
Освячення ікони
День 4 грудня 2018 р. для вірних Коломийської єпархії став 
визначним завдяки посвяченню і виставленню до почитання 
Коломийської ікони Пресвятої Богородиці «Це Мати Твоя».

Візит 
Блаженнішого 
Святослава  
до Чернівців

9 грудня до Чер-
нівців з нагоди від-
значення першої 
річниці створення 
Чернівецької єпар-
хії завітав Глава 
і Отець Української 
Греко-Католицької 
Церкви Блажен-
ніший Святослав 
Шевчук.

14 грудня 2018 р.
79 років Українському 
Відділу «Радіо Ватикану».

14 грудня 2000 р.
упокоївся в Бозі Патрі-
арх і Кардинал Мирос-
лав Іван Любачівський.

14 грудня 1884 р.
в селі Семаківці нині 
Городенківського р-ну 
Івано-Франківської обл. 
народився Владика Ми-
колай Чарнецький, Бла-
женний.

17 грудня 1936 р.
в Буенос-Айресі на-
родився Хорхе Маріо 
Берґольйо. З 13 бе-
резня 2013 р. — Папа 
Франциск.

18 грудня 1897 р.
Папа Лев ХІІІ ви-
дав бреве Paternam 
benevolentiam, яким за-
початкував існування 
Української Папської 
Колегії св. Йосафата під 
керівництвом отців Єзу-
їтів при церкві Святих 
Сергія і Вакха в Римі.

19 грудня 
День святого Миколая.
Міжнародний день до-
помоги бідним.

ЗВЕРНЕННЯ  
до вірних і духовенства 

у справі передплати 
християнської газети 

«Нова Зоря» на 2019 рік
Слава Ісусу Христу!

Дорогі брати і сестри,  
всечесні отці!

Знову стоїмо на порозі нового, 
2019 року. Що нам принесе 
наступний рік: радісні події, 

вирішення певних проблем, мож-
ливо, повернення додому сина 
з війни чи матері з далеких країв? 
Не можемо цього знати. Але як би 
не склався наступний рік, знайте, 
що Церква, як мати, є завжди по-
руч з вами, вона прагне розділити 
вашу радість та щастя або підтри-
мати в моменти смутку та горя. 

Але сьогодні Церква зверта-
ється до Вас з проханням про 
підтримку нашої з Вами митропо-
личої газети «Нова Зоря», перед-
плативши її на наступний, 2019 
рік. Усвідомлюємо, що економіч-
на ситуація у наших родинах не 
найкраща, але Ваша пожертва та 
Ваша молитва є запорукою жит-
тя нашого часопису. Адже саме 
в такі нелегкі моменти для україн-
ського народу духовний оптимізм 
у вирі щоденних турбот і негараз-
дів — це наше кредо, з яким ми 
намагаємося приходити щотижня 
до Ваших домівок.

Творчий колектив газети «Нова 
Зоря» цьогоріч працював для 
того, щоб надати газеті омолодже-
ного вигляду, зробивши її частко-
во пов ноколірною, збільшивши 
кількість сторінок та доповнивши 
цікавими темами сьогодення.

Закликаємо Вас стати «апосто-
лами», щоб нести Слово Боже до 
ваших рідних та близьких, перед-
плативши християнський часопис 
«Нова Зоря». Дякуємо кожному 
з Вас за розуміння та підтримку, 
а також усім священикам, які, як 
добрі пастирі, дбають про духо-
вне зростання парафіян, заохочу-
ючи вірних до передплати газети. 

Молимось за кожного з Вас, а 
також просимо Вас про молитву.

† Володимир ВІЙТИШИН,
Митрополит Івано-Франківський,

о. Іван СТЕФУРАК,
головний редактор.

13 грудня 2018 р. Б.  
число 47 (1241)

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

«Царство Боже прийде непомітно; ані не скажуть:  
Ось воно тут! — або: Он там! — бо Царство Боже є між вами».  (Лк. 17, 20-21).

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

Історія Церкви

Цінні експонати 
 
 стор. 4

Наші традиції

Дідух  
чи ялинка? 
  стор. 5

Церква і держава

Всеукраїнська Рада Церков 
проти гендерної політики 
 стор. 6

Актуально!

Не рубайте ялинок  
навіть для церкви! 
  стор. 7

Сьогодні, 13 грудня, у день св. апостола Андрія Первозванного, у Архікате-
дральному та Митрополичому соборі Воскресіння Христового м. Івано-Фран-
ківська відбувається урочисте святкування 7-ї річниці проголошення Івано-
Франківської Митрополії УГКЦ. З цієї нагоди в головній святині Івано-Фран-
ківська відбувається проща вірян з різних куточків Прикарпаття на честь 
Блаженних новомучеників Івано-Франківських (Станіславівських) Івана Сле-
зюка, Симеона Лукача та Григорія Хомишина. Архієрейську Божественну Лі-
тургію очолює Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Владика Воло-
димир Війтишин. 

Цей тиждень в подіях

стор. 2

стор. 3
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Отримавши згоду Синоду Єпископів УГКЦ та згоду 
Апостольського престолу, Отець і Глава УГКЦ прого-
лосив 13 грудня 2011 року Божого заснування Івано-
Франківської Митрополії Української Греко-Католицької 
Церкви (УГКЦ). Першим Митрополитом став Владика 
Володимир Війтишин. Івано-Франківська Митрополія 
УГКЦ охоп лює територію в адміністративних межах: 
Івано-Франківської та Чернівецької областей. 

30-31 травня 2018 р. Б. відбувся І Синод Єпископів Іва-
но-Франківської Митрополії.

Історичні дані свідчать, що у ХІХ-
ХХ ст. Коломия мала чудотворну ікону 
Матері Божої. У часі Другої світової ві-
йни, з огляду на небезпеку знищення 
ікони, віруючі люди перевезли її до 
польського містечка Skomielna Czarna, 
поблизу Кракова.

28 вересня 2017 року на Пресвітер-
ській раді, за підтримки мирян, було 
вирішено написати ікону Пресвятої 
Богородиці для привселюдного почи-
тання та посвятити її під опіку жителів 

м. Коломиї і вірних всієї єпархії. Монах 
Студійського уставу іконописець Боні-
фатій Івашків написав ікону Пресвятої 
Богородиці «Це Мати Твоя» на про-
хання правлячого Архієрея Кир Васи-
лія Івасюка для Коломийської єпархії. 
А вже 6 жовтня ікону було привезено 
до Коломиї і поставлено на престо-
лі у святилищі Катедрального собору 
Переображення Христового.

Декретом єпархії, у день свята Вве-
дення в храм Пресвятої Богородиці, іко-

ну було проголошено покровителькою 
Коломийської єпархії. З цієї нагоди свят-
кове богослужіння в присутності чис-
ленного духовенства очолив Владика 
Василь Івасюк. Звертаючись до вірних 
в часі проповіді, Кир Василій розповів 
про значення свята та його особливість.

«Дівчинка Марія у трирічному віці 
сама піднімалася сходами до святині, 
практично пройти ними маленькій дити-
ні є дуже важко. Вийти до синагоги ви-
магало величезної цілеспрямованості, 
сили волі і здатності терпіти, але Вона 
це зробила, — зазначив Владика. — 
Тому відповідальність за особисте 
життя несе насамперед сама людина. 
Нам важко підніматися сходами життя, 
але набагато легше зістрибувати вниз 
сходинками гріха. Саме так багато хто 
з нас і вчиняє. Адже людині важко під-

німатися, важко зростати морально, 
розумово, духовно, естетично вихову-
вати себе, бо все це вимагає зусиль. 
Набагато легше котитися вниз, падати 
у прірву, а особливо, якщо тебе прива-
блюють спокуси і слабкості молодості. 
Нещира культура і неправдиві цінності 
та ідеали заманюють у прірву молодь 
так, що потрібна особиста сила і допо-
мога наставників, щоб почати підніма-
тися вгору. Дуже важливо, коли батьки 
приводять дитину на початок першої 
сходинки і кажуть, що далі їй самій тре-
ба йти вгору. Батькам важливо бути по-
руч під час цього сходження і готовими 
підтримати дитину до самого кінця. На 
цьому шляху має відбутися зустріч із 
Богом та Його благодаттю», — переко-
наний Владика Василь.

Прес-служба Коломийської єпархії.

«Вітаю вас та приймаю з великою 
вдячністю дарунки, які ви прийшли 
мені скласти: різдвяну ялинку та вер-
теп, які вже споряджені на площі 
Святого Петра і їх матимуть нагоду 
оглядати численні паломники з усіх 
куточків світу», — промовив Папа 
Франциск, приймаючи у п’ятницю, 7 
грудня 2018 р., у Ватикані жертводав-
ців, які зробили Апостольській Столиці 

цьогорічні різдвяні дарунки, аби ними 
прикрасити центральну ватиканську 
площу. Паломники з Єзоло та Порде-
ноне прибули до Ватикану на урочис-
тість інавгурації вертепу та засвічення 
ялинки, що відбулася цього ж дня вве-
чері. Вселенський Архієрей висловив 
вдячність кожному, хто спричинився 
до цих дарунків, розпочинаючи від Па-
тріарха Венеції та єпископа Конкордії-

Порденоме, дякуючи їм також і за те-
плі слова вітання.

Різдвяна ялинка та вертеп — це два 
знаки, які ніколи не перестають нас за-
чаровувати: вони розповідають нам 
про Різдво та допомагають споглядати 
Таємницю Бога, Який став людиною, 
щоб бути поряд із кожною людиною. 
Різдвяна ялинка своїм світлом при-
гадує нам про те, що Ісус Христос є 
світлом душі, яке проганяє темряву 
ворожнечі та робить місце прощен-
ню. Цього року ялинка, привезена із 
Кансільйо, що у північно-східному ре-
гіоні Італії і сягає своєю висотою по-
над 20 метрів, символізує Бога, Який 
через народження Свого Сина прини-
зив Себе Самого, ставши чоловіком, 
аби таким чином піднести людину до 
Себе, підвести її з егоїзму та гріха. 
Божий Син приймає на Себе людську 

природу, щоб вчинити людину учасни-
ком Своєї божественної та нетлінної 
природи. 

Вертеп, який цього року прикрасив 
центральну площу Ватикану, виготов-
лений з йезольського піску, що має 
доломітське походження. За словами 
Папи, пісок є простим убогим матеріа-
лом, що вказує на применшення Бога 
у Таїнстві Воплочення у Вифлеємі.

Папа побажав, щоб різдвяна ялинка 
та вертеп, що є прекрасними символа-
ми свята Христового Різдва, принесли 
у родини та у місця зустрічей відбиток 
світла й ніжності Господа Бога, аби 
допомогли усім по-справжньому пере-
жити свято Різдва. А також, щоб кожен 
із нас, споглядаючи Дитятко Ісуса, по-
кладеного у яслах, зміг стати свідком 
покори, ніжності та доброти.

Джерело: catholicnews.org.ua

Офіційно!

Слово Пастиря

Вісті з Коломийської єпархії

Івано-Франківська Митрополія УГКЦ

Папа Франциск: Різдвяні ялинка та вертеп 
допомагають споглядати таємницю Бога

Освячення ікони

Структура Митрополії:

Архієреї:

Коломийська 
Єпархія

Івано-
Франківська
Архієпархія

Чернівецька 
Єпархія Архієпископ і Митрополит 

Кир Володимир Війтишин
Преосвященний Владика 

Кир Василій Івасюк
Преосвященний Владика 

Кир Йосафат Мощич

День 4 грудня 2018 р. для вірних Коломийської єпархії став визна-
чним завдяки посвяченню і виставленню до почитання Коломий-
ської ікони Пресвятої Богородиці «Це Мати Твоя».

https://drive.google.com/file/d/1eUcPlRUvL7SmRRPwXO7tD-PudIW_gOAv/view
https://drive.google.com/file/d/1eUcPlRUvL7SmRRPwXO7tD-PudIW_gOAv/view
http://catholicnews.org.ua
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Відтак у співслужінні з Митрополи-
том Івано-Франківським Володимиром 
Війтишиним, єпископами: Коломий-
ським — Василем Івасюком, Стрий-
ським — Тарасом Сеньківим, Чер-
нівецьким — Йосафатом Мощичем 
та єпархом Нью-Вестмінстерським 
(Канада) — Кеном Новаківським, ду-
ховенством та вірними Чернівецької 
єпархії, предстоятель УГКЦ відправив 
урочисту Літургію в Катедральному 
соборі Успіння Пресвятої Богородиці. 
Патріарх також освятив головну части-
ну храму — святилище, яке нещодав-
но було реконструйоване і розписане 
в сучасному стилі львівськими худож-
никами під керівництвом магістра 

іконопису Святослава Владики. А ще 
Блаженніший Святослав поблагосло-
вив приміщення єпархіального управ-
ління — єпископської курії, привітав 
із 20-річчям чернівецьке «Товариство 
українських-студентів-католиків «Об-
нова» та зустрівся із представниками 
буковинських ЗМІ.

Спілкуючись із пресою, Глава УГКЦ, 
зокрема, зауважив: «Наша Греко-Ка-
толицька Церква є дуже динамічною. 
Вона не тільки молиться, а виходить 
за межі, власне, церкви. А єпископ 
єпархії має мати риси самого Христа. 
І, як пастир, він не має задовольнятися 
тими парафіянами, які вже є у Церкві, 
а йди до тих, хто ще шукає Бога. Саме 

таким є владика Чернівецький Йоса-
фат Мощич, бо не сидить у канцеля-
рії. Він завжди з людьми. Власне, вся 
Українська Греко-Католицька Церква 
є найперше з тими людьми, які пере-
живають різні труднощі».

Блаженніший Святослав закли-
кав греко-католиків також молитися 
за православних братів напередодні 
Об’єднавчого собору: «Хоча ми не бе-
ремо участі, як греко-католики, у внут-
рішніх справах православної спільно-
ти України, але нам не байдуже, як жи-
вуть наші брати. Ми обіцяли, що буде-
мо за них молитися. Тому я прошу вас, 
зокрема цього тижня: помоліться за 

єдність, за Боже благословення, дар 
Духа Святого для цього Об’єднавчого 
собору православних України. Гадаю, 
вони цього потребують і будуть нам за 
це дуже вдячні. Відчуватимуть, що гре-
ко-католики — їхні єдинокровні брати, 
які походять з тої самої хрещальної 
купелі рівноапостольного князя Воло-
димира». А ще Блаженніший Свято-
слав закликав чернівчан молитися за 
Україну, українських військовослуж-
бовців, а також усіх полонених.

На завершення свого візиту до Чер-
нівців Глава УГКЦ наголосив, що мріє, 
аби Чернівецька Чудотворна ікона Ма-
тері Божої «Надія безнадійним» була 
коронована Папою Римським.

Прес-служба Чернівецької єпархії.

В конкурсі змагали-
ся три категорії хорів: 
однорідні (чоловічі або 
жіночі), камерні (від 12 
до 32 осіб), мішані (від 
33 осіб). Вимоги до фес-
тивалю були високі: по-
трібно було представити 
твір українського класи-
цизму, західноєвропей-
ських композиторів (іно-
земною мовою), епохи 
романтизму, сучасного 
композитора та Миколи 
Леонтовича. Конкурс 
проходив у малому залі 
Київської національної 
музичної академії. Ре-
гент Володимир Руд-
ницький висловлює 
щиру подяку настояте-
лю Архікатедрального 
Собору св. Воскресіння 
о.-митр. Юрію Новиць-
кому та будівельній ком-
панії «Ярковиця» за фі-
нансову підтримку даної 
поїздки.

«…вся Українська Греко-
Католицька Церква є 
найперше з тими людьми, 
які переживають різні 
труднощі» 
 Блаженніший Святослав Шевчук

З життя Церкви

Конкурси

Візит Блаженнішого 
Святослава до Чернівців

Камерний хор «Воскресіння» Архікатедрального собору Св. Воскресіння м. Іва-
но-Франківська (диригент — Володимир Рудницький) повернувся з Києва, де 
відбувся Всеукраїнський конкурс із хорового мистецтва ім. М. Леонтовича. Із 48 
колективів вони єдині у фіналі представляли УГКЦ і зайняли почесне четверте 
місце.

Камерний хор «Воскресіння» вразив Київ
Наступного року Камерний 

хор «Воскресіння» відзначатиме 
10-ліття з часу заснування. У ньо-
му співають професійні музиканти, 
солісти філармонії та Львівського 
оперного театру. Вони щонеділі та 
кожного свята дарують вірним міс-
та духовний спів, супроводжуючи 
Святі Літургії в Архікатедральному 
соборі о 12-ій годині. Колектив хору 
дав понад 150 концерів в Україні 
та за кордоном (Італія, Польща, 
Литва, Австрія, Німеччина, Словач-
чина). 

В попередні роки колектив ка-
мерного хору «Воскресіння» відві-
дав Польщу (м. Білосток та м. Вар-
шава), де зайняв 1-е та 2-е місця на 
Міжнародних конкурсах в категорії 
«Професійні хори». 

Камерний хор «Воскресіння» 
має власні чотири диски, які мож-
на придбати у релігійній крамниці 
«Нової Зорі», що знаходиться на 
пл. Міцкевича, 5-А. 

О. БИСТРИЦЬКА.

9 грудня до Чернівців з нагоди відзначення першої річниці створення Чернівецької єпархії завітав Гла-
ва і Отець Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав Шевчук. Перед входом до Ка-
тедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці Патріарха зустріли вірні храму. Діти привітали його 
віршами, а театр-студія «Гердан» — пісенними номерами. Блаженнішому вручили коровай, який спекли 
студенти Чернівецького вищого комерційного училища КНТЕУ. Адміністратор собору отець Валерій Си-
ротюк вручив Патріарху Святославу ключ — символ храму та хрест, як ключ до неба.
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30 листопада 2018 р. стало відо-
мо, що Міністерство освіти і на-
уки України надало державну 
ліцензію «Івано-Франківській 
академії Івана Золотоустого».

Цей крок став можливим завдяки 
ініціативі Архієпископа і Митрополита 
Івано-Франківського Кир Володимира 
Війтишина, при активній діяльності 
Курії Івано-Франківської Архієпархії 

УГКЦ та наполегливій праці Ректорату 
Академії.

Академія є продовжувачем діяль-
ності Греко-Католицької Духовної Се-
мінарії в Станиславові (тепер м. Іва-
но-Франківськ), закритої в 1945 р. 
й відновленої в 1990 р. в складі Івано-
Франківського Теологічно-Катехитич-
ного Духовного Інституту, реорганізо-
ваного у 2000 р. в Івано-Франківську 
Теологічну Академію.

21 травня 2018 року вищий на-
вчальний заклад ще раз реорганізо-
вано у Приватний заклад вищої освіти 
«Івано-Франківська академія Івана Зо-
лотоустого».

Метою академії є сприяння роз-
витку філософських і богословських 
наук та інших, пов’язаних з ними, дис-
циплін як для студентів-семінаристів, 
так і для студентів-катехитів.

Івано-Франківська Архієпархія УГКЦ.

Уже півроку лежачий о. Остап (після 
перенесеної важкої хвороби) прожи-
ває в резиденції с. Фитьків Надвірнян-
ського району разом з отцями Іваном 
Качанюком, Миколою Григоруком та 
Василем Панівником. Він розповідає, 
що речі, якими поповнився музей, — 
це чудом врятовані власні рукописи, 
ікони, листи, статуя Богородиці Бла-
женного Єпископа Івана Слезюка. 
В Івано-Франківську проживає п. Леся 
Камінська, завдяки якій о. Остап отри-
мав доступ до цих раритетів, зберіг їх 
у належному стані й передав музею.

Виставку експонатів відкриває ві-
ньєтка з нагоди 50-річчя священства 
Владики Івана, яку йому подарува-
ли сестри Милосердя св. Вінкентія 
а Павльо. Саме при цих сестрах Вла-
дика доживав віку. Цьогоріч виповни-
лось 95 років з нагоди священства та 
45 літ з дня смерті Блаженного Івана 
Слезюка.

Особисті речі — це оригінали судо-
вих справ, документи. Дуже цінні є до-
відки з першого та другого ув’язнень, 
з яких видно, як Владиці знищили 
здоров’я. З тюремних документів пер-
шої та другої судимості вдалось зроби-
ти два портрети Владики. Є покровець, 
служебник, дві бритви, піжама, хрест, 
два образи. Єпископ мав велику на-

божність до Матері Божої Фатімської. 
Щомісяця 13 числа упродовж багатьох 
років він відправляв окрему Службу 
Божу на честь Пречистої з Фатіми.

Транспортом Владики був велоси-
пед, яким він любив їздити. На почат-
ку листопада 1973 року під час остан-
нього допиту, куди Єпископа Слезюка 
викликали до Івано-Франківського 
КДБ, його довго не випускали. Півдня 
він пробув у кімнаті, куди ніхто не за-
ходив. Коли відпустили, то він замеш-
кав у будиночку рідної тети. Потім ним 
заопікувались сестри Милосердя св. 
Вінкентія. Їм він скаржився, що його 
пече все тіло. Припускають, що він був 
опромінений. Перед смертю він дуже 
мучився, все тіло боліло. Саме сестри 
Милосердя св. Вінкентія й похорони-
ли Владику. Настоятелькою тоді була 
с. Марина Гриб. Похорон відбувався 
під наглядом великої кількості енкаве-
дистів. 

Його могила збереглася разом із 
пам’ятником на кладовищі Спузяка, 
що на вулиці Київській м. Івано-Фран-
ківська. На ньому немає жодної згад-
ки, що це похоронений Блаженний 
єпископ підпільної катакомбної УГКЦ, 
немає фото. Тільки одна скромна ма-
ленька буква «о» перед іменем роз-
повідає, що це була велика людина. 

Мощі Блаженного Іва-
на Слезюка перенесені 
до Архікатедрального 
собору св. Воскресіння 
м. Івано-Франківська.

Отець Остап Дми-
трук неодноразово був 
у кімнаті, де останні 
дні проживав Владика 
Слезюк по вулиці Сі-
чеславського, 22. Се-
стри все зберегли в та-
кому стані, як при житті 
Блаженного: скромне 
залізне ліжко, два об-
рази, статуя Богороди-
ці з Фатіми, червоний 
великий куфер. Цей 
куфер також є в музеї, 
як і паличка, на яку 
опирався Владика. 

Розповідають, що Владика Іван — 
це сама покора та скромність. У 60-их 
роках ХХ ст. він не побоявся написа-
ти листа до Микити Хрущова з вимо-
гою легалізувати УГКЦ. Рукопис цього 
листа на багатьох сторінках зошита 
зберігся і також є в музеї с. Фитьків.

Знаємо, що Владика Іван Слезюк 
висвятив на єпископа Софрона Дми-
терка, тому збереглася ця тяглість 
єпископського служіння в Церкві.

Отець Микола Григорук, 
сотрудник храму 
св. Параскеви с. Фитьків: 

«Разом з парохом о. Іваном Кача-
нюком упродовж 15 років для музею 
історії підпільної УГКЦ я збирав речі, 
які належали священикам, єпископам, 
монахам та монахиням. Ідея була 
така, щоб увіковічнити пам’ять тих 
страдницьких подій з 1946 по 1989 
роки. Церкви були закриті, але люди 
збирались в будинках, по лісах і збе-
регли в серцях віру. 

Найцінніші експонати, які ми маємо, 
– це особисті речі блаженних Симеона 
Лукача, Григорія Хомишина, Василя 
Величковського, Миколая Чарнецько-
го, праведного Митрополита Андрея 
Шептицького. На початку грудня, з на-
годи 45-ліття з дня відходу до вічності 
Блаженного Івана Слезюка, завдяки 
о. Остапу Дмитруку музей поповнився 
цінними реліквіями. За них ми дуже 
вдячні.

Наші люди вшановують св. Шарбе-
ля, але можуть не знати, що в Архіка-
тедральному соборі св. Воскресіння 
м. Івано-Франківська є мощі наших 
блаженних, які жили й творили в Ста-
ниславівській єпархії. Тому маємо від-
новлювати культ святих та блаженних 
нашого народу. Маємо обов’язок мо-
литись до них і за них». 

Юлія БОЄЧКО.

Вісті Архієпархії

Історія Церкви

Цінні експонати
Музей історії підпільної УГКЦ парафії св. вмч. Параскеви с. Фитьків Надвірнянського ра-
йону, якому навесні 2019 року виповниться чотири роки, поповнився новими, надзвичай-
но цінними експонатами. Це особисті речі Блаженного священномученика підпільної УГКЦ 
Владики Івана Слезюка. Їх передав музею о. Остап-Євстахій Дмитрук, який колись належав 
до Чину отців Василіян. 

о. Остап Дмитрук

Особисті речі Владики Івана Слезюка

о. Микола Григорук

Державна ліцензія для духовного закладу

http://ugcc.if.ua/
http://ifbu.org.ua/novyny/312-my-otrymaly-derzhavnu-litsenziyu.html
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Робімо дідуха самі

Зробити самостійно дідуха не 
важко. Наприклад, для неве-
личкого дідуха достатньо до 

20 колосків.
Солому і колоски замочіть на 

 15 – 20 хвилин у гарячій воді. Вони 
повинні бути м’якими й еластични-
ми.

Посортуйте колоски за розміром. 
В одному пучку має бути 7 штук, 
що символізує 7 днів тижня. Кож-
ну сімку перев’язати ниткою. По-
тім зібрати пучки докупи «східця-
ми», щоб вийшла пишна «голова». 

Зв’язуємо все під самими колоска-
ми дуже туго, адже з часом солома 
висихатиме і вузол послабиться.

Варто дідуха перев’язати ще раз, 
десь посередині. Розділіть дідуха 
на 3 або 5 «ніг», залежно від кіль-
кості колосків. Кожну перев’язуємо 
у двох місцях: біля основи і вни-
зу. Щоб сніп був стійкішим, можна 
встромити в основу кілька міцних 
соломинок.

«Ноги» дідуха акуратно обрізати 
паралельно до столу.

Прикрасьте різдвяне дерево на 
свій смак. Головне — дотримува-
тись натуральних матеріалів.

Час реколекцій — це унікальна мож-
ливість для християн, щоб приготувати 
свою душу і серце до зустрічі з Богом; 
це прекрасна нагода для укріплення 
віри, зміцнення духовності всієї грома-
ди. Кожного дня в церкві зранку і вве-
чері служилися Святі Літургії в різних 
наміреннях, у яких разом з місцевим 
парохом та отцями-реколектантами  
співслужили отці Володимир Кулик та 
Микола Рішко. Кожна вечірня Служба 
Божа супроводжувалася мелодійним 
співом молодіжного хору. Першого дня 
духовну науку проводив о. Іван-Павло 
Сеньків, який наголосив на важливос-
ті любові до Бога і ближнього, а також 
прагненні тієї любові. Наступного дня 
після ранішньої Літургії отці відвідува-
ли школи у с. Вільхівка та у с. Рішняте, 
спілкувалися з учнями, давали наста-
нови, розучували пісні та проводили 
різноманітні ігри. Дітям було надзви-
чайно цікаво. Ввечері того ж дня свою 
духовну науку проводив о. Григорій. 
Він спонукав нас до роздумів про сут-
ність людського життя, про місію кож-
ного з нас на цій землі.

В суботу зранку молилися за душі, 
які відійшли до вічності. Духовна на-
ука цього дня була присвячена Бого-
родиці та обговоренню питання про 
місію жінок — матерів і дружин. Вечір-
ні розважання продовжила тема про 
виховання дітей, про проблеми взає-
мин між батьками та дітьми. 

В урочистій Літургії в неділю, в день 
завершення реколекцій, служили 
 о.-декан Роман Балагура, о. Микола 
Рішко, о. Володимир Кулик та парох 
села разом з отцями-реколектантами. 
Оригінальними й цікавими були ві-
тання та подяка отця від молодіжного 
хору. А щедрі дарунки, приготовлені 
вільхівськими ґаздинями, стали ви-
явом гостинності наших односельчан. 

Завершилася наша зустріч спільни-
ми світлинами з місіонерами, священи-
ками й парафіянами та благословен-
ням мощами дітей Фатімської Божої 
Матері. Парафіяни села щиро вдячні за 
духовну, просвітницьку і проповідниць-
ку діяльність отцям Місійного Згрома-
дження святого Апостола Андрія.

Руслана ТОФАН.

Молитовні реколекції 
в очікуванні Різдва

Незважаючи ні на що, набираєшся 
позитиву від діток, які рахують дні до 
19 грудня (ночі, коли ходить Святий 
Миколай). Тішишся від їхніх наївних за-
питань про те, як Святий встигає всю-
ди. Мій Марко зауважив, що в Україні 
Миколай ходить саме 19 грудня, щоб 
встигнути до дітей в Італію на 24. (Він 
знає, що там Babbo Natale носить по-
дарунки саме в ніч з 24 на 25 грудня, 
на католицьке Різдво). До речі, в італій-
ців є надзвичайно красива традиція на 
Різдво — майструвати вдома стаєнку 
чи шопку (як говорив мій дідусь). Ко-
лись у них деякі багаті сім’ї будували 
стаєнку майже на всю кімнату. Ще до-
тепер в м. Неаполі зберігся традицій-
ний різдвяний базарчик, де можна при-
дбати виготовлених вручну персонажів 
до вертепу. Тут і немовля Ісус, і Марія 
з Йосипом, що схилились над ясла-
ми. З кожним роком вертеп все більше 
розростається, до нього додають якісь 
елементи: то вогник, то якусь тваринку 
чи ще одного ангелика. Такі вертепи 
у нас можна побачити хіба що в церкві. 

А що у нас на свята ставлять вдо-
ма? Американську ялинку… Чому аме-
риканську? Тому, що традицію ставити 
ялинку на Різдво завезли американці 
до Європи після Другої світової війни. 

Але ж це не наша традиція. Старші 
люди пам’ятають, що нашим звича-
єм було ставити на Святвечір дідуха. 
Тільки в містах, де переважали чужин-
ці, ставили ялинку, прикрашену світ-
ляними оздобами і ласощами.

У наших предків існував ритуал – 
внесення дідуха в хату, яким в укра-
їнському селі розпочинали Різдвяні 
свята. Це вже стараннями радянської 
влади дідуха в селах почали змінювати 
на ялинку. Цю традицію ввів ще Петро 
І з 1 січня 1700 року. Але після прихо-
ду до влади більшовиків забороняють 
ялинку, її називають буржуазним забо-

боном. Ця заборона тривала до 1935 
року, коли з’явилася ідея святкувати 
не Різдво, а Новий рік. Вифлеємська 
зоря стала червоною п’ятикутною. 
У боротьбі з традиціями українського 
народу ялинці відведена головна роль 
«усування національно-специфічного» 
та народження нової культури, «спіль-
ної для всіх радянських народів». А ще 
в Україні панував старий звичай і культ 
св. Миколая, що був особливо шанова-
ний не лише Церквою, але й народом, 
особливо дітьми, для яких св. Миколай 
був щедрим і кожного року на порозі 
свята Різдва Христового обдаровував 
дітей ласощами.

Щоб стерти пам’ять про ці чудові 
традиції, їх почали вважати такими, 
що вже «віджили» і що вони за похо-
дженням «буржуазні», є виявом «на-
ціональної відокремленості». Вони 
перешкоджають «злиттю націй». Ось 
тому місце доброго Святого Миколая 
зайняв московський опікун дітей Дід 
Мороз, що прийшов із далекої півно-
чі, в одязі північних лісових народів, 
найчастіше на санях, запряжених оле-
нями чи лосями. Такий звичай чужий 
українцям-хліборобам.

То як же чинити нам тепер: стави-
ти вдома дідуха чи ялинку? Напевне, 
кожному з нас важко було б відмовити-
ся від лісової красуні, яку так люблять 
наші діти. Як на мене, не потрібно 
робити вибір. Найпростіше в оселі за-
мість зрізаної пишної ялинки поставити 
велику ялинову гілку, оздоб лену яскра-
вими прикрасами та ласощами, а на 
чільному місці — на покутті поставити 
нашого українського дідуха! Та прига-
дати ще одну традицію — виставлення 
вдома шопки. А ще краще — сконстру-
ювати її власними руками, залучивши 
до роботи і діток! Тоді ваша оселя буде 
дійсно готова до свят!

Підготувала Віра БІЛА.

Наші традиції

Вісті з парафій

ДІДУХ чи ЯЛИНКА? 
Надворі вже пощипує мороз, зима потихеньку набирає обертів. Зда-
валося б, втіхи мало: холодно, зранку ще темно, ввечері швидко 
приходить ніч. Але в цю пору настрій стає піднесений, адже неза-
баром Різдвяні свята! 

З 6 по 9 грудня 2018 року на парафії св. пророка Іллі у с. Вільхівка 
Перегінського деканату на запрошення місцевого пароха о. Михай-
ла Луціва проходили реколекції для парафіян, які проводили отці-
реколектанти із Місійного згромадження святого Апостола Андрія 
м. Івано-Франківська о. Іван-Павло Сеньків, о. Григорій Джала та 
о. диякон Михайло Столярчук.
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У катедральному соборі Пере-
ображення Христового УГКЦ 
в Коломиї з благословення 

Преосвященного Владики Василія Іва-
сюка, Єпископа Коломийського УГКЦ, 
Преосвященного Владики Юліана, 
Єпископа Коломийського і Косівсько-
го УПЦ КП, за участі пастора церкви 

Віфанія Романа Филипіва відбувся 
ІІІ міжрегіональний форум «Коопера-
ція: інструмент наступу». Організато-
рами форуму були соціальний коо-
ператив «Файні ябка» з Обертина та 
Український кооперативний альянс. 
Представники духовенства і підприєм-
ці, науковці і громадські активісти під 

час зібрання ділилися думками й до-
свідом, як спільними зусиллями Церк-
ви, соціально відповідального бізнесу, 
влади, громадськості можна забезпе-
чити сталий розвиток громад.

За словами президента Українсько-
го кооперативного альянсу Зиновія 
Свереди, сучасна церква має повтори-

ти кооперативний успіх митрополита 
Андрея Шептицького. Завдяки митро-
политу в 30-х роках минулого століття 
в кооперативах було задіяно понад 
80% усіх парохій та громад. Священи-
ки тоді взяли на себе місію згуртування 
селян, навчання ремеслу, організації 
кооперативів. Зробити це вони можуть 
і зараз, об’єднуючи людей на принци-
пах солідарності і взаємодопомоги. 
А віце-президент МБФ «Карітас Укра-
їна», керівник відділу соціального слу-
жіння УГКЦ о. Андрій Нагірняк говорив 
про просвітництво, виховання соціаль-
ної відповідальності людей і громад.

Прикладом соціальної відповідаль-
ності бізнесу є діяльність соціального 
кооперативу «Файні ябка». Створе-
не за внески-пожертви інвесторів, це 
підприємство спрямовує прибутки на 
соціальні проекти, підтримуючи ініці-
ативи громад та талановиту молодь. 
За словами ініціатора та засновника 
ГО «Файні ябка» Богдана Станіслав-
ського, мета третього форуму — про-
світництво, щоб переконати людей: 
треба об’єднуватися і будувати село, 
місто, країну, де хочеться жити.

Тож місія Церкви — формування 
нової етики і системи цінностей у но-
вий час. Таким є один з висновків фо-
руму. 

Галина ДОБОШ.

Допоки українці щоразу оговту-
ються від наступних впрова-
джень уряду щодо «полегшен-

ня життя населення», урядовці за той 
час готують нові. Звичайно, певні ре-
форми я особисто схвалюю і підтри-
мую. От, до прикладу, реформу Нової 
української школи я, як мама першо-
класника, змогла оцінити. І дана ре-
форма поки що мені подобається. Але 
вже в Інтернет-мережі з’являються 
повідомлення про те, що згодом діти 
почнуть вивчати за шкільною партою 
гендерні питання. Ось тут мене пере-
ймає острах. Довгий час я жила в Єв-
ропі і побачила, до чого доводять такі 
«європейські погляди». 

А нещодавно мене надзвичайно 
схвилювали агресивні дії Урядово-
го уповноваженого з питань гендер-
ної політики Катерини Левченко, яка 
8 грудня цього року заявила в ефірі 

«Громадського радіо» про намір заді-
яти Службу безпеки України у зв’язку 
з поширенням звернень до обласних 
та міських рад із закликами захистити 
інституцію сім’ї в Україні. Як повідомив 
«Католицький оглядач», у відповідь на 
це Всеукраїнська Рада Церков і релі-
гійних організацій виступила рішуче 
проти того, щоб посадові особи Укра-
їни використовували силові структури 
для насадження будь-яких ідеологій 
(зокрема, гендерної), цензури та об-

меження свободи совісті, думки, вира-
ження поглядів.

«В умовах демократичного устрою 
та плюралізму заклики до цензури та 
обмеження конституційних прав гро-
мадян на свободу вираження погля-
ду виглядають такими, що не сумісні 
з посадою державного службовця», — 
заявила ВРЦіРО у відповідь на погро-
зи Катерини Левченко.

ВРЦіРО звернулась і до Прем’єр-
міністра Володимира Гройсмана: 
«Ми закликаємо Вас як главу Уряду 
відре агувати на цю заяву Урядового 
уповноваженого з питань гендерної 
політики Катерини Левченко та за-
хистити громадян України, які відсто-
юють сімейні цінності та опікуються 
майбутнім своїх дітей, від агресивних 
нападок урядовців і погроз криміналь-
них переслідувань лише за виявлену 
громадянську позицію. Такого роду то-

талітарні практики представників Уря-
ду є неприпустимими в українському 
демократичному суспільстві».

Крім цього, Всеукраїнська Рада 
Церков і релігійних організацій звер-
нулася до влади із закликом не рати-
фіковувати Стамбульську Конвенцію, 
натомість розвивати національне за-
конодавство з протидії домашньому 
насильству.

І на завершення, аналізуючи ці по-
дії, стає зрозумілим, що певні політики 
або не живуть з відчуттям української 
реалії та потреб сьогодення, або ж 
навмисно насаджують так звані «цін-
ності», лобіюючи чиїсь певні інтереси. 
Поки люди заклопотані банальними 
питаннями виживання, хтось посту-
пово, нишком руйнує інститут сім’ї як 
основу українського суспільства. 

Підготувала Віра БІЛА
за матеріалами catholicnews.org.ua.

Від дня, коли Кароля Войтилу об-
рали Папою Римським, наш народ 
з великою набожністю слухав його 
проповіді, відвідував вічне місто Рим, 
щоб тільки побачити, почути, дотор-
кнутись.

Іван-Павло ІІ у 1978 році став  264-м 
Папою Римським, його понтифікат 
тривав 27 років. Він здійснив 104 за-

кордонні поїздки і відвідав усі конти-
ненти. Під час його понтифікату понад 
300 мільйонів людей стало католика-
ми. 

Найбільш урочистим для українців 
був 2001 рік, коли Папа Іван-Павло ІІ 
відвідав Львів та Київ. Його похорон 
(квітень 2005 року) став наймасові-
шою церемоніальною подією в історії 

людства: чотири мільйони паломників 
проводжали Святішого Отця в остан-
ню путь, 300 тисяч осіб прийшли на 
траурну літургію, два мільярди гляда-
чів стежили за похороном у прямому 
ефірі. На церемонію з’їхалися понад 
100 глав держав та урядів із 176 країн. 

Івана-Павла II було канонізовано у ре-
кордний час — за дев’ять років після 
смерті у 2014-му році.

Мощі до Івано-Франківська привіз 
Владика Іриней Білик, канонік пап-
ської базиліки Санта Марія Маджоре, 
що у Римі. Владика Іриней благосло-
вив усіх освяченим єлеєм і разом з чи-
сельними вірними взяв участь в уро-
чистій молитовній ході навколо храму.

Мощі передані для привселюдного 
почитання та отримання рясних ласк 
і потрібних благодатей Божих за за-
ступництвом Святого Папи Римського 
Івана-Павла ІІ. Тепер кожен, хто від-
відає цей монастирський храм, зможе 
доторкнутись до мощівника і помоли-
тись у власному наміренні. 

Юлія БОЄЧКО.

Церква і суспільство

Церква і держава

Вісті з парафій

Просвітництво задля  
добробуту людей і держави

Всеукраїнська Рада Церков проти гендерної політики

Мощі святого Папи 
в Івано-Франківську
Кінець 2018 року мешканцям обласного центру Прикарпаття 
запам’ятається тим, що відтепер у храмі Царя Христа (вул. Неза-
лежності, 181) будуть постійно перебувати мощі Святого Папи Іва-
на-Павла ІІ. 
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Актуально!
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Парафіяни церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці м. Калуш (Загір’я) вітають 
з днем Ангела свого пароха

о. Андрія ЧЕЛЯДИНА.
Заносимо до Бога мо-
литви, щоб дарував 
Вам здоров’я, силу, 
мудрість і надалі за-
сівати Христову ниву 
добірними зернами 
Божого Слова. Хай 
Пресвята Богородиця 
та Ваш Ангел-хорони-

тель повсякчас опікуються Вами. Хай 
Ваше служіння буде нагороджене на зем-
лі любов’ю, добротою, людською поша-
ною, а на небі — вінцем вічної слави.

R R R R R

Парафіяни церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці с. Берлоги Рожнятівського 
деканату вітають з днем народження

о. Романа НАРИТНИКА.
Всю доброту, яка 
існує в світі,
Всю радість, що 
живе серед людей,
Найкращі всі, що до 
вподоби квіти,
Даруєм Вам у цей 
святковий день.
Хай Матір Божа 

Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

Вітаємо!

Мої батьки Дмитро та Анна були бого-
мільними. Кожної неділі й свята ходили 
разом до Божого храму, що знаходився 
за 3 км від нашої хати. В 1950 році, коли 
мені, наймолодшій, ще не виповнилося 
й шести років, у Великодню п’ятницю по-
мерла мама. Тоді в Україні панувала епі-
демія черевного тифу. Батько зостався 
з сімома дітьми (п’ять синів і дві доньки). 
Він дуже хотів, щоб ми вчилися. І кожен 
здобував певну освіту за здібностями. 

А наймолодший брат Андрій став ліка-
рем. Я здобула професію вчителя.

Тато ремонтував взуття, вмів роби-
ти різну господарську справу. Допома-
гав бідним людям, вдовам робив усе 
безкоштовно. Я не бачила, коли він ля-
гав спати і не чула, коли вставав. Кож-
ного разу, як ми ходили в школу, був 
гарячий сніданок.

Діти розійшлися кожен своєю до-
рогою. Один з братів Михайло жив 

у Ростовській області, там і знайшов 
свій спочинок. Решту дітей поховані 
в Україні. Всі мої рідні вже відійшли 
у вічність. Батько жив у Ланчині, 
а працював у Ворохті в санаторії. На 
обійсті залишив мою сестру Юстину. 
У неї було шестеро дітей. Всі вони 
живуть добре, здобули відповідну 
освіту. Дідусь Дмитро не жалів гро-
шей для тих, хто вчився. Він жив не 
для себе.

На 89-у році життя тато відчув, що 
буде помирати. Сказав Юстині, щоб 
готувала свічку, але перед тим підго-
лився, помився. Сестра ще запитала 
його: «Тату, а як там, на тому світі?». 
Тато відповів: «Ба, коби я знав». За-
крив очі і відійшов у вічність.

З благословення о. Богдана Коцов-
ського, з 16 по 18 листопада цьо-
го року на парафії св. Ап. Петра 

і Павла с. Вигівка Бурштинського де-
канату проходили богослужіння перед 
мощами великомученика і цілителя 
Пантелеймона, які проводив отець 
Василь Савчин. Відбувалися молит-

ви на оздоровлення, зустрічі з дітьми 
в храмі Божому, відвідини хворих із 
Святими Тайнами та мощами святого 
Пантелеймона, благословення свя-
тим єлеєм. Діти, молодь та всі пара-
фіяни щиро вдячні отцям за молитви 
і духовні науки. 

З вдячністю — парафіяни с. Вигівка.

В Україні також дещо «зсуну-
лись» терміни підготовки до 
свят. В Івано-Франківську свято 

відкриття ялинки відбудеться швид-
ше — вже 14 грудня. Декілька років 
тому міська влада придбала велику 
штучну ялинку, яку, оздоблену вогня-
ми та прикрасами, не відрізниш від 
живої. Адже останнім часом все біль-
ше лунає закликів про те, щоб з на-
ближенням свят не вирубувати цілі 
ліси хвойних для оздоблення будинків 
та магазинів.

Глава УГКЦ Блаженніший Святос-
лав Шевчук також закликав українців 
не нищити в лісах ялинки на новорічні 
та різдвяні свята, а замінити їх штуч-
ною або креативним виробом. 

«Уже третій рік поспіль в Україні 
проводиться акція «Посади дере-
во миру», яку започаткувало Бюро 
УГКЦ з питань екології за підтрим-
ки Мінприроди, — наголосив Глава 
УГКЦ. — Її мета — привернути увагу 
громадськості до екологічних про-
блем, спричинених війною на Сході 

України, єднання в молитві за мир та 
об’єднання зусиль для збереження 
і примноження природної спадщини 
Творця. Напередодні Нового року та 
Різдва Христового в Україні, навіть за 
найбільш скромною статистикою, зру-
бують понад мільйон хвойних дерев 
(з яких більш, ніж половина — у бра-
коньєрський спосіб). Значну частину 
цих дерев, на жаль, можна побачити 
в різдвяний час у наших храмах».

Доктор Володимир Шеремета, 
очільник Бюро УГКЦ з питань еколо-

Резонанс

Вісті з парафій

Життя прожив без нарікань
Коли я прочитала в «Новій Зорі» (ч. 43) статтю «Померти на землі, 
щоб народитись в небі», то зразу пригадала свого тата Іванюка Дми-
тра Андрійовича, 1889 р. народження.

В часі похорону стояла суха те-
пла погода. Земля була дуже з по-
рохом. Та раптом появилась хмара 
і дощик скропив землю. Я спершу 
подумала: змокнемо до нитки, адже 
цвинтар за чотири кілометри від на-
шого обійстя. Після рясного дощику 
не забарилося й сонечко. 

За своє життя тато переніс чоти-
ри операції, мав рану на нозі, яка не 
гоїлася. Коли його допікав біль, він 
брав одну з трьох сопілок і грав. Ні-
коли не нарікав на своє життя, про-
довжував ходити до церкви кожної 
неділі і в свята.

Дарія ХРАБАТИН.
с. Грабич Коломийського р-ну.

У всіх країнах Європи день за днем відбува-
ється феєричне відкриття Різдвяної ялинки, 
що символізує початок свят. Красуню-ялинку 
вже відкрито на площі Святого Петра у Ватика-
ні. Поряд з нею скульптори спорудили і оригі-
нальний вертеп з піску.

Нічні чування
20 грудня 2018 р. Б. в церкві Не-

порочного Зачаття Пресвятої Бо-
городиці с. Пнів Надвірнянського 
району Коломийської єпархії відбу-
дуться нічні чування на тему: «Не-

порочно Зачата Діво Маріє, збережи 
нам Україну і наші родини».

У програмі: сповідь, Свята Літур-
гія, Молебень, Акафіст, Адорація, 
духовні науки з участю о. Никодима 
Гуралюка ЧСВВ.

Запрошуємо усіх бажаючих.
Початок — о 19.00.

Оргкомітет.

Всеукраїнська Рада Церков проти гендерної політики

Мощі святого 
у Вигівці

Оголошення

НЕ РУБАЙТЕ ЯЛИНОК, 
навіть для церкви!

гії, коментуючи звернення Блаженні-
шого Святослава, додає, що гарною 
практикою для церков, шкіл та інших 
громадських установ було б започат-
кування традиції висаджування на 
подвір’ї ялинки, яку б і прикрашали 
на свята. Адже відбувається певна 
заміна понять: до церкви ми вносимо 
власне мертве, зрубане дерево, яке 
аж ніяк не може символізувати Різд-
во, народження нового життя. Буває 
й так, що для висаджування живої 
ялинки нема місця, а штучні — це 
також не альтернатива. Адже згодом 
утилізація таких ялинок наносить неа-
биякої шкоди навколишньому середо-
вищу. Тому «дружньою для довкілля» 
та християнською альтернативою 
може бути виставлення вдома чи 
в церкві ялинки в горщику. Ми розпо-
чинаємо цікаву ініціативу: можливість 
брати ялинки в горшках в оренду за 
символічну ціну. Навесні ці хвойні 
будуть висаджені біля церков та гро-
мадських установ. Ми повинні зміню-
вати свідомість людей, адже питання 
екології невід’ємно пов’язане з питан-
ням життя з Богом. 

Розмовляла Віра БІЛА.
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український греко-католицький часопис

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

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

Молимося за Вас і просимо: допоможіть нам не розлучати-
ся з Вами і в наступному році!

Вартість передплати — 26,20 грн. на місяць —  
через відділення Укрпошти, та 19 грн. — через редакцію. 

Передплатний індекс — 30072.

Для вас, дiти!

1. Вказуй одразу кілька подарунків, 
щоб Святий Миколай міг вибрати.

2. Не загадуй надто дорогі подарунки, 
адже у Миколая багато діток, і він хоче 
порадувати всіх. Ти ж не хочеш лишити 
без подарунка улюбленого друга або се-
стричку?

3. Святий Миколай полюбляє дарувати 
корисні подарунки. Тож краще загадати 
те, що Ти зможеш використати, приміром, 
для хобі, гри, у спорті або навчанні.

ПодарунокПодарунок
Вже скоро настане свято, на яке усі з нетерпінням 

чекають. Святий Миколай буде приносити пода-
рунки. І маленькій Ангелінці також принесе. Вона по-
особливому готується і чекає цього дня. 

Перед тим, як лягти спати, дівчинка задумалась: 
«Святий Миколай завжди приносить мені подарунки. 
Чому я ніколи не роблю подарунки Йому?». Цієї ж миті 
вирішила щось приготувати для Святого.

У неї вже через 30 хвилин був готовий сюрприз для 
Миколая — блискучі дзвіночки. Дівчинка поклала їх біля 
свого ліжечка. Прокинувшись зранку, побачила, що біля 
неї багато подарунків, і серед них немає дзвіночків. 
Вона помітила, що між подарунками був лист-подяка 
від святого Миколая. Ангелінка дуже зраділа, що Свя-
тому сподобались її дзвіночки. 

Дарина ВІНТОНЯК. 

Щире серцеЩире серце
Т ри дні я не міг придумати: що ж подарувати Святому 

Миколаю? Вудочку, бінокль, окуляри, ручку, кишенько-
вий ліхтарик, складаний ніж чи цукерки? 

Вислухавши мене, мама порадила: «Знаєш, любий, мені 
здається, не важливо, що саме ти подаруєш. Головне — 
зробити це від щирого серця! Подаруй Миколаєві те, що тобі 
самому найбільше шкода віддати, але зроби це без жалю 
і смутку!»

Мені не треба було довго думати. Це мої ролики — моя 
найбільша гордість. Тато їх привіз із Німеччини. Коли я на 
них їздив, мені заздрив увесь двір. А тепер їх треба віддати, 
бо я вирішив зробити подарунок Миколаю. 

Цілий день 18 грудня я намагався не думати про свої ро-
лики, але не міг. А ввечері поклав їх на підвіконня з вулиці. 
Святий побачить ролики, коли заглядатиме у мою кімнату. 

Зранку я кинувся до вікна. На місці роликів стояв конверт. 
Мама прочитала листа, бо я ще не вмію читати: «Любий 
хлопчику! Мені ще ніхто ніколи не робив подарунків. Дуже 
вдячний тобі! Але я вже старий і не навчуся їздити на ро-
ликах. Тому я віддав їх дітям із сиротинця, яким вони дуже 
сподобались. Тебе, любий хлопчику, я не забуду ніколи, бо 
ти маєш дуже щире серце!» Завжди твій, Святий Миколай».

За матеріалами книги Наталі Пуряєвої «Миколайки»,  
яку можна придбати в книгарні «Нової Зорі».

Як написати листа, щоб 
Як написати листа, щоб 

отримати бажаний 
отримати бажаний 

подарунок?подарунок?
Майстер-класМайстер-клас

Я скраві ялинки з фетру чудово доповнять 
святковий настрій твоєї новорічної оселі. 

А виготовити їх дуже просто: виріж із фетру 
два однакові трикутники, прикрась кожен із 
них відрізками тасьми, цікавими ґудзиками та 
пайєтками. Зший контрастними нитками, напо-
внивши ватою та приший стовбур.

Таємниці Таємниці   
Святого МиколаяСвятого Миколая

Таємниця № 1 
Чому Св. Миколай дарує дітям 

подарунки?
Він готує дитячі серця до найча-

рівнішого свята року — Різдва.

Таємниця № 2
Чому він приносить подарунки вночі?

Тому що справжня доброта — таємна. 

Вона не любить похвали, захоплення і не по-

требує вдячності.

Таємниця № 3
Якщо ви думаєте, що Святий цілу ніч ходить по 

світу з повним мішком і розносить подарунки сам-
один, то знайте: це не так! У нього є помічники — 
«Миколайки». Це хлопчики та дівчатка, які мають 
щире серце і люблять іншим дарувати доброту, 
уважність та привітність. МолитваМолитва 

З амело навколо гай —
Скоро прийде Миколай.

В кожен дім, в кожну хатину
Завітає у гостину
З подарунками для нас
В цей святий блаженний час.
Просим щиро: Миколаю,
Принеси нам мир із Раю,
Подаруй нам для родини,
Школи й неньки України.
Заступайся Ти за нас
В цей лихий воєнний час.
Пошли з неба нам любов,
Щоби зупинити кров.
Мудрість нам подай із неба
І зішли нам все, що треба.
Стережи нас всіх від лиха —
Це моя молитва тиха.

Микола БАЛАГУРА, 10 років




