
та різкого і несподіваного зростання 
ціни на послуги Укрпошти вартість 
передплати нашої газети на наступ-
ний рік все-таки вимушено зростає. 
Вона становитиме 26,20 грн. на мі-
сяць — через відділення Укрпошти, та 
19 грн. — через редакцію. 

Ми щиросердечно дякуємо Вам, що 
Ви усі ці роки не розлучаєтеся з улюб-
леною газетою. Просимо Вас і надалі 

залишатися з нами, передплативши 
газету на 2019 рік. 

«Нова Зоря» може стати чудовим 
подарунком для Ваших батьків, дітей, 
похресників та ближніх, які не мають 
змоги самі собі передплатити газету. 
Передплатіть її всім тим, кому би Ви 
просто хотіли розповісти про Бога. 

Запрошуємо Вас і надалі надсилати 
на адресу редакції новини про різні за-

ходи у вашому парафіяльному житті, 
які могли би стати прикладом для ін-
ших парафій та заохоченням для тих, 
котрі переживають певні труднощі. 

Молимося за Вас і просимо:  
допоможіть нам не розлучатися 

з Вами і в наступному році!

о. Іван СТЕФУРАК та вся редколегія.

Дорогі 
наші читачі 

християнського 
часопису  

«Нова Зоря»!

Ось і приходить майже до за-
вершення ще один рік, який 
ми провели разом з Вами! 

Протягом цього року ми намагалися 
надати «Новій Зорі» омолодженого 
обличчя, зробивши її частково повно-
колірною, збільшивши кількість сторі-
нок та доповнивши цікавими темами 
сьогодення. Звісно, усе це зумовило 
зростання витрат, проте редакція сві-
домо не піднімала ціну на передпла-
ту, всіма силами залучаючи додаткові 
зовнішні чинники фінансування. І нам 
з Божою допомогою вдалося успішно 
прийти до кінця року. Кількість наших 
передплатників за останній рік значно 
зросла і це спонукає нас до ще біль-
ших зусиль. 

Духовний оптимізм у вирі щоден-
них турбот і негараздів — це наше 
кредо, з яким ми намагаємося прихо-
дити щотижня до ваших домівок. Але, 
на жаль, і ми не є відірвані від про-
блем сьогодення, зокрема економіч-
ної ситуації. З прикрістю констатуємо 
факт, що на фоні невпинної інфляції, 
подорожчання витратних матеріалів 

15 листопада 2018 р. Б.  
число 43 (1237)

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

«Коли хтось приходить до Мене і не знелюбить свого батька й матір, жінку,  
дітей, братів, сестер, та ще й своє життя, той не може бути моїм учнем»    (Лк. 14, 26).

у к р а ї н с ь к и й  г р е к о - к а т о л и ц ь к и й  ч а с о п и с

Священичі родини

Бахталовські  
зі Стопчатова 
 стор. 4

Людина і суспільство

Як християнам реагувати  
на хамство? 
  стор. 5

Наше здоров’я

Цукровий діабет.  
Як не захворіти? 
 стор. 6

На допомогу громаді

Інспектор праці в органах 
місцевого самоврядування 
  стор. 7

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

Цей тиждень в подіях

Колонка редактора

17 листопада 1869 р. 
народився о. Климентій (Казимир) 
Шептицький — Архимандрит монахів 
Студитів, брат Праведного Митропо-
лита Андрея, посол до Галицького 
сейму та Віденського парламенту. 
Блаженний.

17 листопада 1947 р.
у київській в’язниці упокоївся в Бозі 
Перемиський Єпископ Кир Йосафат 
(Коциловський). Блаженний.

18 листопада 1890 р. 
в м. Городок (Львівська обл.) наро-
дився о. Петро Вергун — Апостоль-
ський Візитатор для українців греко-
католиків у Німеччині. Блаженний.

Алея ненародженої дитини
7 листопада 2018 року на території Погінського 
монастиря було посаджено Алею ненародженої 
дитини. Захід розпочався із Молебня до Пресвя-
тої Богородиці, який очолив Митрополит Івано-
Франківський Кир Володимир Війтишин.

Офіційно!
Рішення Синоду 
Єпископів Івано-Фран-
ківської Мит рополії 
30-31 жовтня в м. Іва-
но-Франківську.

Розпочалася передплата на «Нову Зорю» на 2019 рік

стор. 2 стор. 3

20 листопада 1869 р.
у Львові народилася Йосафата (Михай-
лина) Гордашевська — перша монахи-
ня, духовна провідниця і Співзасновни-
ця Згромадження Сестер Служебниць 
Непорочної Діви Марії. Блаженна.

20 листопада
Всесвітній день дитини.

21 листопада 
Собор Архістратига Михаїла.
День гідності та свободи.

21 листопада 1952 р.
в м. Караганді народився Микола Сім-
кайло — Єпископ Коломийсько-Черні-
вецький УГКЦ. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
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На парафії святої великомучени-
ці Параскеви, що в мікрорайоні 
Опришівці м. Івано-Франківська, 
урочисто відзначили храмове 
свято та 110 років парафії. 

З цієї нагоди відбулись реколекції, 
які провів о. Іван-Павло Сеньків з Місій-
ного товариства св. ап. Андрія. Пропо-
відник дав змогу усім присутнім ще раз 
призадуматись над любов’ю Божою 
і Його милосердям.

На запрошення пароха митр. прот. 
Івана Репели у суботу ввечері на пара-

Владику радісно зустріли діти, ад-
міністратор парафії о. Сільвер Ви-
твицький, запрошене духовенство та 
численно зібрані парафіяни храму.

Роздумуючи над Божим словом 
в часі проповіді, Митрополит Воло-
димир наголосив на важливості дару 
віри в житті християнина. Владика по-

яснив, що віра є обов’язковою переду-
мовою того, щоби наші молитви були 
вислухані Господом.

По завершенні Літургії Владика та-
кож освятив воду і окропив нею чис-
ленну громаду вірних.

Прес-служба Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ.

Ініціювали даний захід Комісія УГКЦ 
у справах душпастирства охорони 
здоров’я спільно з Бюро УГКЦ з питань 
екології. Погоня стала першим місцем, 
де постає Алея ненародженої дитини.

Метою акції є привернення уваги гро-
мадськості до катастрофічних соціаль-
но-екологічних наслідків війни на Сході 
країни, до знищення природи України, 
загоєння ран довкілля і передусім за-
хисту самої людини, яка є невід’ємною 
частиною створеного Богом світу.

Ключовим завданням ініціативи є 
не лише відновлення довкілля, але 
й плекання «духовних дерев» — тих 
внутрішніх змін у людських серцях та 
свідомості, які починаються з віднов-
лення миру людини з Богом, а також 
примирення з дітьми, які були втраче-
ні до народження (позаматкова вагіт-
ність, мертвонародження, викидень, 
аборт, технології штучного запліднен-
ня).

о. Руслан П’ЯСТА.

Більше 40 молодих людей з різних 
парафій з’їхалися до Заболотівського 
деканату, щоб спільно, весело та пі-

знавально провести час. Зустріч роз-
почалася з Молебня до Серця Хрис-
тового, який очолив декан о. Василь 
Гоян та парох церкви св. Арх. Михаїла 
о. Захар Михасюта. Опісля для при-
сутніх була проведена катехизація на 
тему: «Молодь в Біблії» та інтелекту-
альна гра «Переходь за посиланням». 
На всі питання молодь шукала від-
повідь у Святому Письмі. Виконавши 
завдання, отримали зашифровану 
цитату: «Джерело мудрості — Слово 
Боже» (Сир. 1:5).

Цікаву та повчальну панто-
німу представила спільнота 
«Українська молодь — Христо-
ві» з села Троїця. Відтак з’їзд 
продовжився веселими банса-
ми та грою, яку провів диякон 
Роман Бойчук. По завершенні 
молодь спільно помолилася 
вервицю до Божого Милосердя.

Яремчанський деканат також 
зібрав понад 50 молодих людей. 
Всі вони з’їхалися до с.Микуличин. За-
хід розпочався спільною молитвою. 
Молебень до священномученика Йо-
сафата відслужив парох місцевого 
храму о. Григорій Чиборак та коорди-
натор молодіжного апостоляту в цьо-
му деканаті о. Петро Мойсяк.

Тут хлопці та дівчата досхочу могли 
награтись в настільний теніс, інтелек-

туальну гру для кмітливих та позмага-
тись в турнірі з футболу. Спільна жага 
до перемоги навчила їх взаємодії в ко-
манді під час гри. В результаті кожен 
з переможців отримав призи.

Загалом обидва заходи заохотили 
молодь до єднання та спільного актив-
ного відпочинку.

Прес-служба Комісії у справах молоді.

Вісті з парафій

Вісті з парафій

Ініціативи

Вісті з Коломийської Єпархії

Митрополит очолив  
храмове свято в Болехові

В Опришівцях відзначили 110-ліття парафії

11 листопада Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Во-
лодимир Війтишин з нагоди храмового свята відвідав з душпас-
тирським візитом парафію святої великомучениці Параскеви, що 
в м. Болехів.

З’їзд молоді — саме той захід, який має відбутися в кожному декана-
ті Коломийської єпархії. Першими учасниками активного дозвілля 
з Богом стала молодь Заболотівського та Яремчанського деканатів.

Алея 
ненародженої 

дитини

Церква об’єднує молодь

фію прибув Владика Йосафат Мощич, Єпарх Чер-
нівецький, та відслужив Велику Вечірню з Литією.

Кульмінацією усього святкування стала неділь-
на Архієрейська Божественна Літургія, яку очолив 
Преосвященний Єпископ Йосафат спільно з духо-
венством Івано-Франківської Архієпархії. Під час 
спільної молитви Владика роз’яснював вірним 
значення євангельського читання, де йдеться про 
Царство Небесне та його вартість для кожного 
християнина.

На завершення Владика уділив усім присутнім 
своє Архієрейське благословення та привітав па-
рафіян з ювілеєм, який цього дня відзначають.

Прес-служба Івано-Франківської Архієпархії.

7 листопада 2018 року на території Погінського монастиря було по-
саджено Алею ненародженої дитини. Захід розпочався із Молебня 
до Пресвятої Богородиці, який очолив Митрополит Івано-Франків-
ський Кир Володимир Війтишин. Опісля Митрополит, священики, 
миряни взяли участь у посадженні дерев, як символ пам’яті за ді-
тьми, які померли до народження.

http://ugcc.if.ua/
http://ugcc.if.ua/
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Вих. № 521

Декрет
На славу Святої, Єдиносущної, 
Животворящої і Нероздільної 

Тройці,
Отця, і Сина, і Святого Духа. 

Амінь.
Божою милістю

Кир Володимир ВІЙТИШИН
Архієпископ і Митрополит  

Івано-Франківський

Єпископам Івано-Франківської 
Митрополії,

всечесним та всесвітлішим 
отцям, преподобним монахам та 

монахиням,
возлюбленим братам і сестрам 

у Христі Івано-Франківської 
Митрополії!

Ми, владою Митрополита Іва-
но-Франківського, скликали Синод 
Єпископів Івано-Франківської Ми-
трополії, який відбувся в м. Іва-
но-Франківську 30-31 жовтня 2018 
року Божого.

Головна тема цього Синоду: «Ка-
техитичне служіння в єпархіях Іва-
но-Франківської Митрополії УГКЦ». 
Окрім інших тем, було розглянуто 
також тему: «Механізми втілення 
законодавчих актів Синоду Єпис-
копів УГКЦ, який відбувся від 2 до 
11 вересня 2018 року Божого в м. 
Львові-Брюховичах».

Відповідно до кан. 133 § 1 п. 2 
Кодексу Канонів Східних Церков,

отримавши схвалення Отця 
і Глави УГКЦ Блаженнішого Свя-
тослава

(Вих. ВА 18/357 від 5 листопада 
2018 року Божого),

завершуючи передбачену пра-
вом процедуру,

проголошуємо 

РІШЕННЯ 
СИНОДУ ЄПИСКОПІВ  
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 

МИТРОПОЛІЇ  
(див. додаток)

і  постановляємо,

що вони наберуть чинності че-
рез місяць від дня опублікування 
в митрополичій газеті «Нова Зоря».

Ці рішення є обов’язкові для ви-
конання в усій Митрополії, зокре-
ма, в межах церковного законодав-
ства, в інститутах богопосвяченого 
життя.

Єпархіальні Єпископи зобов’я-
зані особисто контролювати вико-
нання рішень Митрополичого Си-
ноду на території їхніх єпархій.

Додаток до декрету стано-
вить інтегральну частину даного 
декрету.

Даний декрет набуває чинності 
з моменту опублікування.

У Христі Господі

† д-р Володимир Війтишин,
Архієпископ і Митрополит  

Івано-Франківський;

о. В. Федун, 
канцлер

Дано у престольному граді Івано-
Франківську при архікатедральному 
і митрополичому Соборі Воскресіння 
Христового 13 листопада 2018 року 
Божого, в день апп. Стахія, Амплія 

й інших; муч. Елімаха.

Рішення 
СИНОДУ ЄПИСКОПІВ  

Івано-Франківської Митрополії
30-31 жовтня 2018 р.  

в м. Івано-Франківську

1. Взяти до уваги звіт про стан ви-
конання рішень Синоду Єпископів Іва-
но-Франківської Митрополії від 30-31 
травня 2018 р. в м. Івано-Франківську 
та просити Єпархіальних Єпископів 
Митрополії і надалі наглядати за їх 
втіленням в життя.

2. Просити секретаріат Митрополи-
чого Синоду висилати запитник Єпис-
копам щодо стану виконання рішень 
Синоду в єпархіях Митрополії.

3. Взяти до уваги звіт робочої групи 
щодо напрацювання єдиної стратегії 
розвитку Івано-Франківської Митро-
полії УГКЦ на основі стратегії УГКЦ 
«Жива парафія — місце зустрічі з жи-
вим Христом» та поблагословити по-
дальшу працю координаторів.

4. Взяти до уваги звіт щодо меха-
нізмів втілення в Івано-Франківській 
Архієпархії УГКЦ законодавчих актів 
Синоду Єпископів УГКЦ, який відбув-
ся від 2 до 11 вересня 2018 року Бо-
жого в м. Львові-Брюховичах.

5. Взяти до уваги звіт щодо розви-
тку навчальних закладів Івано-Фран-
ківської Митрополії.

6. Взяти до уваги звіт щодо розви-
тку Митрополичої газети «Нова Зоря». 

7. Для вдосконалення втілення рі-
шень Синоду Єпископів УГКЦ 2013 
року Божого щодо «Напрямків нової 
євангелізації в УГКЦ»:

а) систематично наголошувати ду-
ховенству та вірним парафій Митро-
полії на важливості і необхідності «Де-
кади місійності» у нашій Церкві; 

б) доручити головному редактору 
митрополичої газети «Нова Зоря» що-
річно за два місяці до початку «Дека-
ди місійності» інформувати про неї 
в газеті, роз’яснюючи потребу даної 
справи, якою допомагаємо нашим 
братам і сестрам на місійних теренах;

в) доручити головному редакто-
ру митрополичої газети «Нова Зоря» 
започаткувати в ній рубрику щодо 
«Стратегії УГКЦ 2020», де публікува-

ти по одній із її складових (Боже Сло-
во, Катехизація, Місійний дух, Літургія, 
Молитва, Сопричастя-єдність, Слу-
жіння ближньому, Провід, Управління 
дарами) на прикладі життя парафій 
Митрополії.

8. Для вдосконалення втілення рі-
шень Синоду Єпископів з 2018 року 
щодо катехитичного служіння в Івано-
Франківській Митрополії:

а) просити Митрополита Івано-
Франківського видати Пастирський 
лист до духовенства та вірних Митро-
полії про важливість катехитичного 
служіння в єпархіях Митрополії; 

б) просити Єпархіальних Єписко-
пів Митрополії видати декрети, які 
зобов’язували б принаймні 10 % па-
рафіяльного бюджету спрямувати на 
катехитичне служіння у парафії;

в) доручити катехитичним комісіям 
єпархій Митрополії у співпраці з ка-
техитично-педагогічним факультетом 
Івано-Франківської Академії св. Івана 
Золотоустого напрацювати курси по-
стійної формації катехитів та провід-
ників біблійних груп;

г) рекомендувати парохам єпархій 
Митрополії направляти відповідних 
осіб на курси постійної формації для 
катехитів та провідників біблійних груп 
на катехитично-педагогічному фа-
культеті Івано-Франківської Академії 
св. Івана Золотоустого.

9. Просити Єпископів Митрополії 
видати шематизми, зокрема в кожній 
Єпархії, які стануть джерелом для ви-
дання шематизму Митрополії.

10. Наступний Синод Єпископів 
Івано-Франківської Митрополії Україн-
ської Греко-Католицької Церкви про-
вести 11 липня 2019 року Божого в м. 
Івано-Франківську.

11. Головною темою наступного 
Синоду визначити: стан виконан-
ня рішень Митрополичого Синоду 
 30-31 жовтня 2018 року.

12. Відповідальний за головну тему 
Секретаріат Синоду.

Голова Синоду: 
† Митрополит  

Володимир ВІЙТИШИН

Секретар: 
монс. д-р Ярослав Карп’як

9 листопада 2018 року Отець і Гла-
ва Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав зу-
стрівся зі школярами української ка-
толицької школи св. Миколая в Чика-
го. Зустріч складалася з двох частин: 
Божественної Літургії в катедрально-
му соборі св. Миколая і відвідин учнів 
школи у їхніх класах.

Також Глава Церкви сердечно подя-
кував батькам і матерям учнів школи. 
«Знаю, щоб навчити своїх дітей гово-
рити українською мовою, щоб привес-
ти їх сюди, до школи, ви докладаєте 

дуже багато зусиль. Але дбаючи про 
виховання дітей, ви дбаєте про май-
бутнє нашої Церкви, нашого народу, 
української громади тут, у Чикаго», — 
наголосив Блаженніший Святослав.

Звертаючись до учнів, Глава Церк-
ви зауважив, що варто уміти розріз-
няти між тим, що є добре, і тим, що є 
погано. Поганого слід завжди уникати, 
а те, що є добре, — уміти робити. Ма-
єте це робити для тих, хто поруч: рід-
них, близьких. Бо лише тоді, коли чи-
ните добро, стаєте добрими людьми».

Департамент інформації УГКЦ.

Офіційно!

З життя Церкви

Коли чините добро, 
стаєте добрими людьми
«В школі дуже важливо вчитися і мати гарні оцінки, але найважли-
віше — навчитися бути доброю людиною», — зазначив Глава УГКЦ 
в українській школі у м. Чикаго (США).
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Першим із ряду є отець Дани-
ло Бахталовський. Він народився 
21 грудня 1856 року у м. Зборові на 
Тернопільщині, де його батько був 
суддею. Батько скоро помер і на ру-
ках у матері залишилося четверо не-
повнолітніх дітей, з яких найстаршим 
був Данило. Після закінчення місцевої 
школи, він вчився у гімназіях міст Бу-
чача та Бережан, а духовну семінарію 
закінчив у Львові. Висвячений на свя-
щеника 20.10.1880 р. Того ж року він 
стає сотрудником у с. Конюхи, а піз-
ніше працює у м. Бережани (до 1885 
р.). Наступним місцем праці молодого 
священика було с. Яблонів Гусятин-
ського деканату. Тут народилися його 
сини. Згодом він стане очільником 
цього деканату.

У 1912 році о. Д. Бахталовського пе-
реводять на парохію с. Стопчатів Піс-
тинського деканату, де його діяльність 
як душпастиря і громадянина сягнула 
апогею. Праця отця Бахталовського 
була безголосна, але така успішна, що 
його парохія стала зразковою майже 
в цілій єпархії. Був «він щирим україн-
цем, живо цікавився народними спра-
вами, а всякі народні установи зразко-
во розвивалися у його парохії» («Діло» 
№207 від 16 вересня 1927 року.)

Обслуговував він обидві церкви 
у Стопчатові: св. Миколая та св. Па-
раскеви і церкву св. Димитрія в Кова-
лівці. Підтримував діяльність читалень 
«Просвіти», товариства Апостольської 
молитви, Братства тверезості. Також 
о. Д. Бахталовський згуртовував мо-
лодь навколо цих товариств, сприяв її 
вихованню в релігійному та національ-
но-патріотичному дусі. А ще він був 
радником єпископської консисторії. 

21 червня 1927 року о. Данило пе-
рейшов на парафію у с. Люча, а його 
син о. Корнилій працював на цій пара-
фії — у с. Стопчатів, де був більший 
обсяг роботи. Після двох тижнів робо-
ти в с. Лючі 5 липня 1927 року о. Дани-
ло Бахталовський помер. Похороне-
ний на стопчатівському цвинтарі. 

Три його сини — Степан, Корнелій 
та Роман — також стали священика-
ми. Про них поведемо мову нижче. 

Бахталовський Степан-Йосиф, 
ЧНІ (7 січня 1889, с. Яблунів, нині Гу-
сятинського району Тернопільської 
області — 29 листопада 1984, Сас-
катун; похований у м. Йорктон, Кана-
да) — український греко-католицький 
священик, редемпторист, педагог. Ви-
вчав філософію в Римі, теологію — 
у Духов ній семінарії в Станіславі (нині 
Івано-Франківськ). Від 1922 р. — у Ка-
наді та США. Ігумен у різних монас-
тирях, директор, професор семінарії 
у Йорктоні. Заснував велику семіна-
рію і новіціят ЧНІ. Від 1946 р. — парох 
у Ньюарку, Торонто, Вінніпезі, Айтуні. 
Упорядник молитовника «З нами Бог». 
Автор книг «Біографії єпископів, вла-
дик-страдників», статей у релігійних 
часописах. Багато уваги приділяв мо-

лодому поколінню українців на амери-
канському континенті.

Бахталовський Корнилій-Вік тор 
(2 жовтня 1892, с. Яблунів Гусятин-
ського повіту — 24 листопада 1948, 
с. Стопчатів). 8 грудня 1918 року був 
висвячений на диякона, а 15 грудня 
1918 року — на священика Стани-
славівським єпископом Г. Хомиши-
ним. Спочатку працював у селі Люча, 
а з 22 червня 1927 року до кінця 
життя — в Стопчатові. Був активним 
у сільському осередку товариства 
«Просвіта», організовував і підтриму-
вав аматорські гуртки. Також організу-
вав у селі читальню релігійного това-
риства «Скала».

У травні 1934 року о. Корнилій звер-
нувся до воєводського уряду в Ста-
ніславові з проханням дозволити бу-
дівництво українського католицького 
Народного дому, який впродовж трьох 
років було збудовано. Ця споруда 
і досі є Народним домом села.

18 квітня 1935 року о. К. Бахта-
ловський був призначений шкільним 
комісаром на села Стопчатів, Іспас, 
Мишин, Микитинці, Уторопи, Пістинь, 
Шешори, Брустури, Космач та Про-
кураву. 27 листопада 1944 року його 
іменовано містодеканом Пістинського 
деканату. 

Помер о. К. Бахталовський у листо-
паді 1948 року й похований на цвин-
тарі у с. Стопчатів біля могили батька.

Бахталовський Роман (21 жовтня 
1897 р.н., с. Яблунів, Гусятинського 
району — 6 жовтня 1985 р., м Хміль-
ник) — священик УГКЦ, літератор, 
доктор богослов’я. У 1921 р. отримав 
священичі свячення з рук Владики 
Григорія Хомишина. Згодом поглиблив 
свою освіту в Бельгії, а після повер-
нення викладав грецьку, латинську 
мови, фізику та астрономію у ювенаті 

редемптористів у Збоїськах (поблизу 
Львова). Крім того, вступає до Львів-
ського університету на факультет 
слов’янських мов. У 1933 р. виїжджає 
на Волинь як секретар Владики Мико-
лая Чарнецького. Згодом він напише 
свої спогади про Владику Миколая 
у творі «Апостол з’єднання». 

Від літа 1941 р. – ігумен монастиря 
ЧНІ у Станіславі на вулиці Голухов-
ського, 61. У 1946 р. вперше зааре-
штований за відмову зректися УГКЦ. 
Засуджений на 10 років позбавлення 
волі та примусових робіт за «антира-
дянську діяльність». Покарання відбу-
вав у концтаборах Сибіру.

У 1956 р. звільнений із заслання. 
Повернувся до Коломиї, де продовжив 
підпільне душпастирство й опіку над 
Згромадженням Сестер Непорочного 
Серця Марії Фатімської. Там же орга-
нізував і підпільну семінарію, але 13 
жовтня 1968 року один із семінарис-
тів видав о. Бахталовського, а також 
семінаристів органам КДБ. 12 червня 
1969 р. його засудили за звинувачен-
ням у таємному проведенні теологіч-

них курсів та за проповіді на 3 роки 
таборів суворого режиму й 5 років за-
слання, яке відбував від 1972 р. в Ір-
кутській області. У 1976 р. повертаєть-
ся в Україну до м. Хмільник Вінницької 
області, де відновлює душпастирську 
працю. Тут пише свої нові книги. 6 
жовтня 1985 р. о. Р. Бахталовський 
відходить у вічність. Похований у м. 
Хмільнику. 22 листопада 2006 року 
розпочато процес його беатифікації.

Син Корнелія — Зенон-Любо-
мир Бахталовський народився 
16.12.1921 р. у с. Стопчатів. Закінчив 
місцеву початкову школу і Коломий-
ську гімназію. Навчався у Львівській 
політехніці. Брав участь у діяльності 
товариств «Січ» і «Пласт». Доброво-
лець дивізії СС «Галичина», пізніше 
у 1944 р. перейшов до УПА. Скеро-
ваний ОУН на Закерзоння для поси-
лення новостворених повстанських 
загонів. В 1945 році організував і очо-
лив Підстаршинську школу військової 
округи «Сян» ім. полковника «Коника» 
для підготовки командирів УПА. Шко-
ла мала два випуски у кількості 115 
осіб. Зенон Бахталовський викладав 
у школі історію визвольних змагань.

Пізніше на Лемківщині він перебу-
вав у підрозділі командира «Ластів-
ки» (сотенного Григорія Янківського). 
У підпіллі використовував псевдоніми 
«Зенко» та «Любченко». Член штабу 
ТВ «Лемко». Брав участь в бойових 
діях з військами НКВС, польськими 
й чехословацькими військовими під-
розділами. Хорунжий УПА, нагоро-
джений Бронзовим хрестом бойової 
заслуги. У 1947 році відійшов у рейд 
на захід з відділом «Бурлаки». На те-
риторії Словаччини потрапив у полон 
і виданий Польщі, де був засуджений 
на довголітнє ув’язнення, а потім роз-
стріляний.

Ось такими були долі представників 
трьох поколінь родини Бахталовських. 
Самовіддана праця на благо рідної 
Церкви та народу зробила їхні імена 
широко відомими. То ж і наш обов’язок 
не забувати, а пам’ятати про них.

Також при написанні статті нам вда-
лося з’ясувати, що у с. Будилові на 
Снятинщині у 20-тих роках минулого 
століття працював священик о. Євген 
Бахталовський (1851-1919). За про-
стими підрахунками, він міг бути бра-
том о. Данила Бахталовського, родо-
начальника стопчатівської гілки цього 
роду. Однак жодної іншої інформації 
ми про нього не знайшли. Тому, мож-
ливо, ця стаття матиме продовження.

Іван ДРАБЧУК, 
співробітник Національного 
заповідника «Давній Галич».

На світлинах:  
о. Роман Бахталовський;  
церква св. Параскеви с. Стопчатів 
Косівського р-ну.

Священичі родини

Бахталовські зі СтопчатоваБахталовські зі Стопчатова
В історії с. Стопчатів Косівського району, що на Івано-Франківщині, є чимало цікавих постатей, про яких 
досить детально описав у своєму дослідженні уродженець цього села кандидат історичних наук, до-
цент кафедри історії України Прикарпатського університету ім. В. Стефаника Василь Бурдуланюк. 

У плеяді відомих історичних діячів ми для себе виділили священиків з родини Бахталовських. Оскіль-
ки вони та їхні нащадки залишили помітний слід не тільки в минулому цього села, ми вирішили запро-
понувати біографічні довідки про них (звісно, трохи розширені) для ширшої аудиторії, яку має часопис 
«Нова Зоря».
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У каплиці при монастирі св. ап. Ан-
дрія, що в Івано-Франківську по вул. 
Селянській, 6, від самих початків ді-
яльності монастиря (1998 р.), був 
неабиякий рух. Окрім молитовного 
правила, котре зобов`язує монахів, 
проводилися часті молитви вервич-
ки, в травні і червні дітей було більше 
в каплиці ніж дорослих осіб, адже отці 
вміли заохотити дітей цікавими про-
повідями, конкурсами, спільними про-
щами. Починаючи від п’ятниці в пообі-
дній час розпочиналися катехитичні 
заняття для різних вікових груп дітей 
та молоді. Для парафіян та молоді ор-
ганізовували реколекції, різного роду 
курси, консурси.

Молодь при монастирі виявила ба-
жання провадити соціальне служіння, 
котре полягало в тому, що поділені по 
кілька осіб гуртки відвідували людей 
похилого віку, котрі потребували допо-
моги, та в різноманітний спосіб їм слу-
жили, а навіть допомагали фінансово. 
Інколи люди хотіли, щоб з ними просто 
посиділи та порозмовляли. Саме така 
діяльність віддзеркалює слова доку-
менту «Жива парафія — місце зустрічі 
з живим Христом».

Для кращого розуміння служіння 
ближньому та активної діяльності отці 
монастиря організовували поїздки для 
молоді з метою ознайомлення з ді-
яльністю різних гуртків при парафіях 
у Польщі. Чималий вплив для парафії 
мала співпраця та дружба з молоддю 
із Маґдебурга. Сотрудники (одружені 
священики, котрі співпрацювали з мо-
настирем) часто організовували прощі 
та екскурсії з парафіянами: з тодішнім 
настоятелем о. Йосафатом Мощичем 
проводили численні реколекції по 
парафіях Галичини, в школах Івано-
Франківська та Тисменицького району. 

Отже, життя бурлить і що ще можна 
додати до цього всього? 

Якось у розмові з отцем зі Згрома-
дження св. ап. Андрія парафіянка за-
питала, чи мають отці в планах про-
вадити пояснення Святого Письма, 
адже, читаючи Біблію, люди натрапля-
ють на багато незрозумілих фрагмен-
тів, котрі б хотіли вміти пояснити й ін-
шим. Іншим аргументом парафіянки 
було: «в мене сусід – протестант і він 
дуже гарно пояснює Святе Письмо». 
Саме ця розмова стала поштовхом до 
того, щоб зорганізувати біблійні курси. 

І коли отці оголосили про заняття з ви-
вчення Біблії, то клас для вишколу був 
переповнений. Було цікаво спостері-
гати, як приходили подружжя, старші 
віком парафіяни і після вечірніх бого-
служінь зі Святим Письмом, зошитом 
та ручкою йшли у клас, немов школярі. 

Протягом 2016-2018 років парафі-
яльна спільнота при монастирі св. ап. 
Андрія поглиблювала пізнання Біблії, 
за що не раз виявляли щиру вдяч-
ність. Після оціненого отцями резуль-
тату, вирішили продовжити катехитич-
ні заняття з пояснення Святих Таїнств. 
Заняття отці провадять з жовтня 2018 
року щовівторка о 19.20, одразу після 
завершення Божественної Літургії. 

Сьогодні ми стараємося в міру на-
ших можливостей огорнути катехи-
зацією усі вікові групи. Через катехи-
тичні навчання отці звертають увагу 
на освячення душ, ведення їх до Бога 
та щоб Христове Євангеліє проголо-
шувалося в наших громадах з новою 
силою. Щоденно монастир відкриває 
свої ворота для потребуючих, котрі 
просять найчастіше їсти, але також 
матеріальну допомогу для сімей, пси-
хологічної підтримки. 

«Погляньмо навколо себе: скільки 
у світі є нещастя й убогості, самотності 
і смутку, болю і страждання! Всі ці при-
крі явища нашого земного життя — це 
для нас запрошення до чинної любові, 
яка є виявом живої віри. Господь хоче 
відкрити наші очі на нужду світу, щоб 
ми навчилися по-справжньому люби-
ти і виявляли нашим ближнім Божу 
любов — увагою до них, сердечним 
співчуттям, підтримкою, словом потіхи 
і розради, а головно — ділами мило-
сердя. Лише тоді зможемо вважатися 
живими християнами, а наші парафії 
стануть місцем, де піклуються про си-
роту, заступаються за вдову, допомага-
ють убогому і розділяють страждання із 
хворими». Ці слова Блаженнішого Свя-
тослава з пастирського листа «Жива 
парафія — місце зустрічі з живим Хрис-
том» надихають озирнутися і запитати 
себе, що ще я можу зробити на славу 
Божу та допомогти ближньому. 

Вдячні Святому Духові, Котрий че-
рез ближніх відкриває для нас нові 
горизонти місії, і просимо Його дарів 
у подальшому ревному служінні. 

о. Григорій-Мар’ян ДЖАЛА.

Нещодавно прочитала такий 
жарт про те, що хоч уряд і під-
няв людям ціни на газ, але 

природа дала всім субсидію… Дійсно, 
цього року осінь видалась досить те-
плою та не такою похмурою. Тому лег-
ше все-таки зранку прокидатись, ти-
пова осіння депресія десь відступила. 
Охайно вдягнувшись та зарядившись 
енергією від улюбленого горнятка 
кави, вирушаю на роботу. Підходжу на 
зупинку громадського транспорту, че-
каючи на «маршрутку», читаю новини 
у телефоні, спостерігаю за дітьми, які 
з портфелями метушаться на зупинці, 
в думці складаю план робочого дня. 
Ось під’їхав автобус, біля входу заме-
тушились пасажири: серед них – чи-
мало дітей та пенсіонерів. А далі вже 
відомий сценарій для мешканців Іва-
но-Франківська, та й не тільки… По-
тік грубих слів на адресу пенсіонерів: 
«У мене вже і так повно пільговиків», 
або «Чого вам, пенсіонерам, вдома 
не сидиться?». Інколи такі зауваження 
прикріплені нецензурною лексикою, 
яку вислуховують діти. 

Отож, як християнам реагувати на 
хамство: давати відповідь чи тихо 
змовчати? Почнемо з того, чому деякі 
люди обирають хамство як спосіб ко-
мунікації з іншими. Батьки з дитинства 
вчили нас бути ввічливими з іншими 
людьми. Зокрема, вони нас вчили не 
грубіянити старшим і шанобливо ста-
витися до молодших. Однак, на жаль, 
це характерно далеко не всім людям. 
Є люди, які обирають хамство голов-
ним способом довести людині свою 

правоту. Чи варто засуджувати їх, 
вони ж так виховані, по-іншому не вмі-
ють? 

У наші дні людина стикається з хам-
ством мало не кожну хвилину свого 
життя. Світські психологи мають свої 
«інструкції» щодо поведінки з такими 
людьми. Вони радять поставити хама 
«на місце». Дуже часто, радять вони, 
хами так захоплені своєю грою, що 
втрачають почуття контролю і їх несе 
в словесному потоці хамства. У таких 
випадках на хамство краще також від-
повісти хамством, щоб стримати запал 
самого хама. Психологи стверджують, 
що навіть якщо ви не хам, ви також є 
людиною і накопичуєте емоції — як 
позитивні, так і негативні. Тому, якщо 
ви промовчите у відповідь на хамство, 
то, прийшовши додому, виплеснете 
весь ваш негатив на рідних і близьких 
вам людей — на свою сім’ю. Багато 
хамів, вдаючись до неповажного спо-

собу спілкування, щиро вірять у свою 
безкарність. Ваше завдання — розві-
яти цей міф. Чим частіше відповідати 
хамові в жорсткій формі, тим рідше 
у нього буде з’являтися бажання гру-
біянити. 

Поради, можливо, й практичні. Про-
те, ми, як християни, чи можемо їх до-
слухатись, маємо право «на хамство 
відповісти хамством»? Вважаю, що ні! 
Я, як і багато інших, хто користується 
послугами громадського транспорту, 
була свідком схожих історій хамства 
водіїв у «маршрутках» сотні разів. 
Пригадайте, що характерне для таких 
ситуацій? Хамство та агресія водія чи 
інколи й якогось пасажира, а також по-
вна пасивність всіх інших пасажирів 
автобусу. Напевне, тоді кожен скаже: 
«Ну, тут ми поводились, як справ-
жні християни. Адже написано: «Хто 
вдарить тебе по правій щоці, підстав 
йому й ліву» (Мт. 5:39). Проте Ісусова 
порада не означає, що християнин не 
буде захищатися, зіткнувшись із на-
силлям. Ісус ніколи не казав, що цього 
не можна робити. Радше Він вчив не 
відплачувати образою за образу і не 
дозволяти іншим підбурювати нас до 
помсти. Коли можливо, треба уникати 
конфліктів. Але якщо ми стаємо жерт-
вою злочину, то мудро захищатись 
або шукати захисту.

На жаль, трапляється так, що ми 
змовчимо, коли на наших очах крив-
дять престарілих та немічних людей. 
Однак потім вдома наш гнів вилива-
ється в обурливі пости на Фейсбуці. 
Давайте поглянемо на Христа. Він 

з гнівом перекидав лавки торговців 
у храмі; Іван Христитель прямо вка-
зував царю Iроду Антипі на його про-
грішення, за що згодом поплатився 
життям.

Чи повинен християнин реагувати 
на хамство? Знаєте, як у Львові від-
реагували пасажири на хамство водія 
в адресу бабусі? Всі разом залишили 
автобус. Так, це було некомфортно, 
адже треба було витрачати кошти та 
чекати на інший транспорт, але, як на 
мене, вони вчинили по-християнськи. 
Не відповідаючи грубістю на грубість, 
мовчки показали, що вони не толеру-
ють такого ставлення до людей похи-
лого віку у їхньому місті. 

Бути християнином — не означає 
поводитись, немов вівця, бо ми добрі. 
Одна сестра-монахиня писала: «По-
трібно довести до свідомості брата, 
що він заподіяв тобі кривду. Не потріб-
но вдавати, що нічого не сталося, аби 
за всяку ціну зберегти гарний настрій 
та почуття комфорту». Який би спосіб 
реагування на хамство ви не вибрали, 
пам’ятайте одне: не хаміть у відповідь 
на хамство, сучасні хами тільки цього 
й чекають. У таких випадках найкра-
ще, що ви можете зробити для себе 
і для хама, — поговорити з ним щиро. 
Запитайте його, що у нього сьогодні 
скоїлося, як він почувається, дізнай-
теся у нього, навіщо він говорить вам 
неприємні речі, чим обумовлено його 
поведінку. Основна мета цієї розмо-
ви — дозволити цій людині поглянути 
на себе збоку, переосмисливши свою 
поведінку. Одна із найефективніших 
порад для християн: переборіть хам-
ство посмішкою!

Віра БІЛА.

Жива парафія

Нові горизонти місії
Роздумуючи про стратегію «Жива парафія», виникає питання: як можна у Галичині ще більше оживити 
парафіяльне життя? Видається, що майже по всіх селах відбуваються часті богослужіння, діють моли-
товні гуртки, проходять щорічні реколекції, праця з молоддю тощо, не кажучи вже про міста. Проте, якщо 
взяти за приклад парафію, на котрій живемо, варто зробити для себе іспит сумління та запитати себе: чи 
в парафії, до котрої я належу, можна щось удосконалити чи щось нове запровадити? Даючи щиру відпо-
відь на поставлене питання, Святий Дух підказує нам нові можливості розвитку, що не має кінця. 

Людина і суспільство

Як християнам реагувати на хамство?
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Так сказав батько хворого, яко-
го зцілив Сам Христос. Про це 
можемо прочитати у Євангелії 

від Марка у розділі 9. Нещодавно я 
сама мала можливість переконатися 
у тому, наскільки мало я вірю і осно-
вне — не можу довіритися сповна, 
бо дуже легко сказати: я — віруючий 
(віруюча), ходжу до церкви, молюся, 
сповідаюся, даю милостиню, а що ще 
треба? Так казала та думала і я, хоча 
навіть все вищеназване, зізнаюся, не 
робила. Довіряла науці, відтісняючи 
віру на друге, третє чи ще якесь там 
місце. А чому би й ні, адже навколо 
– світ сучасних технологій, всюди па-
нують матеріалізм, цинізм, майже все 
можна купити... Словом, жила собі, як 
і мільйони людей, які декларують віру, 
а «собі своє знають».

Усе змінилося в момент, коли за-
хворіла. Недуга почалася тоді, коли 
я була на життєвому піднесенні, коли 
мені здавалося, що все в мене вдаєть-
ся, я все можу, все здолаю. А вияви-
лося, що я не можу сама навіть з ліж-
ка підвестися. Так, це було страшно. 
В одну мить я зрозуміла, що можу 
дуже скоро попрощатися з цим сві-
том, бо лікарі висловлювали невтішні 
прогнози і достеменно не могли вста-
новити діагноз. Невідомість лякала, 
залізала клубком страху в кожну клі-
тину тіла, не давала адекватно сприй-

мати реальність. Не хотілося їсти, 
ходити, ні з ким говорити, а скрутити-
ся клубочком і... зникнути, аби лише 
без болю. Так з’ясувалося, що самої 
смерті я не боюся, боюся болю, боюся 
залишити рідних, яким без мене буде 
дуже зле. Переживала за них, забува-
ючи себе. А коли ситуація з хворобою 
стала справді серйознішою, аніж я 
думала, то збагнула, здавалося б, ду-
же-дуже просту істину: сама я нічого 
з хворобою не вдію, лікарі допомогти 
не можуть, розповідати про свою біду 

рідним, друзям чи близьким і навіть 
священику не хочу, бо не звикла скар-
житися чи обговорювати своє життя. 

Отже треба віддати ситуацію Бого-
ві. Та як це зробити, коли немає дові-
ри, бо ж довіряю науці, технологіям, 
авторитетам вчених? Проте, де вони? 
Нема. Зостався відчай і кілька серйоз-
них медичних обстежень попереду. 
Перед кабінетом МРТ, переборюючи 
себе, заледве кажу в думках: «Вірую, 
Господи, допоможи моєму невірству». 
А ще просто, як найближчій подрузі, 

подумки кажу Богові, що не хочу мучи-
тися від болю, що ще занадто молода, 
аби покидати цей світ, що хочу бачити, 
як росте мій син і допомагати батькам. 
Дивно, але ні в чому не каюся і нічого 
не обіцяю, просто прошу довіри в Того, 
Кому не довіряю. І ось я під апаратом, 
що вистукує-вигрюкує, і я порівнюю це 
з відліком останніх спокійних хвилин 
життя, яке може розділитися на «до» 
і «після». Раптом тривога зникає, зни-
кають звуки, стає занадто спокійно, я 
розумію, що найстрашнішого немає, 
хоча хвороба є. І вона мені дана для 
того, аби навчитися довіряти. 

Минає доба очікування результатів. 
Хоча я вже наче наперед знаю, що ні-
чого страшного немає, бо довіряю. Так 
воно й сталося: результати добрі. Див-
но, я не стрибала від щастя, не пла-
кала, не падала на коліна, навіть не 
поспішала до церкви. А просто йшла 
осіннім містом з усвідомленням того, 
що довіряю Богові. І тепер вчитимуся 
жити з цією довірою. Не можу сказа-
ти, що я вмить стала іншою людиною. 
Напевно, для внутрішніх духовних 
змін потрібен певний час. Хоча комусь 
може потрібна для цього хвилина, ко-
мусь — роки, а комусь — все життя. 
Що потрібно мені — ще не знаю і не 
можу знати, але знає Бог, Якому дові-
ряю життя.

Анна-Сабіна РУЖИЦЬКА.

— Пані Наталіє, що таке цукро-
вий діабет?

— Це хронічне захворювання, що 
характеризується підвищенням рівня 
глюкози (цукру) в крові. Воно виникає, 
коли підшлункова залоза не виро-
бляє достатньої кількості гормону — 
 інсуліну.

— Які симптоми свідчать про це 
захворювання?

— Підвищена спрага вдень та 
вночі, сухість та свербіж шкіри, час-
те сечовипускання, втрата ваги, по-
гіршення зору, загальна слабкість та 
швидка втома свідчать про наявність  
діабету. 

Іноді хвороба розвивається без-
симптомно. Отож потрібно раз на 
рік здати аналіз крові, щоб дізнатись 
вміст цукру в крові. Норма — від 3,5 
до 5,5 мілімоль на літр. Якщо рівень 
цукру вищий, потрібно прийти на при-
йом до сімейного лікаря, а він уже на-
править до ендокринолога.

— Які причини виникнення цук-
рового діабету?

— Їх багато. Це хронічні стреси, не-
рвові зриви, зайва вага, ожиріння, ма-
лорухливий спосіб життя, генетична 
схильність, тобто наявність хвороби 

в найближчих родичів. Також розви-
тку діабету сприяють вірусні інфекції 
(вітряна віспа, краснуха, гепатит), ви-
сокий артеріальний тиск, вживання 
великої кількості жирної їжі, шкідливі 
звички (тютюнопаління та вживання 
алкоголю), а також вік. Особам із груп 
ризику потрібно двічі на рік контролю-
вати рівень глюкози в крові.

— Якщо ендокринолог встановив 
діагноз і виявив хворобу, яке ліку-
вання призначається пацієнту?

— Насамперед хочу зауважити, 
що є різні типи та види цієї хвороби: 
латентна, легка, середня та важка. 
Лікування починається з коригування 
харчування. Потрібно обмежити жир-
ну та смажену їжу, продукти з білого 
борошна, картоплю, фрукти та соки. 
Це все є джерелом вуглеводів, що 
підвищує рівень цукру. Важливими 
також є дозовані фізичні навантажен-
ня. Незважаючи на хворобу, потріб-
но ходити (10 тисяч кроків на день), 
робити вранці зарядку. Хто вестиме 
здоровий спосіб життя при помірних 
фізичних навантаженнях, той, навіть 
хворіючи на діабет, зможе довше про-
жити.

Також ендокринолог призначає 
медикаментозне лікування. Оскільки 

цукровий діабет — хронічне захворю-
вання, то упродовж життя доведеться 
з ним жити. Може настати ремісія або 
навіть покращення стану здоров’я, од-
нак особа все одно перебуває на об-
ліку в сімейного лікаря та ендокрино-
лога. 

Якщо в пацієнта діабет 1-го типу, 
якщо є ускладнення і хвороби очей, 
нирок, ніг та неврологічні, то йому 
призначають ІІІ групу інвалідності. Це 
переважно молоді люди, які захворі-
ли в дитинстві чи в підлітковому віці. 
У них повна відсутність вироблення 
інсуліну в організмі і важка форма 
діабету. Тому вони змушені приймати 
ін’єкції інсуліну пожиттєво.

— Яка робота проводиться в на-
шій області для профілактики цу-
крового діабету?

— Щороку до Всесвітнього дня діа-
бету Департамент охорони здоров’я 
ОДА, Академія ендокринологів облас-
ті, Діабетична спілка хворих, Медуні-
верситет проводять відповідні заходи, 
щоб попередити цю хворобу. Напри-
клад, днями в приміщенні Івано-Фран-
ківського медичного університету була 
проведена академія «Діабет та роди-
на. Подолаємо хворобу разом», на 
якій були присутні наші пацієнти, їхні 
родини, лікарі та всі бажаючі. Щороку 
приходить все більше людей. З досві-
ду минулих років бачимо, що в про-
грамі заходу є можливість визначити 
рівень глюкози в крові, вимірювання 
артеріального тиску та ваги тіла. Є 
вік торини для людей з цукровим діа-
бетом, розіграш глюкометрів та засо-
бів догляду за діабетичною стопою, 
надання інформаційних матеріалів.

— Дякую за розмову. Сподіває-
мось, наші читачі скористаються 
Вашими порадами і не хворітимуть. 

Розмовляла Юлія БОЄЧКО.

Духовні роздуми

Наше здоров’я

Як довідатись, чи є у вас схильність до підвищення рівня цукру в крові, чи не 
замало ви споживаєте рідини, чи не завеликі фізичні навантаження ви викону-
єте? На цю тему з нагоди Всесвітнього дня діабету, який щороку відзначають 
14 листопада, розмовляємо з лікарем-ендокринологом міської поліклініки №3 
м. Івано-Франківська Наталією Тершак.

Вірую, Господи! Допоможи моєму невірству 

Цукровий діабет. 
Як не захворіти?
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Спільнота «Матері в молитві» церкви 
св. Миколая с. Побережжя Єзупільського 
деканату щиросердечно вітає з 55-річчям 

о. Миколу ЗАТВАРНИЦЬКОГО.
Бажаємо Вам, всечес-
ний отче, міцного 
здоров’я, добра, ро-
динного тепла і злаго-
ди. Нехай Матір Божа 
покриває Вас своїм 
омофором, а Господь 
благословляє на до-
бре служіння у Хрис-

товому винограднику. Нехай Ваше серце 
і надалі буде відкрите для людей та пере-
повнене любов’ю до ближніх.

Нехай духовна нива Вашого життя ще-
дро колоситься рясним врожаєм! Хай засі-
яні Вами зерна правди, добра і любові да-
ють плоди стократ! На многії і благії літа, 
дорогий отче!

R R R R R

Отець Василь Щеглюк, дяк Богдан 
Капко, паламар Михайло Мельникович, 
регент хору Богдан Ільчишин, церковний 
хор, парафіяльна рада, спільноти «Апос-
тольство молитви» та «Матері в молитві», 
вівтарна та Марійська дружини, парафі-

яни с. Гошів, учасники церковного хору 
«Тавор», отець Кшиштоф Панасовець та 
парафіяни римо-католицької церкви Боле-
хова та Долини, громадськість міста Боле-
хова вітають з днем Ангела пароха церкви 
св. Миколая села Гошів 

о. Дам’яна КАСТРАНА, ЧСВВ. 
Бажаємо Вам, всечесний отче, щастя, 

здоров’я, успіхів у подальшому служінні 
в Христовому винограднику, опіки Гошів-
ської Богородиці, заступництва Святого 
Миколая — покровителя нашої парафії, 
миру в Україні. Нехай Господь сотворить 
Вам, усім отцям Гошівського монастиря, 
парафіянам села Гошів та всьому Україн-
ському народу многії і благії літа!

R R R R R

Директор дяківсько-регентського ін-
ституту Івано-Франківського Богослов-
ського університету Любов Терлецька, 
викладачі та студенти, о. Василь Бурій, 
о. Петро Коваль, дяк церкви св. Миколая 
с. Гошів Богдан Капко, о. Кшиштоф Па-
насовець вітають з Міжнародним днем  
студента 

студентів 
Івано-Франківського  

Богословського університету.
Молитовно бажаємо Вам успіхів у на-

вчанні, міцного здоров’я та радості на мно-
гії і благії літа!

Вітаємо!

— Терентій при церкві Архистрати-
га Михаїла з 90-х років, — каже декан 
Калуський УГКЦ митрофорний протоі-
єрей Михайло Бігун. — Він у храмі за 
старшого брата й за електрика, співає 
в церковному хорі, інколи паламарює. 
І хоча днями виповнилося 94, чоловік 
повний сил та енергії: донедавна без 
проблем діставався до найвищої точ-
ки храму — піднімався аж під купол.

Коли Греко-Католицька Церква ви-
йшла з підпілля, в Народному домі 
зібрали підписи, щоб церкву св. Арх. 
Михаїла повернули греко-католикам. 
З того часу Терентій Сімків при храмі. 
Каже, що всю електрику в ній зробив. 
А фах здобув ще в юнацькі роки, за ні-
мецької окупації.

Ріс Терентій у багатодітній сім’ї 
в роки, коли в Галичині діяли найрізно-

манітніші товариства, що мали на меті 
виховати сильну духом і тілом націо-
нально-свідому молодь, перед якою 
ставилося завдання: здобути власну 
державу. А ще добре затямив церковні 
уроки, які в школі проводив священик 
о. Тисовський, і духовні співи в церкві. 

— Своє Перше Святе Причастя, — 
каже, — пам’ятаю, як нинішний день. 
До церкви в цей день усі приходили 
з батьками. То було для нас велике 
свято. Тодішні діти й молодь не були 
такі шиковані, вбрані, як нині. Але були 
здоровіші й мудріші, бо не бавилися ні 
тютюнами, ні наркотиками. 

Невипадково в кінці 1980-х — на 
початку 1990-х, у час національного 
піднесення, відродження всього укра-
їнського, просвітницького, духовного, 
Терентій Сімків (тоді вже пенсіонер) 

був серед тих, хто чимало зробив для 
відновлення незалежності України. 
У складі хору «Відродження» на зорі 
незалежності він об’їздив всю Україну. 
Пропагував разом із творчою групою 
калушан українську пісню й національ-
ну ідею в Запорізькій області, перед 
всеукраїнським референдумом був 

у Берестечку. Разом із хором відкривав 
пам’ятники Провіднику ОУН Степанові 
Бандері в Старому Угринові. 

Із дружиною Мирославою, яку про-
вів у засвіти 12 років тому, Терентій 
Сімків виховав дві доньки й одного 
сина. Має сімох онуків й четверо прав-
нуків. Як і все його покоління, цей ак-
тивний чоловік не уявляє свого життя 
без роботи.

— За своє життя, — каже о. Михай-
ло Бігун, — Терентій збудував три хати 
(собі і двом дітям). І не був ніколи на-
чальником — все своєю працею. 

Пан Терентій, крім основної роботи 
електриком, виготовляв надмогильні 
пам’ятники з цементу. Також вибивав 
написи на мармурових надмогильних 
плитах. 

А взагалі цей поважний чоловік вва-
жає, що всі ми повинні бути людьми до-
брими й працьовитими. Тоді з Божою 
допомогою у нас все процвітатиме.

Дарія ОНИСЬКІВ,
прес-секретар товариства

парафіяльних волонтерів, м. Калуш.

1 січня 2018 року набрав чинності 
Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України» 
від 06.12.2017 № 1774. Серед іншого, 
він надав виконавчим органам місь-
ких рад міст обласного значення та 
об’єднаних територіальних громад 
повноваження щодо здійснення на 
відповідних територіях контролю за 
дотриманням законодавства про пра-
цю та зайнятість населення, а також 
накладення штрафів за порушення 
цього законодавства. Також цей За-
кон передбачає, що органи місцевого 
самоврядування для виявлення нео-
формлених трудових відносин можуть 
проводити перевірки на підприєм-
ствах, в установах та організаціях, що 
перебувають як у комунальній влас-
ності територіальної громади, так і не 
у комунальній власності, а також фі-
зичних осіб, які використовують працю 
найманих працівників.

У свою чергу, Кабінет Міністрів при-
йняв постанову від 26.04.2017 № 295 
«Деякі питання реалізації статті 259 

Кодексу законів про працю України та 
статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». Цим Уряд 
затвердив Порядки здійснення дер-
жавного контролю та державного на-
гляду за дотриманням законодавства 
про працю. В них детально регламен-
тується проведення інспекційних від-
відувань та невиїзних інспектувань, 
які замінили колишні планові та поза-
планові перевірки. 

З метою забезпечення реаліза-
ції зазначених повноважень, на ви-
конання вищевказаної постанови 
в управлінні праці Івано-Франківської 
міської ради працює головний спеці-
аліст з пов новаженнями інспектора 
праці.

Інспектор праці здійснює держав-
ний контроль за дотриманням зако-
нодавства про працю як юридичними, 
так і фізичними особами, які викорис-
товують найману працю.

У фокусі контролю:
— своєчасна та у повному обсязі 

оплата праці;

— дотримання мінімальних гаран-
тій в оплаті праці; 

— оформлення трудових відносин.
Коли до вас може завітати інспек-

тор праці? Підстави для інспектуван-
ня визначені п. 5 Порядку здійснення 
державного контролю за дотриман-
ням законодавства про працю, затвер-
джених постановою КМУ 295. 

Інспекційне відвідування прово-
дитиметься не тільки за зверненням 
працівника чи фізичної особи про по-
рушення стосовно нього законодав-
ства про працю, а й за інформацією 
Держстату, ДФС, ПФУ. До «зони ризику 
і контролю» потрапляють роботодав-
ці, які нараховують заробітну плату 
менше мінімальної, у яких стосовно 
працівників відсутнє повідомлення 
про прийняття на роботу, які вико-
ристовують працю фізичних осіб на 
умовах цивільно-правових договорів, 
переукладають їх упродовж року та 
багато інших. Зокрема, якщо на під-
приємстві понад 30% осіб працюють 
за договорами цивільно-правового ха-

рактеру, слід чекати на інспектування. 
Завдання інспектора — з’ясувати, чи 
не підмінено трудовий договір догово-
ром підряду, тобто чи не наявні при-
ховані трудові відносини.

У разі виявлення фактів викорис-
тання праці неоформлених працівни-
ків, несвоєчасну та не у повному обся-
зі виплату заробітної плати, недотри-
мання мінімальних гарантій в оплаті 
праці накладаються фінансові санкції 
розміром від однієї до 30-ти мінімаль-
них заробітних плат, відповідно до по-
рушення (зокрема, за виявленого нео-
формленого працівника сума штрафу 
становить 30 мінімальних зарплат — 
111 690 грн.) . 

Шановні роботодавці! Щоб уник-
нути значних штрафів та інших ви-
дів відповідальності, закликаємо вас 
у своїй діяльності дотримуватись ви-
мог, передбачених трудовим законо-
давством України.

Управління праці
Івано-Франківської міської ради.

Інспектор праці в органах 
місцевого самоврядування
Проблемою країни і кожної громади є тіньова зайнятість та виплата заробітних плат «у кон-
вертах». Через це місцеві й державний бюджети втрачають мільярди гривень, а отже змен-
шуються можливості для розвитку громад, підвищення якості послуг мешканцям.

Розповіді про мирян

З Богом можливо усе
Нещодавно у церкві св. Архистратига Михаїла, що в Калуші, вірні ві-
тали з 94-річчям голову церковного комітету. Уже майже три десятки 
років ці обов’язки виконує Терентій Сімків. 
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Неправильно
 � З наступаючим святом
 � Захоплююче видовище
 � Підростаюче покоління
 � Горяща путівка
 � Відносини бажають кращого  

 � Бачити власними очима 
 � Бачуть у продажу 
 � Дирекція бездіє  

 � Бережись автомобіля! 

Правильно
 � Зі святом
 � Феєричне видовище
 � Памолодь
 � Гаряча путівка
 � Стосунки залишають бажати 
кращого

 � Бачити на власні очі
 � Бачать у продажу
 � Дирекція не працює;  
дирекція бездіяльна

 � Стережись автомобіля!
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український греко-католицький часопис

 Реквієм

Жартома про серйозне

* * *
Десь там, далеко в небесах,  

живе Господь,
До Нього линемо в думках,  

як до висот.
Прийми й почуй слова  

цих щирих молитов,
Всели в серця надію, віру і любов.

Лиш Ти один, о Боже,  
можеш нас спасти,

На гору винести оці важкі хрести.
Тобі в покорі свої голови схилім,
І на вівтар свою  

побожність покладім.

Почуй, Всевишній,  
як ми любимо Тебе,

Нас Твоє слово  
до небес ясних веде.

Щоб після смерті  
ми в Твою сягнули вись,

Щоб в небесах з Тобою  
стрілися колись.

Десь там, далеко в небесах,  
живе любов,

Що нас звільняє від ненависті оков.
Життя доречне, коли храм є у душі,
Коли з небес йдуть  

тільки сонячні дощі.
Іван ДРАБЧУК.

Сльози Ісуса
Ісуса сльози землю цю
Давно й недавно окропили,
Щоб ми заблукану вівцю
У собі віднайти зуміли.

Від нас Бог сльози не ховав
І плакав, як звичайні люди
Тоді, як з нами сумував.
Він знав, що є, і знав, що буде.

Ісус заплакав, як прийшов
До Лазаря, щоб воскресити.
Тут Божа плакала Любов
І Лазар з гробу встав, щоб жити.

Не розумів Єрусалим,
Що ворог вщент його зруйнує,
Бо плаче тут Ісус над ним,
А він, Єрусалим, не чує.

У Божих сльозах, у святих,
Чи зможемо ми відшукати
Любов, що відвертає гріх,
А сльози гідно шанувати?

Богдан СІМКІВ.

Маленький хлоп-
чик, сидячи у ді-

да на колінах, запитує 
його:

— Дідусю, а ти був 
з Ноєм на кораблі?

— Звичайно ні, — 
відповідає дід, посмі-
хаючись.

— А чому ж ти тоді 
не потонув?..

Мова — Мова — 
душа нації!душа нації!

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

Мовні неохайності, що часто зустрічаються

Духовне свято

У мальовничому прикарпатському 
селі Ясень Рожнятівського району від-
булося справжнє свято, адже до сана-
торію завітав довгоочікуваний колек-
тив священиків із концертом релігійної 
та патріотичної пісні. Під гучні апло-
дисменти, веселе підспівування, а іно-
ді й підтанцьовування дітей священики 
дарували відпочивальникам і персона-
лу закладу веселий настрій, а головно 
«сіяли» зерна добра й культури. 

«Я піду за Христом», «Як 
блудний син», «Я за тебе мо-
люсь Україно» та інші релі-
гійні, народні, авторські пісні 
звучали на сцені санаторного 
клубу. Також гарним співом 
ділилася з присутніми Софія 
Щеглюк. Наприкінці директор 
закладу Зіновій Васильків по-
дякував від імені дітей та пер-
соналу священичому гурту 
«Кайрос» за приїзд та гарну 
атмосферу свята.

Довідка. В складі гурту «Кай-
рос» — свя щеники Долинського та Бо-
лехівського протопресвітеріатів УГКЦ: 
прот. Дмитро Павлик (бас-гітара,  вокал), 
прот. Богдан Тисяк (соло гітара,  вокал), 
о. Василь Бурій (ударні,  вокал), о. Ігор 
Ліпчанський (саксофон, сопілка), о. Во-
лодимир Савчин (соліст гурту) і дяк-
регент Володимир Кіндра (музичний ке-
рівник гурту, клавіші,  вокал).

о. Ігор ЛІПЧАНСЬКИЙ.

Трудівниця. 40 літ 
при церкві була 
старшою сестри-
цею. Яка величез-
на і непомітна пра-
ця, чорнова робота 
до кожного свята, 
до кожної неді-
леньки! Любила 

Бога і людей. Не опускала Служби Бо-
жої — ні утрені, ні вечірньої. Завчас-
но приходила, бо знала, що найбіль-
ше потрібна там. Завжди усміхнена, 
щира, бесідлива, наполеглива, жит-
тєво мудра. Світилася добром. Була 
доб рим організатором. Її слухали, 
допомагали, з нею радилися. Одно-
сельці цінували за людяність, знання, 
вміння підбадьорити, розрадити, під-
тримати, навчити щиро і просто моли-
тися. Вона не минала прощі, храми, 
Хресні дороги, патріотичні акції, від-
криття пам’ятних знаків, святкові бого-
служіння по сусідніх церквах, молитви 
«Матерів у молитві», Параманної Ма-

тері Божої, виступи хорів, бо роками 
співала у хорі. Ерудована людина, чу-
дова мама, прекрасна дружина, люб-
ляча бабуся, ревна християнка. 

Її вдячність Богові — у невпинній 
молитві і праці, а ще — у піснях, яких 
знала дуже багато і навчала друзів, 
молодь, родину. Вона була провідною 
зорею для людей, зразком простої, 
щирої, люблячої жінки, трудівниці, 
що щасливо торувала незвідані стеж-
ки Господні. Вона не снила вільною 
Україною, вона до неї причинилася. 
На правді Божій їй не соромно стоя-
ти перед Господом. Залишила по собі 
вдячну пам’ять.

Хай земленька буде пухом, сині 
небеса подарують ласку, а добра 
пам’ять живе у серцях людей, рідних 
і дітей. Хай сила Всевишнього з не-
бес оцінить її труд. Хай любляче сер-
це знайде час скрізь і всюди принести 
молитву за її душу.

Від імені церковної громади села — 
Ольга САВЧУК.

Наприкінці жовтня священичий гурт «Кайрос» завітав з музичною 
програмою до обласного дитячого санаторію «Ясень» ім. Митропо-
лита Андрея Шептицького. 

Священичий гурт «Кайрос» 
в гостях у «Ясеня»

10 листопада 2018 року виповнилося 40 днів з дня відходу до віч-
ності старшої сестриці УГКЦ Вознесіння Христового с. Комарів Га-
лицького району Шляхтич Анни Тимофіївни.

«Вона вибрала кращу частку, 
яка не відніметься від неї»…

З поетичного блокнота




