
Глава УГКЦ: «Важливо 
бути правдивими  
і не дволичними»

«Тотальна недовіра починає паралі-
зувати нас. І ми себе питаємо: Госпо-
ди, яку добру новину Ти нам сьогодні 
хочеш сказати, нам, які сьогодні 
зібралися на освячення Твого вели-
чавого храму? Господь хоче нам сьо-
годні сказати: мій народе, довіртеся 
насамперед Мені. Бо вірити в Бога — 
означає передусім довіритися Йому».

Заклик Єпископів УГКЦ 
до посиленої молитви 
та посту 

Закликаємо всіх дітей нашої Церкви 
обов’язково відновити практику що-
денної молитви та строгого посту за 
мир і визволення нашої Батьківщини 
від російської агресії. Молитва, піст 
і діла милосердя — це наш «духов
ний блокпост», вірно стоячи на яко-
му, ми наближаємо час визволення 
і довгоочікуваного миру.

7 грудня 1870 р. 
упокоївся в Бозі о. Михайло Вербиць-
кий — український композитор, хоро-
вий диригент, священик ГКЦ, автор 
музики державного гімну України «Ще 
не вмерла Україна».

7 грудня
День великомучениці Катерини.
Міжнародний день цивільної авіації.
День місцевого самоврядування.

8 грудня 1963 р.
МитрополитІсповідник Йосиф Сліпий 
заснував Український Католицький 
Університет ім. св. Климентія Папи 
в Римі.

Що означають  
слова Христа:  

«Не мир прийшов  
я принести  

на землю, а меч»?

Дорогі читачі, сьогодні про-
поную продовжити тему 
для духовних роздумів про 

Різдвяний піст та шукання через 
нього справжнього миру. Адже 
в цей період ми готуємося до зу-
стрічі з нашим Господом, про якого 
пророк Ісая говорив як про прихід 
Князя миру (пор. Іс. 9:5). Готуючись 
до цієї зустрічі, християни бажа-
ють, щоб у їхніх душах запанував 
мир та спокій. Але чи зуміємо ми 
в цих трагічних обставинах, коли 
в небі, яке ми так любимо, знову 
інтенсивно закружляло слово «ві-
йна», використати цей період для 
поширення добра?

Так, до нас закрадається страх, 
переживання, злість, гнів, а може, 
й ненависть… Але жодне з пере-
лічених слів не вирішує нашого 
горя. А тут тихотихо до нас при-
ходить Різдвяний піст, пропонує 
щось інше! Можливо, спершу ми 
його сприймаємо неохоче, а навіть 
з наріканнями, мовляв, і так бід 
немало, то ще й ці обмежувальні 
приписи Церкви. Проте, хто зуміє 
перебороти ці перші спокуси, по-
волі входить в тиху молитву, помір-
кованість у їжі та питті, відкритість 
на потреби ближнього, милостиню 
та багато іншого. А разом з цим 
у цей період підсиленої молитви, 
посту та покаяння ще більше лине 
щира молитва з мільйонів знедоле-
них українських сердець: «Господи, 
дай, щоб цей період покути та по-
каяння привів нас до живої зустрічі 
з Тобою, подателем миру та радос-
ті. Щоб цьогорічні Різдвяні та Ново-
річні свята ми зустрічали без болю, 
без страху, без втрат, без материн-
ських сліз… Господи! Ми хочемо 
миру, тиші, спокою, радості, щоб не 
гинули наші рідні…».

Просимо цього миру в Того, Який 
себе називає Тим, Хто свій мир дає 
нам (пор. Ів. 14:27). А всім, що за 
меч беруться, Він пророкує, що від 
меча й загинуть (Мт. 26:52). 

Закінчення на стор. 2.

6 грудня 2018 р. Б.  
число 46 (1240)

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

««Я — добрий пастир. Добрий пастир життя своє  
за овець покладе»  (Ів. 10, 11).

у к р а ї н с ь к и й  г р е к о - к а т о л и ц ь к и й  ч а с о п и с
Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня

Цей тиждень в подіях

Колонка редактора

З архівних джерел

«Золоті уста»  
отця Івана Фіголя 
 стор. 4

Наші інтерв’ю

ГрекоКатолицька Церква  
у Сибірі 
  стор. 5

Батьки і діти

Конфлікт поколінь чи 
взаєморозуміння та дружба? 
 стор. 6

Дорогі в Христі брати і сестри!
Напередодні Різдвяного посту на нашу Вітчизну впало ще одне важ-
ке випробування — відкритий прояв агресії з боку Російської Фе-
дерації, яка стягнула до кордонів нашої держави велику військову 
силу, — на суші і на морі, — збройно атакувала наші кораб лі, пора-
нила та захопила в полон десятки українських військових моряків.

стор. 2

стор. 2

Заклик Єпископів УГКЦ до посиленої молитви та посту

9 грудня
Міжнародний день пам’яті жертв 
злочинів геноциду

10 грудня 
День захисту прав людини.

12 грудня 2004 р.
упокоївся в Бозі Владика Павло 
Василик — Єпископ Української 
ГрекоКатолицької Церкви.

13 грудня 1919 р.
Владика Андрій Сапеляк — пер-
ший Єпископ Української ГрекоКа-
толицької Церкви в Арґентині.

13 грудня
День св. Ап. Андрія Первозванного.

Продовження на 2-ій стор.

Молімось
за Україну
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Закінчення. Початок на стор. 1.
Однак, в іншому місці Христос 

каже: «Не думайте, що я прийшов 
принести мир на землю. Не мир 
прийшов я принести на землю, а меч. 
Я прийшов порізнити чоловіка з його 
батьком, дочку з її матір’ю і невістку 
з її свекрухою. І ворогами чоловіка бу-
дуть його домашні» (Мт. 10: 3436).

На перший погляд здавалося би, 
що цей останній уривок дещо запе-
речує попередні висловлювання про 
мир. Такі запитання в сьогоднішній си-
туації доводиться нерідко почути і від 
наших вірних. Тому спробуємо корот-
ко роздумати над значенням цих слів. 

Справа в тому, що в цьому уривку 
Ісус говорить не про мету свого при-
ходу, а про результат сприйняття люд-
ством Його вчення. Іншими словами: 
мета Христового приходу – дати мир! 
Передусім, щоб примирити упалу лю-
дину з Богом (пор. Рим. 5:1), а через 
це, щоб Божий мир запанував у люд-
ських серцях і думках (пор. Фил. 4:7), 
який таким чином поширюватиметься 
і на інших, тих, які поділятимуть цей 
мир Божий (пор. Єф. 2: 1418). Однак 
через те, що Христос був і є відкинутим 
багатьма, цей мир, який можемо отри-
мати, зовсім не означає отримати з ним 
одночасно і спокійне життя. Навпаки, 
цей мир дає нам підстави опертися 
тому, що опирається Христовому миру. 
Так, з одного боку, ми отримуємо мир 
від Бога і ділимося цим миром з ближ-
німи, але водночас, з іншого боку, отри-
муємо удари меча та поділу від тих, які 
не приймають цього Божого миру. Ось 
саме в цьому і криється глибина й та-
ємниця Христового порізнення чоловіка 
з його батьком, дочки з її матір’ю і не-
вістки з її свекрухою. Ці роздуми нам 
чітко свідчать, що війна є наслідком грі-
ха і небажанням прийняти мир Божий. 
Отже, відповідальність за неї несе не 
милосердний і люблячий Бог, а людина, 
яка відкриває своє серце для ненависті 
й злоби. Мир — це дар від Бога, котрий 
ми можемо прийняти і ним ділитися 
з іншими, але за умови, що ми всеціло 
готові прийняти цей дар. Війна як про-
тилежність — це час відкритого гоніння 
людей, які сповідують мир Христовий. 

Зовнішня агресія з боку сусідньої 
держави, вбивство, розбій, тортури, 
знущання над полоненими… Все це 
зло чиниться не лише окремим людям 
чи окремій країні, а самому Богові, 
Який ототожнює себе з кожною терп-
лячою людиною: «Все, що ви зробили 
одному з моїх братів найменших — 
ви мені зробили» (Мт. 25:45). На жаль, 
у відповідь ось уже п’ятий рік поспіль 
кричать безумці: «Ми — православна 
армія Донбасу, ми за «русскій мір», мо-
нополізуючи Христа для своєї «віри», 
ненавидячи і стріляючи у єдиновірних 
братівхристиян. А може в такій «вірі» 
Христа просто виключається, де гео-
політична, а може й «геоцерковна» 
ідея стає понад Бога?…

А Христос і далі розділяє страж-
дання та біль синів людських. Тому
то це Дитя, Яке приймає на себе все 
людське, окрім гріха — голод, холод, 
страждання, — сьогодні є з тими, хто 
найбільше страждає. Христос таємни-
че супроводжує біженця. Христос неви-
димо плаче з матір’ю, яка оплакує сво-
го загиблого на війні сина. Христос не 
залишає пораненого і вирушає у морок 
підвалу з полоненими.

Христос із тими, хто навіть у страш-
них умовах війни зберігає чистоту сво-
го серця. Христос із тими, хто в страш-
них умовах війни з усіх сил стримує 

Закінчення. Початок на стор. 1. 

Розділяючи з народом усі загрози, 
страждання і виклики та дбаючи про 
його безпеку і благо, наша УГКЦ і цьо-
го разу запевняє про посилену молит-
ву за захист від чужоземної агресії та 
за відновлення в нашій країні миру 
і територіальної цілісності. Як віруючі 
люди, ми твердо переконані, що доля 
нашого народу перебуває в руках ми-
лостивого Господа: Він прийде, не за-
бариться із допомогою до своїх страж-
денних дітей. 

Теперішня атака з боку Росії пока-
зала, що небезпека для нашої дер-
жавної незалежності й територіальної 
цілісності не минає, а часом навіть 
посилюється. І хоч  держава здійсни-
ла великий і відчутний поступ у ре-
формуванні Української армії, наші 
військові й надалі потребують і, на 
наше переконання, потребуватимуть 
завжди найбільшого дару, який ми всі 
можемо їм дати, — нашої солідарної 
підтримки, молитви і посту. «Коли Гос-
подь та не будує дому, — дарма пра-
цюють його будівничі. Коли Господь 
не зберігає міста, – дарма пильнує 
сторож» (Пс. 126, 1), — вчить нас 
псалмоспівець. Тому в цей нелегкий 
для нашого народу час продовжуймо 
благати в Господа перемоги над під-
ступами зовнішнього агресора і миру 
для нашої землі.

Закликаємо всіх дітей нашої Церк-
ви вірно дотримуватися, а якщо це 
занедбано — обов’язково відновити 
практику щоденної молитви та стро-
гого посту за мир і визволення нашої 
Батьківщини від російської агресії. Мо-
литва, піст і діла милосердя — це наш 

«духовний блокпост», вірно стоячи на 
якому ми наближаємо час визволення 
і довгоочікуваного миру.

У цей час особливої відповідаль-
ності ми закликаємо українських по-
літиків не спекулювати складним 
етапом нашого державотворення, 
зло вживаючи народною бідою заради 
власної недалекоглядної політичної 
вигоди, а навпаки — консолідуватися 
для захисту та розбудови нашої дер-
жавної незалежності.

Дорогі брати і сестри в Христі! Не-
зважаючи на зовнішні прояви сучас-
них агресивних дій проти нашої дер-
жави і народу, слід пам’ятати, що ці 
дії мають духовне коріння – в опано-
ваних злими силами серцях злочинців 
і агресорів. Про це нам пригадує св. 
Павло: «Нам бо треба боротися не 
проти тіла й крови, а проти начал, 
проти властей, проти правителів 
цього світу темряви, проти духів 
злоби в піднебесних просторах» (Еф. 
6, 12). Тож не даймо себе покори-
ти злобі й ненависті, а вдягнувшись 
у броню правди і справедливості, від-
важно проповідуючи Євангеліє миру, 
захищаймо свої серця щитом віри, 
укріплюючи її Словом Божим і молит-
вою (пор. Еф. 6, 1017).

Готуючись до великого свята Різдва 
Христового — приходу в наш грішний 
світ Спасителя — Князя миру, призи-
ваємо на весь наш народ Його велику 
милість, благословення і мир!

Від імені Синоду Єпископів  
Києво-Галицького Верховного 

Архиєпископства УГКЦ
† СВЯТОСЛАВ

1 грудня 2018 року Божого, Львів

У своїй проповіді до вірних Гла-
ва УГКЦ наголосив, як важливо нам 
сьогодні повірити і довіритися Богові. 
«Навіть перед лицем великої загрози, 
можливого прямого вторгнення на те-
риторію України, українці нікому не ві-
рять. Не вірять ні владі, ні політикам. 
Часом навіть сумніваються, що ми 
здатні захистити свою державу. Ця то-
тальна недовіра один до одного почи-
нає роз’їдати зсередини усіх нас», — 
сказав Блаженніший Святослав.

За його словами, українці перестають 
довіряти навіть найріднішим. «Тотальна 
недовіра, — наголосив Архієрей, — по-
чинає паралізувати нас. І ми себе пита-
ємо: Господи, яку добру новину Ти нам 
сьогодні хочеш сказати, нам, які сьогод-
ні зібралися на освячення Твого велича-
вого храму? Господь хоче нам сьогодні 
сказати: мій народе, довіртеся насампе-

ред Мені. Бо вірити в Бога — означає 
передусім довіритися Йому».

Сьогодні Боже Слово, зауважив 
проповідник, закликає нас відкри-
ти двері довір’я до Бога з усім сво-
їм життям, навіть своїми немочами, 
своїми гріхами і своїми хворобами. 
І тоді ми відчуємо, що Царство Боже 
є між нами. Ми сьогодні бачили знаки 
присутності Божого Царства тут, між 
нами, — освячення престолу і хра-
му, в якому молитимуться наші ченці 
і семінаристи. «Ми добре знаємо, що 
неможливо чогось навчитися, якщо ти 
не довіряєш учителеві. І ця віра в Бога 
і довір’я до співбрата є необхідними 
елементами виховання, зростання 
у вірі, зростання в благодаті Божій, як 
це нам каже Святе Євангеліє», — пе-
реконує Предстоятель.

Департамент інформації УГКЦ.

Слово Глави ЦерквиКолонка редактора

Офіційно!

Заклик Єпископів УГКЦ  
до посиленої молитви та посту

Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав 2 грудня 2018 р. освя-
тив храм Собору Пресвятої Богородиці монастиря отців Василіян 
у Брюховичах (Львів).

Важливо бути 
правдивими  
і не дволичними

свої руки від насильства, але вод-
ночас, якщо цього потрібно заради 
захисту своєї країни, готовий жит-
тя своє покласти за ближніх сво-
їх. А ще більше Христос сьогодні 
співстраждає й плаче і над тими, 
кого привела на війну жадоба на-
сильства, бажаючи їх навернути, 
адже Він прийшов, щоб дати свій 
мир усьому людству. 

«Отче, відпусти їм, не знають 
бо, що роблять!» (Лк. 23:34), — хто 
не знає цих сповнених глибокого 
значення слів, які вигукнув Ісус із 
Назарету, повиснувши на хресті? 
Це одна з найбільш великих за-
ступницьких молитов, вимовле-
них колинебудь. Чітка і зрозуміла. 
Можливо, хтось заперечить тим, 
що дуже добре вороги наші знають, 
що вони роблять. Так, у дочасному 
вони добре знають свою мету, вона 
мізерна й жалюгідна… Але в пло-
щині вічності насправді ж не знають 
вони, що роблять, адже грабіжники, 
вбивці, крадії і всі нерозкаяні гріш-
ники Царства Божого не успадку-
ють (пор. 1 Кор. 6:10).

Поза всяким сумнівом, війна, яка 
непрохано загостювала на наших 
землях, є для українського народу 
війною оборонною. Українські сол-
дати не воюють на території інших 
країн: вони захищають свою землю 
і цілісність своєї держави, мають 
на це моральне і юридичне право, 
більше того — обов’язок. Але ті, які 
не є на передовій, що повинні ро-
бити? У нас є неабияка зброя, по-
вна зброя Божа, в яку закликає нас 
одягнутися Апостол Павло, щоб ми 
могли дати відсіч хитрощам дия-
вольським (пор. Еф. 6:1013). Цією 
зброєю є для нас молитва і добрі 
діла, зокрема милостиня. Щодо 
молитви, то нам варто молитися 
не лише за мир та захист нашої 
знедоленої країни, але, як би нам 
не було важко сприйняти, — і за 
ворогів наших. Звичайно, в такій 
молитві ми не благаємо про добро-
бут ворогів, а за їхнє навернення, 
щоб і вони прийняли мир Божий. 
Це і буде найкращою нашою пере-
могою! Готуючись до зустрічі з Но-
вонародженим Дитям, вміймо від-
читати Його в обличчях найбільш 
знедолених: біженцях, поранених, 
тих, хто втратив рідних у цій жах-
ливій війні. 

Можливо, ми втомилися згаду-
вати, що десь там далеко, на Дон-
басі, ця непрохана війна й надалі 
триває. Психологічно ми втомлені 
від неї. Але згадаймо про тих, кому 
вона завдала великого болю. Тому 
безперестанно молімося і розді-
ляймо біль з тими, у кого він такий 
сильний, що їм не під силу поки що 
підпустити близько до себе слово 
«прощення». А це насамперед ма-
тері, дружини, діти, які втратили 
у цій війні найрідніших. Це й ті, що 
в розквіті сил вимушено стали ін-
валідами… 

Христос народився дві тисячі 
років тому у Вифлеємі і продо-
вжує народжуватися у наших сер-
цях і в ХХІ сторіччі. У кожній епосі 
та в кожному місці Бог продовжує 
спасати людей і світ через той 
шлях, який Він нам продемонстру-
вав, чи радше проклав у ньому слі-
ди, по яких ми можемо прямувати. 
Отож, зустрічаймо Князя миру!

о. Іван СТЕФУРАК,  
головний редактор.
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1 грудня в Івано-Франківській 
Духовній семінарії відбулися ре-
колекції для дружин священиків. 
Протягом цілого дня 47 дружин 
наших священнослужителів мали 
нагоду роздумувати над власним 
життям, спільно молитися та об-
говорити різні цікаві ситуації. Ду-
ховні науки проводив о. Роман 
Микієвич, парох храму св. Архи-
стратига Михаїла, що в м. Тисме-
ниця.

Розпочався день віднови духа зі 
спільної молитви Божественної Літур-
гії, яку очолив Синкел у справах духо-
венства та священичих родин митр. 
прот. Олег Каськів у співслужінні отця-
реколектанта Романа Микієвича, ві-
це-ректора ІФДС о. Андрія Чорненка, 
о. Михайла Дзуля, о. Ярослава Рохма-
на та о. Володимира Лукашевського.

Роздумуючи над Божим словом 
в часі проповіді, о. Олег Каськів на-
голосив на ролі дружини священика 
в душпастирському та парафіяльному 
житті спільноти. Так, за його словами, 
успішна праця парафіяльного свяще-
ника в значній мірі залежить від актив-
ної співпраці його дружини.

Після спільної молитви розпоча-
лися власне реколекційні науки. Їх 

було три. Головна тема, яку обрав 
для цих реколекцій о. Роман Микіє-
вич, відкривала життя «Чистим Єван-
гелієм» на прикладі повчань Папи  
Франциска.

Окрім тематичних розмов, відбу-
лися ще дві дотичні зустрічі, на яких 
учасники мали нагоду поспілкуватися 
із Синкелом у справах духовенства та 
священичих родин о. Олегом та Голо-
вою комісії у справах душпастирства 
охорони здоров’я о. Ярославом Рох-
маном. Останній представив діяль-
ність Місії «Рахиль», яка полягає в до-
помозі особам, котрі пережили втрату 
дитини.

На завершення відбулося спілку-
вання у формі питань-відповідей, під 
час яких кожен міг безпосередньо ви-

словити свою думку та своє бачення 
щодо цього дня духовної віднови.

«Дуже вдячна організаторам, які 
запросили взяти участь в цьому дні. 
Досить часто для наших чоловіків про-
водяться подібні заходи, а для нас, на 
жаль, вкрай рідко, тому ми цінуємо ко-
жен такий день», — поділилася своїми 
думками п. Алла Влашин.

В свою чергу, п. Любов Терлець-
ка вважає символічним, що реколек-
ційний день припав саме в часі Різд-
вяного посту, адже це ще одна чудова 
нагода призадуматися над даром ма-
теринства, над своїм місцем у душ-
пастирському служінні священиків.

Прес-служба  
Івано-Франківської Архієпархії.

Увійшовши у святий храм перед по-
чатком Служби Божої, слід перехрес-
тись хресним знаменням і зробити три 
малих поклони, звернувшись до цар-
ських врат, пам’ятаючи, що у вівтарі на 
Престолі дійсно і таємниче у Святих 
Дарах перебуває Сам Господь Сла-
ви. Зробивши малі поклони, належить 
промовити: «Боже, милостивий будь 
мені, грішному. Боже, очисти мої гріхи 
і помилуй мене. Без числа нагрішив я, 
Господи, прости мені». 

Чоловіки знаходяться в храмі з не-
покритою головою, жінки — з покри-
тою. Однак для жінок це правило не но-
сить характеру строгої обов’язковості 

й у наші дні не завжди дотримується 
(проте у храмах, де цього звичаю су-
воро дотримуються, ним не слід зне-
важати хоча б для того, щоб не ви-
кликати зніяковілості та неповаги до 
християн, які дотримуються цих тра-
дицій). Ввійшовши до храму, прийнято 
цілувати «святкову» ікону чи хрест, що 
лежить на аналої (тетраподі) посеред 
церкви. За бажанням та коли є така 
можливість, можна ставити свічки пе-
ред тим чи іншим образом.

Церква — місце особливої при-
сутності Бога, і перебувати у ній слід 
з любов’ю та страхом, як належить по-
водитися у святому місці.

Стоячи у церкві, не слід вітатися зі 
знайомими за руку, розмовляти і пере-
ходити з місця на місце. Вітатися вза-
галі краще поза стінами храму, тому, 
що цим відвертаємо увагу присутніх 
у церкві від молитви. Лише у надзви-
чайному випадку можна сказати те, 
що стосується відправи у церкві, або 
виконати пов’язане з богослужінням 
доручення. Однак навіть у цьому ви-
падку не можна проходити між цар-
ськими вратами й аналоєм, що зна-
ходиться серед церкви, а потрібно 
завжди обходити цей аналой і, зупиня-
ючись перед ним, кожного разу робити 
малий поклін, осіняючи себе хресним 
знаменням. Ми поклоняємося в такий 
спосіб Господу Богу, що є присутнім на 
престолі у Святих Дарах.

Коли в церкві благословляють лю-
дей хрестом чи Євангелієм, образом 
чи Чашею, то слід хреститися, схиля-
ючи голову. Читання святого Єванге-
лія слід слухати зі схиленою головою. 
Схиляти голову потрібно також після 
кожного виголосу священнослужите-
лів: «Голови ваші Господеві прикло-
ніть». Потрібно нахиляти голову коли 
кадять.

Під час богослужіння у християн-
ських храмах Східного обряду нале-
жить стояти, але для хворих, дітей 
і старших за віком робиться виняток. 
Стояти належить обличчям до вівта-
ря. Сидіння допускається тільки на 
утрені, під час читання катизм. На Лі-
тургії — під час читання апостола та 
проповіді священика.

Спізнюючись до початку богослу-
жіння, чи приходячи до його закінчен-
ня, людина виявляє неповагу до таїн-
ства. Зрозуміло, що можна вийти у ви-

падку нагальної потреби, але тільки не 
під час читання Євангелія і здійс нення 
Євхаристії.

В неділю та у великі свята, а також 
увесь час від першого дня Великодня 
до дня П’ятидесятниці земні поклони 
заборонено, тому що недільні та інші 
великі Господні й Богородичні свята 
містять спогади про наше примирен-
ня з Богом, по слову апостола: «Ти 
вже не раб, але син» (Гал. 4: 7), синам 
же не личить творити рабське покло-
ніння.

Причастившись Святих Божествен-
них Безсмертних і Животворящих Таїн 
і з’єднавшись з Господом, не слід вже 
торкатися землі, а тому земні поклони 
після Причастя теж робити не слід.

Знаходячись у церкві, потрібно по-
дбати про те, щоб не заважати тим, 
що стоять поруч з нами, у випадку 
тісноти належить пропускати вперед 
дітей, старших та немічних. Якщо ми 
бачимо, що хтось у храмі неправиль-
но виконує ті чи інші богослужбові 
вимоги, краще утримуватися від за-
уважень; у крайньому випадку можна 
дати пояснення після служби.

Відповіді тим, хто не розуміє бого-
служіння і хоче довідатися про його 
зміст, варто відкласти до кінця служби.

Джерело: релігійний портал.

З життя Архієпархії

Наша духовність

Господи, милість Твоя  
до небес; істина Твоя  
до хмар.  
 (Пс. 36:5).

Реколекції для дружин Реколекції для дружин 
священиківсвящеників

Святий Іван 
Золотоустий  
про піст

«Значення посту полягає не 
у стриманості від їжі, а в усу-
ненні гріхів. І хто обмежує 

піст тільки стриманістю в їжі, той 
властиво безчестить його. 

Ти постиш? Докажи мені це 
своїми ділами! Якими, скажеш, ді-
лами? Коли побачиш бідного, дай 
милостиню. Коли маєш ворога, 
примирися! Коли побачиш сво-
го друга щасливим, не завидуй! 
Коли побачиш гарну жінку, про-
йди мимо. Хай постяться не тіль-
ки уста, але й слух, зір, ноги, руки 
та всі члени нашого тіла… Що за 
користь, коли ми стримуємося від 
птиць і риби, а гризе-
мо і з’їдаємо братів?

Як 
поводитися 
в храмі?

Храм — це не тільки будинок молитви, але й місце особливої при-
сутності Христа. Це особливе, освячене місце на нашій збезчещеній 
людьми Землі. 

http://livingrosary.org.ua/liturgylife/items/jak-povoditisja-u-xrami.html
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Архієпископ і Митропо-
лит Володимир Війти-
шин завітав на парафію 
святого Апостола Юди-
Тадея м. Івано-Франків-
ська, щоб вручити най-
вищу церковну нагоро-
ду — митру о. Яро славу 

Гринюку, адже раніше Отець 
і Глава УГКЦ Святослав Шевчук 
нагородив відповідною грамо-
тою отця Ярослава за активну 
душпастирську діяльність.

Урочистості розпочались Архієрей-
ською Божественною Літургією, де 
чисельно зібралось духовенство та 
вірні, щоб помолитись і розділити тор-
жественну радість цього дня.

Отець Іван Фіголь народився 4 трав-
ня 1881 року у с. Княгинин біля Станіс-
лавова в родині заможних селян. Його 
батько Юрій Фіголь (1839 – 1893) по-
ходив із містечка Лисця, а мати Ганна 
Блендюк (1843 – 1919) була уроджен-
кою Княгинина. Батько займався госпо-
даркою на землі, як казали тоді, рільни-
цтвом, мама теж була з господарського 
роду. Крім Івана, у сім’ї виховувався ще 
син Михайло та дочки Марина, Пела-
гія, Параскевія й Ганна. Батько жадав 
вивчити всіх дітей, але коштів не ви-
стачало, тому вищу священичу освіту 
здобули Іван та Михайло.

Теологію І.Фіголь вивчав у Львові, 
студії закінчив 1905 року. У тому ж році 
був висвячений на священика. Першою 
парафією, на якій він розпочав свою 
працю, було с. Ляцьке-Шляхетське, де 
він працював сотрудником один рік. 
Тут молодий священик став одним із 
засновників товариства «Просвіта». 
У 1906 – 1912 рр. він — сотрудник у Ко-
ломиї. У 1908 р. здобув у Відні ступінь 
доктора філософії. З 1912 року о. Іван 
Фіголь — катехит Станіславської укра-
їнської гімназії. Цю посаду він обіймав 
досить довго, аж до 1929 року. 

Два роки перед цим директора гім-
назії Миколу Сабата зі Станиславова 
переводять до Львова, де він очолив 
Українську державну чоловічу гімна-
зію. Він і запросив о. Фіголя на посаду 
катехита до цього гімназійного закла-
ду у столицю Галичини. Також у Льво-
ві з 1929 по 1933 рр. о. Іван Фіголь був 
професором Духовної академії.

Як згадував його учень Микола Кли-
мишин: «Серед учнів він утішався ве-
ликою пошаною. Був високий, сильно 
збудований, мав докторський ступінь, 
що викликало в учнів спонтанний рес-
пект, але найбільше з’єднували йому 
пошану й повагу його проповідницькі 
здібності. Його навчання викладалося 
ясно, приступно, було ілюстроване ба-
гатьма прикладами та часто оздоблене 
гумором. Він знав досконало психіку 
селянських дітей, які в гімназії стано-
вили значну більшість, бо сам походив 
з Княгинина. Проте це не просто село, 
як написано в його біографії, а перед-

містя, яке було пізніше прилучене до 
Станиславова. Там жили поміж робіт-
никами також і хлібороби, і він їх ще 
змалку добре пізнав. Катехит о. Фіґоль 
був щирим приятелем учнів. Він був 
знаний зі своїх оборон різних учнів, 
коли їм чинилася якась кривда».

Про його громадську працю також 
маємо чимало фактів. Наприклад, 
в часи ЗУНР він брав активну участь 
у праці й нарадах. У 1919 році був се-
ред учасників з’їзду вчителів і виступив 
проти пропозиції відділити Церкву від 
школи. Серед громадянства і в свя-
щеничих колах мав великий авторитет. 
Коли 3 травня 1923 р. посвячували дім 
«Рідної Школи», він відправляв моле-
бень в асисті дванадцяти священиків. 

У двадцятих роках належав о. Фі-
ґоль до Окружної Пластової Ради як 
духовний опікун галицьких скаутів. 
У 1921 – 1922 рр. він заснував Лігу 
Української Молоді в Станиславові, 
що потім довго існувала як «Марійська 
дружина». А ще входив до управи «Се-
лянської бурси», де багато синів неза-
можних селян діставали по знижених 
оплатах приміщення і це їм помагало 
здобути середню освіту.

Навчав о. Фіґоль релігії теж і в ді-
вочій гімназії УПТ, що була недале-
ко від хлоп’ячої на вул. Липовій. Це 
було для нього дуже вигідно, бо його 
власний дім знаходився недалеко (за-
раз це будинок № 8 на вулиці Крука 
в Івано-Франківську). Оселився в цьо-
му будинку він ще в передвоєнному 
 1913-му році. У свята й неділі відправ-
ляв він також у церковці монастиря 
оо. Редемптористів на тодішній вулиці 
Голуховського (тепер Чорновола).

Отець Іван Фіґоль був одруже-
ний із Стефанією з Галущинських 
(1885 – 1947). Вона була активною 
в громадському житті Станиславова як 
членкиня «Товариства українських жі-
нок» і як голова того товариства якийсь 
час після Першої світової війни. Із сво-
єю майбутньою дружиною І. Фіголь по-
знайомився під час навчання у Львові. 
Вона була донькою пароха Миколи Га-
лущинського із Звиняча Чортківського 
повіту. Пані Стефанія стала його до-
брим і надійним супутником у житті. 
Варто додати, що дружиною о. М. Га-
лущинського була Євстахія Волянська, 
що теж народилася в родині священи-
ка. Брат її о. Олексій Волянський був 

парохом у с. Криворівні на Гуцульщині. 
Саме в нього гостювали І. Франко та 
М. Коцюбинський, а також інші відомі 
діячі нашої культури.

У подружжя Фіголів народилося 
шестеро дітей — три сини і три дочки: 
Данило, Атанас, Володимир, Наталія, 
Марія і Дарія.

Данило народився в 1907 р. у Коло-
миї, закінчив українську гімназію в Ста-
ниславові, пізніше закінчив юридичний 
факультет і став правником. Писав гу-
мористичні фейлетони, які підписував 
Данилко Фіґлик. У 1933 – 1939 рр. був 
співробітником Українського фотогра-
фічного товариства у Львові і співре-
дактором його органу «Світло й тінь». 
З 1940 р. він — лаборант Львівської 
філії АН УРСР, а з 1947 р. — її науко-
вий співробітник. Пізніше — керівник 
відділу експозиції та культурно-освіт-
ньої роботи (1947 – 1964 рр.) Етногра-
фічного Музею АН УРСР у Львові. Ав-
тор статей з питань етнографії, зокре-
ма праці «До історії побуту робітників 
міста Львова в кінці XIX — початку 
XX століття». Помер у 1967 році. 

Атанас народився 1908 р. в Ко-
ломиї. У 1941 – 1945 рр. працював 
у системі УЦК (його представник у Ні-
меччині). З 1945 р. він на еміграції 
в Мюнхені. У 1945 – 1952 рр. — голова 
Союзу Українських Пластунів у екзилі 
і керівник видавництва «Молоде жит-
тя». З 1955 р. — економічний рефе-
рент НТШ в Європі і редактор «Вістей 
із Сарселю». 1966 – 1968 рр. — голова 
Виконавчого Органу Державного Цен-
тру УНР в екзилі, а у 1976 – 1981 рр. — 
голова Українського Демократичного 
Руху. Автор статей на економічні (зо-
крема про кібернетику) і громадські 
теми. Помер у Мюнхені 1993 року.

Володимир-Степан народився 1911 
р., греко-католицький священик, родом 
з Коломиї. Українську гімназію закін-
чив у Станиславові у 1929 році, бувши 
весь час навчання визначним учнем. 
Студіював у Львівській богословській 
академії та Інсбруцькому університеті, 
з 1936 р. викладав гомілетику і догма-
тику в богословській академії у Львові. 
Заарештований радянською владою 
у 1945 р. і засуджений на 25 років. За-
слання відбував у Норильську. З 1988 
р. проживав у США. Автор праць про 
церковні братства і «Учительноє Єван-
геліє» К. Транквіліона Ставровецького. 

Дочка о. І. Фіґоля, Марія, закінчила 
матурою дівочу українську гімназію 
в Станиславові, студіювала медицину 
у Львові, вийшла заміж за Кознарсько-
го. Пізніше виїхала до Америки. Про 
її сестер знаємо, що обидві закінчили 
матурою Станиславівську дівочу гім-
назію, а потім навчалися у вищій тор-
говельній школі.

Кілька слів хочеться сказати 
і про його брата Михайла Фіголя 
(1884 – 1965), який також став свяще-
ником. Він висвятився на священи-
ка у 1909 р., перед цим одружився із 
Ольгою Хомин. Працював на Терно-
пільщині у Чортківському повіті: з 1910 
по 1911 рр. — у с. Паушівці (адміні-
стратор парафії), у 1914 – 1919 рр. — 
у с. Біла (сотрудник), а з 1920 по 
1938 рр. — у с. Шульганівка (парох). 

У Львові 1933 року о. І. Фіголь за-
хворів і йому зробили операцію на 
ногу, але невдало. Через цукрицю по 
операції рана не гоїлася, а, навпаки, 
перейшла в дуже загрозливий стан 
і лікарі ампутували частину ноги. Та 
й це не помогло. В той час ще не було 
таких ліків, як тепер, нога не гоїлася, 
а тому почалася загальна гангрена, 
отож лікарі мусіли відтяти цілу ногу. 
Через деякий час о. Фіголь помер. 
Сталося це 3 серпня 1933 року. 

Очевидці оповідали, що всі терпін-
ня і тяжкі болі в час довгого лікування 
та вкінці явне зближування немину-
чої катастрофи отець зносив із прав-
дивою християнською терпеливістю 
і сповнений віри відданням Божій 
волі. Його поховано на Личаківському 
цвинтарі у Львові при великому здвизі 
українського громадянства.

За життя о. І. Фіголь славився як до-
бропорядний вихователь молоді, духо-
вний опікун пластунів, а ще був відомий 
своєю красномовністю та великим за-
палом до громадської праці. В пам’яті 
вихованців такий його образ зберігся на 
довгі десятиліття. Тож нехай і ця розпо-
відь стане даниною пам’яті про нього. 
А ще варто на колишньому будинку, 
де він мешкав, встановити анотаційну 
(або меморіальну) дошку о. д-ру Івану 
Фіголю. Хтось кине оком, хтось прочи-
тає, хтось згадає…

Іван ДРАБЧУК,  
співробітник Національного 
заповідника «Давній Галич».

Вісті Архієпархії

З архівних джерел

«Золоті уста» отця Івана Фіголя
У цій статті ми розкажемо про непересічного священика, який свого часу був відомим педагогом, цер-
ковно-громадським діячем, мав науковий ступінь доктора теології. Це о. Іван Фіголь, викладач катехиз-
му, грецької та латинської мов, а також гомілетики — мистецтва проповіді. 28 років працював катехитом 
у Коломийській і Станиславівській гімназіях. Також був членом Митрополичої консисторії у Львові та 
відомим на всю Галичину проповідником. Коли він починав говорити, то слухачі казали, що у нього 
«золоті уста».
А ще його перу належать «Проповіді для молоді. Духовні поучення на неділі і свята», що вийшли друком 
1926 року в Станиславові, «Проповіді для шкільної молоді «Екзорти на неділі і свята шкільного року», ч. 1 – 2 
(1928 – 1929 рр.), перевидані у Римі 1981 року. У 2003 р. їх надрукувало і наше видавництво «Нова Зоря».

Нагорода за ревну працюНагорода за ревну працю У часі проповіді Владика Воло-
димир роз’яснював присутнім не-
дільне Євангеліє. На завершення 
Митрополит привітав митрофорно-
го прото ієрея Ярослава Гринюка, 
бажаючи йому бути ревним служи-
телем у Христовому винограднику. 
До побажань приєднались духо-
венство та парафіяни.

Прес-служба Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ.

http://ugcc.if.ua/
http://ugcc.if.ua/
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10 листопада 2018 
року випов нилося 
40 днів з дня відходу 
до вічності старшої 
сестриці УГКЦ Воз-
несіння Христового 
с. Комарів Галицько-
го району Шляхтич 
Анни Тимофіївни.

Трудівниця. 40 літ при 
церкві була старшою се-
стрицею. Любила Бога 
і людей. Не опускала Служби Божої — 
ні утрені, ні вечірньої. Завчасно при-

ходила, бо знала, що 
найбільше потрібна 
там. Завжди усміхне-
на, щира, бесідлива, 
наполеглива, життєво 
мудра. Світилася до-
бром. Була добрим 
організатором. Її слуха-
ли, допомагали, з нею 
радилися. Односельці 
цінували за людяність, 
знання, вміння підба-
дьорити, розрадити, 

підтримати, навчити щиро і просто мо-
литися. Вона не минала прощі, храми, 

Хресні дороги, патріотичні акції, від-
криття пам’ятних знаків, святкові бого-
служіння по сусідніх церквах, молитви 
«Матерів у молитві», Параманної Ма-
тері Божої, виступи хорів, бо роками 
співала у хорі. Ерудована людина, 
чудова мама, прекрасна дружина, лю-
бляча бабуся, ревна християнка. 

Її вдячність Богові — у невпинній 
молитві і праці, а ще — у піснях, яких 
знала дуже багато і навчала друзів, 
молодь, родину. Вона була провідною 
зорею для людей, зразком простої, 
щирої, люблячої жінки, трудівниці, що 
щасливо торувала незвідані стежки 

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

— Я закінчив Івано-Франківську 
духовну семінарію у 2006 році. Після 
того навчався у Польщі на ліцензіат-
ських студіях, де закінчив навчання із 
канонічного права. А після висвячення 
почав шукати місце роботи. Саме тоді 
й появилася можливість поїхати в Си-
бір. Ми з дружиною порадилися і ви-
рішили, що їдемо. Куди їду, не знаю. 
Росію знаю, бо в Москві живе сестра. 
Але далі Москви я більше нічого не 
знав. Правлячий єпископ благосло-
вив мене на таку подорож. З 2009 
року служу в Тюменській області Хан-
ти-Мансійському окрузі. Обслуговую 
громади у Мегіоні, Нижнєвартовську, 
Лангепасі.

— Як Вам служиться одному на 
великих просторах холодного Сибі-
ру, адже найближчі священики, на-
певно, не дуже близько?

— Нелегко самому. Коли приїхав 
туди жити, то було непросто. Умов 
там нема таких, як у нас, храмів також 
нема. Служили у квартирах, в офісах, 
у приватних будинках. Мені допомо-
гло те, що я вихований за часів підпіл-
ля. Парафіяни, котрі на той час були 
у Мегіоні, були хрещені у православ-
ній церкві. На початках для тих людей 
було трохи дивним і навіть нестан-
дартним приходити на Службу Божу на 
квартиру. Приходило двоє-троє людей, 
чоловіків майже не було. Коли я слу-
жив у Мегіоні у 2010 році, то якось вда-
лося отримати приміщення. Отоді вже 
люди почали приходити сім’ями. По-
ступово громада розрослася до 14 – 15 
сімей. Це ті сім’ї, котрі там проживали 
ще до мого приїзду. Цього року адміні-
страція забрала це приміщення, тому 
ми знову повернулися на квартиру. 
У час служіння ми їздили за 700 кіло-
метрів до Уренгою. Пробували зібра-
ти людей. Але вся проблема полягає 
в тому, що для згуртованості громади 

і нормального служіння священик має 
бути на місці, на парафії. А коли я при-
їжджав раз у місяць чи раз у три місяці, 
то людей просто нереально зібрати. 
А коли я вже прибув у Мегіон, то там 
була можливість побудувати дім-храм. 
Це такий своєрідний молитовний дім. 
Ми його у 2014 році посвятили. Тоді ж 
мене скерували до Нижнєвартовська. 
У 2016 році ми там почали будувати 
повноцінний храм.

Знаєте, на початку служіння сім’я 
була зразу зі мною і було трохи лег-
ше, але останні декілька років я сам, 
а вони тут, в Івано-Франківську.

— Чи відчуваєте Ви у Сибірі якісь 
переслідування чи цькування? Як 
взагалі співіснують там Церква 
і держава?

— У Сибірі нема юридично зареє-
строваних греко-католицьких парафій, 
є тільки групи. У Нижнєвартовську є 
римо-католики. Ми є католиками ві-
зантійського обряду. Прямого переслі-
дування зі сторони тамтешньої влади 
тільки через те, що ми греко-католики, 
нема. А взагалі-то я є священиком для 
всіх. Там немає різниці, звідки люди 
приїхали. У нас є білоруси, росіяни, 
українці, українці польського похо-
дження. Я служу у двох обрядах, тому 
маємо Літургію і Месу.

Зважаючи на те, що ми збираємось 
на молитву у приватному секторі, то 
нас часто називають сектою. Може, 
коли буде збудована церква, то нас 
якось по-іншому сприйматимуть. Бу-
ває, що звертаються з інших конфесій 
із проханням похоронити померлих 
родичів тощо.

— Християнські цінності переда-
ються дітям від батьків через сі-
мейне виховання. Яка роль церкви 
у цьому питанні та як Ви заохочуєте 
молодь відвідувати Літургію?

— Я завжди старався робити так, 
аби в нас на парафії були перша спо-
відь та катехизація. Ми святкуємо День 
матері, День батька, Великдень, Різд-
во, свято Миколая, ставимо вертепи, 
різні сценки. Протягом останніх двох 
років ми навіть змогли організувати 
дорослий вертеп. На інших парафіях 
були дитячі вертепи. Ми завжди стави-
мо акцент на релігійному вихованні ді-
тей. Стараюся проводити катехизацію 
для батьків і дітей. Якщо в неділю мені 
треба обслужити три-чотири парафії, 
то за один день нереально зробити 
все. Якби було більше священиків чи 
сестер-монахинь, то могла би й більше 
розвиватися якась катехитична робота.

— Ви часто зустрічаєтеся із пара-
фіянами поза літургією, адже церк-
ва — це не тільки Служба Божа?

— У Мегіоні мені довелося віднови-
ти традицію кроплення домів йордан-
ською водою, бо до цього там такого 
звичаю не було. У Нижнєвартовську 
в нас більше сімейні стосунки між па-
рафіянами — спільно їздимо за місто, 
відпочиваємо, співаємо церковні пісні. 
Там нам вдається організувати такий 
своєрідний церковний відпочинок із 
молитвами. Ми живемо дуже дружно, 
знаю усіх, хто де живе.

— Чи є серед Ваших 
парафіян ті люди, котрі 
були примусово висе-
лені у Сибір ще у 40-их 
роках минулого століт-
тя?

— У нас таких людей 
майже немає. То північ-
ний район, котрий був 
заселений працівниками 
нафтової промисловос-
ті. Після навчання у часи 
Радянського Союзу вони 
виїхали туди на роботу. 
Фактично люди з Івано-
Франківська, Львова, 
Стрия, Дрогобича виїж-
джали туди на нафтові 
родовища. Мені доводи-
лося декілька разів по-
бувати на одній парафії 
в Омській області. Там 
живуть репресовані. 
Старші люди згадують, 
за що і чому були вивезе-
ні в Сибір. Так, їм боляче 
переживати усі ці спо-
гади, але вони знають, 
що звідти вже ніколи не 
повернуться. Найбільше 
їх проживає у Кемеров-
ській області, а також 

у Караганді та Казахстані.

— Ви згадували про різні свята 
й традиції. А чи спостерігали Ви 
у людей ностальгію за рідним кра-
єм?

— З Україною та українською Церк-
вою вони тільки духовно зв’язані. Як 
правило, молодші українці хотіли б 
повернутися в Україну, але вони не 
бачать тут свого майбутнього. Люди 
дуже люблять свої традиції. Вишиван-
ки завжди є. У моїх парафіян є трохи 
ностальгії за Україною. Практично всі 
у сім’ях розмовляють українською та 
дотримуються тих традицій, котрі були 
в їхніх сім’ях тут.

— Чи не почуваєтеся Ви там за-
робітчанином?

— Я приїхав служити, а не на заро-
бітки. Якби я був заробітчанином, то, 
очевидно, ми б нічого там не робили 
і навіть не починали б будувати церк-
ву. В мене завжди була така місія: зро-
бити щось корисне для церкви, навіть 
якщо я на тій парафії лише два чи три 
дні.

Розмовляв Володимир БОДАК.

На світлині: о. Василь Мельникович 
із сім’єю.

Наші інтерв’ю

Реквієм

Господні. Вона не снила вільною 
Україною, вона до неї причинила-
ся. На правді Божій їй не соромно 
стояти перед Господом. Залишила 
по собі вдячну пам’ять.

Хай земленька буде пухом, сині 
небеса подарують ласку, а добра 
пам’ять живе у серцях людей, рід-
них і дітей. Хай сила Всевишнього 
з небес оцінить її труд. Хай любля-
че серце знайде час скрізь і всюди 
принести молитву за її душу.

Від імені церковної громади села —
Ольга САВЧУК.

Греко-Католицька 
Церква у Сибірі
Отець Василь Мельникович з Івано-Франківська майже десять ро-
ків служить у Сибірі. Там він обслуговує три парафії для греко-ка-
толиків. Для того, аби навідатися до своїх вірних, йому доводиться 
долати чималу відстань. Ми зустрілися з отцем Василем в Івано-
Франківську, коли він приїхав до своїх рідних у нетривалу відпустку. 
Наступного року в нього закінчується термін такого відрядження, 
тому і він, і особливо його рідні чекають, коли ж отець Василь буде 
вдома.
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— Пані Валеріє, розкажіть, будь 
ласка, що робити батькам, якщо 
їхні діти їх не чують. Наприклад, іг-
норують будь-які прохання прибра-
ти, поскладати, помити. Натомість 
батьки втрачають самовладання, 
відчувають, що зараз «зірвуться». 
Як їм залишатись адекватними, 
спокійними батьками, яких би діти 
поважали і слухали?

— Важливо пам’ятати: для того, 
щоб залишатись спокійними і реагу-
вати нетравматично на дитячі різні 
прояви неслухняності, батьки мають 
бути в ресурсі. Наприклад, якщо мама 
вже сама збуджена, обезсилена, бо 
прийшла з роботи втомлена, то це і є 
причиною, що вона саме так реагує, 
за що їй потім соромно перед дітьми. 
Вона повинна турбуватись про влас-
не самопочуття, наявність моральних 
сил, не жертвуючи собою, на кшталт: 
спочатку — всім, а потім — собі. 
Якщо мама потурбується про себе, 
вона зможе гармонійно спілкуватись 
зі  всіма. 

— Що означає «бути в ресурсі» 
батькам?

— Це мати фізичні, психічні й мо-
ральні сили. Потрібно виділяти собі 
час на сон, калорійне харчування, 
цікаве дозвілля, де можна почерпну-
ти прилив сил та отримати позитивні 
емоції. Якщо мати упродовж дня наво-
дить чистоту в будинку, готує, робить 
з дітьми уроки, то ресурсом для неї 
можуть бути обійми, поцілунки дітей, 
похід в театр, додатковий сон, їжа, яку 
вона любить, а не ту, яку доїдає за ді-
тьми. Мати має робити щось, що вона 
любить робити, для душі. 

— А де мамам знайти цей додат-
ковий час, якщо вони і вдома, і на 
роботі увесь час працюють?

— Важливо вміти розставляти пріо-
рітети. Якщо мати з останніх сил йде 
вкладати білизну в пральну машинку, 
то треба задуматись. Можливо, чиста 
білизна ще є, всім є в що одягнутись, 
ніхто не замерзає. Але вона чомусь не 
вибирає в цей час відпочити з усіма, 
хоча годин у добі вистачає і на працю, 
і на відпочинок. Наприклад, якщо мама 
відчуває нестачу сил чи погане фізич-
не самопочуття, психічне виснаження, 
то може сказати чоловікові та дітям, 
що печиво є на столі, а чайник — на 
плиті. І вони самі собі дадуть раду.

— Отож, важливо вміти давати 
кожному завдання згідно з його ві-
ком, не в наказовій формі, а так, 

щоб усі хотіли самі допомагати. 
А як цього досягти?

— Маємо зрозуміти, що дитяча до-
помога нам, дорослим, — це задо-
волення наших, а не дитячих потреб. 
Наприклад, батькам важливо, щоб 
у хаті була чистота, щоб іграшки не 
валялись на підлозі. Потрібно бути 
чесним із собою, що дітям байдуже, 
де їхні іграшки. Їм добре і зручно се-
ред того хаосу. Це батьківська потре-
ба. Все залежить від віку дітей. Але 
це двосторонній процес. Дивлячись їм 
у вічі, кажемо, що це прохання для нас 
дуже-дуже важливе. Коли дитина буде 
звертатись до нас із своєю потребою, 
яка здається нам дріб’язковою, ми та-
кож маємо її задовільнити. 

Добре є встановлювати чіткі прави-
ла. Наприклад, відчиняти шкафчики 
і висипати крупу на підлогу не можна. 
Це правило – на сьогодні і назавжди. 
Якщо дитина несла тарілку борщу до 
стола і пролила, це помилка. Це не-
передбачувана річ. Вона прощається. 
Ми вчимо дитину, що помилки — це 
нормальна річ, ніхто від них не застра-
хований. Батьки повинні нормально 
реагувати на такі речі, не кричати. 

Карати дітей можна тільки за те, 
коли було щось встановлено, а потім 
було порушено, і про це знали і діти, 
і батьки. Спочатку потрібно сказати, 
що не можна робити.

— Яку роль у вихованні відігра-
ють тати?

— Вони демонструють поведінку, 
яку хлопчики потім будуть наслідувати, 
а дівчатка, дивлячись на них, бачать 
модель поведінки майбутнього партне-
ра. Якщо батько зловживає алкоголем 
чи проявляє агресію, а діти це бачать, 
то їм це здається нормальним, тому по-
тім це не буде насторожувати при по-
будові стосунків у дорослому віці. Якщо 
батько ставиться до мами турботливо, 
любляче, в усьому їй допомагає, то діти 
розуміють, що нормальний чоловік має 
бути саме таким. Батько відіграє важ-
ливу роль в самооцінці дітей. Він ви-
знає красу дівчаток, підкреслює її. 

Якщо був конфлікт між мамою і ді-
тьми, якщо діти демонструють силу 
свого характеру, тиск на дорослих, 
маніпуляції, а мати відчуває безсилля 
і звертається до батька як до силової 
структури, тоді діти будуть боятись 
батька.

Батько відповідає за досягнення 
дітей. Наприклад, приходить син зі 

школи, мати голубить, а батько, дізна-
вшись, що він переміг у футболі, каже: 
«О, молодець!»

— Покарання потрібне чи ні?
— Покарання — річ складна, має 

багато наслідків, але без нього не обі-
йтись і тут найкраще застосовувати 
метод природніх наслідків дитячих дій. 
Не хотів обережно та дбайливо пово-
дитись із планшетом та розбив його, 
ну що ж, тепер, на жаль, його у тебе 
не буде. Діти повинні знати, що їхні дії 
мають наслідки і за них потрібно нести 
відповідальність. Якщо хлопчик у шко-
лі комусь зробив боляче, то він відразу 
почує: «Ти мені став на ногу!» або «На-
віщо ти мене штовхнув?». Вдома важ-
ливо поговорити про причини вчинку та 
застерегти, що робити комусь боляче 
не можна. Потрібно пригадати, як йому 
було боляче, коли його штовхнули. 

Якщо діти будуть знати, що ніщо не 
загрожує їхній безпеці, самооцінці, пе-
реживанням, вони будуть спокійні. Якщо 
батьки непередбачувані й агресивні, ди-
тина буде їх боятись, бо не знає, чого 
можна від них чекати. Таке, на жаль, 
буває. Це сприяє тому, що дитина буде 
ставитись до всіх людей з недовірою.

Часто діти провокують батьків, до-
водячи їх до нервового зриву. На-
справді за цим криється якась неза-
доволена потреба. Наприклад, діти 
потребують уваги. Вони ніби перевіря-
ють, чи будуть їх батьки любити, якщо 
вони поводитимуться погано. Після 
з’ясування стосунків та виховних захо-
дів часто йде примирення з обіймами, 

поцілунками, теплим тісним контак-
том. Діти провокують покарання, щоб 
потім отримати такий ритуал. Вони 
часто не усвідомлюють очевидних 
нам речей і замість того, щоб попро-
сити, щоб їх обняли, провокують. 

— Навчання в школі зараз досить 
складне. Що впливає на мотивацію 
дітей, що заохочує їх навчатись?

— Навчальна діяльність стає провід-
ною якраз у шість-сім років, вона при-
ходить на зміну ігровій діяльності, звіс-
но, якщо дитина до цього мала можли-
вість здійснювати таку важливу для неї 
річ — гру. Це природня закономірність 
дитячого мозку: ефективно засвоювати 
навчальну інформацію, але лише після 
успішного проходження попереднього 
етапу — етапу ігрової діяльності. Тут 
важлива особистість вчителя. Якщо 
він чутливий, розуміючий, встановлює 
правила, здатен зацікавити своїм пред-
метом, дітям буде цікаво. Якщо вчитель 
давно вигорів на своїй роботі, викладає 
сухо, не в дитячих термінах, з агресією 
до школярів, діти будуть відсторонюва-
тись і від його предмету. 

Ми вже не пам’ятаємо себе в школі. 
Уявімо собі дорослого в одному при-
міщенні з 30 – 40 чужими людьми по-
над 5 – 7 годин. Це не ті люди, яких ми 
хочемо бачити, яких ми запросили на 
власний день народження. Це виму-
шене сусідство. Когось ми не любимо, 
хтось нам не подобається. Там постій-
ний шум, йде виснаження. Через брак 
фізичних та психічних сил дитина вже 
не здатна чимось іншим займатись, їй 
потрібно відновити сили. 

Також важливі природні задатки 
учнів до навчання. Не варто хотіти, 
щоб дитина цікавилась абсолютно 
усім з позашкільної діяльності. Пропо-
нувати їй і спостерігати: що її заціка-
вить, те може стати платформою для 
майбутньої професії.

Якщо батьки цікавляться тільки те-
левізором і планшетом, то діти навряд 
чи захочуть читати. Якщо дитина ба-
чить, що батьки читають вдома, то і її 
зацікавить книга.

Спілкувалась Юлія БОЄЧКО.

На світлині: Валерія Худзіцька під 
час консультації.

Молитва за охорону дiтей вiд небезпеки

Всемогутній Боже! Вручаю своїх дітей Твоїй все-
могутній опіці й охороні. Охорони їх, Господи, 
від усього, що може заподіяти шкоду їхньому 

здоров’ю та наразити їх на небезпеку смерті. Але 
передусім молю Тебе, найліпший Отче, охороняй їх 
від небезпек, що загрожують їхнім душам. Відвертай, 
Боже, Своєю всесильною Рукою від моїх дітей усе, 
що може мати лихий вплив на їхні невинні серця або 
стати для них нагодою до злого. Хорони, Боже, моїх 
діточок від гріха! Зішли, молю Тебе, Своїх святих ан-
гелів, щоб стерегли моїх дітей на життєвому шляху. 
Всемогутній Боже й Отче, провадь щасливо моїх дітей 
через усі земні небезпеки й бурі та допусти, щоб вони 
дійшли до пристані спасіння. Амінь.

Батьки і діти

Конфлікт поколінь чи 
взаєморозуміння та дружба?
Психолог-консультант Валерія 
Худзіцька має великий досвід 
праці з дітьми та дорослими. Її 
консультації цінні тим, що бать-
ки та діти, поспілкувавшись із 
нею, знаходять порозуміння, 
стають друзями одні для од-
них. Сьогодні п. Валерія заві-
тала у світлицю «Нової Зорі», 
щоб дати рекомендації нашим 
читачам про те, як налагодити 
або відновити хороші стосунки 
там, де вони були втрачені.
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Парафіяни церкви св. Миколая с. Кро-
пивник Калуського деканату вітають 
з днем народження

о. Василя ГЛАДЕНЬКОГО.
Всечесний отче, ба-
жаємо Вам духовної 
радості, міцного 
здоров’я, Божої бла-
годаті, наснаги і ви-
тривалості у справі 
спасіння людських 
душ та якомога біль-

ше духовних плодів. Нехай благословен-
ня Святого Духа через Ваше служіння 
щедро переливається на всіх, хто потре-
бує Вашої поради і молитви. Дякуємо 
Вам за молитву і молимось за Ваше по-
дальше служіння на добро людей і на 
славу Господню!
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Сотрудник церкви Вознесіння Гос-
поднього с. Підлісся Лисецького дека-
нату о. Володимир Бабак та всі парафі-
яни вітають з днем народження свого  
пароха

о. Василя ЧОРНІЯ.
Дорогий отче, щиро 
бажаємо Вам міцного 
здоров’я на все життя, 
на довгий вік. Нехай 
Господь за молитва-
ми Пречистої Діви Ма-
рії зсилає Вам свою 
благодать за Ваше 
добре серце, за що-

денну молитву, за те, що твердо стоїте на 
Петровій скелі і впевнено несете духовну 
місію в народ.
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Парафіяни церкви св. Арх. Михаїла 
с. Камінь Рожнятівського деканату вітають 
з днем Ангела свого пароха

о. Романа ШЛАПАКА.
Хай Господь у Пресвятій Тройці обда-

ровує Вас своїми ласками, даючи силу 
поступати в святості й любові до Нього. 
Хай кожен день, прожитий для Ісуса, буде 
пройденою сходинкою до неба, а проме-
нисте сяйво Святого Духа хай внесе в сер-
це радісний спокій і затишок, дарує міцне 
здоров’я та рясні Божі ласки.

Вітаємо!

Він впродовж 10 років очолював 
сульфатну фабрику та цех з вироб-
ництва ПВХ, працював начальником 
відділів стандартизації, організації 
праці і зарплати. Впродовж 10 років 
працював заступником генерального 
директора в/о «Хлорвініл» з економіки 
та фінансів, віце-президентом з еконо-
міки і управління концерну «Оріана». 
З 2000 по 2002 р.р. очолював прав-
ління ЗАТ «Лукор». Згодом 10 років 
очолював підприємство з іноземними 
інвестиціями «Вінісін».

Дорога до його будинку і подвір’я 
були наповнені людом, які в скорботі 
прийшли віддати покійному останню 
шану. 

Чим заслужив таку повагу покійний 
Іван? Насамперед — надзвичайною 
працелюбністю, доброзичливістю, 
чуйністю і толерантністю у ставленні 
до людей праці, простотою і скромніс-
тю, мудрістю в управлінських справах 
і рішеннях, умінням налагоджувати 
партнерські виробничі зв’язки з керів-

ництвом успішно діючих 
ряду європейських під-
приємств, вивченню між-
народного менеджменту, 
зокрема і в США.

Чин похорону, а на-
передодні парастас, за 
покійним Іваном слу-
жили декан Калуський 
УГКЦ о.-митр. Михайло 
Бігун, о. Василь Бігун, 
о. Андрій Челядин. Як 
зазначив у своєму слові 
 о.-декан Михайло Бігун, 
керівництво та священи-
ки Калуського храму св. 
Арх. Михаїла радо відгу-
кувалися на запрошення 
Івана Бісика взяти участь 
в освяченні виробничих 
підрозділів. За участю 
Владики УГКЦ було освя-
чено наріжний камінь під 
будівництво СП «Вінісін», 
яке згодом за його ж учас-

Отож, найважливішою порадою 
в цей день є така: в жодному випадку 
не впускайте першою до хати жінку! 
Найгірше ж, переказують люди, як за-
йде першою до хати стара жінка — «то 
вже добра не жди». Як на Різдво і Ве-
ликдень, хто перший вранці на Введен-
ня прийде до хати, той буде першим, 
хто приносить добро чи якесь лихо — 
на новий господарський рік. Тому сусі-
ди стримуються заходити на Введення 
зрана до чужої хати, щоб потім не було 
нарікання, що то вони принесли нещас-
тя. Коли першим до хати увійде моло-
дий гарний чоловік, а ще й з грішми, то 
добра ознака: весь рік у хаті всі будуть 
здорові і вестимуться гроші. Якщо ж уві-
йде старий та немічний, а ще бідний, то 
і хворі в хаті будуть, і злидні заведуться.

Недобре також, якщо хтось із сто-
ронніх приходить в цей день щось по-
зичати. Не давайте також в борг. Так, 4 
грудня не можна відмовляти у милос-
тині тим, хто потребує, це каратиметь-
ся вищими силами. Ще є низка порад, 
якщо із місця, де зливаються три струм-
ки, набрати воду в цей день, то вона та-
кож набирає помічних властивостей.

Але найважливіша порада для тих, 
хто дотримується вищезгаданих пра-
вил та хоче жити довго й щасливо: 
негайно посповідайтесь з цього, адже 
вірити в такі забобони, прив’язані ще 
й до таких великих церковних свят, — 
це гріх!

Просто не вкладається в голову, як 
в таке велике Марійське свято жінка 
може трактуватись як та, що приносить 

нещастя. Саме через Богородицю, 
жінку, в світ прийшов Спаситель. Саме 
через Її покору та жертовність Вона 
прийняла волю Господню. «Ось Я — 
слугиня Господня, нехай зі Мною ста-
неться по слову Твоєму» (Лк. 1, 38). 

«Порада» щодо милості мені зда-
ється взагалі абсурдною. У милости-
ні не можна відмовляти ні 4 грудня, 
ні в будь-який інший день календаря. 
«Будьте милосердні, як і Отець ваш 
милосердний» (Лк. 6:36).

А щодо використання води, свяче-
ної та звичайної, то можна писати цілі 
книги, як, згідно з народними віруван-
нями, така вода набуває ледь не чудо-
дійних властивостей.

Кожному віруючому необхідно зро-
зуміти, що він сам у силі своєї грі-

ховності є причиною своїх духовних 
і життєвих проблем, а не жінка, яка 
першою зайде на Введення до хати. 
Інколи трапляється так, що певний за-
бобон втілюється в життя, але тільки 
тоді, коли ми у нього віримо. Хтось 
сказав, якщо людина не вірить в Бога, 
то вона починає вірити в інші речі. Да-
вайте зрозуміємо для себе, в що ми 
насправді віримо. І тоді нам стане на-
справді легше жити. Це не означає, 
що з нами не трапляться якісь непри-
ємні речі та прикрості. Але нам легше 
буде прийняти волю Божу та не при-
писувати невдачі в нашому житті на 
чорного кота, що перейшов вулицю, 
чи жінки з порожніми відрами.

Віра БІЛА.

Реквієм

Вмілий керівник та чуйна людина
31 жовтня 2018 р. калушани попрощалися з Іваном Бісиком — вірним парафіянином УГКЦ, меценатом, 
кандидатом економічних наук, Академіком академії інженерних наук України, Заслуженим працівником 
промисловості України, трудовий стаж якого склав 50 років на різних посадах найбільшого хімічного 
підприємства міста Калуш.

тю було освячене в зв’язку з введен-
ням в експлуатацію. Це підприєм-
ство — в числі кращих підприємств 
нашої області по якості виробництва 
продукції, високій заробітній пла-
ті, значному відрахуванню коштів 
в державний і місцевий бюджети та 
відповідні фонди. І саме це підпри-
ємство в останні десять років очо-
лював нині покійний Іван Бісик. 

Ще за часів керівництва хімічним 
підприємством Іван Бісик надавав 
всіляку підтримку та благодійну до-
помогу калуському храму. Він був 
прекрасним чоловіком, батьком, ді-
дусем та прадідусем, мав величез-
ну повагу в родині. 

Іван Бісик у родинному селі За-
гірне, що на Стрийщині, постійно 
допомагав при спорудженні храму 
УГКЦ св. Володимира. А найбільше 
йому вдячні односельчани за скла-
дену офіру на храм Божий: п’ять не-
ржавіючих хрестів на центральній 
та бічних банях, павук, добротні по-
руччя на вхідні сходи.

Похований Іван Бісик на Калусь-
кому цвинтарі в місці для почесних 
поховань. Світла пам’ять про вміло-
го керівника та чуйну людину зали-
шиться в наших серцях.

Колеги та друзі по спільній праці.

Освячення хімічного комбінату Владикою 
Софроном Мудрим та деканом Калуським 
о.-митр. Михаїлом Бігуном за головування 
Івана Бісика.

Введення в храм Пресвятої Богородиці: 
«безцінні» поради поведінки у це свято

Це велике свято недаремно називають просто Введенням, адже, як кажуть у народі, як цей день пройде, 
так буде вестись цілий рік. Тому вже з покоління в покоління християни (адже саме ми святкуємо це 
свято) передають низку порад та рекомендацій, які стануть у пригоді всім тим, хто хотів би наступний 
рік жити в достатку та гаразді.
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Зокрема, п. Вірі ГОРИЧКО з м. Іва-
но-Франківська; спільноті «Матері 
в молитві» церкви св. Володимира 
і Ольги м. Івано-Франківська; п. Зоря-
ні КУЛЬЧИЦЬКІЙ з м. Івано-Франків-
ська; парафіянам с. Лани Галицького 
д-ту; п. Юлії з м. Івано-Франківська; 
п. Любові з с. Угорники; п. Уляні ЩЕР-
БІЙ з родиною з м. Івано-Франківська; 
п. Діонізію ГРАБАРУ з м. Бучач Тер-
нопільської обл.

Молимося за всіх наших доброчин-
ців, благаючи у Всемогутнього Творця, 

щоб примножив Вам сили й здоров’я 
та рясно наділив своїми ласками.

Свої пожертви на розвиток газети 
Ви можете надсилати на розрахунко-
вий рахунок редакції (вказаний на 8-ій 
сторінці внизу), а також завітавши осо-
бисто за адресою: м. Івано-Франківськ, 
пл. Міцкевича, 5. 

Ласкаво просимо Вас: заохочуйте 
своїх рідних, сусідів, друзів та знайо-
мих передплатити часопис на 2019 рік. 

Дякуємо всім,  
хто є друзями «Нової Зорі»!

Дякуємо за підтримку
Редакція газети «Нова Зоря» висловлює щиросердечну подяку сво-
їм читачам, небайдужим християнам, які регулярно підтримують 
наш греко-католицький часопис, складаючи свої щирі пожертви на 
розвиток газети. 
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Подяки за зіслані ласки

Свої подяки Милосердному 
Господеві, Пресвятій Богоро-
диці, св. Ап. Юді-Тадею, Анге-
лам-хоронителям, святим та 
блаженним, душам у чисти-
лищі, а також усім Небесним 
Силам складають:

п. Зоряна КУЛЬЧИЦЬКА з м. 
Івано-Франківська — за вислухані 
прохання та зіслані ласки; п. Дми-
тро — за отриману роботу для сина 

Неправильно
 � Вговорювала мене 
 � Не все вдавалося так, як хотілося 
 � Вдягати прикраси 
 � Йому везло постійно 
 � Вести себе ввічливо 
 � Вести профілактичну роботу по 
запобіганню правопорушень 

 � Учні краще взнали історію краю  

 � Не хочеться вдаватися до 
песимізму

Правильно
 � Умовляла мене
 � Не все виходило так, як хотілося
 � Надівати прикраси
 � Йому щастило всякчас
 � Поводитися ввічливо
 � Вести профілактику 
правопорушень

 � Учні більше дізналися 
про історію краю

 � Не хочеться впадати у песимізм

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

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

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.

Омлет
Спершу два яйця розбий,
Потім молока налий,
Сковорідочку змасти,
Сир, ковбаску поклади.
Потім спеції додай
І гарненько все змішай.

В сковорідочку вливай,
Три хвилини почекай.
Ще щоб гарно смакувати,
Треба зелені додати.
Ви заходьте всі до нас —
Почастуємо ми вас.

Виготовляю для церков:
Іконостаси, тетраподи, кивоти (є 

готові), престоли.
Також пропоную виготовлені в де-

реві хрести (для поцілування при 
вході до храму) та фігури Матері Бо-
жої — зі штучного мармуру.

Тел.: 050-844-86-32, п. Ігор.

Для вас, дiти!
Допоможи ведмежаті  
дійти до фінішу.

Мене звати Софія Ки-
тайчук. Я навчаюсь 

у 5-Б класі школи №4 м. Іва-
но-Франківська. Захоплю-
юсь танцями та дуже люблю 
читати. Мої вірші вже друку-
вались у збірках мовно-лі-
тературної студії «Натхнен-
ня». Мрію надрукувати свою 
першу збірку під назвою 
«100 віршів» та стати відо-
мою поетесою. А ще прошу 
Бога, щоб люди стали доб-
рішими, менше хворіли та 
забули слово «війна».

Знайди десять відмінностей.

Віктора; п. Володимир — за зіслані 
ласки; п. Анна — за вислухані молит-
ви та зіслані ласки через дев’ятницю 
до Помпейської Богородиці; п. Окса-
на з Тисменицького р-ну — за ви-
слухані молитви та отримані ласки; 
п. Тетяна з м. Івано-Франківська — за 
швидке одужання донечки завдяки за-
ступництву св. Ап. Юди-Тадея; п. Лю-
бов із с. Угорники Івано-Франківської 
міськради — за вислухані прохання 
про народження синочка.

Оголошення




