же мені старанно працювати,
навіть якщо ніхто не побачить 

моєї роботи;
навіть якщо ніхто не хвалити-

ме мене за роботу;
навіть якщо ніхто не поважати-

ме мою роботу.
Самодисципліни, яка допомо-

же мені виконувати все якнай-
краще.

Доброзичливості, щоб зі мною 
було легко жити і працювати.

Допоможи мені сьогодні бути 
розрадою для сумних.

Допоможи мені бути другом 
для самотніх.

Допоможи мені сьогодні під-
тримати розчарованих.

Допоможи мені сьогодні допо-
могти тим, хто цього потребує.

Допоможи мені сьогодні зміц-
нити тих, хто слабкий.

Нехай  Святий Дух дає мені 
сили і мужності через Христа, 
Господа нашого. Амінь. 

Пам’ять

Колонка редактора

У Калуші відкрили пам’ятний знак Івану Відоняку
В останню неділю жовтня в житловому масиві «Загір’я», що нале-
жить до Калуша, відкрили пам’ятний знак видатному громадському 
діячеві, талановитому композитору, хорунжому Української Галиць-
кої Армії, учаснику створення Січового Стрілецтва на Станіславщи-
ні та композитору Івану Відоняку.

Закінчення. Початок на стор. 1.

Невже у нас така бездіяльна онов-
лена правоохоронна система, яка не 
те, що не може попередити злочин, 
але до того ж не в силі його розкрити? 
Відомі активісти по всій країні цими 
днями домагаються відповіді від пра-
воохоронних органів на предмет того, 
«хто замовив Гандзюк?». А вся кра-
їна разом з тим запитує: хто вбивав 
«Небесну Сотню», хто замовляв усіх 
інших активістів? На жаль, ми стає-
мо свідками того, що стан свободи 
слова, забезпечення свободи мирних 
зібрань, безпеки громадських активіс-
тів та політичних діячів невпинно по-
гіршуються. Останні місяці країну за-
хлиснула хвиля спланованих нападів 
на активістів, і ми спостерігаємо їх то-
тальне ігнорування з боку органів пра-
вопорядку, що починають діяти тільки 
під тиском громадськості. 

Щонайменше 55 нападів на гро-
мадських активістів було скоєно від 
початку 2017 року та понад 40 нападів 
за останні 12 місяців. Невже історія 
ще досі не навчила, що несправедли-
вість породжує ще більшу несправед-
ливість?! Невже не є очевидним той 
факт, що коли правоохоронна система 
не є в силі захистити людей, то в лю-
дях народжується бажання захищати-
ся самотужки?.. 

В такій загальнонаціональній на-
пруженій атмосфері цими днями 
в Києві, як зазначалося, УГКЦ прово-
дила ІІІ Всеукраїнський з’їзд мирян. 
Вкотре Мати-Церква нам пригадує, 
що саме свідомі і глибоко віруючі ми-
ряни разом із духовенством сьогодні 
покликані вносити світло Євангелії 
в найбільш моторошні сфери нашого 
суспільства… «Для вас є велике за-
вдання: своїм серцем запаліть міль-
йони сердець України», — закликав 
Блаженніший Святослав на завер-
шення Всеукраїнського з’їзду мирян. 

(Про перебіг з’їзду мирян читайте на 
3-ій сторінці).

Слава Господу — наші храми 
вщерть переповнені. Невже серед тих 
віруючих, що їх відвідують, не зна-
йдеться тих, хто, з’єднавшись з Хрис-
том, понесе світло Христове в сферу 
правоохоронних органів, судочинства, 
в політику, в бізнес, в медицину тощо? 
З одного боку, ми молимося в наших 
храмах за владу, а з іншого боку, бу-
дучи просвітлені християнським вчен-
ням, вимагаємо від влади на всіх рів-
нях належної відповідальності. Сьо-
годні ми, як ніколи, зобов’язані зрозу-
міти, що байдужість, корупція, навіть 
на найнижчих рівнях, несправедли-
вість, безвідповідальність розв’язує 
комусь руки, щоб нас вбивати. Так, 
на моєму рівні я не зміню всієї країни, 
але в радіусі моїх стосунків, змінюючи 
насамперед себе самого, я можу про-
демонструвати міні-модель омріяної 
держави. 

Немає на землі людини, яка б не 
отримала від Творця якоїсь більшої 
чи меншої влади. Тому, згідно з вчен-
ням Апостола Павла, всяка влада від 
Бога. Ні, не та влада, що вбиває своїх 
людей на майдані чи переслідує сві-
домо мислячих активістів. А влада — 
як установа, якій дається певне право 
володарювати над іншими, щоб забез-
печувати таким чином правопорядок 
та устрій в суспільстві. Хто ж отримав 
це право, але застосовує його в інших 
цілях, самозрозуміло, що не є від Бога.

Проте, як би там не було, кожен 
з нас створений на образ і подобу 
Божу, маючи розум і волю. Отож, ді-
ймо як розумні і вільні люди, зокрема 
під час наступних виборів. «Влада бо-
їться свободи в серцях набагато біль-
ше, ніж голодного бунту. Бо голодно-
го можна купити, а вільного — тільки 
вбити», — так мудро і глибоко вислов-
лювався світлої пам’яті наш Патріарх 
Любомир Гузар. 

Крім того, я бажав би поділитися 
у цьому контексті секретом багатої 
і щасливої країни від Владики Бориса 
(Ґудзяка), який він висловив у нещо-
давньому інтерв’ю для Пасторально-
міграційного відділу УГКЦ: «Хто має 
друзів чи знайомих політиків, чи олі-
гархів, перекажіть їм ці мудрі слова: 
Блаженніший Любомир бажав олігар-
хам часто ходити на похорон. Ми всі 
станемо перед Господом на суд. Від 
себе додам, що треба людей любити, 
тим більше треба за людей приносити 
жертву. Я бажаю всім нашим політи-
кам, щоб ніхто з них не збагатився на 
посадах, а щоб вони хоч трохи збід-
ніли — кожен з них. Якщо ми будемо 
бідніти, збагачуючи ближніх, ми буде-
мо мати щасливу країну». 

І на завершення, як би це критично 
й гостро не звучало, запрошую кож-
ного зокрема запитати у себе самого: 
чи саме не моя байдужість, даний або 
взятий хабар, несправедливість і без-
відповідальність замовили Катю Ган-
дзюк? 

Вічна їй пам’ять!
о. Іван СТЕФУРАК,

головний редактор.
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6 листопада цього року Блажен-
ніший Святослав взяв участь у Все-
українській безстроковій екологічній 
акції «Посади дерево миру», поса-
дивши дерево на Алеї миру біля Па-
тріаршого собору Воскресіння Хрис-
тового.

«Міжнародні організації гово-
рять, — наголосив Глава Церкви, — 
що Схід України належить до най-
більш забруднених вибуховими мате-

3-4 листопада 2018 року в Києві, 
у Патріаршому соборі Воскресіння 
Христового та Виставковому центрі 
на Лівому березі, пройшов ІІІ Все-
український з’їзд мирян. На з’їзд при-
було близько 250 учасників з усіх ек-
зархатів та єпархій УГКЦ в Україні. ІІІ 
Всеукраїнський з’їзд мирян присвяче-
ний пам’яті праведного митрополита 
Андрея Шептицького. Основна тема 
з’їзду: «Покликання до святості сьо-
годні».

Учасники в перший день шукали 
моделі реалізації покликання до свя-
тості в сучасному світі. Вірні намага-
лися знайти відповіді на питання, що 
таке святість для мене, у моєму що-
денному житті? Які сьогодні є трудно-
щі на дорозі до святості? Що я маю 
(ми маємо) сьогодні зробити в дорозі 
до святості, щоб досягти мети?

«Можна навіть бути святим політи-
ком і бізнесменом. Хоча бачимо, що 
політична та економічна сфера сус-
пільства найбільше заражені гріхом. 
Тому так потрібно, щоб наші миряни 
брали участь у політичному та еконо-
мічному житті своєї держави і вносили 
туди Божого Духа, звільняли від кай-
данів рабства перед злом», — з та-
ким закликом звернувся Отець і Глава 
Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав під час про-
повіді до вірних у Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового 4 листопада 
2018 року.

4 листопада в рамках ІІІ з’їзду ми-
рян відбувся форум «Відкриті двері 
УГКЦ». Під час форуму учасники пра-
цювали на шістьох панелях: Формація 
і апостолят мирян сьогодні; Вихован-

ню — так: родина, школа, неформаль-
на освіта, Церква і духовний супровід; 
Церква і суспільство: соціальна діяль-
ність УГКЦ; Соціально-відповідальний 
бізнес; Сучасні медіа і Церква; Сус-
пільно-політичні і моральні виклики 
сьогодення.

«Сьогодні замало є лише ходити 
до церкви. Треба активно братися 
до діла», — звернувся Отець і Глава 
УГКЦ Блаженніший Святослав під час 
Літургії в Патріаршому соборі в день 
проведення форуму «Відкриті двері 
УГКЦ».

«Християнство ніколи не зводиться 
лише до кодексу поведінки, лише до 
моральних законів і приписів. Христи-
янська віра є наслідком особистої зу-
стрічі з живим Богом, з Христом, який 
є тут між нами. Наша віра є наслідком 
тої дії, яку Бог вчинив мені і вам. По-
сланництво мирянина, — зазначив 
Глава Церкви, — можна описати сло-
вами: іди, вернися додому, до своєї 
родини, до місця своєї праці, свого 
служіння, до своєї життєвої дороги до 
неба, але дорогою розкажи всім усе 
те, що Бог учинив тобі».

Від Івано-Франківської Архієпархії 
у роботі з’їзду взяли участь 15 осіб: 5 
священиків та 10 мирян.

Своїми враженнями від участі 
у з’їзді поділився з нами о.  Микола 
Крушец,  Голова  комісії  у  справах 
мирян  Івано-Франківської  Архіє-
пархії.

«Під час роботи в гру-
пах ми обговорювали пи-
тання, чи можливо бути 
святим саме сьогодні? 
І дійшли висновку: так, це 
можливо! Святість — це 
покликання, це місія кож-
ної людини зокрема. Свя-
тість — це коли я живу, 
щоб подобатись Богові. 
У сучасному житті існує 
багато перепон до святос-
ті: егоїзм, байдужість, гор-
дість. Навіть багато моля-
чись, якщо людина зали-
шається гордою, мовляв, 
дивись, який я побожний 

християнин, то яка буде користь з такої 
молитви? Обговорювали з делегатами 
з інших міст таку закономірність, яку 
нерідко зустрічаємо при наших парафі-
ях: приділяємо велику увагу традиціям 

та обрядам. До прикладу: де маємо 
в церкві стати, як правильно тримати 
фани, яку свічку і де палити. Але мало 
звертаємо уваги на наші особисті сто-
сунки з Ісусом. Якими вони є, чи я йду 
вірною дорогою, чи роблю саме те, чого 
чекає від мене Господь. Ось що нас 
найперше повинно хвилювати. Повер-
таючись із з’їду зі своїми парафіянами 
(я є парохом церкви св. Андрія Перво-
званного у м. Калуші) переконались, 
що десь йдемо тією дорогою, до якої 
закликав всіх Блаженніший Святослав 
під час форуму. Глава нашої Церкви 
зауважив, що сьогодні замало ходи-
ти до церкви, потрібно активно діяти. 
Тому у нас на парафії ведемо активну 
роботу: це і праця з молоддю, функці-
онує «Карітас», який надає допомогу 
всім потребуючим. А нещодавно взя-
ли в оренду приміщення закинутого 
садочка, де хочемо облаштувати «Дім 
милосердя» для всіх немічних і преста-
рілих людей, які залишились без опіки 
близьких та рідних. 

Я закликаю всіх мирян активніше 
брати участь у таких з’їздах та фору-
мах також і на місцевому рівні, адже 
це чудова можливість поспілкуватись, 
обмінятись досвідом та духовно зрос-
тати».

Також своїми враженнями поділи-
лась ще одна учасниця з’їзду — Ма-
рина Ігнатьєва.

«Учасники з’їзду, спілкуючись між 
собою, дійшли висновку, що важливо 

не закриватись до ближніх та до Бога, 
не зважаючи на свої немочі та упад-
ки, будувати свої особисті стосунки 
з Господом. Чи сьогодні можемо бути 
святими? Так, але сучасний світ не 
вимагає від нас закритості та жертви. 
Мама, яка кожного дня з любов’ю го-
тує їжу для своєї сім’ї, вже стоїть на 
дорозі святості. Якщо ви сумлінно ви-
конуєте свою роботу, відмовляєтесь 
брати та давати хабарі, на своєму ро-
бочому місці боретесь з корупцією — 
ви вже прямуєте до святості.

Мені запам’яталось свідчення мами 
9-ти дітей. Вона розповідала, як відда-
вала під опіку Господу кожну свою ди-
тину у віці 18 років. Що це означало? 
Вона не проганяла їх з дому, але пе-
реставала надмірно ними опікуватись, 
залишала їм самим дорослішати, при-
ймати свої рішення, а в молитвах про-
сила Матір Божу опікуватись її дітьми 
та оберігати. Вона не побоялась від-
дати своїх дітей у віці 14-ти років до 
єзуїтської школи за кордон, адже зна-
ла, що вони будуть там під добрим на-
глядом та опікою Всевишнього. Шес-
теро дітей вже дорослих і їхнє життя 
склалось дуже добре».

Загалом усіх учасників з’їзду пере-
повнювало відчуття якогось свята, 
піднесеності та легкості. 

За підсумками ІІІ Всеукраїнського 
з’їзду мирян буде проголошено резо-
люцію та дорожню карту з’їзду.

Підготувала Віра БІЛА.

Людина і суспільство

Довкілля

Всеукраїнська  акція  «Посади 
дерево миру» була започаткова-
на Бюро УГКЦ з питань екології 
6 листопада 2016 року з метою 
привернути  увагу  до  катастро-
фічних  соціально-екологічних 
наслідків війни на Сході України 
і, об’єднуючись у молитві та ді-
лах милосердя стосовно Божо-
го  створіння,  внести  посильну 
лепту для їх подолання.

Чи можливо стати 
святим сьогодні?

ріалами частин земної кулі. 
Ми сьогодні хочемо разом 
посадити дерево миру, аби 
лікувати рани України, укра-
їнської землі і дбати про те, 
щоби наш спільний дім — 
Україна росла у мирі. Бо 
мир так само треба плекати, 
як людина плекає дерево».

Департамент інформації 
УГКЦ.

Про це роздумували учасники ІІІ Всеукраїнського з’їзду мирян у Києві.

Глава УГКЦ посадив у Києві дерево миру
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Підпільне висвячення
У 1978 році перед святом Покрови 

ми мали реколекції в підпільному домі 
в м. Брюховичі, що недалеко Львова. 
На другий день вночі були мої диякон-
ські свячення. Зайшли ми в сусідню 
маленьку кімнату, яка служила каплич-
кою. Замкнули на замок двері, щоб 
хтось випадково спросоння не загля-
нув. Бачу, як о. Софрон дістав звідкись 
акуратно складений омофор і одягнув 
його на чорну мантію, також десь по-
тайки заховану. Аж тоді я зрозумів, що 
о. Софрон — це єпископ. Я швидко 
клякнув, поклав руку на Святе Пись-
мо і повторив за Владикою Софроном 
присягу, що ніколи, ніде, нікому за жод-
них обставин не виявлю хто, коли і де 
мене святив. Аналогічно, наступної 
ночі я прийняв ієрейські свячення. 

Одного літнього вечора 1989 року в 
Бориславі, де я проживав на квартирі, 
приїхав наш підпільний протоігумен 
о. Василь Мендрунь і тихим голосом 
мені сказав, що владиці Софронові 
Дмитерку потрібно було дати канди-
дата на єпископа і вибір впав на мене. 
Прийнявши умову, що ніхто про це не 
буде знати задля добра Церкви і на-
роду, я нелегко дав згоду. Після моєї 
згоди на одній засекреченій квартирі 
я мав зустріч з владикою Дмитерком 
та прослухав «інструкцію з усіх правил 
безпеки», оскільки в будь-який момент 
КДБ міг заарештувати. Став чекати 
сигналу, коли і де має відбутися моя 
єпископська хіротонія.

14 серпня 1989 року я прийшов до 
хатини, що на околиці Львова, де про-
живав підпільний монах Теодозій Май-
кович (нині о. Іван Майкович, ЧСВВ). 
Пізно увечері приїхали по черзі ще троє 
в цивільному — Владики Софрон Дми-
терко, Іван Семедій та Іван Маргітич. 
На світанку в одній з кімнат притише-
ним голосом в цивільному одязі, лише 
в окремих єпітрахилях (а Святитель — 
в чорній монашій мантії та омофорі) 
розпочалася Свята Літургія з хіротоні-
єю. На початку Владика Софрон спокій-
но промовив: «Сину, клади руку на Свя-
те Письмо і присягай, що ніколи, ніде за 
жодних обставин не виявиш Єпископів, 
які висвятили тебе на єпископа». 

Владика Софрон, бачачи моє хви-
лювання, по-бать ків ськи мене обійняв 
і заспокоїв. Сказав чекати наступних 
вказівок щодо мого подальшого служін-
ня. Я поспішив на автобус до м. Трус-
кавця, де тоді працював інженером.

Свобода Церкви
З початком 1989 року, на світанку 

свободи нашої Церкви і народу, Єпископ 
Софрон Дмитерко перейшов на легаль-
не становище, ревно продовжуючи вико-
нувати свій архипастирський обов’язок. 

Перед Різдвом 1990 року уповно-
важений по релігійних культах Коло-
мийського райвиконкому (ці так звані 
«уповноважені» фактично керували 
православними церквами в Радян-
ському Союзі, зокрема й православни-
ми єпископами та священиками), за-
пропонував Владиці Софрону висту-
пити перед віруючими в Коломиї, в той 
час ще у православній церкві Святого 
Михайла після недільного Богослужін-
ня з проповідальниці і розповісти про 
підпільну Греко-Католицьку Церкву. 
Після короткого виступу Владики па-
рох поставив запитання до віруючих: 
«Хто за Греко-Католицьку Церкву, про-
шу підняти руки». Люди проголосува-

ли одноголосно. А вже 16 січня 1991 
року Папа Іван-Павло ІІ затвердив 
Владику Софрона Дмитерка ордина-
рієм Івано-Франківської єпархії. 

Владика Софрон ще раніше пере-
їхав до Івано-Франківська, щоб розпо-
чати відновлювати зовнішні офіційні 
структури Івано-Франківської єпархії та 
здійснювати керівництво єпархією. По 
вул. Коломийській, 36 Владика Софрон 
в половині будинку мав дві невеликі кім-
нати, одна з яких служила за каплицю, 
спальню і вітальню. Тут Владика при-
ймав також відвідувачів. У кімнаті, яка 
знаходилася на піддашші, проживали 

дві рідні сестри — 
Любов і Надія Стар-
жинські, які були 
підпільними сестра-
ми Служебницями. 
Вони були першими 
секретарками і вели 
всю домашню «кух-
ню». Це була перша 
канцелярія Владики 
і Єпархії.

Події розвивали-
ся швидко. Нас по-
відомили, що Все-
ленський Архiєрей 
Папа Іван-Павло ІІ 

запросив 10 владик катакомбної УГКЦ 
в Рим. Водночас скликав до Ватикану 
на 25 червня 1990 року також ycix на-
ших єпископів з діаспори на Позачер-
говий Синод об’єднаної УГКЦ.

Папа ставився до Владики Софрона 
з особливою увагою і симпатією. Вла-
дика справляв гарне враження у Вати-
кані на всіх, з ким довелося зустрічати-
ся. Нас запрошували для ознайомлен-
ня і приймали з цікавістю й пошаною. 
Владика Софрон дуже грамотно роз-
мовляв німецькою і особливо латин-
ською мовами, якою у Ватикані лише 
деякі спеціалісти можуть розмовляти. 

Часи Незалежності для УГКЦ
На початку 1990 року Владика Со-

фрон Дмитерко призначив мене рек-
тором відновленої Станіславівської 
(Івано-Франківської) семінарії, на той 
час першої в Україні. Був великий ду-
ховний голод і потреба в священиках 
після атеїстичної диктатури комуніс-
тичного режиму. Після виходу Церкви 
з підпілля був своєрідний «вибух ду-
ховності». Тоді на перший курс зголо-
силося біля 400 бажаючих. Це були 
юнаки різного віку, більшість з яких 
мали державну освіту і працю. Час-
тина з них уже були одруженого ста-
ну і виховували дітей. Найстарший 
семінарист мав 65 років. За декілька 
років всіх семінаристів було 800 з різ-
них областей України, оскільки була 
відкрита заочна форма навчання. До 
викладання Владика Софрон віднай-
шов і запросив знайомих священиків, 
які повернулися з ув’язнень і заслання, 
деякі закінчували передвоєнну Станіс-
лавівську семінарію і не встигли при-
йняти свячень. Викладали також деякі 
професори з місцевого університету 
з католицьким світоглядом. Ми почали 
запрошувати також професорів з-за 
кордону, які радо відгукнулися на наше 
прохання. Владика Софрон почав ви-
кладати пасторальне богословіє.

Була гостра проблема катехизації 
дітей і молоді. З цією метою був від-
критий катехитично-педагогічний фа-

культет для дівчат і монахинь, на яко-
му навчалося 400 студенток. 

У неділі та свята ми, троє владик — 
Софрон Дмитерко, Павло Василик 
і я — відвідували різні відновлені пара-
фії по цілій єпархії. В деякі дні доводи-
лося мати по три Архієрейські Літургії. 
Часто нас запрошували в різні навчаль-
ні заклади з лекціями для студентів 
і викладачів, з виступами на радіо, те-
лебаченні. Відчувався духовний голод 
після довголітньої атеїстичної диктату-
ри. Народ потребував духовного напо-
внення після опустошення своїх душ.

Останні дні Великого 
Архієрея нашого часу

Перебуваючи на служінні в Укра-
їні, а відтак і приїжджаючи з Риму, я 
постійно відвідував хворого Владику 
в його скромній обителі, яку він не хо-
тів міняти на приготовану єпископську 
резиденцію. До останньої хвилини 
свого життя він перебував під жерт-
венною опікою сестер Служебниць на 
вулиці Коломийській, 36.

На тривожне повідомлення сестер 
про важкий стан Владики Софрона, 
який вже дев’ять днів не приймав ні 
їжі, ні води, я поспішив до тихої оби-
телі сестер Служебниць відвідати до-
рогого моїй пам’яті і серцю, ще живо-
го, але згасаючого мого духовного на-
ставника і святителя, гадаючи, що це 
вже, можливо, остання наша зустріч.

Після довготривалої вечірньої про-
щальної зустрічі з Владикою Софро-
ном, у присутності о. Володимира 
Палчинського та сестер Служебниць, 
я попрощався та відбув на нічліг, до-
мовившись про ранкову Літургію о 
7.00 годині. Тривожний дзвінок сестер 
біля 5 год. ранку повідомив, що пере-
стало битися серце великого Архієрея 
нашої Церкви. Владика Софрон Дми-
терко на світанку заснув вічним сном.

Це сталося 5 листопада 2008 року 
Божого. Сколихнулася Галицька зем-
ля — до обителі сестер Служебниць 
в Івано-Франківську, що на вул. Коло-
мийській, де було миле й затишне при-
становище праведного і боголюбивого 
Архієрея Софрона, був посланий Ан-
гел Господній, щоб переселити Влади-
ку «на місце світле, на місце квітуче, 
на місце спокійне, де нема болі, печалі 
і зітхання, а життя безконечне». В цьо-
му куточку Галицького краю Української 
землі на 92-му році життя перестало 
битися серце великого Архієрея нашої 
Церкви Владики Софрона Дмитерка.

Владика Іриней БІЛИК, ЧСВВ 
Рим.

На світлинах: Владики Іриней 
Білик, Софрон Дмитерко та 
Павло Василик; Владика Софрон 
з молитвою на устах та в серці.

Світочі

Великий Архієрей нашої Церкви
(З НАГОДИ 10-Ї РІЧНИЦІ ПОВЕРНЕННЯ ДО ДОМУ ОТЦЯ НЕБЕСНОГО)

З незабутнім єпископом світлої пам’яті Владикою Софроном Дмитерком, ЧСВВ доля звела мене восени 1968 року. Але тоді ще ніхто не 
знав, що він уже був єпископом. Я розпочав навчання в Ужгородському університеті, проживав на квартирі, навпроти колишнього монас-
тиря ЧСВВ в домі родини монахині с. Теофіли Манайло. В той час до нас декілька разів приїздив о. Софрон Дмитерко. Був гарним спів-
розмовником, життєрадісним, привітним, цікавився різними питаннями навчання, життя, побуту. Був добрим порадником, все сприймав 
з оптимізмом і навіть з гумором. Завжди був солідно одягнений, в капелюсі, з портфелем. Він вирізнявся з-поміж інших священиків, які 
часто відвідували нас з Галичини чи з Закарпаття, високою інтелігентністю і одночасно великою простотою.

Наша кімната була велика, мала яких 30 метрів. Був невеликий круглий столик під стіною між вікнами. На ньому вранці чи пізно ввечері 
отець Софрон служив для нас Святу Літургію, з поспіхом, але дуже побожно і виразно, давав гарну науку. Отець Софрон мав нагоду по-
молитися і відпочити, коли ми навчались. Потім, коли ми приходили з занять, він нас запрошував у міське кафе на вечерю чи обід, що було 
немало важливим для студентів «зайвий раз» смачно і досхочу поїсти. Отець довго не затримувався, переважно наступного дня повертав-
ся нічним поїздом до Львова. Я відпроваджував його на вокзал. Він ділився спогадами про монаше життя і богословські студії. Про своїх 
переслідувачів не згадував і не тримав злоби ні на кого.
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Церква Христова в особі апос-
толів отримала від Господа 
Ісуса, після Його воскресін-

ня, особливу місію і про це читаємо 
у Святому Письмі: «Ісус же приступив 
і промовив до них: «Дана мені всяка 
влада на небі й на землі. Ідіть, отже, 
і зробіть учнями всі народи: христячи 
їх в ім’я Отця і Сина і Святого Духа; 
навчаючи їх берегти все, що я вам за-
повідав. Отож я з вами по всі дні аж 
до кінця віку» (Мт. 28, 18-20). 

Ісус Христос, відвічний Бог, стає 
в часі людиною і народжується від 
Діви Марії. Ісус народжується в ро-
дині,  звертаючи  увагу  людей  всіх 
часів на ту незмінну істину, що ро-
дина,  сім’я  —  це  особливе  місце 
і середовище, яке покликане дава-
ти життя дитині, виховувати дитину 
і готувати  її до самостійного й від-
повідального життя.

Тому Свята Церква чується відпо-
відальною у совісті за те, щоб піклу-
ватися про родину, а ця турбота про-
являється у її відповідальному став-
ленні до того, щоб родину  творити, 
тобто готувати молодих людей до від-
повідального створення родин; щоб 
родину  захищати від різноманітних 
сучасних нападів та атак на інституцію 
сім’ї; родину рятувати, коли вона по-
трапила у життєві бурі і не дає сама 
собі ради.

Отож, хочу сьогодні роздумати 
про ті відповідальності, які лежать на 
Церкві Христовій, тобто на нас з Вами, 
дорогі друзі, на священиках і на всіх 
християнах, які стосуються християн-
ських родин: творити, захищати і ря-
тувати родину.

Церква покликана 
«творити» родину

Ми живемо у часі, коли спостерігає-
мо неабияку «кризу» родинного життя. 
Часто люди (хлопець і дівчина) почи-
нають жити разом «під одним дахом» 
до вінчання — «на віру» — без Божого 
благословення (жити разом без він-
чання є важким смертним гріхом), без 
жодних цивільних зобов’язань одні 
перед одними (інколи навіть не укла-
дають цивільного шлюбу, так званої 
«розписки») і без батьківського бла-
гословення (батьки християни часто 
на це не мають впливу). Священики 
про це мало проповідують і навчають, 
батьки і родичі на це закривають очі, 
молоді люди заспокоюють свою со-
вість і оправдовуються тим, що, мов-
ляв, такі часи і так багато роблять, 
і так живуть, або ж знаходять для цьо-
го такий аргумент: «краще пожити 
і попробувати, чи ми підходимо один 
одному, аніж повінчатися і потім роз-
лучитися». І чисто по-людськи, вигля-
дає, що це правда, але якщо копнути 
глибше, то бачимо, що тут криється 
великий обман. Цивільна статистика 
показує, що серед тих подружніх пар, 
які розлучилися — 80% жили разом 
і пробували, але просто життя не ви-
йшло. І я, як священик, вже багато 
років готуючи наречених до вінчання, 
кожного разу переконуюсь у тому, що 
якщо Господь не «створить» родину, 

то родина не втримається. У світі є так 
багато спокус проти «святого родинно-
го подружнього життя», що людських 
сил замало, аби втриматися і пере-
тривати всі випробування.

Коли я кажу, що обов’язком Церк-
ви є «творити» родину, то тут маю на 
увазі і відповідальність родини-сім’ї, 
парафії і душпастиря-священика. 
Батьки-християни повинні від ди-
тинства готувати дітей і розказувати 
їм про можливі покликання у житті: до 
сімейного життя, до якого покликана 
переважна більшість людей, до бого-
посвяченого життя — монашества або 
ж до життя у дівичому стані (неодру-
женому). І коли говориться про родин-
не життя, то треба чітко пояснювати, 
що тут йдеться про одного чоловіка чи 
одну жінку, які би жили все життя «аж 
до смерті» у любові, вірності, чесності 
та послусі подружньому (остання обі-
цянка належить лише жінці). Бувають 
випадки, що батьки претендують, що 
Церква чи школа повинні виховати ді-
тей, закласти в них християнські цін-
ності, забуваючи, що все починається 
з родини. Парафіяльна  спільнота 
є співвідповідальною за «творення» 
християнської сім’ї, тобто приклад ін-
ших родин, які живуть на тій чи іншій 
парафії, відвідують той чи інший храм, 
є дуже важливий для формування 
свідомості наших дітей — майбутніх 
творців християнських родин. Свя-
щеник-душпастир має пряму відпо-
відальність за «створення родини», 
накладену на нього Святою Церквою 
через уділення Святого Таїнства Свя-
щенства і призначення його на ту чи 
іншу парафію для обслуговування Бо-
жого люду. Саме священик, який він-

чає ту чи іншу пару наречених, є пря-
мим відповідальним за навчання, під-
готовку молодят до таїнства вінчання. 

Кожен хлопець і кожна дівчина, які 
хочуть отримати таїнство вінчання 
у храмі і які покладаються на Госпо-
да Бога у їхній витривалості, пови-
нні завжди переживати і за те, чи їхні 
майбутні супутники життя також жи-
вуть таким життям молитви, чи спо-
відаються, чи приступають до Святого 
Причастя, чи родина є практикуючою 
християнською? 

Церква покликана захищати 
родину

Сьогодні у світі можна спостерігати 
цілеспрямовану атаку на родинні цін-
ності, така своєрідна боротьба проти 
традиційної родини — одного чоловіка 
і однієї жінки на все життя. Господь на 
початку світу сотворив родину, він со-
творив чоловіка, а потім побачив, що 
«не добре чоловікові бути самому» 
(Бут. 2, 18) і «з ребра, що його взяв від 
чоловіка, утворив Господь Бог жінку 
і привів її до чоловіка» (Бут. 2, 22). 

Читаємо у Катехизмі нашої Церк-
ви (857): «Господь Бог благословляє 
подружню любов і обдаровує її жер-
товністю та плідністю. Вона єднає 
двох — чоловіка і жінку — в одне ціле, 
яке людина не може роз’єднати: «Що, 
отже, Бог получив, людина хай не 
розлучає» (Мт. 19, 6). Церква також 
вчить, що «найважливішою метою 
подружнього життя є сопричастя 
чоловіка і жінки в любові, щоб, пере-
буваючи в ній, ще більше пізнавали 
Бога, що є Любов, і щоб в Його любові 
їхня любов була плідною». 

У  сучасному  світі  для  нищення 
віри  і моралі та загальнолюдських 
цінностей послуговуються різними 
фальшивими  «вченнями»  чи  ідео-
логіями. Величезну загрозу для кож-
ної людини і для родини несуть теорії 
ґендеру (від англійського gender — 
«рід», «тип», «стать»), які намагають-
ся зруйнувати сприйняття людської 
статевості як Божого дару, що природ-
но пов’язаний із біологічною відмінніс-
тю між чоловіком і жінкою, і таким спо-
собом знищують також і природнє ро-
зуміння сім’ї-родини — як стабільного 
і відповідального зв’язку одного чоло-
віка і однієї жінки; ці теорії також впро-
ваджують вільний спосіб співжиття 
та спілкування між людьми у статевій 
сфері. Тому кожен християнин пови-
нен знати, хто така людина і що таке 
родина, щоби не потрапити у пастку 
людей «зіпсутого розуму й позбав-
лених правди» (І Тим. 6, 5). А Церква 
покликана це все пояснювати людям, 
робити порядок в головах людей, бо 
порядок йде від Господа Бога, а хаос 
і безпорядок — від диявола.

Кілька думок про людину 
і про родину

А) Кожна людина є творінням Бога 
і її цінність полягає в тому, що вона 
сотворена «на образ і подобу Бога», 
має безсмертну душу і Господь, че-
рез посередництво батьків, дарував їй 
прекрасне тіло — чоловіче або жіно-

че. Читаємо у Біблії: «І сотворив Бог 
людину на свій образ; на Божий образ 
сотворив її; чоловіком і жінкою сотво-
рив їх» (Бут. 1, 26-27). 

Б) Особливим творінням Бога є по-
дружжя, бо чоловік і жінка, які стають 
одним тілом, є образом Божим. «Лю-
дина є особою, однаково чи то чоло-
вік, чи жінка, бо обоє створені на об-
раз і подобу особового Бога. Кожна 
з обох статей із рівною гідністю, хоча 
різним способом, є образом сили і ніж-
ної любові Бога» (ККЦ, 2334-2335). 

В) Церква вчить, що «створені на 
образ єдиного Бога, наділені такою 
самою розумною душею, усі люди 
мають ту саму природу і те саме по-
ходження… усі мають рівну гідність» 
(ККЦ, 1934).

Г) Статевість, як даний під час со-
творення Божий дар бути чоловіком 
або жінкою, інтегрально охоплює всі 
природні виміри існування людської 
особи: тіло, душу та дух. Особа по-
кликана прийняти виражений у її статі 
Божий задум щодо себе — оскільки 
стать не залежить від людського ви-
бору — та втілити його у своєму житті. 
Людська статевість — це природний 
Божий дар і саме в ній відкривається 
радість бути співтворцем. Ґендерна 
теорія представляє схиблені поняття 
про статевість, а відтак і про родину. 

Д)  Основою ґендерних теорій є 
розрізнення між біологічною статтю, 
даною людині від зачаття, та ґенде-
ром — певним особистим вибором 
сексуальної поведінки. Згідно з цією 
теорією, статева приналежність біль-
ше не вважається даром Божим, а де-
кларується предметом особистого 
вибору людини. Статева ідентичність 
базується на біологічній психофізичній 
дійсності, гендерна відмовляється від 
бінарності (чоловік або жінка) на ко-
ристь широкої та довільної гами само-
ідентифікації. Отже, стать — природне 
явище, а ґендер — дійсність психічного 
самосприйняття, часто зумовлена сус-
пільним впливом. Таке відокремлення 
та протиставлення статі й ґендеру є 
небезпечним, бо спотворює традиційні 
устої суспільства, основані на Божому 
і природному законі.

Церква покликана рятувати 
родину

Церква і її представники священики 
мають святий обов’язок не лише «тво-
рити» родину і залишити її на «само-
буття», але супроводжувати її, піклую-
чись про їхній духовний супровід, про 
те, як молодята переживають перші 
роки їхнього подружнього життя, чи 
моляться разом, чи не пропускають 
недільної Служби Божої. Пастир по-
винен знати своїх овець і турбуватися 
про їхні потреби, як каже Папа Фран-
циск, «пахнути» вівцями, тобто знати, 
чим живуть його вірні.

Церква завжди стоїть на стороні 
збереження родини, бо Церква тво-
рить родину, захищає і покликана ря-
тувати її у небезпеках та «бурях» жит-
тєвого плавання.

Тому, дорогі друзі, стараймося за-
вжди молитися за наші християнські 
родини, дякувати Богові за наших 
батьків — тата і маму, без яких нас 
би не було, і пам’ятати, що основою, 
фундаментом родини повинен бути 
Господь Бог, Свята Матір Церква, 
а засобами для витривалості у цьому 
стані життя є молитва, Свята Сповідь 
і Святе Причастя.

о. Йосафат БОЙКО, ВС

Актуально!

Церква покликана творити,  
захищати і рятувати сім’ю-родину
«Як колись в Україні сім’я врятувала Церкву, так тепер святим обов’язком Церкви є врятувати сім’ю»

(Блаженніший Святослав)
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— Отче  Руслане,  що  означають 
слова «пережити втрату»? 

— У випадку аборту дуже часто ка-
жуть, що то був згусток клітин, що то 
ще не була людина. Часто особи, які 
пережили втрату, замикаються в собі. 
Жінка має визнати, що вона втратила 
дитину, яка є частиною їхнього роду. 
Людина може часто ходити до сповіді, 
але не примиритись зі своїми кривдни-
ками, тими, хто змусив її вчинити гріх 
аборту. Часто людина не може про-
стити собі, звинувачуючи себе в тому, 

що стався викидень або дитина по-
мерла в її лоні. Щоб собі простити, 
вона повинна примиритись з Богом, 
пробачити своїм кривдникам, тим, які 
спонукали її до гріха, і примиритись із 
втраченою дитиною.

— Часто  батьки  запитують,  а  де 
перебуває  душа  їхньої  ненародже-
ної та неохрещеної дитини…

— Папа Іван Павло ІІ в енцикліці 
Evangelium Vitae № 99 звертається до 
жінок: «Отець усього милосердя чекає 
на вас, щоб подарувати вам своє про-

щення і мир 
у таїнстві при-
мирення. Ви 
зрозум ієте , 
що нічого ще 
не втраче-
но, і зможете 
п о п р о с и т и 
пробачення 
у своєї ди-
тини: вона 
тепер живе 
у Бозі».

Якщо лю-
дина відпус-
тила та при-
мирилась зі 
своєю втра-
ченою дити-
ною, то пе-
режила біль 
втрати. Якщо 

стаються викидні, то немає похорону 
та прощання. А дані реколекції нашої 
програми «Місії Рахиль» якраз перед-
бачають прощання, примирення, еле-
менти похорону дитини. 

— Як  примиритись  батькам,  які 
дуже прагнули мати немовля, а ва-
гітність закінчилась викиднем?

— Жінки часто себе звинувачують, 
шукають причин, чому так сталось. 
Потрібно ставити питання: як жити 
далі? Вони можуть молитись за своїх 
ненароджених дітей, бо вони є в Бозі. 
Своїм іншим дітям у старшому віці роз-
казати, що у них міг бути братик або 
сестричка, але не народився. Потріб-
но плекати своє родове дерево, згаду-
вати про цих дітей. Можна дев’ять мі-
сяців молитись за іншу зачату дитину, 
духовно її усиновити, наприклад, мо-
литись щодня 10 «Богородице Діво». 
Важливо свідчити своїм життям, що 
ми є за життя, а не проти нього. По-
дякувати Богові за те її коротке життя, 
дати ім’я дитині.

— Як  можна  простити  кривдни-
кам? Тим, хто змусив жінку зробити 
аборт?

— Важливо їх ідентифікувати: чи це 
чоловік, чи батьки, чи суспільство, чи 
економічна ситуація. Найкраще з крив-
дником проговорити, сказати про свій 
біль, свої емоції. Якщо не виговорити 
свій біль, не простити, не почути слів 
пробачення, то псуються стосунки. 

Люди багато років живуть з тим болем. 
А коли його проговорюють, може на-
стати зцілення, і ту пустоту Господь 
може заповнити своєю любов’ю та 
милосердям. Коли страшно говорити, 
то можна написати листа, прочитати 
вголос собі самому і спалити.

— Які  подальші  плани  «Місії 
Рахиль»,  програми Комісії  УГКЦ 
у  справах  душпастирства  охорони 
здоров’я?

— 26-30 листопада в Івано-Фран-
ківській Митрополії ми організовуємо 
семінар-тренінг «Жива Надія» щодо 
зцілення постабортної травми та її на-
слідків, психологічної адаптації жінки 
(і її близьких) після аборту. Все відбу-
вається конфіденційно. Учасники вже 
набрані. Вони будуть майбутніми тре-
нерами, які працюватимуть на місцях. 

Маємо молитовні дні, коли згадуємо 
про цих дітей. Друга субота Великого 
посту присвячена Дню пам’яті аборто-
ваних дітей; Неділя по Різдві — день 
парафіяльної молитви за зцілення ма-
терів та родин, які втратили дитину; 7 
квітня, у свято Благовіщення — День 
подяки за дар життя. 

Ми створили Інформаційно-кон-
сультативний центр, куди можна те-
лефонувати (096 948 98 69) і отри-
мати пораду тим, хто пережив втрату 
дитини. Якщо хтось шукає допомогу 
і не знає, з ким можна поговорити, 
можна отримати консультацію. Кон-
сультант розкаже, до кого звернутись 
в їхньому місті. У Facebook є сторін-
ка missiorachel, де міститься корисна 
інформація. За необхідності можна 
зустрітися зі спеціалістом із надання 
психологічної допомоги. Ми готові вас 
вислухати та допомогти у пережитті 
втраченої дитини.

А на завершення хочу сказати сло-
вами пророка Єремії (31,15-17). Ра-
хиль плаче за своїми дітьми, розва-
жатися не хоче, бо їх уже немає. Так 
говорить Господь: «Годі тобі вже рида-
ти та голосити, хай очі твої сліз не про-
ливають! Є бо нагорода за біль твій. Є 
ще надія для потомства твого».

Розмовляла Юлія БОЄЧКО.

Впродовж тижня діти розважали над 
темою «Сотворення світу». Повчаль-
ну і водночас розважальну програму 
підготували для дітей керівник парафі-
яльної спільноти «Добре серце» Ірина 
Фреїшин, катехит Марія Іванус, духо-
вний супровід здійснював о. Микола 
Фреїшин. Допомагали в проведенні 
занять також восьмикласниці сестрич-
ки Ліля та Юля Озьмінські, катехити 
Галина Ланюш та Христина Глушко.

Майже 40 дітей мали справжнє свя-
то спілкування, веселощів і духовно-
го зростання. Протягом цілого тижня 
вони вивчали Біблію, нові пісні, танцю-
вали банси, брали участь в руханках, 
малих та великих іграх, різних квестах. 
Захоплюючі катехизаційні науки що-
дня по-новому відкривали для дітей 

Бога та людину, яку Господь створив 
на свою подобу. Також на дітей очі-
кували перегляди біблійної анімації, 
участь у різноманітних майстер-кла-
сах, командних іграх.

Кожен день розпочинався й закін-
чувався молитвою, діти брали участь 
у Божественній Літургії, приймали 
Святе Причастя, дізнавалися про 
церкву як будівлю, її внутрішній устрій. 
Вони побували на хорах катедрально-
го собору, тут співали пісні, які вивчи-
ли під час «Осінніх канікул з Богом». 

Особливо запам’яталося дітям те-
атралізоване дійство «Царський ве-
чір», яким завершився останній день 
канікул. Добрі Ангели приймали в свої 
обійми дітей і нагадували їм про те, 
що Бог створив і любить кожного з них 

і всі ми перебуваємо в Його опіці. На 
завершення всі отримали корони 
з доб рими чеснотами, про які йшло-
ся в останній день осінніх зустрічей 
з  Богом.

«Осінні канікули з Богом» — це ма-
ленькі кроки до Бога, це прекрасна 
нагода, щоб привести своїх дітей у Ка-
техитичний центр для батьків, які пра-
цюють. Бо тут діти не тільки були під 

наглядом, вони проходили катехиза-
цію і вчилися бути дружніми, справед-
ливими, чесними та відповідальними 
один за одного. Кожного дня вони від-
кривали для себе неосяжний світ Бо-
жої Любові. 

Це вселяє надію, що стежка, по якій 
вони ходитимуть до Божого храму, ні-
коли не заросте.

о. Микола ФРЕЇШИН.

За життя!

Якщо ви страждаєте після втрати ненародженої дитини (через викидень, поза-
маткову вагітність, народження мертвої дитини, аборту, процедури штучних за-
пліднень), то запевняємо: допомога є! 
З  благословення  Глави  Української  Греко-Католицької  Церкви  Блаженнішого 
Святослава Шевчука Комісія УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров’я 
розробила пасторальну програму для духовно-психологічного супроводу осіб, 
що страждають від втрати ненародженої дитини. 
Розмовляємо з головою цієї комісії о. Русланом П’ястою, який нещодавно по-
вернувся зі Львова, де відбувались реколекції для осіб, які живуть з такими ра-
нами. 

Вона тепер живе у Бозі
(Духовне зцілення та післяабортне примирення)

Дозвілля

Осінні канікули з Богом
З 29 жовтня по 2 листопада 2018 року з благословення настоятеля 
Архікатедрального і Митрополичого собору Воскресіння Христово-
го митр. прот. Юрія Новицького в Катехитичному центрі проходили 
«Осінні  канікули  з Богом». Вони  відбулись  під  гаслом:  «Пізнаємо 
Бога, розважаємось, творимо». 
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Сакральне мистецтво

R R R R R

Парафіяни церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці смт. Делятин Коломийської 
Єпархії вітають з днем народження

о. Тараса СТЕЛЬМАЩУКА.
Всечесний отче, не-
хай Господь щедро 
обда ро вує Вас та 
Вашу родину 
здоров’ям, радістю, 
щастям, усіма потріб-
ними ласками, скріп -
люючи і надихаючи 
Вас на подальшу пра-

цю у Божому винограднику, а Мати Божа 
огортає своїм покровом.

R R R R R

Парафіяни церкви св. Арх. Михаїла 
с. Тязів Єзупільського деканату щиро ві-
тають з днем Ангела

о. Дмитра КУБАЦЬКОГО.
Хай Ангел допоможе 
крокувати стежками 
життя,
А Господь подарує 
долю мрії,
В день іменин хай 
серце переповнять 
почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє.
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають звідусіль
З днем Ангела найщиріші привітання!

R R R R R

Парафіяни храму Різдва Пресвятої 
Богородиці с. Берлоги Рожнятівського де-
канату щиросердечно вітають з днем Ан-
гела свого пароха

о. Дмитра ХАЛУСА.
Всечесніший отче, 
прийміть від нас 
сердечні вітання та 
щонайкращі побажан-
ня здоров’я, радості 
й добра, світлих ду-
мок, душевного теп-
ла, привітних по-
смішок внучат, корис-

них буднів. Щиросердечно дякуємо Вам за 
ревну працю в Христовому саду, за добре 
серце і любов до парафіян, за щирі науки, 
які вже дають рясні плоди, за те, що 
вселяєте у наші серця віру, надію і любов.

R R R R R

Парафіяни церкви св. Дмитрія с. Кос-
мач Солотвинського деканату вітають 
з днем народження та днем Ангела

о. Дмитра ДЯКУНА.
Дорогий отче, прийміть 
щонайкращі побажан-
ня добра, миру, злаго-
ди, благополуччя. Дя-
куємо Вам за молитву 
і молимось повсякчас-
но за мудре служіння 
на добро людей і на 
славу Господню. Хай 

Господь обдаровує Вас міцним здоров’ям, 
радістю, натхненням до праці, всіма ласка-
ми і щедротами на довгий вік, на многії літа! 

R R R R R

Парафіяни храму св. Арх. Михаїла 
с. Яблунька Солотвинського деканату 
щиро вітають з днем Ангела

о. Дмитра ХЕРМАНЧУКА.
Всечесний отче, молитовно просимо 

у Господа, щоб Ваше серце завжди залиша-
лося чистим і відкритим на потреби вірних, 
щоб на життєвому шляху горіли вогні віри 
й надії, а для парафіян Ваша щира молитва 
й добре слово дарували радість і натхнен-
ня, щоб усі починання й зусилля мали ви-
соку заслугу в небі та повагу серед людей.

Бажаємо Вам повноти Божої благодаті, 
міцного здоров’я та рясного Господньо-
го благословення на подальше плідне 
служіння на Христовій ниві.

Греко-католицька гро-
мада церкви Непо-
рочного Зачаття 
Пресвятої Діви Марії 
с. Луквиця Солот-
винського деканату 
вітає з днем Ангела 
свого пароха

о. Дмитра ХЕРМАНЧУКА.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, Божо-

го благословення, творчих ідей і наснаги 
у Вашій священичій праці. Хай Ангел-хо-
ронитель невідступно буде біля Вас як 
Ваш натхненник і охоронець!

R R R R R

Парафіяни церкви св. Володимира Ве-
ликого с. Посвірж Букачівського деканату 
вітають з днем народження

о. Андрія КОРОЛЯ.
Дорогий отче, 
прийміть від нас сло-
ва подяки й любові за 
Вашу працю. Заноси-
мо до Бога молитви, 
щоб дарував Вам 
здоров’я, силу, му-
дрість і надалі засіва-
ти Христову ниву до-

бірними зернами Божого Слова. Хай Пре-
свята Богородиця повсякчас опікується 
Вами. Хай Ваше служіння буде нагоро-
джене на землі любов’ю, добротою, люд-
ською пошаною, а на небі — вінцем вічної 
слави.

R R R R R

Парафіяни храму Різдва Пресвятої Бо-
городиці с. Церківна Болехівського дека-
нату щиро вітають з днем народження 

о. Володимира ЮРКІВА.
Дорогий отче, у цей святковий день 

дозвольте Вас щиро привітати, здоров’я 
побажати на все життя, на довгий вік. 
Нехай Господь за молитвами Пречистої 
Діви Марії зсилає Вам свою благодать 
за Ваше добре серце, за щоденну мо-
литву, за те, що твердо стоїте на Петро-
вій скелі і впевнено несете духовну місію  
в народ.

Вітаємо!

Через пізнання Бога українська 
людина щиро і назавжди полюбила 
Бога. Із самого початку життя у Христі 
і з Христом українська людина бажа-
ла, щоб її любов до Бога виражалася, 
по-перше, через євангельську любов 
Ісуса Христа, по-друге, через образ, 
який випромінював доброту, ласку 
і любов. Ікона, яку хотів мати перед 
своїми очима українець, не повинна 
наганяти страх, не повинна бути суво-
рою, страшною: з очей, з кожної риси 
обличчя святого повинна випроміню-
ватись любов, а значить спонука й за-
охота до щирої молитви.

Краса врятує світ — казали й писа-
ли мудреці в різні віки на Заході Єв-
ропи. Відданість українців красі була 
не останньою серед спонук зректи-
ся міфічного язичництва й віддатися 
розумом, серцем, усім єством істині, 
любові, красі християнської релігії. 
Саме тому вибір українців після XVI 
ст. був спрямований на західноєвро-
пейське малярство з його естетични-
ми  ідеалами.

Вмістилищем, де зберігаються іко-
ни з явними європейськими вподо-
баннями, став Музей мистецтв При-
карпаття — визначний культурно-мис-
тецький центр Прикарпаття. Відкриті 
для популя ризації фонди музею да-
ють добру нагоду фахівцям для сис-
темного вивчення зібраних тут ікон із 
явним західноєвропейським естетич-
ним впливом.

Барокова школа. Ікона «Ecce Homo». 
XVII (?) ст. Полотно, олія. 71х55. 

У XVIII столітті в українській іко-
ні з’являються сюжети, запозичені 
у майстрів західноєвропейського мис-
тецтва, як, наприклад, іконографічна 
сцена «Ecce Homo», яка походить із 
римо-католицького середовища. Цей 
сюжет був поширений також в укра-
їнській гравюрі та гаптуванні. Іконо-
графія має декілька варіантів, хоча її 
відмінності стосуються окремих дета-
лей, як це демонструють дві ікони з 
колекції Музею мистецтв Прикарпат-
тя. Якщо одна із них несе виразний 

відгомін малярства італійської Болон-
ської школи (зокрема, кількох образів 
майстра Guido Reni), то автор іншої 
інтерпретує її в традиціях елегантного 
барокового малярства.

У XVIII і ХІХ століттях в Україні пра-
цює чимало італійців — архітекторів, 
мистців, тому розвивається тяжіння 
до італійського сакрального мисте-
цтва розмаїтих сюжетів. Набувають 
популярності євангельські картини 
та ікони усталених сюжетів. Появля-
ється низка образів Пресвятої Бого-
родиці як Мадонни, ілюстративні сю-
жети зі святих Євангелій про земне 
життя Господа Бога і Спаса нашого 
Ісуса Христа, його чуда. Таким чином, 
сюжет про «Воскресіння над Гроб-
ницею» — стовідсотково відповідає 
ренесансній і бароковій іконі Західної 
Європи. Яскравим прикладом такого 
західноєвропейського письма є ікона 
вівтаря «Воскресіння Христа з атри-
бутами страстей» Антона Залуського 
(1847 р.).

«Воскресіння Христа з атрибута-
ми страстей» — шедевр галицького 
академізму з латинськими вкрап лен-
нями. Образ написано згідно з кра-
щими традиціями європейського 
сак рального живопису. За ілюстра-
тивною природою твір А. Залуського 
цікавий своєю непритаманністю ві-
зантійському класичному іконогра-
фічному сюжетові про Воскресіння 

Христа. Автор «наділяє» воскресло-
го Христа досконалими фізичними 
даними ― це натяк на довершеність 
Ісуса як Богочоловіка, в якому немає 
місця химерному чи якійсь ваді. Осо-
бливо ретельно художник прописав 
обличчя Спасителя за ознаками ре-
несансно-барокового прототипу. Гар-
монійно доповнюють сюжет символи 
страждань Божого Сина та широкі 
надписи донаторів.

о. Віталій КОЗІНЧУК,
доктор філософії, член Національної 

спілки художників України,
провідний науковий співробітник
Музею мистецтв Прикарпаття.

(Продовження в наступному числі).

ЗАХІДНІ ЕСТЕТИЧНІ ПРОЯВИ В ІКОНАХ  
з колекції музею мистецтв Прикарпаття
Сьогодні  українське  іконографічне  мистецтво  переживає  час  свого 
нового  відродження  та  духовного  оновлення;  українське  церковне 
мистецтво в XXI столітті повинне прагнути віднайти своє давнє міс-
тично-сакральне коріння, яке тяжіє до правдивого пізнання Бога, Який 
завжди живе і є прославлений у серцях та душах українського народу.

Ікона вівтаря «Воскресіння Христа 
з атрибутами страстей». 1847 р. 
Полотно, олія. 153х81. 
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Виходить щотижня

український греко-католицький часопис

Вітаємо!

Для призадуми

«Веселе серце — ліки до-
брі, а дух прибитий вису-
шує й кості» (Припов. 17, 22).

Лікар мовить до космо-
навта:

— Операція буде важ-
кою, давайте помолимося. 

Космонавт відповідає:
— Я багато разів літав 

у космос і жодного разу 
Бога не бачив! 

Лікар:
— А я скільки робив 

операцій на мозку, жодно-
го разу не бачив думки.

Мова — душа нації!Мова — душа нації!

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

Мовні неохайності, що часто зустрічаються

Колектив видавництва «Нова 
Зоря» щиросердечно вітає 
з днем народження 
о. Йосафата БОЙКА, ВС.

Дорогий отче, складаємо Вам ко-
лосистий сніп найсвітліших привітань 
та побажань, перев’язавши його пе-
ревеслом нашої шани, молитовної 
подяки й любові до Вас. Ваша свя-
щенича нива завжди засіяна зернами 
Євангельського світла самопосвяти. 
Нехай дар Вашої священичої гідності 
квітне постійно багатьма чеснотами, 
хай Богом дане священство дарує 
Вам радість і силу. Хай Матір Божа 
провадить кожен Ваш крок і оберігає 
на життєвих стежинах на многії і благії 
літа!

Милосердя

Все починається з моменту, коли 
дітки у інтернатах пишуть листи до 
святого Миколая, які згодом надхо-
дять до офісу Мальтійської Служби 
Допомоги (МСД). Такого листа до 
святого Миколая можна отрима-
ти в приміщенні МСД за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Лесі Укра-
їнки, 1 (навпроти Катедрального со-
бору). 

Допомогти святому Миколаю ще 
можна так: молитись за дітей та 
не бути байдужими до їх проблем; 
стати волонтером МСД; придбати 
одяг, взуття, книги, шкільне при-
ладдя, засоби гігієни, ігри, забавки, 

спортивний інвентар та ін.; розмістити 
скарбничку для пожертв у своєму ма-
газині, аптеці, кафе тощо; приєднати-
ся до групи «Святий Миколай іде до 
сиріт» у соцмережах і запросити своїх 
друзів; надати транспортну підтрим-
ку; скласти грошову пожертву в офісі 
МСД або ж у мальтійські скарбнички; 
перерахувати кошти на розрахунко-
вий рахунок МСД; завітати самому до 
сирітського закладу.

Помічником святого Миколая може 
стати кожен, просто необхідне Ваше 
бажання!

Чекаємо на Вашу допомогу!

Багато років поспіль, ще задовго до свята Миколая, Мальтійська 
Служба Допомоги розпочинає традиційну акцію «Святий Мико-
лай іде до сиріт». Метою акції є приготування подарунків дітям та 
сиротам, які проживають в інтернатах і дитячих будинках Івано-
Франківська та області до дня святого Миколая, а також забезпе-
чення їх речами першої необхідності.

Святий Миколай  
чекає на своїх помічників

Паломницький відділ «Байдюк-тур» 
запрошує в духовно-відпочинкові паломництва:

Чекаємо ваших дзвінків: 099-230-7007; 063-230-7007.
Прощі відбуваються під духовним супроводом священика.




