
Ангеле, хоронителю мій…
Пригадую собі той кумедний випадок, коли на співбесіді 
у католицькій школі в Івано-Франківську у знайомого мені 
шестирічного хлопчика запитали, яку молитву він знає. 
«Ангеле, хоронителю мій!», — гордо відповів той.

24 листопада — День пам’яті  
жертв Голодомору

У сумних 
подій ювілеїв 

не буває…

Любі Друзі,
цей тиждень позначений 
двома круглими датами, 

та, на жаль, ювілеями їх не на-
звеш — це лише сумні й трагічні 
реквієм-спогади…

Річниця Євромайдану: рівно 
п’ять років тому, 21 листопада 
2013 року, в Україні розпочалася 
Революція гідності. На Майдан 
Незалежності у Києві вийшли 
люди з мирним протестом проти 
скасування тодішньою владою 
підписання Угоди про асоціацію 
з Європейським Союзом. Акції 
протесту, що тривали в країні 
з кінця листопада до кінця лютого 
2014 року, отримали назви Євро-
майдан, Майдан, а пізніше — Ре-
волюція гідності. У результаті то-
дішній президент Віктор Янукович 
у лютому, після масового розстрі-
лу громадян у центрі Києва, втік 
до Росії… Росія, користуючись 
ослабленням влади у Києві, пору-
шуючи Будапештський меморан-
дум, анексувала Крим і розпоча-
ла гібридну війну на Донбасі, яка 
триває й сьогодні. 

Річниця Голодомору: в субо-
ту, 24 листопада з нагоди  85-их 
роковин Голодомору Україна 
і світ вшановуватимуть пам’ять 
мільйонів жертв Великого Голо-
ду 1932-1933 років. У цей день 
в наших храмах правитимуть за-
упокійні богослужіння, а ввечері 
триватиме міжнародна акція «За-
пали свічку», долучитись до якої 
можна, запаливши о 16:00 свічку 
пам’яті на підвіконні власного по-
мешкання. 

Обидві події розділяють в часі 
аж цілих 80 років. Проте вони 
мають щось дуже схоже, чи на-
віть, можна сказати, щось іден-
тичне. В обох подіях ідентична 
мета агресора: знищити українців 
як націю! Остаточно ліквідувати 
мову, культуру, історію, все те, що 
робить нас унікальними в цьому 
світі. 

Закінчення на стор. 2

22 листопада 2018 р. Б.  
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Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня

«І ви також будьте готові, бо не знаєте, о котрій  
годині Син Чоловічий прийде»  (Лк. 12, 40).
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З архівів

«Нова Зоря»  
про Голодомор стор. 2-3

Наша духовність

Нічні чування у Крилосі 
  стор. 4

Людина і суспільство

Вони дивились і мовчали… 
 стор. 5

Духовність

Бути святим сьогодні:  
можливо чи реально? стор. 7

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

Цей тиждень в подіях

Колонка редактора

23 листопада 1940 р. 
Папа Пій ХІІ призначив 
о. Прелата Петра Вергу-
на Апостольським Візи-
татором з правами Адмі-
ністратора для українців-
католиків у Німеччині.

24 листопада 
День пам’яті жертв голо-
домору.

25 листопада 1881 р. 
в містечку Сотто-іль-
Монте у провінції Бер-
гамо народився Андже-
ло Джузеппе Ронкал-
лі — Папа Римський 
Іоанн XXIII. (Понти-
фікат: 28.10.1958 — 
3.06.1963) — Святий.

25 листопада 1963 р. 
відбулося Торжествен-
не перенесення мощей 
Святого Йосафата до 
Базиліки Св. Петра.

Продовження на стор. 2 – 3, 5

Революції творять 
романтики…

Цими днями минає п’ята 
річниця з часу, коли українці 
повстали проти ганебних 
дій і кроків злочинної влади, 
прагнучи європейського май-
бутнього для себе та своїх дітей. Гасла Євромайдану, зда-
валось би, згуртовували націю та мали допомогти подолати 
безкарність. Проте в певний момент щось пішло не так…

стор. 6

27 листопада 1923 р. 
в м. Золочеві народився Вла-
дика Софрон (Мудрий) — 
Єпископ Івано-Франківський 
УГКЦ, ректор Івано-Фран-
ківського Теологічно-Катехи-
тичного Духовного Інституту.

27 листопада 1923 р. 
у м. Хирів народився Вла-
дика Іван (Хома) — Єпископ 
УГКЦ, ректор Українського 
Католицького Університету 
ім. Святого Климента Папи 
в Римі.

27 листопада 1957 р. 
у Станіславові упокоївся 
в Бозі Владика Іван (Ляти-
шевський) — в’язень совєт-
ських таборів, Ісповідник віри.

28 листопада 2006 р.
Верховна Рада України ви-
знала Голодомор актом ге-
ноциду проти українського 
народу.

стор. 4

21 листопада — св. Архистратига Михаїла
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Закінчення. Початок на стор. 1

«І пізнаєте правду, і правда визво-
лить вас», — так промовляє до нас 
Христос у Євангелії від Івана (8, 32). 
Так, кожен християнин покликаний 
пізнавати правду, нею жити та її про-
пагувати. 

Цікаво відзначити, що першою про 
жахливу ситуацію в Україні, про те, 
що у людей немає хліба, що українці 
пухнуть від голоду, з відчаю напада-
ють на потяги, крамниці, гинуть під 
більшовицькими кулями, написала 7 
лютого 1932 року саме газета «Нова 
Зоря». Відтоді у кожному номері й ін-
ших україномовних газет в Галичині 
з’являтимуться повідомлення про го-
лод за Збручем. 

З нагоди 85-их роковин цієї трагіч-
ної події у сьогоднішньому номері га-
зети подаємо ряд архівних матеріалів 
на тему Голодомору, які публікували-
ся в «Новій Зорі» тих років. Завдяки 
Митрополитові Андрею Шептицькому 
і єпископам УГКЦ світова громада ді-
знавалась правду про голод у Великій 
Україні у 1933 році. Духовенство УГКЦ 
не лише інформувало світ, спонукало 
україномовну пресу Галичини й като-
лицьку на Заході писати про те, що 
мільйони українців голодують і вмира-
ють від голоду, але й стараннями Ми-
трополита Андрея та єпископів УГКЦ 
для голодуючих збирали гроші та про-
дукти. 

24 липня 1933 року Митрополит Ан-
дрей Шептицький, єпископи УГКЦ Гри-
горій Хомишин, Йосафат Коцилов-
ський, Никита Будка, Іван Бучко, Гри-
горій Лакота, Іван Лятишевський звер-
нулись із пастирським листом «Украї-
на в передсмертних судорогах».

«Україна в передсмертних судо-
рогах. Населення вимирає голодною 
смертю. Побудована на несправедли-
вости, обмані, безбожництві та депра-
вації людоїдна система державного 
капіталізму довела багатий недавно 
край до повної руїни», — такими сло-
вами звернулось греко-католицьке 

духовенство до світу. 17 жовтня 1933 
року митрополит Андрей Шептицький 
і єпископи УГКЦ звернулись з дру-
гим пастирським листом із закликом 
29 жовтня оголосити Днем національ-
ної жалоби й протесту, відправити бо-
гослужіння у церквах за українців, які 
живуть під комуністичною диктатурою, 
а панахиди — за жертвами сталін-
ських репресій в Україні.

Пастирські листи українського 
єпископату опублікували десятки ча-
сописів на західних теренах України 
і лише деякі за кордоном. Зокрема 
в той час, коли західний світ, враже-
ний економічною кризою і небажан-
ням псувати стосунки з Радянським 
Союзом, вдавав, що нічого не знає 
про спланований геноцид, про все 
це друкували у ватиканському часо-
писі Osservatore Romano. Крім того, 
відомо, що на одній зі своїх аудієн-
цій Папа Римський Пій XI навіть за-
плакав, звертаючись до присутніх 
з проханням допомогти людям, які 
помирали від голоду в Україні, і ска-
зав: «Ми мусимо щось робити». То 
була дуже резонансна подія. Папа 
сам наполягав, що це слід публікува-
ти, щоб світ дізнався про голод. Папа 
намагався допомогти також через 
Німеччину, яка тоді купувала збіжжя 
в Радянського Союзу. Він домовив-
ся повернути німцям гроші, які вони 
заплатили за збіжжя, щоб так воно 
залишилося в Україні, однак Радян-

«Нова зоря», 7 лютого 1932 р.
«Воєнний комунізм на Україні»:

«АТЕ доносить: По численних спро-
бах переломання опору селян і колєк-
тивів на Україні, котрі не дають хліба, 
Москва рішилася вернути до системи 
воєнного комунізму й зачала рекві-
зиції. Ціла Україна виглядає тепер як 
один воєнний табор. В Чигиринщині 
вибухло повстання, котре здавлено. 
Харківський уряд вислав до Москви 
трівожний звіт про роздратування укр. 
народу.»

«Нова зоря», 16 червня 1932 р.
«Страшна катастрофа на Україні. 
Безпримірне горе українського 
народу в «раю»:

«Інтернейшіонал Нюс Сервіс» до-
носить: Катастрофа голоду на Україні 
приймає страшні розміри. Ограблене 
до решти населення розпочало ма-
сову вандрівку. Хто сего не бачив на 
власні очи, той не може собі уявити 
всего жаху безпримірного горя укр. на-
роду. Сотки тисяч, ба міліони обдертих 
укр. селян рушили зі своїх сіл і йдуть 
самі не знаючи куди. З мішками на 
плечах, в котрих міститься все їх май-
но, йдуть ті маси днями й ночами по 
степах України. Залиті ними всі шля-
хи, всі зелізні дороги, всі стежки. Двір-
ці обляжені. Люди сідають в поїзди 
без огляду на те, куди ті поїзди їдуть. 
Ті мандрівки мас, що шукають хліба, 
змінили цілковито вигляд країни. Опу-
щені цілі села. Инші знов переповнені. 

Німецька кольонія Ейгенфельд зовсім 
опущена. Тільки пси в ній виють. Ко-
лєктиви показалися повним фіяском. 
Жнива не дописують. Богато селян 
утікає з колєктивних господарств, бо 
їм у них ще гірше ніж було.»

«Нова зоря», 21 вересня 1933 р.
«Соціялістичний хліб» щезає»:

«Московський кореспондент „Дей-
ли Телєґрафу» доносить: Совітське 
правительство стривожене великими 
стратами при зборі збіжжа. Новий все-
союзний прокуратор Акулов заявив 
прилюдно: «В справі охорони хліба 
вже по його зібранні державними аґен-
тами відкрито повний хаос. Крадуть 
зі складів й елєваторів вже не тільки 
чужі злодії, але й зелізнодорожники та 
персонал елєваторів. В околицях Мо-
скви збіжжа гниє в ваґонах, на стації 
Ховрино стоїть 111 ваґонів з мокрим 
гниючим збіжжам і т. д.[”] — А з Украї-
ни вивезли товариші все збіжжа і наш 
нарід догибає...»

«Нова зоря», 23 жовтня 1932 р.
«Людоїдство на Україні»:

«Преса доносить: На правобереж-
ній Україні занотовано досі отсі факти 
людоїдства з голоду: В селі Молодечні 
в районі Буки селянин Віктор Івасен-
ко зарізав двоє дітей і часть мяса зїв, 
часть продавав на ринку. Його увязне-
но, але влада узнала його за невідпо-
відального. В с. Харківка в тім-же ра-
йоні Марта Захарченко зарізала свого 

малого сина Бориса і ним кормила ре-
шту дітей. В с. Кишинці знайдено 4 літ-
ну дитину присмажену на сковороді. 
Селяни злінчували людоїда. В с. По-
лянка мати зїла своє двомісячне дитя. 
В с. Баланівка діти щезають постійно. 
Селяни догадуються, що їх їдять не-
висліджені людоїди. Крім цего збіль-
шаються випадки голодової смерти. 
Що ночи санітети привозять на кла-
довища в Київі, Харкові та Житоміри 
кількадесять трупів, жертв голодової 
смерти, позбираних щоденно на до-
рогах, що ведуть до тих міст. Це все 
держать большевики у великій тайні, 
щоби світ не довідався про справді 
«райське життя» в Есесерії... А «това-
риші» далі кажуть, що там «рай».

«Нова зоря», 28 травня 1933 р.
«Що діється в пристанях 
України»:

«Парижська преса доносить: На 
днях вернув з Одесси до Відня ав-
стрійський інжинір Петер Мендель, ко-
трий у справах своєї фірми був у ріж-
них пристанях Чорного Моря по совіт-
ськім боці. Він оповідає: В совітських 
пристанях панує запустіння, робітники 
ходять в подертих лахах, майже всі 
босі, й утомлено мов без душі тягнуть 
свою роботу. Чужі кораблі там рідкість. 
Нарід скрізь має жалю гідний вигляд, 
скрізь безліч жебраків в лахмітті. Ніхто 
не просить грошей, тільки всюди чути 
одно слово: „хліба». Большевицькі 
гроші низше 5 рублів не мають взагалі 

ніякої вартости. — Так тепер виглядає 
рай у найбогатших містах України, по 
15 літах панування червоних наїздни-
ків.»

«Нова зоря», 1 червня 1933 р.
«Великий голод на Україні. 
В Київі бються над помийною 
ямою»:

«Парижська преса приносить слі-
дуючий опис очевидця, котрий сими 
днями виїхав з України: В Київі був я 
свідком, як голодні люди билися між 
собою за доступ до помийної ями, 
в котрій були останки того, що викине-
но з якоїсь большевицької кухні. В Киї-
ві нема вже ніякої торгівлі продуктами. 
Пусті й крами торгсина (торговельного 
синдикату). Застановлено видаван-
ня харчевих продуктів навіть тим, що 
мають на те урядові тальони. В Кате-
ринодарі смертельність надзвичайно 
велика, люди пухнуть з голоду, трупів 
з улиць вже ніхто не забирає. В цілій 
Кубанщині голод дійшов до неймовір-
них розмірів.»

«Нова зоря», 16 липня 1933 р.
«Жахливі вісти з «раю». 
10 міліонів людей погибло 
з голоду»:

«Дейли Телєґраф» повідомляє: 
Американський професор Річард Сел-
лет сказав у Берліні: За останніх 
6 місяців в Полудневій і Східній Ро-
сії, на Україні та на Північнім Кав-
казі погибло з голоду до 10 міліонів 

«Нова Зоря» про голод в Україні

ський Союз наполягав на його 
експортації до Німеччини. Це є 
ще одним доказом того, що голод 
був штучно створений і радянська 
влада не мала жодного наміру ря-
тувати людей від голодної смерті.

Не залишилася Церква осто-
ронь і в подіях п’ятирічної давни-
ни під час Революції гідності та 
в часі гібридної війни на Донбасі, 
яка триває й сьогодні. Як колись 
Митрополит Андрей Шептицький, 
так і зараз Блаженніший Патріарх 
Святослав Шевчук неодноразово 
на світовій арені інформує громад-
ськість про те, що насправді від-
бувається на Сході України: росій-
ська агресія та неоголошена війна. 
Війна, в якій зубожіла Україна бо-
ронить кордони всієї Європи. І, на 
жаль, як тоді, так і тепер не завжди 
західний ситий світ розуміє голо-
дного. Ні, голодного не через ліно-
щі, а голодного тому, що північний 
сусід століттями спустошує нас... 

Правда — це те, що робить нас 
невразливими і сильними. Прав-
да — це не лише сам факт траге-
дії, правда — це також факт про 
велику жертовність і велику бо-
ротьбу українського народу. Тому 
пам’ятаймо, молімося, діймо, про-
пагуймо правду і змушуймо світ ви-
знавати її!

о. Іван СТЕФУРАК,
головний редактор.
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людей. В декотрих селах, по сло-
вам проф. Селлета, погибло до 80 
проц. населення. Проф.Селлет взи-
ває американські церковні круги й ор-
ґанізації Червоного Хреста до зорґа-
нізування з іншими краями допомоги 
для голодуючих в СССР.»

«Нова зоря», 31 серпня 1933 р.
«Людоїдство на Україні»:

«В листі з України пишуть: «Що тут 
діється, відомо тільки одному Богу на 
небі, бо ми відрізані від цілого світа. 
Матері вбивають своїх дітей і їдять 
їх мясо. На днях привезли до лічни-
ці матір, котра зарізала свого 10-літ-
ного сина. Від надмірного спожиття 
мяса вона занедужала й померла. 
Люди щасливі, коли погибне кінь або 
корова, бо тоді можуть наїстись. Зло-
дійство зростає неймовірно. Злодіїв 
вбивають на місці. Народ вимирає. 
Виходять в поле на роботу й там часто 
вмирають. Положення розпучливе... 
На вулицях щоденно валяються трупи 
померших з голоду. Не можна жити». 
(«Возрождєніє» ч. 2999).»

«Нова зоря», 17 вересня 1933 р.
«Кубань — тепер кладовище. За 
жаби платять там грубий гріш»:

«Молва» оповіщує такий лист з Ку-
бані: Кубань тепер — кладовище. 
Смертність страшна. Голод такий, що 
мами їдять своїх дітей. За 10 жаб пла-
титься у нас до 5 рублів. Хліб і мука не-
ймовірно дорогі тай рідко можна їх зу-
стріти. А податки доскулюють... — Так 
«товариші» винищують україн-
ський нарід на Кубанщині. А наші 
задурманені хахли ще й тепер кажуть, 
що це неправда.»

«Нова зоря», 21 вересня 1933 р.
«Страшні свідоцтва чужих про 
винищування українського 
народу большевиками»:

«Данський щоденник, котрий вихо-
дить в Німеччині, «Берлінґске Тіден-
де» приніс таку статтю свого корес-
пондента: Я говорив з особами вповні 
віродостойними, котрі обїхали Україну 
(заки заборонено її обїздити), північ-
ний Кавказ і надволжанські губернії. 
Вони описують страшне положення 
міліонів людей в тих краях. Від 5 до 
8 місяців не бачили там кусника хлі-
ба, так большевики обдерли народ. 
Другий кореспондент того щоденника 
доносить, що на Україні видів тисячі 
й тисячі людей, котрі виглядають як 
кістяки, інші знов спухли від голоду, всі 
ледве волочать ноги, покриті боляка-
ми, ратувати їх нема кому і нема чим. 
Американець Беккерер, котрий не-
давно був на Україні, реферував свої 
вражіння на сходинах представників 

евангелицької преси в Берліні. Свій 
реферат закінчив словами: Степень 
нужди під большевиками такий, що 
переходить всяку можливість довіря 
до очевидця, котрий оповідає. Тому не 
буду дальше говорити, тільки покажу 
вам світлини з тої нужди. Ось до чого 
довели наш нарід московські «товари-
ші» при помочи таки наших власних 
соціялістів, ну і при пасивнім співді-
ланні тих, котрі мали змогу боротися 
в свій час проти зарази соціялістичних 
теорій і не боролися. Незабаром не 
буде «провідників сорокміліонового 
народу», бо добре буде, як нас остане 
20 міліонів... А в нас щей досі не усві-
домили собі сеї траґедії...»

«Нова зоря», 28 вересня 1933 р.
«На Україні загальне людоїдство»:

«Подаємо тут жмуток страшних 
вістей, взятих з листів оповіщених 
в чужій пресі: В часі масового приму-
сового виселювання селян вигибло 
коло 90% домашного скота: люди про-
давали худобу на мясо за всяку ціну, 
різали і їли з розпуки. Коней берегли 
довше. Та вкінці і їх не було чим кор-
мити, коли пуд вівса став 8 разів до-
рощий ніж кінь: пуд вівса коштував 
40 рублів, коня продавали радо за 
5. Отже й «кіннота Буденного пішла 
на ковбасу», як співали в пісні. А по-
тім люди зачали втікати з сел, куди 
очи несли. Хто міг, той втікав. В селах 
остали старші, діти, каліки й жінки але 
й із жінок тільки слабші. Оставші піш-
ли в колхози. А коли большевицьке 
правительство забрало від колхозів 
буквально весь хліб, люди зачали ма-
сово вмирати з голоду. Вимирали цілі 
родини і лежали непогребані, бо ніко-
му було їх гребати, тільки голодні щурі 
й миши обгризали тіла померших. 
А оставші при життю люди ловили тих 
щурів і мишей і їли їх, їли котів і собак, 
їли жаб і воробців. Та коли вже й того 
не стало, падали як скошена трава. 
І тоді почалося людоїдство на Україні. 
На тій богатій колись землі нема вже 
мабуть ні одного села, де не булоби 
богатьох випадків того страшного ді-
яння. Останки населення сіл зачали 
масово втікати до міст, але з голоду не 
могли дійти: падали по дорогах. Скрізь 
видно було маси трупів. Найсильніші 
дійшли до міст, але падали на вулицях 
і вмирали. Всі зелізничі стації Украї-
ни, всі її міста й місточка повні трупів 
й умираючих. Мучилися тижнями пе-
ред смертю. Та ніхто ними не турбу-
вався. Міста якби не запримічували їх. 
Большевицькі газети ні словечком не 
згадували про те. Доперва недавно, 
коли про се зачала писати загранична 
преса, наказала больш. влада спря-
тати трупи з улиць, але тільки в Хар-

кові. В менших містах все остало як 
було. Страшний сей лист кінчиться 
так: «Коли денебудь на далекім бі-
гуні пропаде оден летун без вісти, 
то зі всіх сторін світа їдуть туди 
десятки експедицій, щоб його від-
шукати. А коли тут, близько в Ев-
ропі гине цілий нарід — ніхто йому 
руки не подасть і не поратуе його 
навіть окрушиною хліба...»

«Нова зоря», 14 грудня 1933 р.
«Президент США не прийняв 
української делєґації»:

«Президент Америки Росвелт 
не приняв делєґації українських 
орґанізацій в Америці. Ся делєґа-
ція мала вручити йому меморіял 
в справі вислання комісії на Укра-
їну, котра прослідилаб тамошні 
відносини перед рішенням про ви-
знання СССР. Як причину неприня-
тя делєґації секретар Росвелта 
подав брак часу і недугу президен-
та.».

«Нова зоря», 14 січня 1934 р.
«Голодові заворушення 
на Україні»:

«Російський «Експрес», що вихо-
дить в Кишеневі, доносить: В Одессі 
дійшло недавно до великих завору-
шень на тлі голоду і нужди. Мешканці 
Одесси розбивали державні споживчі 
склади і забирали всі припаси живнос-
ти. Наочний свідок Грігорієв, який втік 
до Кишенева, оповідає, що військові 
відділи стріляли до товпи і вбили бо-
гато осіб. Частина війська перейшла 
на сторону товпи, пішла з нею за місто 
і заложила під Одессою повстанський 
табор. Сей табор знищено артилерій-
ським огнем червоних військ. — Таке 
діється в «раю» вже тепер. А що буде 
на переднівку?»

«Нова зоря», 9 серпня 1934 р.
«Голод на Україні. Що про се 
говорили в анґлійській Палаті 
Лордів?»:

«В Палаті Лордів 25.УІІ. с. р. була 
довша дебата присвячена положенню 
в СССР і голодови на Україні. Лорд 
Чарнвуд заявив, що в 1933 р. помер-
ло з голоду 3,000.000 людей в СССР 
внаслідок безоглядної політики совіт-
ського правительства. Примас Анґлії, 
Архиепископ з Кентербері, сказав, що 
положення населення в полудневій 
частині СССР страшне. Лорд Денбі 
заявив, що перестудієвав богато ма-
теріялів про страшне положення на 
Україні. Жахливе положення духовен-
ства, особливо католицького. Все те 
викликане кровожадною і підлою сис-
темою правління, яке панує в совітах, 
що має на ціли примусити населення 
приняти комунізм. Лорд Стенговп, під-
секретар загр. спр., відповів, що анґ. 
правительство знає про положення 
в СССР. Дебата в Палаті Лордів має 
велике значіння, бо порушені на ній 
вперше питання життя і смерти Укра-
їни. Під час тої дебати була в Палаті 
Лордів п. сенаторка О. Кисілевська, 
запрошена одним з лордів. (Укбюро 
Лондон)».

«Нова зоря», 16 серпня 1934 р.
«Страхіття голоду на Україні»:

«Дейлі Експрес» печатає опис подо-
рожі одного чужоземця. Він пише м.і.: 
«30 км. на полуднє від Київа зайшов 
я до села, що вимерло з голоду. З 40 
родин остало лише 6 людей. Поїли 
всіх собак і котів. 15-літний хлопець, 
скіра й кости, сказав, що його батько 
помер з голоду тому місяць. Він по-
казав висохлий труп, покритий соло-
мою... Життя на Україні ще тяжче, як 
минулими роками. Заповідається знов 
голодний рік. Селяни крайно апатичні, 
не хочуть працювати на полі, бо боль-
шевики відбирають весь урожай. Всі 
домашні звірята або зїджені або край-
но виголоджені. Одинока можливість 
ратунку від голодової смерти населен-
ня України — се поміч з-за границі.»

«Нова зоря», 30 серпня 1934 р.
”Голод на Україні. Від 
голоду й тифу Україна стає 
цвинтарищем...»:

«Один очевидець описує так стра-
хіття голоду на Україні в берлінськім 
часописі «8-Ур-Блят»: «Голодова ка-
тастрофа в Київі та в околиці в остан-
них днях зросла. Тепер в самім Київі 
щоденно підіймають сотнями помер-
ших з голоду в парках, на вулицях, 
ринках, стаціях і т.д. Деякі з них се вті-
качі з сіл, одначе не бракує і мешкан-
ців міста. Померших хоронять ночами 
в братських могилах, їх зарівнують 
з землею. Міліціянти вивозять на тя-
гарових самоходах також і умираючих 
з голоду і викидають їх 50 км, від міста. 
Шириться епідемія плямистого тифу. 
Щоденно занедужує по 150-200 осіб. 
Стан шпиталів низше всякої критики. 
Четвертина недужих в них помирає. 
На широких просторах довкола 
Київа, Винниці й Чернигова страш-
ний голод. Деякі села зовсім ви-
мерли. На їх місце спроваджують 
селян з інших околиць СССР.»

«Нова зоря», 13 грудня 1934 р.
«Голод на Україні і Союз 
Народів»:

«Оссерваторе Романо» повідо-
мляє: Секретар міжнародного комі-
тету помочи голодуючим в СССР д-р 
Аменде заявив, що в 1933 р. норвеж-
ський премієр др. Мовінкель, тодіш-
ний предсідник Союзу Народів, хотів 
внести на форум С. Народів справу го-
лоду в СССР. Тоді говорили, що СССР 
не належить до Союзу Народів. Тепер 
сей арґумент відпав і д-р Мовінкель 
сподівається, що його внесення пере-
йде. Справа не терпить проволоки, бо 
з України майже щоденно надходять 
вісти, що там знов шаліє голод і неза-
баром брак харчів, морози й дезорґа-
нізація зачнуть знов десяткувати насе-
лення в жахливий спосіб. А треба під-
черкнути, що в богатьох місцевостях 
вже навіть аґенти ҐПУ протестують 
проти реквізицій збіжжа в селян…».
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Цими днями минає п’ята річни-
ця з часу, коли українці повста-
ли проти ганебних дій і кроків 

злочинної влади, прагнучи європей-
ського майбутнього для себе та своїх 
дітей. Гасла Євромайдану, здавалось 
би, згуртовували націю та мали до-
помогти подолати безкарність. Проте 
в певний момент щось пішло не так, 
і мирне повстання вже через тиждень 
переросло у справжні сутички із за-
стосуванням сили, а згодом — і про-
ливанням крові.

Революція, спротив, Майдан, спа-
лені шини, блокування урядових квар-
талів, протести, вимагання від дер-
жавної влади прислухатися до голосу 
народу. А далі – сесії місцевих рад під 
відкритим небом, наметові містечка… 
Усе це стало можливим тільки завдяки 
згуртованості українців, котрі прагнули 
жити разом із Європою.

Люди йшли на протести із надією, 
що їх почують. Та влада вперто при-
кидалася глухою. Тоді мітинги на під-
писання євроінтеграційної угоди з ЄС 
підтримали у більшості областей 
Укра їни. Обласний центр Прикарпаття 
не став винятком. В ніч з 21 на 22 лис-
топада молоді активісти Івано-Фран-
ківська зібрались біля міської ратуші, 
аби сказати своє «Так!» угоді про асо-
ціацію з ЄС. Так почалося наметове 
містечко, так починався спротив укра-
їнців.

Епіцентром подій стала столиця 
країни. Євромайдан переріс у Рево-
люцію гідності. А пролита кров учас-
ників повстання так і не змогла стати 
стримуючим фактором. Тепер, через 
п’ять років, у душі холоне кров від са-
мої згадки про ті події, котрі відбува-
лись на усіх майданах країни. Особ-
ливо щемливо йти сьогодні вулицею 
Інститутською у столиці. Щось тисне 
у горлі і сльози хвилею накочуються, 
коли в ряд один за одним бачиш об-
личчя тих невинних жертв, котрі стоя-
ли за правду. Там на кожному кроці — 
лише нагадування про те, що у цьому 
місці обірвалось чиєсь життя за волю 
і, можливо, щасливе майбутнє країни. 
У 2013-2014 роках з екранів телевізо-
рів, як зведення із фронту, ці події на-
справді було важко сприймати. Але 
вони закарбувались у нашій пам’яті. 

Чи такої країни ми чекали? Чи та-
кого життя прагнути тисячі українців, 
котрі п’ять років тому вийшли проти 
свавілля тодішньої державної вер-
хівки? Хвиля романтизму поступово 
згасла. До влади прийшли інші люди. 
Неохоче згадують ті події учасники Ре-
волюції гідності. Проте у їхній пам’яті 
зринають такі спогади, від яких і досі 
стає страшно. У людей міняється сві-
тогляд, вони починають по-іншому 
сприймати життя. Хтось оговтався 
і звик до життя у сучасних реаліях, 
а в когось і досі болить душа за тим, 
чого вже не вернути, – за рідними, 
близькими, знайомими.

Підприємець Олександр Єнько 
з Івано-Франківська був активним 
учасником революційних подій. Він не 
зміг змиритися з тим, що у Києві вже 
через тиждень після початку револю-
ційних подій почали бити студентів, 
а тому разом із однодумцями виру-
шив на столичний Майдан. Чоловік 
пройшов через горнило протистоянь 
і тепер, згадуючи ту буремну зиму, 
з болем зізнається, що в якийсь мо-
мент міг сам стати жертвою револю-
ції, адже був у самісінькому епіцентрі 
подій. «Я був на місці розстрілу пер-
ших жертв Революції за годину до 
цього. І лише випадково поїхав до 

знайомих, щоб відпочити. Але дізнав-
шись про те, що сталося, я знову по-
вернувся на Майдан», — розповідає 
Олександр Єнько. Чоловік зазначає, 
що стати активістом народного спро-
тиву його спонукала узурпація влади 
тодішнім президентом Януковичем та 
жорсткі умови праці для малих під-
приємців. «Тоді ми прагнули руху в бік 
Європи, а не в бік Росії», — пригадує 
пан Олександр. — Європейське жит-
тя дісталося нам дорогою ціною, але, 
безумовно, воно було того варте. Коли 
все тільки починалося, було відчуття, 
що ми потрапили на ті самі граблі, ко-
трі вже були в України у 2004 році».

Для себе пан Олександр відзначив 
апатичність українців, яка була після 
першого Майдану. Тому він переко-
наний, що фактично на другий Май-
дан ніхто не збирався. Події були на-
стільки емоційними, що люди просто 
не змогли стриматися. Через непев-
ність життя та ситуації зараз чоловік 
не готовий на сто відсотків впевнено 
сказати, що не братиме більше участі 
у революційних повстаннях. «Хто його 
знає, що там буде», — каже насамкі-
нець пан Олександр.

Романтичний запал мітингуваль-
ників та проєвропейські гасла відкри-
вали для нас нові горизонти. Вони 

омивалися кров’ю героїв «Небесної 
сотні». Проте хвиля романтизму одра-
зу згасла, адже почалося нове після-
революційне життя із війною на Сході 
країни та ще більшою кількістю жертв.

Тим часом зневіра у суспільстві 
і надалі продовжує зростати. Про це 
говорять і вчені, і політологи, це зна-
ють і прості українці.

«Сьогодні, як і після Помаранчевої 
революції, в суспільстві значний від-
соток зневірених людей у результатах 
Революції гідності. Після революції 
2004 р. люди лише побачили оголений 
цинізм українських можновладців, що 
використали людей у власних примі-
тивних цілях. Натомість протидія агре-
сії путінської Росії призвела до загибе-
лі великої кількості людей, втрати час-
тини державної території і крайнього 
зубожіння значної частини суспіль-
ства, — каже доктор історичних наук, 
професор ДВНЗ «Прикарпатський на-
ціональний університет імені Василя 
Стефаника» Сергій Адамович. — Од-
нак, якщо б колесо часу повернуло 
мене назад в 2013-2014 рр., я б все 
одно боровся з усіх сил з авторитар-
ним режимом В. Януковича. Адже 
Майдан показав, що українці — вели-
ка нація, яка є складовою частиною 
європейської цивілізаційної спільноти. 
Натомість путінська агресія остаточно 
відрізала країну від павутини «русско-
го мира». Революція гідності пробуди-
ла національне в українцях і змусила 
їх боротися за власну гідність. Зараз 
нам важливо сформувати і допусти-
ти до влади фахові патріотичні елі-
ти, зробити дотримання норм закону 
обов’язковим для кожного і щоденною 
рутинною працею дбати про станов-
лення Великої України, не покладаю-
чи особливої надії на допомогу інших 
держав».

Володимир БОДАК.

Розпочалися чування із Великої 
Вечірні, яку очолив Преосвященний 
Владика Йосафат, потім була духовна 
наука, яку провів головний духівник 
Івано-Франківської духовної семінарії 
о. Ярослав Тимішак. Отець Ярослав 
розважав над Євангелієм про смо-
ковницю, яка росла край дороги, була 
красивою, зеленою, проте без плодів. 
Смоковницю отець порівняв з окреми-
ми людьми, які ззовні красиві, дорого 
вбрані, однак всередині пусті, черстві. 
Вони живуть, але не дають плодів, 
з них немає користі, вони не служать 
іншим. Життя — це постійна боротьба 

між добром і злом, це випробування. 
Так само й гріх — це боротьба, і добре 
вже те, що ми розуміємо, усвідомлює-
мо й боремося з ним. 

Продовжилися моління Вервицею 
до Богородиці. Потім була Хресна До-
рога, на якій паломники разом з отця-
ми та семінаристами роздумували над 
Хресною ходою Ісуса. Далі в програмі 
нічних чувань були молитви на оздо-
ровлення, які провів о. Михайло Суш-
ко — настоятель церкви святого об-
ручника Йосифа м. Івано-Франківськ. 
Після молитов прочани підходили до 
Галицької чудотворної ікони Пресвятої 

Богородиці, щиро 
дякували за ласки 
й щедроти та про-
сили опіки, заступ-
ництва й допомоги 
Пречистої. Влади-
ка Йосафат кожно-
му уділив своє архі-
єрейське благосло-
вення, а отці благо-
словляли прочан 
освяченим єлеєм.

Близько опів-
ночі розпочалась 
Архиєрейська Бо-
жественна Літур-
гія. Під час розва-
жань над Святим 
Письмом Владика 
Йосафат розпо-
вів прочанам про 
важливість чувань. 

Чувати — означає 
«стояти на сторожі, 
на чатах, на вар-
ті», — зазначив Вла-
дика. Адже ніхто не 
знає, коли прийде 
Спаситель світу, про-
те ми завжди маємо 
бути готові до зустрі-
чі з Ним. Тож прагнім 
до святості, витри-
валості, борімося зі 
спокусами і молімося 
до Пресвятої Богоро-
диці про допомогу та 
заступництво. 

Спільнота «Матері 
в молитві»  

церкви свв. Ольги та 
Володимира м. Івано-

Франківськ.

Ми — українці!

Революції творять романтики…

Наша духовність

Нічні чування у Крилосі
Протягом року щомісяця з 12 на 13 число у селі Крилос Галицько-
го району відбуваються нічні чування за участю Владики Йосафа-
та Мощича, Єпископа Чернівецької Єпархії УГКЦ.
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Цього року відзначаємо 85-ту річни-
цю Голодомору… Страшну подію в іс-
торії українського народу, яку спочатку 
роками замовчували, не визнавали. 
А зараз політики ланцюжком понесуть 
квіти до пам’ятників жертв тих подій, 
над чиїми нащадками вони продовжу-
ють знущатись і надалі. Так, в Україні 
зараз немає голодомору, але маємо 
річницю жертв Революції гідності. Ой, 
ще й туди побіжать кмітливі політики 
з фарисейськими словами «ніколи 
більше» та нікому непотрібними коши-
ками квітів за тисячі гривень з держав-
ного бюджету. Де були вони тоді, коли 
можна було б ще уникнути розстрілів 
та знайти вихід із ситуації? Вони диви-
лись і мовчали…

Коли згадуємо про страшні події Го-
лодомору, в голові напрошується дум-
ка: невже ніхто не міг зупинити той ге-
ноцид українців? Але хто міг зупинити 
великого «батька народів» Сталіна? Із 
Заходу не варто було чекати порятун-
ку, адже, здавалося б, СРСР був за за-
лізною завісою. Отож бо й воно, що ні! 
Ми донедавна вірили, що Радянський 
Союз вибудував такий щільний мур 
дезінформації та брехні, через який 
не просочувалась жодна інформація 
про правдивий стан речей в тій країні. 
На жаль, це не є вірно. Тодішній віль-
ний світ чудово знав, що відбувається 
в «тюрмі народів». Цивілізований світ 
на той час репрезентувала Ліга На-

цій — перша міждержавна організа-
ція, покликана забезпечувати співро-
бітництво, досягнення миру і безпеки 
між народами. Саме до цієї організа-
ції апелювали представники різних 
українських партій-
них та громадських 
установ, вимагаючи 
втрутитись і зупини-
ти винищення цілого 
народу. На початку 
вересня 1933 року 
українці, які прожи-
вали за кордоном, 
вирушили до Жене-
ви (саме там була 
штаб-квартира Ліги 
Націй), щоб, дотри-
муючись всіх вимог 
міжнародного права, 
добитися ухвалення 
відповідного рішен-
ня. Але час, який 
обрали українці, ви-
явився «несприят-
ливим». Представ-
ники великих дер-
жав, а насамперед 
Франції та Англії, не 
бажали розглядати 
це питання, щоб не 
погіршувати своїх 
відносин з СРСР. За-
вдячуючи підтримці 
тогочасного голови 

Ради Ліги Націй прем’єр-міністра Нор-
вегії, питання допомоги Україні було 
поставлене на голосування. Резуль-
тати були такими: «за» проголосували 
тільки три країни: Ірландія, Італія та 
Німеччина (!), «проти» — 11. Затра-
тивши дві години на обговорення цієї 
«неприємної справи», члени Ліги На-
цій запропонували передати її на роз-
гляд Міжнародного Червоного Хреста. 
Вони просто дивились і мовчали…

У той час, коли цивілізований світ 
вкотре вмив руки, покинувши українців 
під більшовицьким режимом напри-
зволяще, нашим захисником залиши-
лась найстарша та найавторитетніша 

українська газета в Америці «Свобо-
да». На її шпальтах протягом 1932-
1933 років виходила низка публікацій 
про жахіття, які чинив сталінський ре-
жим в Україні. Коментуючи негативне 
голосування членів Ліги Націй, жур-
налісти «Свободи» висловили таку 
думку: «Хоч західноєвропейська циві-
лізація дуже приманлива, хоч культу-
ра і гуманні кличі дуже високі, але ця 
цивілізація і культура служать у пер-
шій мірі сильним. І коли ми, українці, 
хочемо жити, то мусимо в першу чер-
гу розраховувати на власну силу і на 
поміч. Коли ми будемо самі сильні — 
тоді прийдуть нам з поміччю й інші»… 

Здається, нічого з того часу не змі-
нилося. Українців дедалі меншає, за 
новою статистикою нас вже тільки 
42 мільйони. Де поділось 10 мільйонів 
українців?! Так, нас не виморювали го-
лодом, але створили такі умови, щоб 
ми самі залишили Україну. Ми продов-
жуємо чекати допомоги від когось, 
поглядаємо на Захід та обурюємось 
їхньою «просто стурбованістю». Полі-
тика Заходу так і не змінилась, як і не 
змінилась політика «старшого брата» 
щодо нас. Як довго українці залиша-
тимуться такими наївними та безхре-
бетними? Своєю бездіяль-
ністю й пасивністю, мов-
чанням на хабарництво, 
корупцію у владі викли-
чемо ще один Майдан, 
на якому поляже ще 
чергова «Сотня». 
А потім будемо від-
значати річниці тра-
гедії та носити кві-
ти до пам’ятників… 
А, може, вже досить?

Віра БІЛА.

Уже близько двадцяти років 
у моїй пам’яті захована історія 
правдивого життя однієї рев-
ної практикуючої християнки, 
яку розповіла моїй сім’ї сусідка 
Оксана. Хочу оповісти її чита-
чам «Нової Зорі», тому що вона 
є надзвичайно важливою й по-
вчальною для кожної людини.

Це був 1998 рік, одна із п’ятниць. 
Оксана зайшла до нас додому на наше 
прохання. Я запропонувала їй «чай-
каву», а чоловік — «Може, коньячку?» 
Відповідь була незвична: «Я в п’ятницю 
нічого не їм, а після обіду тільки хліб 
та воду споживаю». Почувши таке від 
молодої жінки, відчула, як у серці щось 
тьохнуло, а чоловік почав жартувати.

І тоді Оксана розповіла про свою 
бабусю, Марію Кулик, 1907 року на-
родження, жительку смт. Перегінське 
Рожнятівського району. Будучи мо-
лодою дівчиною, яка виховувалась 
у християнській родині, вона відчула 
поклик до монашого життя. Подалась 
на Закарпаття в монастир, але через 
деякий час повернулася додому. Не 
стала монахинею, мабуть, тому, що 
Господь хотів, щоб вона своїм пра-
ведним християнським життям і при-
кладом дала свідчення не лише для 
рідних, але й для всіх християн.

Марія згодом вийшла заміж і наро-
дила двох дітей — сина Петра й дочку 
Ольгу. Нелегким було її життя: дово-
єнні часи, війна, переслідування УГКЦ 
та греко-католиків. Та вона все життя 
прожила в молитві й праці. Провідни-
ком її був Ісус, а покровителькою — 
Пресвята Богородиця.

Зі слів онучки, бабуся щоденно мо-
лилась вервицю за щасливу смерть. 
«Коли ми приїжджали, то бабуся, пе-
рехрестившись, відкладала вервичку 
та зустрічала нас, а потім, завершив-
ши молитву, виконувала свою хатню 
роботу», — продовжувала Оксана.

Одного разу вона з дочкою Ольгою 
поверталась із похорону і стиха про-
мовила: «Наступною буду я!» Дочка, 
посміхнувшись, відповіла: «Ой, мамо, 
щось таке говорите!».

Оксана стишує голос і продовжує 
свою розповідь: «Минали дні. Настав 

жовтень 1994 року. Ми приїхали на 
вихідні дні до бабусі, щоб допомогти 
їй зібрати урожай картоплі. Швидко 
звечоріло. Прийшовши з поля, всі по-
вечеряли й пішли до хати спати, а ба-
буся залишилася в літній кухні, у сво-
їй кімнатці, готувалася до сну. Через 
якийсь час хтось постукав у двері. Ми 
схвильовано переглянулись і відчини-
ли. На порозі, мов ясний промінчик, 
стояла бабуся.

— Що сталося, мамо? 
— Що з вами, бабусю?
— Я прийшла, бо буду цієї ночі по-

мирати. Не хочу, щоб вранці ви заста-
ли мене неживу, щоб не мали за мною 
жалю.

Вона лягла на свою постіль і спо-
кійно заснула в ласці Божій. Не мала 
ні страху, ні болю, бо все життя віри-
ла у вічне життя. Усе своє життя вона 
йшла за Ісусом, бо знала, що Він — 
дорога, правда і життя. Вірила Його 
словам: «Хто моє слово берегтиме, 
не побачить смерті, бо зі смерті пе-
рейшов до життя». Марія удостоїлась 
ласки: Господь відкрив їй час відходу 
до вічності.

Молімось і ми: «О Господи, забери 
мене з цього світу в таких літах, коли 
я буду якнайкраще готова стати перед 
Тобою, дозволь мені скріпитися Твоїм 
Тілом і найдорожчою Кров’ю та помер-
ти на Твоєму лоні, як помер Святий 
Йосиф».

Степанія Г., м. Івано-Франківськ.

Людина і суспільство

Вони дивились  
і мовчали…
Так у нас, українців, чомусь ведеться. За життя не цінуємо близьких, 
які є поруч, але по смерті ставимо дорогі пам’ятники з граніту, від-
відуємо цвинтар частіше, ніж провідували людину за життя. 

Життєві історії

Померти на землі,  
щоб  
народитись в небі
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Пригадую собі той кумедний ви-
падок, коли на співбесіді у ка-
толицькій школі в Івано-Фран-
ківську у знайомого мені шес-
тирічного хлопчика запитали, 
яку молитву він знає. «Ангеле, 
хоронителю мій!», — гордо від-
повів той.
«А чому ти вивчив саме цю мо-
литву?» — допитувалася се-
стра-монахиня. «А тому, що 
вона найкоротша», — чесно від-
повіла дитина.

Але як би там не було, саме цю пер-
шу молитву нас навчали ще змалечку. 
В дитинстві віра в цих божественних 
істот була дуже сильною, а їх при-
сутність поряд з нами — абсолютною 
реальністю. Пригадую, ще малими 
ми, діти (а тоді діти були менше під 
контро лем батьків, ніж тепер), часто 
потрапляли в небезпечні ситуації: чи 
бавились в недобудованій багатопо-
верхівці, чи бігли без нагляду дорос-
лих на швидку гірську річку ловити 
рибу, чи там же взимку катались на 
ковзанах, не знаючи, чи витримає лід. 
І дякувати Богу, все було добре. По-
щастило? Не думаю. Пригадаймо собі 
образок, де діти йдуть по зламаному 
мостику, а за ними — ангел-охоро-
нець, який готовий у будь-яку хвилину 
прийти на поміч.

В сучасному світі, коли будь-яке 
явище намагаються пояснити закона-
ми логіки, ми хочемо знайти всьому 
наукове пояснення та підтвердження, 
а існування ангелів починаємо від-
носити до міфів. Можна спостеріга-
ти навіть певний парадокс: сучасне 
суспільство з легкістю вірить в НЛО, 
у снігову людину, залишились попу-
лярними в українських селах гадан-
ня у ворожки, віра в чудодійну силу 
амулетів, зливання на віск. Проте все 
рідше молимось до ангелів, віримо 
про існування чистилища, існування 
недобрих злих сил, демонів. Що це — 
людська лукавість чи щось інше? Так, 
про ангелів часто згадується у Свято-
му Письмі, де вони виступають як по-
сланці, що звіщають волю Божу. Але 
зараз віра в ангелів, як і уповання на 
їх захист, якось «затерлось». Відійшло 
в дитинство те тверде переконання, 
що на одному плечі у нас завжди при-
сутній добрий ангел, який націлює нас 
на хороші вчинки, а на іншому — злий 
ангел, який намовляє на все погане. То 
хто вони — ці небесні духи —  ангели?

Святий Папа Іван-Павло II говорив, 
що ангели — це «великі незнайомці» 
наших днів. Отці Церкви говорять, що 
ангели — це наче небесне друге «я» 
людини. Біля кожної людини присутній 
ангел, який спонукає її чесно й сумлін-
но виконувати свої обов’язки у житті. 
Він є супутником у всіх обставинах 
життя, другом у легкі та важкі дні. 

У Катехизмі УГКЦ «Христос — наша 
пасха» написано про існування неви-
димого світу ангелів, що свідчить про 
багатство й розмаїття сотвореного 
Богом світу. Видиме й невидиме нале-
жить до одного творіння, яке Бог ба-
чить добрим. Анафора Літургії святого 
Василія Великого згадує дев’ять ан-
гельських чинів: «Тебе ж хвалять анге-
ли, архангели, престоли, господьства, 
начала, влади, сили і багатоокі херу-
вими; перед Тобою навкруги стоять 

серафими». Ангельські чини названі 
«хорами» через сопричастя з Богом 
і між собою. Ангели безнастанно воз-
носять «хвалу Богові» — перебувають 
у світлі Божої слави.

За св. Діонісієм Ареопагітом, всі не-
бесні істоти діляться на дев’ять груп, 
або дев’ять ангельських чинів: сера-
фими, херувими, престоли; верховен-
ства, сили й влади; начала, архангели 
й власне ангели. Серафими, херувими 
й престоли утворюють вищу небесну 
ієрархію; верховенства, сили й вла-
ди — середню, а начала, архангели 
й ангели — нижчу.

Серафим — означає «полум’яний» 
або «вогненний». Серафими полум’я-
ніють любов’ю до Бога й запалюють 
цю любов в інших небесних істотах, 
а через них — і в людях. Їхня любов 
до Бога настільки велика, що вона 
спалює всяку нечисть, зокрема у ду-
шах людей.

Херувим — означає «вилив премуд-
рості», або «просвіта». Призначення 
херувимів — сприймати Божественну 
премудрість і будити в інших спрагу 
до богопізнання. «Тому що Я милос-
ті хочу, а не жертви, і Богознавства 
більше, ніж всеспалення», — сказав 
Бог пророку Осії (Ос. 6. 6). Херувими 
відкривають світові волю Бога, яка 
полягає в тому, щоб пізнавати і Бога, 
і самих себе в Його світлі.

За херувимами ідуть престоли. 
Це — небесні Розуми, які відкривають 
Божественну істину й служать Божому 
правосуддю. Престол — це царське 
місце, з якого часто здійснюється суд, 
чи це трон земного владики, чи пре-
стол Небесного Царя у вівтарі храму.

Верховенства, сили й влади навча-
ють людей керувати своїми почуття-
ми, перемагати спокуси, приборкувати 
свою волю, боротися зі злом у думках, 
словах і вчинках. Правителям вони 

підказують, як мудро управляти спів-
товариствами людей. Через них по-
силається до праведників благодать 
чудотворення і прозорливості.

Начала покликані вчити земних на-
чальників виконувати свої обов’язки 
не задля особистої слави й вигоди, 
а задля слави Божої і для користі 
ближніх.

Архангели — це Божі благовісники. 
Вони допомагають зрозуміти таємниці 
віри, пророцтв і Божої волі, зміцнюють 
у людях віру, просвітлюють їхній розум 
світлом Євангелія.

У Східній церковній традиції особ-
ливо шануються архангел Михаїл та 
Гавриїл. Ім’я Михаїла означає «хто, 
як Бог». Це Архангел Божої справед-
ливості, суду, благодаті та милосердя. 
Михаїл — один з найсильніших не-
бесних духів. Архангел Михаїл та його 
ангели борються з ангелами, які збун-
тувались проти Бога. Архангела Ми-
хаїла зазвичай зображають з мечем 
в руках, яким він долає дракона, або 
з терезами, на яких він вимірює добрі 
та лихі вчинки померлого. Архангел 
Михаїл супроводжує душі під час від-
ходу з тіла на небеса. Церква просить 
Архангела Михаїла про допомогу про-
ти задумів сатани — ворога Бога та 
людей.

Архангел Гавриїл (Чоловік Божий, 
Кріпость Божа). Він виконує роль по-
сланця, який переказує людям Божу 
волю. У книзі Даниїла (8, 15) Архангел 
Гавриїл з’являється в образі чоловіка, 
який звіщає діяння Боже у ситуаціях, 
які по-людськи здаються неможливи-
ми. Гавриїл звіщає також народження 
Йоана Христителя та приносить Бла-
гу звістку про народження Спасителя 
Богородиці.

Крім того, ще шість архангелів ма-
ють особливі імена: Рафаїл (Зцілен-
ня Боже) — цілитель людських недуг, 
Уріїл (Світло Боже), Селафіїл (Молит-
ва до Бога), Ієрудіїл (Той, що славить 
Бога), Варахіїл (Благословенний Бо-
гом), Ієреміїл (Піднесення до Бога). 

Ангели — останній чин небесних 
сил. Відповідно до Священного Пи-
сання, ангели — безтілесні, духовні 
істоти, створені Богом для звіщення 
людям Своєї волі. Вони ближчі за всіх 
інших до людей і здатні таємно являти 
себе їм. Ангели охороняють віруючих 
від зла, гріховних падінь, допомагають 

підвищитися, не впадати у відчай при 
скруті.

Церква визнає, що в кожної хре-
щеної людини є свій незримий охоро-
нець, який завжди готовий прийти на 
допомогу! Ангелами називають і всі 
дев’ять чинів небесної ієрархії.

Отож, про присутність ангелів се-
ред людей та їх допомогу часто може-
мо читати зі сторінок Біблії, але зараз, 
у сучасному житті їхня присутність 
здається невідчутною. Однак нещо-
давно на одному з телеканалів бачила 
передачу, присвячену свідченням лю-
дей про їх зустріч з цими могутніми іс-
тотами. Одна жінка розповідала:

«Я з жахом згадую ту автомобільну 
аварію. Дорога була покрита легень-
кою ожеледдю, і мене на першому 
повороті сильно занесло, машина ви-
летіла на невеличкий пагорб і пере-
кинулась. Я, на диво, не мала важких 
ушкоджень і була при свідомості, тому 
намагалась вибратися з перекинутого 
авта. Зі всією силою штовхала двер-
цята машини, але вони були заблоко-
вані. Мене охопив жах, бо зрозуміла, 
що я в пастці. Та зненацька до маши-
ни підійшов молодий юнак, він зі всією 
силою потягнув дверцята і вони відчи-
нились. Подавши руку, юнак допоміг 
вилізти з машини та присісти на обо-
чині. Я декілька хвилин не могла при-
йти до тями, але заспокоївшись, хоті-
ла подякувати своєму рятувальнику. 
Серед водіїв, що вже зупинились біля 
перевернутої машини, його не було... 
Ніхто не бачив високого молодого 
хлопця, він ніби розчинився в повітрі. 
Я переконана, що то був ангел, посла-
ний Господом мені на порятунок», — 
завершила жінка.

Подібну історію розповіла інша 
учасниця передачі. «Коли я переки-
нулась з човна в крижану воду, було 
таке відчуття, що сотні ножів пронизу-
ють тіло. Вміла добре плавати, отож, 
зібравши решту сил, допливла до 
берега. А далі відчула, що дуже хочу 
спати, я починала замерзати. Звуків 
сирени швидкої допомоги, яку викли-
кав рибалка, я вже не чула. Прийшла 
до тями лише в кареті швидкої допо-
моги, яка мчала до лікарні. Поруч зі 
мною були два медбрати, один під-
тримував пляшку з якимось розчином, 
який мені капали у вену, інший, світ-
ловолосий юнак, тримав за руку і по-
стійно повторював: «Тримайся, тобі 
не можна засинати, не закривай очі, 
дивися на мене». Мої повіки здава-
лися дуже важкими, хотілося закрити 
очі й задрімати... Та одразу чула: «Не 
спи, не можна спати!». Коли побачила, 
що я вже в лікарні, таки закрила очі та 
занурилась у глибокий сон. Відкрила 
очі вже в палаті. За короткий час мені 
стало краще і я звелась на ноги. У від-
діленні швидкої допомоги відшукала 
одного з медбратів, щиро дякувала, 
хотіла подякувати і тому, що весь час 
тримав мою руку. Однак темноволо-
сий юнак здивувався: «Пані, ви щось 
сплутали, в кареті швидкої допомоги 
з вами був тільки я, більше нікого...».

Святий Тома Аквінський писав: 
«Важлива персона завжди отримує 
від короля ескорт вершників. Для Бога 
всі ми — важливі персони, настільки 
важливі, що Він дає нам ангела-охо-
ронця».

Підготувала Віра БІЛА.

Духовні роздуми

«Важлива персона завжди 
отримує від короля ескорт 
вершників. Для Бога всі 
ми — важливі персони, 
настільки важливі, що Він 
дає нам ангела-охоронця». 
 Святий Тома Аквінський

Ангеле, хоронителю мій…
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Духовність
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Архибратство Матері Божої 
Неустанної Помочі, спільнота 
«Матері в молитві» та всі пара-
фіяни церкви Святого Духа с. Пе-
регінське вітають з днем Ангела 
свого пароха

о. Михайла БОЙЧУКА.
В с еч е с н и й 
отче, при-
йміть найщи-
ріші поба-
жання міцно-
го здоров’я, 
любові, миру 
і добра. Не-
хай зігріва-
ють Ваше 

серце слова подяки й поваги від 
нас, парафіян. Нехай Милости-
вий Господь поблагословить Ваші 
добрі наміри та працю на Христо-
вій ниві, бо Ви є тим небесним 
ключем, що відкриває для нас до-
рогу до Неба. Хай Богородиця по-
криває Вас своїм омофором, щоб 
Ви завжди знаходили сховок 

миру і доброти в Її серці. Многії 
і благії літа!

R R R R R

Парафіяни церкви Успіння Пре-
святої Богородиці с. Петрів Обер-
тинського деканату Коломийської 
Єпархії вітають з 30-річчям від дня 
народження свого пароха

о. Михайла ДАВИДЕНКА.
В с еч е с н и й 
отче, щиро 
вдячні Вам 
за сумлінну 
працю, за 
людяність, за 
опіку над 
знедоленими 
та хворими, 
за виховання 

наших дітей у церкві й школі, за 
облаштування нашого храму Бо-
жого. Хай засіяні Вами зерна 
правди, добра і любові дають 
плоди стократ! Хай Господь об-
даровує Вас міцним здоров’ям, 
радістю, всіма ласками й щедро-

тами та натхненням до подаль-
шої праці.

R R R R R

Парафіяни храму св. Івана Бо-
гослова смт. Богородчани вітають 
з днем Ангела свого пароха

о. Михайла МОМОТА.
В с еч е с н и й 
отче, заноси-
мо до Бога 
наші молит-
ви, щоб дару-
вав Вам 
з д о р о в ’ я , 
силу, му-
дрість і нада-
лі засівати 

Христову ниву добірними зерна-
ми Божого Слова. 

Хай Пресвята Богородиця 
та св. Архистратиг Михаїл по-
всякчас опікуються Вами, щоб 
Ваше служіння було нагоро-
джене на землі людською ша-
ною, а на небі — вінцем вічної  
слави.

R R R R R

Парафіяни церкви св. пророка 
Іллі с. Вільхівка Перегінського де-
канату вітають з днем Ангела

о. Михайла ЛУЦІВА.
Всечесний отче, уклінно дяку-

ємо Вам за мудру науку, поради, 
чуйне серце, за сумлінну працю. 
Нехай Господь щедро обдаровує 
Вас усіма ласками, дарує довге 
земне життя, духовне зростання 
і наснагу робити добрі справи 
Божі. Хай Ангел-хоронитель буде 
заступником Вам у житті, а Пре-
свята Богородиця покриває Вас 
своїм святим омофором.

R R R R R

Отець Петро Коваль, о. Кши-
штоф Панасовець з громадами, 
дяк Богдан Капко, Роман Федоро-
вич, Ігор Лазорко, Володимир Під-
висоцький, Степан Кулик вітають 
з іменинами св. Арх. Михаїла, св. 
мч. Віктора та Вінкентія, св. свщмч. 
Йосафата, св. Йоана Золотоустого

Владику Йосафата МОЩИЧА,

о. Михайла 
ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, 

о. Михайла ДЗУЛЯ, 
о. Михайла ДУДАРА,  
ігумена Гошівського 

монастиря о. Вінкентія ЧСВВ 
та отця Івана ЧСВВ,

дяка Михайла СТЕЦЮКА, 
паламарів  

Михайла ШТАЛЯ та  
Михайла МЕЛЬНИКОВИЧА,

директора ДП «Болехівське 
лісове господарство» 

Михайла ЯРЕМКА, 

лісничих  
Віктора ПОЦІХОВИЧА та 

Віктора ХАЙНУСА,  
сторожа Михайла ЯЦІВА.
Бажаємо Вам, дорогі іменин-

ники, щастя, здоров’я, опіки Пре-
святої Богородиці, заступництва 
Ваших ангелів-охоронців та Усіх 
Святих Українського Народу, 
миру Україні на многії і благії літа! 

Вітаємо!

Все почалося випадково. До мене 
підійшов Голова комісії у справах ми-
рян о. Микола Крушец і запропонував 
взяти участь у з’їзді мирян спершу на-
шої Архієпархії, а потім – і цілої Укра-
їни, який пройшов у Києві 2-3 листо-
пада. Скажу по правді, я не великий 
прихильних таких масштабних подій, 
але мене зацікавила тема цього з’їзду: 
«Покликання до святості сьогодні».

Вже відкриваючи форум, наш Бла-
женніший Святослав звернув увагу 
саме на ці три слова — «покликан-
ня», «святість», «сьогодення». Ці 
три слова є важливими складовими 
нашої Церкви сьогодні, а відтак – за-
вданням нашого З’їзду. Ключовим 
словом у загальному покликанні є 
слово «святість». «Ми багато разів 
чуємо слово «покликання». Патріарх 
Йосиф Сліпий загальне покликання 
до святості сформулював фразою 
«бути собою». Бо той, хто зростає 
у святості, щоразу більше стає сам 
собою. Святість — не що інше, як роз-
виток людської особи, її повна реалі-
зація, можливість здійснити у своєму 
житті всі ті задуми, потенціал, які Бог 
подарував», — відзначив Блаженні-
ший Святослав.

Під час пленарних засідань та пра-
ці в групах понад 250 учасників з’їзду 
активно міркували, а де ж шукати ту 
святість? Гадаю, відповідь на це пи-
тання кожен має дати особисто, адже 
святість — не теорія, яку можемо про-
читати в книзі, святість — певний спо-
сіб життя, я б навіть сказав — певне 
волання серця.

За святим Августином, Бог створив 
нас для себе і наше серце не знатиме 
спокою, допоки не спочине в Ньому. 
Це означає, що святість і є отой «спо-
чинок в Бозі». Але щоб це відбулося, 

мусимо бути підготовленими, а цей 
шлях і є нашою дорогою святості.

З життя знаємо, що коли збираємо-
ся на якусь подію, то ретельно готує-
мося як внутрішньо (готуємо промову, 
вибираємо ідею для подарунку тощо), 
так і зовнішньо (приводимо до порядку 
свій вигляд, одяг). Те ж саме і в духо-
вному житті, більше того — в простому 
житті, якщо, як перефразував Глава 
УГКЦ Святослав Шевчук Блаженнішо-
го Любомира, бути святим — означає 
бути Людиною. Саме тому, щоби «спо-
чити в Бозі», мусимо пройти ретельну 
підготовку тут, на землі, протягом того 
часу, який нам буде відведено.

Про події останнього 
вікенду

Чесно кажучи, я не планував щось 
особливо описувати, а чи готувати 
блог про той Форум, якби не події су-
ботнього дня, коли 30 катехитичних 
шків зібралися в одному приміщенні 
та продемонстрували своє бачення 
цієї святості, показуючи театральні по-
становки з життя святих, блаженних та 
просто світочів нашої Церкви. Це було 
особливо зворушливе дійство, адже 
коли бачиш маленьких дівчаток, одяг-
нутих у монаші габіти, чи хлопчаків, пе-
реодягнутих в єпископські ризи, коли 
чуєш, як вони своїми тендітними голо-
сами намагаються передати любов до 
свого народу та Церкви, вірність своїм 
переконанням на НКВД-истських допи-
тах — це не може не зворушувати. 

Ті кілька годин (з 11 до 17) пролеті-
ли фактично непомітно та залишили на 
душі приємне відчуття, адже за шість 
годин ми, глядачі, пережили тридцять 
життів тих великих Людей нашої Церк-
ви, які, за винятком св. Йосафата, жили 
не так вже й давно — в ХХ ст.

То як бути святим?
Досить часто нам може видаватися, 

що святість — це щось таке далеке, 
ба навіть чуже. Але правда в тому, що 
покликання до святості — покликання 
кожної людини, яка приходить на цей 
світ. І сьогодні ми маємо безліч святих 
людей, які, незважаючи на великі ри-
зики, йдуть до тієї святості та «спочи-
вають у Бозі». 

Дорога до святості — легша, ніж 
нам може видаватися. Коли євангель-
ський юнак запитує Христа як йому 
досягти досконалості, Господь від-
повідає: «Як хочеш увійти в життя, 
додержуй заповідей» (Мт. 19,17). На 
запитання «Яких?», Ісус каже: «Не 
вбивай, не чини перелюбу, не кради, 
не свідкуй криво, поважай батька-ма-
тір і люби ближнього твого, як себе 
самого» (Мт. 19,18-19). Коментую-
чи цей уривок, Папа Франциск у свій 
час сказав: «Ісус дарує всього Себе, 
бо Його повнота, повнота Бога — це 
повнота, принижена на Хресті. Та-
кий Божий дар приниженої повноти. 
Таким є стиль християнина: шукати 
повноту, прийняти повноту приниже-
ну і прямувати далі цією дорогою. Це 
дуже непросто, це складно. Який же 
знак того, що ми поступаємо вперед 
дорогою повного віддавання? Знаком 
того, що ми йдемо дорогою всього і ні-
чого, шляхом приниженої повноти, є 
радість».

Отож бути святим — означає бути 
Людиною, яка просто та щиро ви-
конує свої обов’язки: сімейні, про-
фесійні, суспільні. Людиною, яка не 
женеться за славою та не «йде по го-
ловах», щоби досягнути своєї мети. 
Гадаю, це і є простий та дієвий спосіб 
бути святим навіть у сьогоднішньому 
світі.

Сумний святий — 
сумнівний святий

Дуже часто у наших храмах спосте-
рігаю, що наші люди є надзвичайно по-
хмурі. Я дуже сумніваюся, що всі вони 
так сильно віддані аскетизму, при-
таманному Східній Церкві, вони про-
сто сумні! Але є відоме християнське 
прислів’я: «Сумний святий — сумнів-
ний святий», яке повчає того, що коли 
людина вірить у Господа, живе життям 
Церкви — не може сумувати, бо ж не 
має для того приводу.

І тут я напишу останні думки про те, 
якою є наша віра. Віра — чи не основа 
того шляху до святості. Часто ми дума-
ємо, що віра — це визнання факту існу-
вання Бога. Але в біблійному розумін-
ні віра — це завжди довіра до особи. 
В єврейській мові слово «віра» звучить 
як הנומא (амуна) і це слово спільноко-
реневе зі словом «амінь». Отже пові-
рити в Бога — означає довірити Богові 
своє життя. А коли ми всеціло і повніс-
тю довіряємось Господеві, то Він вже 
напевно попровадить добре наше жит-
тя. То ж чому маємо сумувати? 

Отож, відповідаючи на запитання, 
винесене в заголовок, скажу: бути 
святим сьогодні — не тільки мож-
ливо, не лише реально, але й необ-
хідно! Так, саме необхідно нам, укра-
їнцям, сьогодні мати святих батьків, 
святих лікарів, святих вчителів, святих 
бізнесменів і навіть святих політиків!

о. Володимир ЛУКАШЕВСЬКИЙ.

Бути святим сьогодні: 
можливо чи реально?
Останні тижні, що проминули в моєму житті, можна охарактеризувати як інтенсивний пошук відповіді 
на питання: чи можливо бути святим сьогодні? Саме сьогодні, коли все більше нівелюється і досить 
часто висміюється святість, у світі, який так її потребує.

Джанна Беретта Молла (1922-1962) — 
католицька свята, перша канонізована 
заміжня жінка Нового часу, 
мати чотирьох дітей.

http://catholicnews.org.ua/papa-vibirati-boga-shcho-prinosit-radist-ne-bagatstva-yaki-nas-zasmuchuyut
http://catholicnews.org.ua/papa-vibirati-boga-shcho-prinosit-radist-ne-bagatstva-yaki-nas-zasmuchuyut
https://uk.wikipedia.org/wiki/1922
https://uk.wikipedia.org/wiki/1962
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9
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Триває передплата «Нової Зорі»  
на 2019 рік

Дорогі наші читачі — брати і сестри у Христі!
Просимо Вас і надалі залишатися з улюбленою газетою, передплативши її 

на 2019 рік. «Нова Зоря» може стати чудовим подарунком для Ваших батьків, 
дітей, похресників та ближніх, які не мають змоги самі собі передплатити га-
зету. Передплатіть її всім тим, кому би Ви просто хотіли розповісти про Бога. 

Молимося за Вас і просимо: допоможіть нам не розлучатися з Вами 
і в наступному році!

Вартість передплати — 26,20 грн. на місяць — через відділення 
Укрпошти, та 19 грн. — через редакцію. Передплатний індекс — 30072.
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український греко-католицький часопис

Коли ви ввійдете до цього храму, 
дуже можливо, що ви почуєте 

голос Божий. Бог до вас тут кому-
нікуватиме різними засобами, спо-
собами та шляхами. Проте мало-
ймовірно, що Він зателефонує вам 
на ваш смартфон, тому ми будемо 
дуже вдячні вам, якщо ви, не зволі-
каючи, саме зараз вимкнете його. 

Для призадуми

Оголошення при вході до храму

Неправильно
 � Благоустроїти територію 
 � Болтати язиком  

 � Бродити вуличками 
 � Вони боряться 
 � Це буде іменник  
 � Буду вчилася  
 � Надалі вони будуть капеланами
 � Були начувані про боротьбу 
 � Були у жаху  

Правильно
 � Упорядкувати територію
 � Теревенити, молоти язиком; 
плести язиком

 � Блукати вуличками
 � Вони борються
 � Це іменник
 � Буду вчитися
 � Надалі вони стануть капеланами
 � Багато чули про боротьбу
 � Жахнулися

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

1 грудня на парафії Різдва Пресвятої Богородиці в с. Березівка 
Лисецького деканату відбудуться нічні чування за мир в Україні. 
Тема: «Боже, збережи мою родину».

У програмі: вервиця, Свята Літургія, сповідь, чин благословення подруж-
ніх пар, які просять дару батьківства (освячення ладану і вина), благословен-
ня подружніх пар, що відзначають ювілей спільного життя, наука, водосвяття. 

Початок — о 18.00.

Якщо ви хочете по-справжньому 
порозмовляти з Богом, заходь-

те, відкривайте ваші серця і спокійно 
спілкуйтеся — час необмежений. 

Якщо ж ви бажаєте побачити Його 
в найближчому часі, то надішліть 

Йому смс-повідомлення з вашого 
смартфону під час наступного вашого 
керування автомобілем...

Мова — Мова — 
душа нації!душа нації!
Мовні неохайності, що часто зустрічаються

Оголошення




