
1 грудня 1989 року 
відбувся офіційний візит керівника 
СРСР Михайла Горбачова до Ватика-
ну, де він зустрівся з Папою Іваном-
Павлом ІІ. Ця зустріч започаткувала 
офіційну легалізацію Української Гре-
ко-Католицької Церкви.

1 грудня 1991 року
понад 90% відсотків із 52 мільйонів 
громадян України висловились за 
Незалежність своєї країни.

1 грудня
Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

2 грудня 1973 року 
упокоївся в Бозі Іван Слезюк — релі-
гійний діяч, педагог, підпільний єпис-

коп Станіславівської єпархії УГКЦ. 
Блаженний. 

2 грудня
Міжнародний день боротьби за ска-
сування рабства.

3 грудня
Міжнародний День людей з інвалід-
ністю.

4 грудня
Введення у храм Пресвятої Богородиці. 

5 грудня
Міжнародний день волонтерів.

6 грудня
День Збройних Сил України.

Освячення фундаменту 
під будівництво церкви

18 листопада на парафії св. Андрія 
Первозванного у Калуші освятили 
наріжні камені та фундамент майбут-
ньої церкви. Ця направду історична 
подія відбулася в рамках відзна-
чення 20-ліття освячення каплиці 
св. Анд рія Первозванного.

Що важливіше 
в підготовці до 

Різдва: освітлені 
вітрини магазинів 
чи Різдвяний піст?

28листопада, наступного 
дня після свята св. апос-
тола Филипа, Церква 

розпочинає Різдвяний піст. Це не-
абияк важливий період літургійного 
року, оскільки він готує християн до 
одного з найбільших свят — Різдва 
Христового.

Останніми десятиліттями спо-
живацька культура заполонила не 
лише західний світ, але й Украї-
ну. Використовуючи ідею приходу 
в світ Божого Сина та відкуплення 
людського роду, різні маркетологи 
завзято закликають нас (звичай-
но, на власну користь) готуватися 
до Різдва новими покупками, при-
красами вітрин, домівок, ялинками, 
святковим настроєм. І здавалося 
б, не було б у цьому нічого погано-
го, якби у цих закликах не крилася 
лише одна єдина мета — меркан-
тильна користь з продажу… Якщо 
в Україні наразі це робиться ще 
в доволі делікатний спосіб, то в Єв-
ропі я був свідком рекламних га-
сел, які в прямий спосіб ображають 
почуття віруючих. Так, до прикладу, 
один відомий виробник криштале-
вих прикрас вітав своїх клієнтів 
перед Різдвом не словами «Merry 
Christmas», а «Merry Crystals». 
Інший виробник в телевізійному 
рекламному ролику використав 
трьох царів, які приносили до вер-
тепу свою продукцію Дитяті Ісусо-
ві. В той час, як в Україні Різдвяний 
мотив нерідко послуговує полі-
тикам для успішної передвибор-
чої піар-кампанії. Все це, зокрема 
й віт рини з різдвяними мотивами 
вже від середини місяця листопа-
да, чи не нівелюють справжній дух 
Різдва, не роблять його банальним 
в сам день святкування? Адже те, 
що є таким довгоочікуваним, вже 
заполонило наше довкілля ще за-
довго до самого свята… 

А Церква закликає нас готува-
тися до Різдва постом. Ні, не по-
спішайте робити висновки, що 
Церква старомодна чи відстала 
від сучасного ритму суспільства. 
Все значно глибше. Церква про-
понує мені і тобі, дорогий читачу, 
відкласти щоденні турботи й нега-
разди дещо осторонь, щоб через 
дух Різдва призадуматись, як кон-
кретно я можу допомогти народжу-
ватись Христу у кожній сфері сус-
пільства. 

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

«Як блискавка блискає і освічує від краю і до краю небо,  
так буде свого дня Син Чоловічий»  (Лк. 17, 24).
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Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня

Цей тиждень в подіях

Колонка редактора

Сакральне мистецтво 

Західні естетичні прояви 
в іконах з колекції Музею 
мистецтв Прикарпаття стор. 4

Людина і суспільство

Бути щасливим —  
це не гріх! 
  стор. 5

Актуально!

Насильству не місце  
у християнському світі 
 стор. 6

Головна мета посту, встановле-
ного ще у ранні століття християн-
ства, — духовне очищення людини. 
Тому піст — це відмова не тільки від 
скоромної їжі, але й від гріховних 
думок, згубних пристрастей і звичок 
для того, щоб можна було з чистим 
серцем зустріти свято Різдва. Без 
молитви і покаяння піст може стати 
лише дієтою.

Згідно з канонами Партикулярного 
права УГКЦ у всі дні посту та періоди 
загальниць вірні зобов’язані утриму-

ватися від організації та участі в гуч-
них забавах, весіллях, танцях, розва-
гах та інших подібних заходах.

У ніч з 31 грудня на 1 січня Церква 
звільнила вірних від посту, надаючи 
право святково зустрічати Новий рік.

Під час Різдвяного посту вірні 
зобов’язані: у середу та п’ятницю 
утримуватися від споживання м’ясних 
продуктів і страв; у понеділок, вівто-
рок та четвер дозволено всі види їжі.

Від будь-якого обов’язку посту 
звільняються: діти до 14 років та 

особи, яким виповнилося 60 років; 
важкохворі; вагітні; матері після по-
логів і ті, що годують груддю; ті, що 
подорожують (якщо час подорожі 
перевищує вісім годин); ті, що важко 
працюють; ті, що харчуються зі сто-
лу інших; убогі, котрі живуть з ми-
лостині.

Піст для християн супроводжуєть-
ся частою молитвою та прийняттям 
Святих Таїн, які повинні стати постій-
ною практикою християн не лише 
в час посту.

Розпочався Різдвяний піст 
(Пилипівка)

стор. 7

28 листопада розпочався Різдвяний піст (Пилипівка). Він завершується в навечір’я Різдва, 6 січня 
(включно). Різдво Христове, як і свято Воскресіння Господнього, належить до найбільших свят у році, 
тому піст перед Різдвом творився на зразок Пасхального посту і навіть носить назву Чотиридесятниці.
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В семінарійному храмі під час 
ранкового Богослужіння був відслу-
жений парастас за упокій душі Вла-
дики Софрона Мудрого. Учасникам 
дійства були представлені фрагменти 
з фільму «Під покровом Божого Про-
видіння», тематична експозиція книг 
з фонду Владики і виставка-інсталяція 
особистих речей Софрона Мудрого.

Основні віхи біографії Владики Со-
фрона Мудрого висвітлила у презен-
тації директор бібліотеки Івано-Фран-
ківської Академії св. Івана Золотоусто-
го п. Іванна Стрихар.

Своїми спогадами про великого 
українця поділився Архиєпископ і Ми-

трополит Івано-Франківський Володи-
мир Війтишин (відеозапис): «Влади-
ка Софрон Мудрий прийшов до нас 
в 90-х роках, коли нашій Церкві потріб-
но було вставати на ноги, адже вона 
щойно вийшла з підпілля і не було ні-
чого. Духовна семінарія, резиденція, 
постання Духовного інституту-акаде-
мії — це праця насамперед Владики 
Софрона. Він дійсно був нашим Вла-
дикою і всі ми його дуже поважали, 
шанували як доброго батька, як люди-
ну доброго серця, як великого учителя 
Церкви. Ми завжди будемо йому вдяч-
ні за його велику любов, велику поша-
ну і все, що він зробив для нашої Ар-

хієпархії, для нашого народу, а також 
для нашої Батьківщини — України».

Слово мали також ректор Івано-
Франківської Академії св. Івана Зо-
лотоустого митр. прот. д-р Олександр 
Левицький, колишній ректор При-
карпатського національного універ-
ситету ім. Василя Стефаника ака-
демік Віталій Кононенко, колишній 
голова Івано-Франківського облвикон-
кому Степан Волковецький, ректор 
Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу 
академік Євстахій Крижанівський, про-
фесор Нестор Середюк і лікар Роман 
Петровський, міський голова Івано-
Франківська (1998-2006) Зіновій Шку-
тяк, міський голова Івано-Франківська 
(1994-1998) Богдан Борович, колишній 
начальник Управління Міністерства 
внутрішніх справ України в Івано-
Франківській області генерал, Герой 
України Анатолій Француз, директор 
Державної організації «Резиденція 
«Синьогора»» Владислав Ливинець, 
референт Владики Софрона Мудрого 
прот. Юрій Козловський, митр. прот. 
д-р Олег Каськів, доктор філософії та 
мистецтвознавства, професор Дми-
тро Степовик.

Урочистості супроводжував своїм 
співом семінарійний хор «Благовіст».

Олег БІЛОУС, проректор ІФА.

Сотні людей — парафіяни та гості 
церкви святого Архистратига Миха-
їла прийшли у цей чудовий осінній 
день, щоб молитовно відсвяткувати 
храмове свято. Спільна молитва по-
дяки й прослави Небесного Воїна та 
всіх Сил безтілесних по-особливому 
об’єднала горян.

Загалом духовна програма розпо-
чалася напередодні, в неділю, 18 лис-
топада. З нагоди храмового свята були 
проведені реколекційні науки, які про-
вадили отці Долинського протопрес-
вітеріату. Усі віряни також мали змогу 
молитися перед мощами о. Піо. В часі 
цих благословенних днів кожен міг за-
нуритися в духовні розважання та мо-
литися у церковній тиші, приступити 
до Сповіді та Пресвятої Євхаристії. 

У день святого Архистратига Миха-
їла відбулася урочиста Божественна 
Літургія. Спільне богослужіння очолив 
о. Тарас Огар з Івано-Франківська, 
якому співслужили уродженець с. Се-
ничів о. Ігор Гарась з Львівської Архіє-
пархії та адміністратор місцевого хра-
му о. Степан Твердохліб. А духовну 
атмосферу спільного моління створю-
вав церковний хор храму Воздвижен-
ня Чесного Хреста с. Старий Мізунь 
Долинського району.

У своїй проповіді до вірних о. Тарас 
звернув увагу на важливості молитви 
до Ангела-хоронителя, заступництва 
котрого потребує кожна людина. 

Після завершення Святої Літургії 
о. Степан Твердохліб подякував усім 
парафіянам за спільну працю протя-

гом року, а також усім жертводавцям, 
які долучилися до окраси та перекрит-
тя нашого храму. 

Уляна ТВЕРДОХЛІБ.

СвіточіКолонка редактора

Вісті з парафій

Вшанування пам’яті Владики Софрона
27 листопада 2018 року в Богослужбовій каплиці Духовної семінарії Івано-Франківська Академія 
св.  Івана Золотоустого провела урочистості з нагоди вшанування пам’яті Владики Софрона Мудрого 
«Епоха в історії Церкви» (до 95-ліття від дня народження).

Закінчення. Початок на стор. 1.
Цими днями над Україною знову 

нависла небезпека російської вій-
ськової агресії. А Різдвяний піст хоче 
пригадати тобі і мені, і нашому пів-
нічному сусідові, який називає себе 
християнською державою, що Ісус 
приходить у цей світ, щоб спасти 
його, а не знищити. Людина може 
нівечити цей світ і палити ядерним 
вогнем нашу прекрасну планету не 
тільки раз, а багато разів, навіть не 
залишити жодного виду життя на 
земній кулі. Не менше руйнується 
світ людською захланністю. Хто ж то 
є причиною економічної кризи? Бог 
чи людина, яка хоче стати на місце 
Бога. Чому ми скитаємося по світах? 
Цього бажає Господь, чи все-таки 
причина є в захланності окремих 
олігархів, які нечесним шляхом при-
брали до своїх рук усі багатства кра-
їни? Бог не може себе заперечувати 
і нищити те, що Він створив своїм 
словом і закарбував своє ім’я в усіх 
створіннях. Не Бог, а людина задума-
ла голодомор і голокости, убивства 
невинних людей і війни. Так воно 
є: дитина миру народжується, а тут 
вже Ірод злосливий хоче її вбити.

«Бог так полюбив світ, що Сина 
свого єдинородного дав, щоб ко-
жен, хто вірує в нього, не загинув, 
а жив життям вічним. Бо не по-
слав Бог у світ Сина світ засуди-
ти, лише ним — світ спасти. Хто 
вірує в нього, не буде засуджений, 
хто ж не вірує, — той уже засудже-
ний» (Ів. 3,16-18).

Ісус Христос народився раз в іс-
торії, у конкретному часі та у визна-
ченому місці, за часів царювання ке-
саря Августа, в місті Вифлеємі. Раз 
і назавжди, але Він продовжує на-
роджуватися повсякчас у людських 
серцях. Продовжує народжувати-
ся у серцях через віру. Хто вірує 
в Нього — не буде засуджений; хто 
ж не вірує — той уже засуджений. 
Засуджений! Може, Бог засуджує? 
Ні, сама людина себе засуджує, 
бо не є здатною відкритися до Ко-
гось вищого, вона думає тільки про 
себе, крутиться навколо свого «Я» 
і в своєму егоїзмі вона сама гине та 
інших вбиває і світ нищить!

Отже, Бог близько нас, Бог — 
у нас. Ісус продовжує народжувати-
ся у людських серцях. Будьмо тією 
стаєнкою, відкритою для Ісуса. Не 
будьмо, як вифлеємські мешканці, 
що не знайшли місця для Йосифа 
й Марії. Наше життя постійно зміню-
ється, пливе: ми ростемо, розвива-
ємося, старіємо, змінюємо погляди, 
спосіб діяльності, і Господь постійно 
шукає нових шляхів, нових спосо-
бів приходу до нас. Зробімо разом 
так, щоб Ісус Христос народився 
у тому місці, де зроджуються наші 
думки, наші проекти, наші рішення, 
щоб ми сповідували нашу віру від-
важно і радісно, щоб ми стали «сіл-
лю, світлом, закваскою» в оточенні, 
де ми живемо. Нехай Христос на-
родиться у нашому серці, щоб Він 
міг народитися також і в нашому 
суспільстві, щоб воно було кращим 
і справедливішим. Ось до чого нас 
підготовляє й закликає Різдвяний 
піст. А вся атрибутика, світла, пода-
рунки — це лише другорядні натяки 
на щось значно більше: Слово ста-
лося Тілом і оселилося між нами. 
У цих роздумах бажаю Вам і собі 
доброго початку Різдвяного посту! 
о. Іван СТЕФУРАК, головний редактор.

Молитовні наміри Папи Римського Франциска 
для Апостольства молитви

на грудень

Євангелізаційний:
щоб особи, які беруть участь у служінні віри, знаходили 
 сучасну мову в спілкуванні з культурами.

Покровитель: пророк Авакум.

Храмове свято — це завжди радісна подія, час спілкування з Богом, 
це можливість зустрітися з рідними, знайомими, це час піднесення 
і гордості за церкву як спільноту. Саме таким днем було 21 листопа-
да для парафіян с. Сеничів Долинського деканату.

Молитва подяки й прослави
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Метою створення 
такого саду було на-
дати можливість ви-
вчати Біблію під від-
критим небом. Осо-
бливо це важливо для 
дітей, в яких є уроки 
християнської етики. 
Зараз питання дуже 
актуальне тому, що 
згідно з реформою по-
чаткової освіти під гас-
лом «Нова українська 
школа» ставиться пи-
тання винесення час-
тини уроків із шкіль-
ного приміщення на 

відкриті площадки. В цьому випадку 
вивчення Біблії у вигляді навчально-
пізнавальної екскурсії на свіжому по-
вітрі є на часі. Цим уже скористались 
перші учні, відвідавши Біблійний сад 
у Маріямполі. 

Територія саду становить більше 
одного гектара. Він поділений на дві 
рівні частини: ліворуч представлені 
локації, де описані події в Старому 
Завіті, а праворуч — у Новому Завіті. 
Вхід здійснюється через Райські во-
рота, які зробили найкращі ковалі Єв-
ропи. Всі скульптури і композиції роз-
міщені в хронологічному порядку: від 
перших людей, які згадуються у Біб-
лії — Адама і Єви, й закінчуючи Воз-
несінням Ісуса Христа на Оливній горі 
в Єрусалимі. На цей час в саду росте 
більше 25 видів біблійних дерев і ку-
щів. Біля кожного експонату розміще-
на табличка, на якій вказано, де вони 
згадуються в Біблії та їх богословське 
значення. Таким чином, кожен відві-
дувач може самостійно без екскурсо-
вода пізнавати Біблію та ще й вивчати 
ботаніку. Затишок і особливо чисте по-
вітря, настояне на фітонцидах, забез-
печує 400-метрова по периметру ого-
рожа із акуратно підстрижених майже 
тисячі хвойних дерев. Отож відвідува-
чі отримуватимуть не тільки духовне, 
але й фізичне оздоровлення. 

Володимир БОЦЮРКО.

У чудовому гірському селі Липа 
Болехівського деканату в старо-
винному храмі Вознесіння Гос-
поднього у два тури запрошували 
художників Юрія і Наталію Пав-
ликів, Михайла Сойчука, Василя 
Димида для реставрації образів 
на хоровій стіні, на піднебессі го-
ловного купола та двох бокових 
малих куполів. І направду онов-
лені храмові стіни та образи по-
новому заговорили до мирян, до 
мешканців та гостей с. Липа.

З батьківського благословення Ар-
хієпископа і Митрополита Володи-

мира Війтишина декан Болехівський 
о. Дмитро Павлик спільно з адміні-
стратором о. Василем Бурієм здій-
снили обряд освячення образів після 
Святої Літургії. Отець Дмитро подяку-
вав усім жертводавцям, людям доброї 
волі за їх вагомий внесок у цю благо-
родну справу. Лунали подячні слова 
і художникам за прекрасну роботу. 
Отець пригадав також важкі часи, 
роки підпілля, роки переслідування 
УГКЦ, коли місцеві горяни таємно під 
покровом ночі пробиралися через під-
земелля до храму, щоб воздати Все-
вишньому подячно-прохальні молит-
ви. І тепер, коли храми відкриті, отець 

Дмитро запросив парафіян не тільки 
інколи відвідувати свою намолену ві-
ками церковцю, але й творити живу 
парафію.

На завершення торжества пролу-
нало запрошення до парафіян взяти 
активну участь у проведенні на па-
рафії реколекційних наук наприкінці 
листопада, щоб кожен в оновленому 
храмі доклав найбільші зусилля для 
реставрації свого особистого життя, 
для очищення від гріховного нашару-
вання і для приготування серця-душі, 
сім’ї-родини до народження Христа-
Спасителя.

о. Василь БУРІЙ.

Семінар поділявся на два блоки. 
Перший висвітлив о. Іван Луцишин, 
представник Комісії освіти й виховання 
при Івано-Франківській Архієпархії під 
загальною темою: «Покликання учите-
ля до любові й витривалості». Виступ 
був підсилений практичними прикла-
дами та звернений на особу учителя, 
як доброго і люблячого провідника.

Другий блок представив о. Михайло 
Дзуль, референт Бюро УГКЦ з питань 
екології Івано-Франківської Архієпар-
хії, котрий звернувся до учасників се-
мінару з темою: «Служіння для збере-
ження Божого створіння». Екорефе-
рент також розкрив важливість Дарів 
Святого Духа, звернув увагу на осно-
вні напрямки діяльності Екобюро та 
закликав до тісної співпраці. 

Отець Михайло Дзуль подарував 
учасникам семінару екологічні кален-
дарі та представив корисну літературу, 
яка має стати невід’ємною складовою 
у бібліотеці вчителя Основ християн-
ської етики.

Повідомила Ірина ЯБЛОНЬ.

Церква і навколишній світ

Вісті з парафій

Церква і школа

Перший в УкраїніПерший в Україні  
ББіблійний садіблійний сад
Єдиний в Україні та один із найбільших у Європі Біблійний сад закла-
дений у містечку Пречистої Діви Марії — Маріямполі, що на Івано-Фран-
ківщині, 4 квітня 2011 року. Перші дерева в ньому посадили священи-
ки трьох церков: греко-католицької, православної і римо-католицької, 
а сьогодні можна стверджувати, що він уже завершений. Автором ідеї 
та головним організатором робіт став голова громадської організації 
«Комітет з відродження Маріямполя» професор Івано-Франківського 
національного медичного університету Володимир Боцюрко. 

Справа № 145/18

Визнання неправосильності 
тайни подружжя:
Скиданюк Василь —  
Хопта Світлана

м. Івано-Франківськ, 09 листопада 2018 р.Б.

Виклик відповідача
Викликається до Митрополичого 

трибуналу Івано-Франківської Архи-
єпархії п. Світлана Хопта у справі ви-
знання недійсності її подружжя з п. 
Василем Скиданюком, яке було укла-
дено 18 лютого 1991 року в храмі Возд-
виження Чесного Хреста м. Надвірна 
Івано-Франківської обл. Одночасно по-
відомляємо п. Світлану, що дня 09 лис-
топада 2018 р. Б. було видано декрет 
про прийняття позовної скарги.

В осідку Митрополичого трибуналу 
вона зможе ознайомитись із змістом 
позовної скарги.

Даний виклик опублікований у «Но-
вій Зорі» — віснику Івано-Франківської 
Митрополії УГКЦ.

Ті, хто знає про теперішнє місце 
проживання п. Світлани, нехай подба-
ють, щоб вона була повідомленою про 
даний виклик, як також нехай повідо-
млять про її місце проживання Митро-
поличий трибунал Івано-Франківської 
Архиєпархії УГКЦ за адресою: м. Іва-
но-Франківськ, вул. Василіянок, 64, 
тел.: 8-0342 78-53-76.

Після пройдених 15 днів від момен-
ту публікації цього виклику справа пе-
рейде до наступної стадії процесу.

Ієр. Іван Козяр, нотар.

Справа № 160/18

Визнання неправосильності 
тайни подружжя:
Духович Олег —  
Жирухіна Оксана

м. Івано-Франківськ, 19 листопада 2018 р.Б.

Виклик відповідача
Викликається до Митрополичого 

трибуналу Івано-Франківської Архи-
єпархії п. Оксана Жирухіна у справі ви-
знання недійсності її подружжя з п. Оле-
гом Духовичем, яке було укладено 03 
серпня 1991 року в храмі Успіння Пре-
святої Богородиці с. Крилос Галицького 
р-ну Івано-Франківської обл. Одночасно 
повідомляємо п. Оксану, що дня 19 лис-
топада 2018 р. Б. було видано декрет 
про прийняття позовної скарги.

В осідку Митрополичого трибуналу 
вона зможе ознайомитись із змістом 
позовної скарги.

Даний виклик опублікований у «Но-
вій Зорі» — віснику Івано-Франківської 
Митрополії УГКЦ.

Ті, хто знає про теперішнє місце 
проживання п. Оксани, нехай подба-
ють, щоб вона була повідомленою про 
даний виклик, як також нехай повідо-
млять про її місце проживання Митро-
поличий трибунал Івано-Франківської 
Архиєпархії УГКЦ за адресою: м. Іва-
но-Франківськ, вул. Василіянок, 64, 
тел.: 8-0342 78-53-76.

Після пройдених 15 днів від момен-
ту публікації цього виклику справа пе-
рейде до наступної стадії процесу.

Ієр. Іван Козяр, нотар.

Освячено відреставровані образи

Покликання учителя до 
любові й витривалості
14 листопада 2018 року в Долинському гуманітарному ліцеї №6 від-14 листопада 2018 року в Долинському гуманітарному ліцеї №6 від-
бувся семінар учителів Основ християнської етики Долинського бувся семінар учителів Основ християнської етики Долинського 
району. Отець Ігор Яблонь, відповідальний за освіту й виховання району. Отець Ігор Яблонь, відповідальний за освіту й виховання 
у Долинському деканаті, розпочав семінар молитвою та благосло-у Долинському деканаті, розпочав семінар молитвою та благосло-
вив учасників святим єлеєм.вив учасників святим єлеєм.

Офіційно!
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В українському сакральному мистецтві XVIII-
ХІХ ст. появляється тенденція зображати небо-
жителів портретного європейського зразка, на-
приклад, «Святий Миколай» (XVIII ст.). Святий 
Миколай — один з найбільш шанованих святих 
в усьому світі. Хоча іконографія «Святого Мико-
лая» класично-візантійська, проте лик святого 
змальований зі старих українських зразків, як 
це було прийнято робити на Заході. Компози-
ційно ікона побудована за зразками, поданими 
у грецьких правильниках іконописання — т. зв. 
«Єрмініях». Сюжет є виявом глибокого аскетиз-
му. Сам образ, різьблене тло ікони й добротна 

рама стилістично оформлені за зразками кращих сакральних творів золотої 
доби європейського бароко. Ікона характерна дивовижною помірністю руху, ма-
сивності, напруги, контрасту і декоративності.

Родзинкою постійної експозиції Музею мистецтв При-
карпаття є ікона «Свята Маргарита» (XV ст.) — це один 
з найдавніших мистецьких творів на Західній Україні. Жи-
вописну роботу відносимо до Краківської (Малопольської) 
школи цехового малярства XV-XVI ст. Ікона «Свята Марга-
рита» є фрагментом готичного вівтаря-складня з руховими 
стулками. З історії відомо, що Маргарита — велика анті-
охійська свята, вона віддала своє життя за Господа Бога 
і Спаса нашого Ісуса Христа. 

В основу іконографії покладені апокрифічні «золо-
ті легенди» про святу Маргариту. Одна з них розповідає, 
що Маргариту кинули в пащу сатани в образі дракона, 
але оскільки в її руках завжди був животворний хрест, то 
в шлунку у дракона виник нестерпний біль, і потвора ви-
кинула її цілою й неушкодженою. Іконописна манера і тех-
ніка даного художнього твору одразу натякає на краківський осередок малярства 
другої половини XV ст.: надзвичайно вишуканий аристократичний з ліричним за-
барвленням образ святої, його золотисте декорування загального тла з мотива-
ми виноградних грон — все це незвичайне західноєвропейське естетичне явище 
у сакральному мистецтві останнього століття Середньовіччя.

Не менш цікавим є іконний твір з фондо-
вої збірки музею «Богородиця з дитям» 
(XIX ст.). Згідно з неписаною традицією, 
саме євангеліст Лука був першим в історії 
світового мистецтва, хто намалював Діву 
Марію, яка на руках тримає Спаса-Емма-
нуїла. Нині ця ікона носить назву «Salus 
Populi Romani» («Спасіння римського на-
роду») — це головний чудотворний образ 
Богородиці з Дитям у Римі.

Запропонована з фондової збірки Му-
зею мистецтв Прикарпаття ікона належить 
до нових композиційних та ідейно-естетич-
них західноєвропейських тенденцій ХІХ ст. 
Активне почуття любові, радості і водно-
час здивування наближає ікону «Богоро-

диця з дитям» до жанру психологічного портрета, а тому позбавляє її ознак 
непорушного стояння і безстрастності.

До теми «мати-дитина» із західним 
забарвленням відносимо ікону Бойків-
ської школи народного іконопису «Різдво 
Христове» (XVIII ст.). На іконі «Різдва…» 
з фондової збірки Музею мистецтв При-
карпаття замість темної печери народний 
майстер намалював звичайні ясла і стай-
ню. Всю ікону наповнює нетипове для ві-
зантійської стилістики карпатське забарв-
лення. Так зображати природу було при-
йнято у Франції, Італії, Нідерландах та ін. 
Кваліфікований мистецтвознавець Віктор 
Мельник припускав, що ікону було ство-
рено у середовищі риботоцьких майстрів. 

Обличчя Богородиці, Йосифа й пастухів лагідні, умиротворені. Такий процес 
в ікономалярстві називається «європеїзація» обличчя. Особливо Діва Марія 
наче «промовляє» до молільника з ікони, щоб кожен відкинув будь-які триво-
ги, бо Син Божий народився, Христос прийшов на Землю.

Сакральне мистецтво

Західні естетичні прояви в іконах 
з колекції Музею мистецтв Прикарпаття

Автор невідомий. Ікона «Богородиця 
з дитям». XIX ст. Дерево, левкас, 
золочення, олія. 90х62.

Автор невідомий. Бойківська школа 
народного іконопису. Ікона «Різдво 
Христове». XVIII ст. Дерево, левкас, 
темпера, олія, сріблення. 102,5х71.

Автор невідомий. Ікона «Святий Миколай». 
XVIII ст. Дерево, золочення, темпера, олія. 
78,5х56,5. 

Автор невідомий. Ікона «Свята Маргарита». XV ст. 
Дерево, паволока, левкас, темпера, золото, 68х31,5.

Автор невідомий. Ікона «Христос — 
лоза виноградна». XIX ст. Дерево, 
левкас, темпера, олія. 78 х57,5. 

(Закінчення, поч. у ч. 42)

Особливої уваги заслуговує ікона з по-
стійної експозиції «Христос — лоза ви-
ноградна» (XIX ст.) — це тематичний сим-
волічно-алегоричний образ Христа з ви-
ноградною лозою у вітчизняному сакраль-
ному мистецтві. Він особливо популяризу-
ється після запровадження свята Пресвя-
тої Євхаристії постановами Замойського 
Синоду (1720 р.). Ікона вівтарного типу 
«Христос — лоза виноградна» датується 
першою половиною ХІХ ст. Цей покутський 
образ походить з околиць Обертина. Ви-

чавлений  Ісусом до потира сік натякає глядачеві на безкровну жертву Творця. 

Переймаючи латинські образи, українці перемі-
нювали їх на взір «по-своєму», додавали народні 
фольклорні мотиви. Фольклорна ікона войнилів-
сько-болохівського мистецького осередку «Спас 
у славі» другої половини XVII ст. має незвичні 
для візантійського стилю іконографічні умовності. 
З естетичної точки зору мистецький твір зорієн-
тований на європейський типаж з довільною сис-
темою кольорів, які мають, замість символічного, 
декоративне значення. Запропонований на огляд 

сакральний твір багатий на прадавні українські символи. Народний іконний май-
стер, очевидно, не знав добре іконописних канонів, а тому старався зобразити все 
те, що є найкращим серед живої природи. Тим самим продемонстрував красу рід-
ного краю. Наприклад: дуб — символ довголіття та мужності, барвінок — означає 
вічність, а калина — це радість, кохання, щаслива сім’я тощо.

Автор невідомий. Войнилівсько-болохівський 
іконописний осередок XVII ст. Ікона «Спас 
у славі». Дерево, різьба, левкас, темпера, олія, 
сріблення. 121,5 Х 94,5 Х 9. 

Отже, всі ці вище запропоновані но-
вовведення в іконах з колекції Музею 
мистецтв Прикарпаття приписувалися 
впливові на Україну західноєвропей-
ського католицького мистецтва, що 
трактувалося як чисто ілюстративне. 
Поступовий відхід українських ікон від 
давніх візантійських приписів спостері-
гається в ділянках колориту та тракту-

вання простору на іконах. Візантійські 
правила, розроблені не на соборах, 
а в середовищі самодіяльних бого-
словів та аскетів-ісихастів посилювали 
заборони на найменші деталі в іко-
нах, які можуть викликати відчування 
тілесних змилувань і насолод. Краса 
у творах мистецтва Середньовіччя не 
тільки заперечувалася, але й вважа-

лася гріхом. Після Замойського синоду 
1720 року для української ікони від-
критий вільний шлях до саморозвит-
ку й вдосконалення. Завданням для 
мистецького і духовного згромаджен-
ня України є самостійно підтримувати 
й розвивати християнську художню по-
лікультурність, побудовану на естетич-
ному симбіозі християнського Сходу 

і Заходу, що вдало вилилась на тлі ві-
тчизняної ікономалярської справи так 
яскраво представленої в збірці образів 
з Музею мистецтв Прикарпаття.

о. Віталій КОЗІНЧУК,
доктор філософії, член Національної 
спілки художників України, провідний 

науковий співробітник Музею 
мистецтв Прикарпаття.
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22 листопада 2018 р. Б. 
вже 37-й раз поминали 
в молитвах відхід до ві-
чності подвижника під-
пілля о. Петра Голейка, 
пароха с. Гостів Тлу-
мацького району Івано-
Франківської області. 

Бажаю поділитися де-
якими вражаючими іс-
торіями з його свяще-
ничого служіння в часи 
підпілля нашої Греко-
Католицької Церкви, 
в яких добачаю виразну 
дію Божого Провидіння.

Почуття обов’язку
Однієї темної листопадової ночі до 

оселі отця Петра застукали два чоло-
віки з сусіднього села Прибилів (4 км. 
від села Гостів) — сини вмираючого 
батька, який бажав висповідатися. У 
втомлених, стривожених очах синів 
горів вогник надії на допомогу. 

Ці чоловіки застали отця Петра хво-
рого, лежачого в ліжку. Він терпів від 
гіпертонії і цукрового діабету. Отець 
не міг відмовити у просьбі, усвідом-
люючи, що він один греко-католицький 

священик на 
цілу околи-
цю. Почуття 
обов’язку до-
дало йому 
сили і він зго-
дився. 

Помолив -
шись, хлоп-
ці схрести-
ли свої руки 
у вигляді кріс-
ла. Отець сів 
на це живе, 
т р е м т я ч е 
крісло, обі-
йняв руками 
їхні шиї, і так 

вони вирушили в далеку дорогу назу-
стріч Божому Милосердю… 

Сповідь у Тлумацькій тюрмі
Влітку 1966 року о. Петро зі сво-

єю дружиною п. добродійкою Дарією 
прибули до м. Тлумача, щоб відвіда-
ти свого старенького родича о. Зино-
вія Кисілевського, який повернувся 
з ув’язнення і лежав важко хворий.

По дорозі в м. Тлумачі отця зупи-
нила міліція і забрала його до тюрми, 
не пояснюючи причини своїх дій. Отця 

зачинили в камері, в якій сидів злочи-
нець — вбивця малого пастушка, в яко-
го він украв корову. Очі цього чоловіка 
виражали стривожений неспокій, страх 
і сильні викиди сумління. Ця людина не 
знаходила собі місця і було  таке вра-
ження, що перебувала в руках диявола. 

Відчувши стан цього чоловіка, 
отець подумав: «Я тут невипадково. 
Потрібно рятувати душу цього нещас-
ного чоловіка. Господи, будь зі мною. 
Тут Твоя місія!». Помолившись, очі їх 
зустрілись. Це момент, в якому почи-
нає діяти сила Божа. «Чи знаєш, хто 
я? Я – священик. Я тут невипадково… 
Господь мене послав до тебе, щоб ря-
тувати твою душу. Господь милосерд-
ний. Завтра мене випустять звідси… 
Побачиш!».

Почалася сповідь, яка тривала цілу 
ніч. Зі сльозами на очах хворий бла-
гав: «Кажіть, отче, кажіть, отче, мені 
про Бога. Я Його не знав!!!». 

Він свідомо прийняв свою заслуже-
ну кару, але з надією і душею, просві-
ченою Божим Милосердям.

Зранку двері камери відчинили 
і отця відпустили, перепрошуючи: 
«Вибачте, це було непорозуміння!». 

Вдома з молитвою на устах на отця 
Петра чекала заплакана родина… 

Божественна Літургія 
із запізненням

Отець Петро під час підпілля часто 
ходив по селах служити Божественні 
Літургії, сповідати людей. Своє служін-
ня здійснював переважно в нічну пору. 

Якось мав замовлену Службу Божу 
на дев’яту годину ранку в с. Тарнови-
ця Пільна. Відстань між селами – при-
близно 4 км. 

У церкві на священика вже чекали 
люди…

Зібравшись в дорогу, отець не міг 
знайти посудин з вином і частичками 
до Служби Божої. Ввечері усе зазда-
легідь приготував, а тут — немає. Де?! 
Хто взяв?! Запитує рідних, — ніхто не 
знає!

Отець Петро почав молитися. Мо-
лився півгодини. Враз бачить, що все 
лежить на своєму місці. Якесь диво! 
Що це може означати?

Отець забирає потрібні речі і ви-
рушає в дорогу. Перед церквою йому 
назустріч вибігають люди зі словами: 
«Отче, за Вами з району приїжджала 
міліція. Мабуть, довідалися, що Ви ма-
єте бути тут. Півгодини тому від’їхали, 
розчаровані, що Вас не застали». 

Отець розповів їм історію, яка з ним 
сталася. Люди в молитві щиро дякува-
ли Богові за чудо, що врятувало свя-
щеника.

с. Надія ГОЛЕЙКО, Згромадження 
Сестер Пресвятої Богородиці 

Фатімської, дочка о. Петра Голейка.

Пам’яті отця Петра Голейка
«Ви підете, але плоди ваші залишаться…» (о. Роман Бахталовський, ЗНІ)

Коли до нас приїжджають люди 
з-за кордону, багато речей у на-
шому житті їх дивує, на деякі 

вони не можуть знайти пояснення. 
Колись моя викладачка з англійської 
мови (американка) дивувалась, чому 
студентки кожен день вдягаються до 
університету, немов на свято, чому ді-
вчата ходять на лекції у взутті на під-
борах, адже це незручно. Знайомий 
італієць Лука, який вже давно живе 
в нашому місті, не може зрозуміти, 
звідки наші люди беруть гроші на до-
рогі авто і чому, витративши великі 
кошти, погоджуються їздити по розби-
тих дорогах. Але знаєте, що найчас-
тіше зауважують іноземці: чому наші 
люди сумні, чому вони майже ніколи 
не посміхаються. Невже ви думаєте, 
що там, за кордоном, вони не мають 
жодних проблем та негараздів? Та 
коли важко посміхатись у громадсько-
му транспорті, бо чекав його з півгоди-
ни, коли в магазинах так лякають ціни, 
що тут зовсім не до сміху, то поясніть, 
чому в церкві люди такі сумні та навіть 
набундючені?

Розповім два випадки, свідком яких 
була сама. Перший трапився під час 
католицької Меси в Італії. З бічних 
дверей вийшов священик, щоб розпо-
чати Богослужіння, а за ним непоміт-
но до церкви пробрався і його кіт. Як 
розповіли парафіяни, той кіт був улю-
бленцем священика і жив у каноніці. 
Він попрямував за господарем і про-
сто всівся біля престолу. Цей інцидент 
викликав щирі посмішки серед присут-
ніх, надзвичайно звеселив діток, а па-
рох, пожартувавши над «побожним» 
котом, і надалі провадив Богослужін-
ня. Але посмішка вже ні в кого не схо-

дила з облич-
чя. 

С в і д к о м 
схожого ви-
падку я була 
і в Івано-
Франківську 
під час Служ-
би Божої для 
дітей. Як 
тільки розпо-
чалась Літур-
гія, до церкви 
забіг собака 
котроїсь ди-
тини, який супроводжував «маленько-
го господаря» до церкви. В храмі по-
чалась метушня, старші жінки почали 
піднімати шум, мовляв, виведіть тва-
рину з храму, а маленький «господар» 
ще й був насварений мамою, що при-
вів собаку до церкви. Такий випадок 
у нас викликав обурення та нарікання, 
тільки діти тішились та сміялись. Але 
ж написано: «Якщо ви не станете, 
як діти, не ввійдете в Небесне Цар-
ство» (Мт. 18:3). 

Ми заходимо до храму, несучи туди 
наші болі, труднощі, страждання. Але 
якщо ми не залишаємо їх там, не до-
віряємо Богові наші проблеми, то ви-
ходить, що йдемо туди, бо так треба. 
Якби ми твердо вірили, що Господь 
вислухає наші молитви, то не мали б 
такого пригніченого вигляду. Нас би не 
дратувала жіночка по сусідству, яка 
голосно молиться, ми б не робили за-
уваження дитині, яка вовтузиться на 
лавці, і щиро б посміялись, коли до 
храму забіг би якийсь собака, адже 
і він є творінням Господнім. Ми не по-
винні боятись бути щасливими, раді-

ти, сміятись та веселитись, адже то не 
є гріхом.

Зараз ми заходимо в час Різдвяного 
посту, який особисто для мене є над-
звичайно приємним періодом. Так, я 
відмовлюсь від гучних забав та спожи-
вання певної їжі, але з радістю вже по-
чну готуватись до тієї великої і радісної 
події — Різдва Христового. Адже напи-
сано: «Коли ж ви постите, не будьте 
сумні, як лицеміри: бо вони виснажу-
ють своє обличчя, щоб було видно 
людям, що вони постять. Істинно 
кажу вам: Вони вже мають свою на-
городу. Ти ж, коли постиш, намасти 
свою голову й умий своє обличчя, щоб 
не показати людям, що ти постиш: 
але Отцеві твоєму, що перебуває 
в тайні; і Отець твій, що бачить та-
ємне, віддасть тобі» (Мт. 6:16-18).

Дійсно, в нашому житті трапляють-
ся ситуації, коли, здавалося б, зовсім 
немає причин для радості. В одно-
му сиротинці в Америці в часи кризи 
на Різдво діти чекали подарунків. На 
жаль, дирекція сиротинця не мала 
кош тів, щоб придбати іграшки та соло-

дощі, адже коштів ледь вистачало на 
найнеобхідніше. Тому директор звер-
нувся до населення з проханням при-
нести подарунки для вихованців сиро-
тинця. Різдвяного ранку діти кинулись 
до ялинки, але яке ж то було розчару-
вання, коли вони побачили там лише 
…милиці. Хтось приніс те, що не було 
вже потрібне. Але директор сиротин-
ця так утішив діток: «Маємо радіти, що 
і кожному з нас ці милиці не є потріб-
ні». Маємо згадувати ці слова й почи-
нати шукати «милиці», які мені, слава 
Богу, не потрібні. 

Сучасний світ з викривленими цін-
ностями подає нам фальшиві зразки 
щастя, до якого звичайній людині годі 
й дотягнутися. А це приводить до за-
мкнутості, самотності, депресії. Мо-
дерне поняття щастя — це наче вели-
кий подарунок, загорнутий у яскравий 
папір та перев’язаний червоною стріч-
кою. Вигляд такого презенту тамує по-
дих, ви докладаєте надлюдських зу-
силь, щоб його заслужити, але, отри-
мавши та відкривши коробку, бачите, 
що вона порожня… 

Давайте не будемо боятись бути 
щасливими, а починати складати мо-
заїку маленьких моментів щастя самі, 
не копіюючи чиїсь моделі, особливо 
ті, які подає сучасний світ через теле-
бачення та соціальні мережі. Коли те, 
що, здавалося б, зробить вас найщас-
ливішою людиною в світі, є для вас 
недосяжне і від цього ви відчуваєте 
себе пригніченою та сумною, повірте, 
ви помиляєтесь. Це насправді не зро-
бить вас щасливими. Потрібно тільки 
широко розплющити очі й озирнутись. 
Щастя поруч… 

Віра БІЛА.

Людина і суспільство

Бути щасливим — це не гріх!

Постаті
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У ці дні у всьому світі звертають 
увагу на протидію насильству. Напе-
редодні Міжнародного дня боротьби 
за ліквідацію насильства над жінками 
в Івано-Франківську анонсували старт 
кампанії «16 днів проти насильства». 

Спеціалісти відзначають, що лише 
від початку цього року на Прикарпатті 
зафіксовано 2672 звернення щодо на-
сильства у сім’ї. 86 % усіх випадків ста-
новить насильство над жінками. «До-
машнє насильство є однією із найбільш 
поширених у світі форм порушення 
прав людини. Тому в рамках кампанії 
«16 днів проти насильства» ми прово-
димо вуличні акції, засідання круглих 
столів, тематичні виставки у бібліоте-
ках», — каже заступник директора де-
партаменту соціальної політики Івано-
Франківської ОДА Степан Микицей. 

Як повідомила начальник відді-
лу ювенальної превенції Головного 
управління Національної поліції в Іва-
но-Франківській області Алла Бойчук, 
на жаль, фіксуються і випадки, коли 
неповнолітні особи повідомляють 
про насильство у сім’ї. «Прикро, що 
внаслідок вчинення домашнього на-
сильства зареєстровано 10 умисних 
вбивств, а також факти сексуального 
насильства щодо дітей. Наше завдан-
ня — попереджувати такі випадки не 

під час акцій, а у щоденній роботі, — 
наголосила представник правоохо-
ронних органів. В Івано-Франківську 
буде працювати 10 працівників поліції, 
котрі реагуватимуть на випадки до-
машнього насильства.

Також чималий шмат роботи припа-
дає на психологів. Вони готові працю-
вати із тими, хто став жертвою насил-
ля та не може самотужки впоратися 
із подоланням психологічних травм. 
Акцент у питаннях насилля психологи 
роблять на одному із найбільш «по-
пулярних» сьогодні видів цькувань — 
булінгу. Він виходить за межі вузького 
сімейного кола і стосується більших 
соціальних груп — садочка, школи.

«Булінг сьогодні у всіх 
на слуху, але насправді це 
явище старе, як світ. Багато 
хто із теперішніх молодих 
батьків свого часу був свід-
ком чи навіть жертвою «пе-
ревищених повноважень 
однокласників», — розпо-
відає директор обласного 
психологічного центру Люд-
мила Підлипна. — Сьогодні 
ми фіксуємо низку звернень 
від батьків, діти яких по-
страждали від булінгу. 1298 
практичних психологів і со-

ціальних педагогів області готові пра-
цювати із цією проблематикою».

Жертвами булінгу, за словами пси-
холога, можуть бути, як правило, ті 
діти, які мають низьку самооцінку 
чи не можуть відстояти свою думку. 
І дуже важливо, щоби навіть у шкіль-
них колективах панувала дружня ат-
мосфера. «Якщо ми говоримо про те, 
що діти потрапляють у зону булінгу 
в початковій ланці, то у цьому випадку 
потрібно працювати винятково із вчи-
телем. Бо у цих випадках ситуацію із 
булінгом запускає саме вчитель, — за-
стерігає психолог. — Діти у початкових 
класах ще не мають особистісного 
ставлення, вони проходять кризу семи 

років і першого класу, коли для них 
роль вчителя надзвичайно важлива. 

Якщо діти в сім’ї бачать насилля, 
то вони автоматично можуть повторю-
вати ту поведінку. Найбільше проявів 
булінгу спостерігається у підлітковому 
віці. А це складний вік відмежування 
від батьків, заперечення, бунтарства. 

Ми не народжуємося насильника-
ми, а народжуємося добрими адек-
ватними людьми із системою христи-
янських цінностей всередині. Проявам 
насилля діти вчаться, на превеликий 
жаль, у сім’ях, через соціальні вза-
ємодії чи популярні комп’ютерні ігри. 
Нерідко вони вчаться і на сюжетах про 
насилля у засобах масової інформа-
ції», — наголошує Людмила Підлипна.

Експерти з питань протидії булінгу 
чималу надію покладають і на законо-
давство. У Верховній Раді зареєстро-
ваний законопроект про протидію бу-
лінгу, в якому передбачене моральне 
покарання для вчителів та адміністра-
тивне – для учнів. А тому цілком за-
кономірно, що вже у шкільних колек-
тивах діти не зазнаватимуть цькувань 
та переслідувань за інакшість. І це 
додаватиме їм впевненості, а суспіль-
ству — стриманості у проявах агресії 
до подібних собі.

Володимир БОДАК.

Її головна святиня — чудотворна 
ікона Зарваницької Божої Матері, що 
зберігається у храмі Пресвятої Трій-
ці, збудованому ще 
у 1754 році. Сюди 
приходить поклони-
тися кожен, хто від-
відує Зарваницю. На 
цьому місці відбу-
валися масові свід-
чення чудотворних 
зцілень. Тут щире ка-
яття має відпустове 
значення, тому люди 
приїжджають сюди 
з прощами. 

У жовтні та в лис-
топаді цього року 
прощу до цього свя-
того місця здійснила 
християнська грома-
да церкви св. Івана 
Христителя с. Загвіз-
дя Лисецького дека-
нату разом з духо-
вним наставником 
о. Іваном Мислюком. 
У прощі взяли участь 

більше 70-ти парафіян із сіл Загвіздя 
та Підлісся. Прочани мали можли-
вість висповідатися, прийняти Свя-

те Причастя, взяти участь у Святій 
Літургії в храмі Пресвятої Трійці та 
молитися Молебень до чудотворної 
ікони. У ці дні під золотим промінням 
сонця з молитвою на устах ми про-
йшли Хресну Дорогу, а також про-
йшли Сходами Покаяння.

Ця поїздка до святого місця залиши-
ла світлий спомин у душах  християн.

М. ГЛАДІШКО.

Незламному 
борцеві
Священичий гурт «Кайрос» 
у народному домі м. Боле-
хів провів музичний «Вечір 
пам’яті о. Ярослава Лесі-
ва» — священика, який був 
одним із борців за відро-
дження Української Греко-
Католицької Церкви. 

Глядачі мали можливість при-
гадати, а молодше покоління — 
познайомитись із цим незламним 
борцем за свободу через слайди 
із світлинами та завдяки музично-
му супроводу. 

У залі панувала тепла носталь-
гійна атмосфера, звучала усім 
відома музика, яку грали свяще-
ники та дяк на різних музичних 
інструментах, лунала проникли-
ва лірична українська пісня у ви-
конанні учасників гурту. Піснею 
глядачів ніби провели по житті не-
зламного отця Ярослава. Щирість 
і простота виконання композицій 
знаходили відлуння у серцях гос-
тей. На даному заході свою пісен-
ну творчість презентувала юна 
виконавиця Софія Щеглюк.

Ірина НОВИЦЬКА.

Актуально!

До теми 
Згідно з інформацією Дитячого фон-
ду ООН (ЮНІСЕФ), в Україні з бу-
лінгом у колі однолітків стикалися 
близько 67% дітей. Проте половина 
з них нікому про інцидент не розпо-
відала. За даними ВООЗ, Україна 
входить до першої десятки європей-
ських країн за поширеністю булінгу 
серед 11-15-річних дітей. 

Прощі Пам’ять

До чудотворного місця
Серед світових Богородичних центрів, визнаних у християнському 
світі, є невеличке село, дорогу до якого протоптали тисячі вірян 
різних конфесій. Це чудотворне місце, яке ось уже 780 років кличе 
до себе сотні тисяч християн, — Зарваниця.

Насильству не місце 
у християнському світі
Вже із початку свого існування на землі людина була найкращим витвором Божим, адже Він сотворив її 
на Свою подобу. Проте після першого гріхопадіння цей ідеал, котрий мав управляти усім на землі і від-
дзеркалювати Боже єство, почав чинити насильство. І до сьогодні насильство залишається найгіршим 
проявом агресії. Як із ним боротися та чи можна подолати такий вид суспільного зла?
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Вісті з парафій

R R R R R

Парафіяни церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці с. Берлоги Рожнятівського де-
канату вітають з днем народження 

о. Дмитра ХАЛУСА.
Дорогий наш пасти-
рю, заносимо молит-
ви до Всевишнього та 
щиро дякуємо Вам за 
сумлінну працю в Бо-
жому винограднику. 
Обсипаємо Вас ціли-
ми пригорщами своєї 
шани і любові, нехай 

Ваша духовна нива щедро колоситься 
рясним урожаєм, нехай Господь обдарує 
міцним здоров’ям, натхненням до подаль-
шої плідної праці, а Мати Божа хай Вас за-
вжди тримає під своїм спасенним омофо-
ром.

R R R R R

Парафіяни церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці селища Делятин Коломийської 
Єпархії вітають з 20-річчям священства

о. Петра ГОЛІНЕЯ.
Всечесний отче, Ви 
ревно йшли до свого 
прагнення стати свя-
щеником, коли під-
пільно ходили на нічні 
науки і служіння Бого-
ві. Шукали шлях до 
Церкви, яка мала ста-
ти для всіх святим 

місцем, де можна щиро молитися і дякува-
ти Богові за Його блага. Тож нехай Всеми-
лосердний Господь благословляє дні Ва-
шого життя, дарує здоров’я, щастя та ра-
дість. Хай Пресвята Богородиця й усі святі 
опікуються Вами! Служіть і надалі на сла-

ву Господню, на добро Церкви й народу! 
На многії і Богом благословенні літа!

R R R R R

Парафіяни церкви Непорочного Зачат-
тя Діви Марії с. Топільське Рожнятівського 
деканату вітають з днем народження та 
днем Ангела свого пароха

о. Андрія ЯРЕМЧУКА.
Дай Вам, Боже,  
днів щасливих,
Дай добра,  
здоров’я, сили,
Дай любові, миру, 
втіхи,
Змоги дай життю 
радіти.
Ми любим Вас, отче,  

 і просимо Бога,
Щоб Вас хоронив від усякого зла.

А наші сердечні пісні і молитви
Принесли Вам радість на многі літа!

R R R R R

Парафіяни церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці с. Берлоги Рожнятівського де-
канату вітають з днем Ангела

о. Романа НАРИТНИКА.
Всечесний отче, не-
хай Господь та Пре-
чиста Діва Марія за-
вжди оберігають Вас 
від негараздів, дару-
ють Вам здоров’я ті-
лесне й міцність духо-
вну, благодать і довго-
ліття, душевний спо-

кій і всеблагих успіхів у Вашій самовідда-
ній та великодушній праці в Господньому 
винограднику.

Вітаємо!

На рахунку нашого невтомного отця 
дуже багато добрих і корисних справ. 
У нього добре і любляче серце, він 
живе нашими радощами й болями. 
В різних ситуаціях отець поводиться 
розумно і стримано, покладаючись 
на допомогу Святого Духа та покро-
вительки нашого храму — Пресвятої 
Діви Марії. Важливою рисою нашого 
о. Володимира є послух, любов до 

церкви та духовної спільноти. Чуйний, 
лагідний, боголюбивий, отець Володи-
мир має велику повагу серед вірних 
нашої церкви. Він навчає нас бачити 
у своєму ближньому тільки добрі риси, 
прищеплює вірним любов до Євха-
ристійного Ісуса, закликає жити у вірі, 
єдності та любові. Особливо радісно, 
коли малі діти та молодь приступають 
до святої Тайни Євхаристії. Не одній 

х р и с т и я н -
ській душі 
д о п о м і г 
о. Воло-
димир мо-
рально, на-
в е р н у в ш и 
до Бога, 
а декому — 
й матері-
ально. Ми 
щиро дяку-
ємо Госпо-
деві за те, що маємо такого пастиря, 
який несе Божу істину до наших сер-
дець. 

З нагоди 50-річного ювілею о. Воло-
димира Шпирка щиро вітають парафі-
яни, церковний комітет, згромадження 
Ісусового Серця, спільнота «Матері 
в молитві» церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці. Дорогий отче, молитовно 
просимо для Вас міцного здоров’я, 
рясних Господніх ласк, щоб Ви й нада-
лі засівали у наших серцях Божу ласку, 
добро, мир і злагоду. Нехай Всевиш-
ній дарує Вам ще багато щасливих літ, 
сповнених добра, щоб Ваша праця на 
Христовій ниві завжди плодами ще-
дрими цвіла. На многії і благії літа!

З вдячністю — парафіяни с. Дубівці.

Розділити з вірними радість такої 
події на парафію також завітав осо-
бистий секретар св. пам’яті Любоми-
ра Гузара, нині — духівник Київської 
семінарії о. Микола Семенишин. А з 
далекої Італії до Калуша з цієї нагоди 
разом зі своєю матір’ю прилетів римо-
католицький священик Вальтер Бонет-
то з м. Туріна. 

— Обидва ці священики — наші до-
брі друзі, — каже настоятель парафії 
о. Микола Крушец. — Вони ще раніше 
подарували парафії св. Андрія Пер-
возванного частинку Святого Хрес-
та і мощі св. Марії Горетті. А великий 
дзвін для нашої дзвіниці — то дарунок 
Вальтера Бонетто, вилитий у звонарні 
в м. Генуя. 

За словами о. Миколи, будівництво 
церкви розпочнеться навесні. 

Каплиця св. Андрія Первозванного, 
20-річчя освячення якої відзначали 
калушани, збудована з ініціативи міс-
цевого «Меморіалу» в 1990-х роках 
минулого століття поряд із місцем, на 
якому протягом трьох століть стояла 
зруйнована в 1962 році найдавніша 
каплиця в Калуші — св. Антонія Па-
девського. Освятив каплицю 13 груд-
ня 1998 року Владика Софрон Му-
дрий. Першим священиком у каплиці 
був о. Михайло Чорнега. З 2000 року 
на парафії свій душпастирський по-
слух ніс о. Степан Скібіцький, а з 2008-
го свій священичий обов’язок тут ви-
конує о. Микола Крушец.

Як розповідає нинішній настоятель, 
якого зацікавила історія зруйнованої 
каплиці і він записав її від місцевих 
старожилів, вона була зведена при-
близно в 1650-1680 роках на честь пе-
ремоги поляків над татарами.

— Капличка св. Антонія Падевсько-
го була збудована в готичному, типово-
му західному римо-католицькому сти-
лі. Висотою каплиця сягала чотирьох 
метрів, з високим гострим куполом. 
Всередині вона була 2х3 метри. Зі свої-
ми проханнями до св. Антонія йшли всі, 
хто мешкав у Калуші та навколишніх 
селах, незалежно від національності. 

З кінця XIX і до 40-х років XX сто-
ліття каплиця була під опікою сестер 
Служебниць, які виконували свою 
християнську місію в міській лікарні, 
що неподалік від каплиці.

— Сестри Служебниці порядкували 
в ній до 1946 року, а потім виїхали до 
Польщі. Ключі передали місцевій вчи-
тельці пані Кукушинській, — продовжує 

розповідь о. Микола Крушец. — За свід-
ченням Стефанії Вуйцік, 1924 р. н., міс-
цева влада в 1960-х роках перед зруй-
нуванням каплиці хотіла забрати в пані 
ключі, але та прикидалася, що неспо-
вна розуму, казала, що божевільна, що 
ключів у неї нема. То її залишили в спо-
кої. За кілька днів до зруйнування свя-
тині пані Кукушинська встигла забрати 
св. Антонія, плащаницю і ще деякі речі 
з каплиці й закопала у себе на городі. 
Плащаницю відвезли в село Бережни-
цю й закопали на тамтешньому цвин-
тарі. Після смерті полячки її сусідка п. 
Нижник, яка знала, де закопані святі 
речі, відкопала їх і заховала в себе вдо-
ма. Не відкопали тільки плащаницю, 
яка так і залишилася в Бережниці.

Влітку 1962 року місцева влада хо-
тіла зруйнувати каплицю. Але люди 
стали на захист. 

Як розповідають старожили, після 
того руйнівники приїхали вночі, коли 
всі спали. Та стіни були настільки міц-
ні, що за першим разом не вдалося їх 
розвалити. Наступної ночі зачепили 
ланцюгами через вікна і двері й таки 
розтягли каплицю. Працювали тихо, 
так що майже ніхто з людей не чув. 
А через якийсь час зрубали й акації. 
Як не прикро, але саме так заверши-
лася майже 300-літня історія найста-
рішої каплиці Калуша.

Збудувати на тому ж місці капли-
цю-дзвіницю св. Антонія Падевського 
запропонував о. Микола Крушец років 
шість тому. Технічний план і докумен-
тацію виготовив калуський архітектор 
Петро Пострильоний, скульптуру свя-
того — Ігор Семак. Її освятили в жовтні 
2013 року.

Дарія ОНИСЬКІВ, м. Калуш

Освячення фундаменту  
під будівництво церкви
18 листопада на парафії св. Андрія Первозванного у Калуші освя-
тили наріжні камені та фундамент майбутньої церкви. Ця направду 
історична подія відбулася в рамках відзначення 20-ліття освячен-
ня каплиці св. Андрія Первозванного. Цього святкового дня Святу 
Літургію очолив Митрополит та Архієпископ Івано-Франківський 
Володимир Війтишин у співслужінні отця-декана Михайла Бігуна та 
священиків Калуського деканату УГКЦ.

Вітаємо!

Наш невтомний пастир
Уже п’ятий рік на парафії Різдва Пресвятої Богородиці с. Дубівці 
Галицького деканату ревно трудиться о. Володимир Шпирка. 
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український греко-католицький часопис

20 – 27 грудня – різдвяне палом-
ництво: Марія Повч, Будапешт, 
Меджуґор’є, Відень. Ексклюзивна про-
грама, що включає в себе ночівлю в Бу-
дапешті та Відні (в день храмового свя-
та), а також три повних дні в Меджуґор’ї 
(з проїздом туди і назад без боснійських 
серпантинів). Запис продовжено до 
2 грудня.

22 – 28 лютого – Свята Земля. Тіль-
ки в другій половині лютого можна поба-
чити Ізраїль в усіх барвах квітів, і пусте-
лю, вкриту зеленою травою.

25 – 30 березня – великопосні ре-
колекції в Меджуґор’ї. Чудова нагода 
приготуватися до Світлого свята Воскре-
сіння Христового.

5 – 12 травня – святині Італії, свя-
то св. Миколая в м. Барі. Сан Маріно, 
Лорето, Ланчано, Сан Джованні Ротон-
до, Асиж, Падуя. Лише один раз в році 
з мощей святого Миколая отримують 
миро, і ним благословляють всіх палом-
ників.

23 травня — 1 червня – паломни-
цтво до Люрду. Святині Італії та Фран-

ції. Венеція, Турин, Ла Салет, Люрд (3 
дні), Мілан, Верона.

9 – 16 червня – Віднова в Святому 
Дусі. Будапешт, Спліт, Меджуґор’є, Дубров-
нік, Плітвіцкі озера. Чудова нагода поєдна-
ти молитву з відвіданням чудових місць.

20 – 30 червня / 21 липня — 1 серп-
ня / 7 – 18 серпня: літній християнський 
відпочинок: Меджуґор’є+Заостроґ 
(перша лінія). Чотири дні в Меджуґор’ї 
з дворазовим харчуванням та цілий 
тиждень в чудовому францисканському 
монастирі на березі Адріатичного моря 
з триразовим харчуванням. Дуже обме-
жена кількість місць у монастирі.

Цікаві пропозиції 
різдвяних паломництв:

18 – 25 грудня – Свята Земля, 8 днів: 
Вифлеєм, Ейн-Карем, Йордан, Єрихон, 
Мертве море, Хайфа, Назарет, Кана Га-
лилейська, Тавор, Єрусалим, Тель-Авів. 
Виліт зі Львова або Києва.

22 – 27 грудня – Італія: Венеція, Рим, 
Ватикан (Різдвяна Служба з Папою), Ве-
рона, Падуя. Виїзд зі Львова.

Неправильно
 � Повинні були бути 
 � Собор було побудовано  

 � Було зачеплено питання про 
організацію музею 

 � Валиться з рук 
 � Що це для неї вартувало 
 � Її відповідь вартує самої вищої 
оцінки 

 � Вона не вартує доброго слова 
 � Спеціалісти вбачають причиною 
катастрофи порушення правил 

 � Робітники вболівають 
про вдосконалення 

 � Треба себе вбрати 
 � Вважається такою, що заселена 
 � Вважати необхідним 
 � Вважаю своїм обов’язком  

Правильно
 � Мали бути
 � Собор споруджений 
(споруджено)

 � Порушили проблему організації 
музею

 � Падає з рук (рук не тримається)
 � Що це їй коштувало
 � Її відповідь заслуговує найвищої 
оцінки

 � Вона не варта доброго слова
 � Спеціалісти вбачають причину 
катастрофи у порушенні правил

 � Робітники дбають 
про вдосконалення

 � Треба було вбратися, одягтися
 � Вважається заселеною
 � Вважати за потрібне
 � Вважаю за свій обов’язок

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

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

16.00 год. 
    – Вечірня.
17.00 год. 
    – Свята Літургія, наука.
18.00 год. 
    – Молитва на вервиці / 
       молебень / акафіст. 

м. Івано-Франківськ 

-З нагоди Різдвяного посту -

13 грудня
 

Теми наук:
• Апостолят мирян. • Як маємо поводитися у храмі?
• Гріх, навернення, покаяння. • Заповідь Любові.
• Літургійне мистецтво. • Моральні аспекти християнського життя. 
• Якою має бути християнська родина. • Молитва, піст, милостиня.
• 13 грудня 2018 року – проголошення Пастирського листа Митрополита 
Володимира Війтишина до духовенства та вірних Митрополії про важливість 
катехитичного служіння в єпархіях Митрополії.

Дні духовної віднови

11.00 год. 
    – Архієрейська Божественна Літургія

5-12 грудня
 

Архікатедральний і Митрополичий Собор 
Воскресіння Христового 

ЗАПРОШУЮ В СПІЛЬНІ ПАЛОМНИЦТВА:

Тільки найкращі паломницькі тури: PALOMNYK.IF.UA

Духовний провід паломників о.Михайло Добровольський.
095-400-3135; 097-524-4260; 063-176-0825




