
Не йду до сповіді,  
бо боюсь!

Що робити, коли вас опановує 
страх перед сповіддю, можливо 
ви вже навіть стояли у черзі до 
священика, щоб посповідатись, 
і в останній момент «дали зад
ньої»? За порадами, як подолати 
страх сповіді, ми звернулись до 
о. Івана Жука, сотрудника Архіка
тедрального собору Святого Во
скресіння м. ІваноФранківська.

Нові 
горизонти 
богослов’я
В регіоні створе
но заклад вищої 
освіти нового 
типу, який має 

державну ліцензію — ІваноФран
ківську академію Івана Золотоус
того. Про Академію, її місію, пер
спективи і плани наша розмова 
з ректором, доктором канонічного 
права, митрофорним протоієреєм 
Олександром Левицьким.

21 грудня 1939 р.
Під час першої совєтської окупації За
хідної України Митрополит Андрей, за 
згодою Папи Пія ХІІ, таємно хіротоні
зував о.митрата Йосифа Сліпого на 
Єпископа з правом наступництва з ти
тулом Архиєпископа Серрейського.

21 грудня 1913 р. 
в селі Желехів (тепер село Великосілки 
Кам’янкаБузького рну Львівської обл.) 
народився Владика Филимон Курчаба.

21 грудня 2005 р.
Папа Венедикт XVI номінував о. Діоні
сія Ляховича на Єпископа. Титулярний 
Єпископ Еґнатії.

22 грудня
Непорочне Зачаття Пресвятої Бого
родиці.

Блаженніший Святослав  
про новообраного 
Предстоятеля УПЦ:

«Відтепер ми йдемо 
разом в історію, 
до єдності, до правди»

«Дозвольте мені сердечно 
привітати наших братів 

православних із Об’єднавчим Со
бором. В цей історичний момент 
я хочу простягнути братню руку 
від імені нашої Церкви до ново
обраного Предстоятеля та до всіх 
православних братів, кажучи, що 
відтепер ми йдемо разом в істо
рію, до єдності, до правди. Бо від 
того, наскільки ми сьогодні пле
каємо єдність і долаємо те, що 
нас роз’єднує, залежить майбут
нє Церкви, народу та української 
вільної, незалежної, європейської 
держави», — такими словами 
звернувся Блаженніший Свято
слав, Отець і Глава УГКЦ. При 
цьому Предстоятель УГКЦ зазна
чив, що це особливий «історичний 
момент для християн України».

20 грудня 2018 р. Б.  
число 48 (1242)

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

«Їжа моя — чинити волю Того, Хто послав Мене»  (Ів. 4, 34).
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Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня

Наші свята

Різдво у Ватикані: 
про піщаний вертеп  
та ялинку в деталях стор. 2

Життєві історії

Нехай буде воля  
твоя 
  стор. 4

На допомогу катехитам

Небо і Земля ждуть 
народження Христа 
 стор. 6

Прощі 

Миколай Чарнецький 
покликав нас 
  стор. 7

25 грудня — Різдво Христове  25 грудня — Різдво Христове  
(за григоріанським календарем)(за григоріанським календарем)
Стоїмо напередодні Різдва Христового. Хто і коли його святкуватиме? Як відомо, не тільки католики, 
а й більшість православних Церков світу користуються точнішим, зреформованим в 1582 р. папою 
Григорієм XIII так званим «григоріанським календарем». В свою чергу, православні Церкви на при-
кладі григоріанського прийняли в 1923 р. схожий, так званий неоюліанський календар. Таким чином, 
більшість християн світу зійшлися на спільній нерухомій даті Різдва Христового — 25 грудня. А за 
старим календарним стилем (юліанським календарем, впровадженим у 46 р. до н. е. Юлієм Цезарем) 
на сьогодні, на відміну від більшості християн світу, святкують Різдво лише декілька Церков. Між 
ними — православні церкви Росії, України, Сербії, Македонії та Грузії. Серед українських греко-католи-
ків більшість закордонних парафій (УГКЦ присутня в майже 60-ти країнах світу) відзначають свята за 
григоріанським календарем, в Україні — за юліанським.

стор. 3

Актуально!

Цей тиждень в подіях 23 грудня 1595 р.
Берестейська Унія. Єпископи: 
Луцький Кир Кирило Терлецький 
та Володимирський Кир Іпатій По
тій урочисто склали ісповідання 
віри у Римі. Умови укладення Бе
рестейської Унії були затверджені 
Папою Римським Климентом VIII 
(конституція «Magnus Dominus» 
від 23 грудня 1595 р. та булла 
«Decet Romanum Pontificem» від 
23 лютого 1596 р.).

25 грудня 
Різдво Христове (за григоріан
ським календарем).

26 грудня 1899 р.
у селі Одрехова Сяноцького повіту 
(тепер територія Польщі) народив
ся Іван Зятик, священикредемп
торист, блаженний священному
ченик УГКЦ.

стор. 5

Продовження на 6-ій стор.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/1899
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про піщаний вертеп  
та ялинку в деталях

Дорогі в Христі!
Зібравшись на Синоді Єпископів 

ІваноФранківської Митрополії, який 
відбувся в м. ІваноФранківську 3031 
жовтня 2018 року Божого, Отці Сино
ду роздумували над головною його 
темою, яка стосувалася справ катехи
зації в ІваноФранківській Митрополії.

Цим листом ділимося плодом на
шої спільної духовної застанови. 

«Господи, а до кого ж іти нам? 
Це ж у Тебе — слова життя вічного!» 
(Ів. 6, 68). 

Апостол Петро промовив ці слова 
до Ісуса, який представив себе як хліб, 
що з неба зійшов, щоб дати людям 
життя. І «…хто цей хліб споживає, 
той повіки житиме» (Ів. 6, 5758). Так, 
Христос має слова життя вічного. Його 
слова тривають і по сьогодні й відкри
вають двері вічного життя. Вони про
мовляють до кожного, вказують пра
вильний шлях, вселяють надію, нада
ють значення всьому. 

Щоб виконати доручення, отримане 
від свого Божественного Засновника, 
а саме: звіщати таїнство спасіння усім 
людям, МатиЦерква повинна подбати 
про все людське життя, метою якого є 
Бога прославляти, Бога любити, Йому 
служити. Тому нашим обов’язком є 
подбати про справи релігійного на
вчання і виховання. Незважаючи на 
швидкий технологічний прогрес, наші 
діти, молодь, дорослі, вірні з особли
вими потребами мають право бути за
охочуваними до того, щоб правильно 
пізнавати і вивчати правди нашої віри, 
читати Святе Письмо, могти отрима
ти відповіді, які цікавлять їх. Однак не 
забуваймо, що катехизація є справою 
суспільною, а не справою когось од
ного. Тому повинні тісно співтовари
шувати сім’я і Церква. Перше місце 
у справі виховання належить сім’ї, 

а вже згодом — Церкві. Саме вони 
сприяють розвитку віри до її повноти, 
розуміння тайни Христа у світлі Слова 
Божого, щоб кожна людина була про
йнята Його світлом. А щоб ці старання 
принесли плоди, необхідно, щоб кате
хиза була підготовлена, послідовна, 
постійна для усіх вікових категорій. 

Для цього маємо різні катехитичні про
грами і посібники, згідно з якими кожен 
катехит, а це особа, яка покликана 
Церквою допомагати парохам у справі 
катехизації і має відповідну освіту, по
винен дотримуватись. Просимо наших 
парохів, усіх вірних подбати про те, 
щоб на кожній парафії, малій чи вели
кій, був такий помічник до справ кате
хитичного служіння. Саме катехит під
бирає методи та засоби, необхідні для 
способів передавання скарбів науки 
Церкви. А щоб вони були ефективні, 
просимо усією парафіяльною спільно
тою долучатися до цієї важливої спра
ви. Не забуваймо про наш спільнот
ний обов’язок подбати про утримання 
катехита та про засоби, які необхідні 
для якісного сповнення катехитичного 
служіння у кожній нашій парафіяльній 
спільноті. Не шкодуймо для наших ді
тей, молоді чи літніх людей виділити 
щонайменше десяту частину прибут
ків парафіяльної спільноти, як прого
лосив Синод КиєвоГалицького Вер
ховного Архієпископства УГКЦ та наш 
Митрополичий Синод. Не кажімо, що 

є більш важливі потреби, переважно 
господарського характеру. Адже, за 
словом Праведного Митрополита Ан
дрея Шептицького, «одне слово з Бо
жої науки, сказане ревним катехитом, 
може зробити таке враження, що не 
вдасться затерти його до самої смер
ти». А обов’язком катехита є також на
гадувати, розважати і запрошувати до
стойно ходити перед Господом.

Ще однією не менш важливою 
справою, про яку нагадує нам наша 
Церква, є читання Святого Письма: 
вдома з родиною, у катехитичній шко
лі, церковною спільнотою. Біблія має 
бути настільною книгою у кожному 
християнському домі. Допомогою для 
його читання і правильного розуміння 
мають служити різні форми організації 
біблійного апостоляту на кожній на
шій парафії: чи ми збираємося разом 
з парохом у вечірній час для читання 
Слова Божого, чи організовані у різно
манітні біблійні гуртки, чи, може, при 
нашій парафії діє біблійна школа. Все 
це є засобом для кращого розуміння 
суті Божого Об’явлення людині. Тому 
і у цій справі прошу вашої допомоги 
й підтримки, дорогі брати і сестри. Не 
занедбуйте ініціативи вашого пароха 
чи катехита, а навіть самі станьте іні
ціатором творення такого біблійного 
гуртка у вашій парафіяльній спільноті. 

Про ще одну практику хочу нагада
ти. 

У Святому Письмі описано багато ви
падків, як ізраїльтяни зі зброєю в ру
ках відстоювали право жити у Богом 
даній землі. Однак пам’ятаймо, що всі 
блага, які людина отримала, були ви
явом Божої могутності, бо «коли Гос-
подь та не будує дому, — дарма пра-
цюють його будівничі» (Пс. 126, 1). 

Тому просимо вас про безперервну 
молитву, до якої закликали нас вла
дики Синоду нашої Української Гре
коКатолицької Церкви від 2014 р. Б. 
Не забуваймо, що у нашій молитві за 
нашу Батьківщину з нами єднається 
Святіший Отець Франциск. Збираймо
ся усією родиною: від найстарших до 
наймолодших, усією Церквою кожного 
дня о 21 год. і просімо нашого Господа 
про мир і благословенне майбутнє для 
нас та майбутніх поколінь.

Благословення Господнє на Вас!

Від імені Синоду Єпископів Івано-
Франківської Митрополії УГКЦ

† д-р Володимир ВІЙТИШИН,
Митрополит Івано-Франківський УГКЦ.

Дано у престольному граді  
Івано-Франківську

при архікатедральному і митрополичому 
Соборі Воскресіння Христового 
26 листопада 2018 року Божого,
в день св. Йоана Золотоустого, 
Архієпископа Царгородського.

У Ватикані до святкування Різдва 
Христового кожного року готу
ються поособливому. Та не

змінними залишаються два атрибути 
цього свята: величезний вертеп і ви
соченна ялинка. Одного року Україна 
також мала честь подарувати і свою 
лісову красуню для Ватикану. Цього 
року символи Різдва прибули із Єзо
ло, міста на березі Адріатичного моря, 
розташованого поблизу Венеції, та ді
єцезії КонкордіяПорденоне.

Вертеп — зроблений з піску (світ-
лина на стор. 1). Барельєф завдовж
ки 16 метрів і заввишки 5 метрів ви

конаний у давній єзольській техніці 
піщаних скульптур. Для його спору
дження, що розпочалось ще 12 лис
топада, було використано 2000 тонн 
піску. Головна ялинка до Ватикану 
прибула з Доломітових Альп. Дере
во заввишки 21 метр подарувала ді
єцезія КонкордіяПорденоне. Про 
прикраси й освітлення дбає Дирекція 
з технічних питань Губернаторства 
Державиміста Ватикану.

Урочисте засвічення ялинки та 
інавгурація вертепу відбулася 7 груд
ня, а стоятимуть вони на площі Свято
го Петра до 13 січня.

«Господи, а до кого ж іти 
нам? Це ж у Тебе — слова 
життя вічного!»  
 (Ів. 6, 68).

Офіційно!

25 грудня — Різдво Христове

ПАСТИРСЬКИЙ ЛИСТ
Митрополита Івано-Франківського УГКЦ
Кир Володимира Війтишина
Всечесним та всесвітлішим отцям, преподобним монахам та монахиням,  
возлюбленим братам і сестрам у Христі Івано-Франківської Митрополії!

Різдво 
у Ватикані:

Це спільна молитва вдома 
усією родиною, у Божому 
храмі усією спільнотою 
за нашу Батьківщину 
Україну, за наших 
військовослужбовців, 
рідних, за померлих 
з наших родин.

https://www.facebook.com/groups/Prykarpattyapost/?multi_permalinks=2193292207551574&notif_id=1545067188822360&notif_t=group_highlights
https://www.facebook.com/groups/Prykarpattyapost/?multi_permalinks=2193292207551574&notif_id=1545067188822360&notif_t=group_highlights
https://www.facebook.com/groups/Prykarpattyapost/?multi_permalinks=2193292207551574&notif_id=1545067188822360&notif_t=group_highlights
https://www.facebook.com/groups/Prykarpattyapost/?multi_permalinks=2193292207551574&notif_id=1545067188822360&notif_t=group_highlights
https://www.facebook.com/groups/Prykarpattyapost/?multi_permalinks=2193292207551574&notif_id=1545067188822360&notif_t=group_highlights
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10 травня 2018 року в ІваноФран
ківську засновано заклад вищої освіти 
нового типу, який не має аналогів у ре
гіоні. Згідно з декретом Архієпископа 
і Митрополита ІваноФранківського 
УГКЦ, Високопреосвященного Влади
ки, доктора Володимира Війтишина 
створено ІваноФранківську академію 
Івана Золотоустого.

Академія є багатопрофільним на
вчальнонауковим закладом, в яко
му поєднуються освіта міжнародного 
рівня й європейського зразка, наукові 
дослідження міждисциплінарного про
філю щодо актуальних проблем су
часності і просвітницькі заходи пізна
вального характеру.

30 листопада Міністерство освіти 
і науки України видало Академії Лі
цензію на право здійснювати підготов
ку фахівців за освітніми стандартами 
України. Таким чином, Академія роз
починає підготовку спеціалістів, які 
отримають українські державні дипло
ми про вищу освіту.

Про Академію, її місію, перспекти
ви і плани наша розмова з ректором, 
доктором канонічного права, митро
форним протоієреєм Олександром 
Левицьким.

— Отче-ректоре, розкажіть, будь 
ласка, про мету створення закладу 
вищої освіти, який Ви очолюєте?

— Ідея створення на Прикарпатті 
закладу вищої освіти нового типу для 
підготовки фахівців з вищою освітою 
належить Митрополиту Володимиру 
Війтишину. В Європі та й у світі зага
лом протягом століть в освітній і на
уковій сферах поєднувалися христи
янські цінності і наукові знання. За
сновником перших освітніх і наукових 
структур в Європі була саме Церква. 
Під опікою Церкви розвивалися освіт
ньонаукові напрямки і дослідження, 
створювались просвітницькі центри. 
В нас, на Прикарпатті, не було до 
цього часу навчального чи науково
го закладу саме такого типу і профі
лю. Таким чином, запозичивши кращі 
традиції світової і європейської освіт
ньонаукової системи та поєднавши її 
з українською системою науки і освіти, 
було прийняте рішення про створення 
ІваноФранківської академії Івана Зо
лотоустого.

Її мета — надавати глибокі системні 
знання студентам, виховувати патрі
отів та здійснювати фундаментальні 
і прикладні наукові дослідження, за
проваджуючи їх у практику.

— Які спеціальності пропонує 
Академія для своїх абітурієнтів?

— У 2019 році ми будемо здійсню
вати набір фахівців у галузі богослов’я 
(теології). Треба сказати, що це від
носно новий напрямок підготовки, 
який започаткувала Українська дер
жава. Міністерство освіти і науки 
України включило богослов’я у число 
дисциплін, з яких можна захищати 
кандидатські й докторські дисертації, 
та було затверджено освітньоквалі
фікаційний стандарт «богослов’я». 
Паспорт спеціальності складено для 
функціонування теології як самостій
ної науки.

— А для чого Україні богослов’я, 
що це взагалі за наука?

— У світі й, зокрема, в Європі існує 
тисячолітня традиція підготовки бого
словів для потреб суспільного розви
тку. На жаль, через постколоніальне 
минуле, в нашому суспільстві ще нема 
повного розуміння, що таке теологія 
і для чого вона потрібна. Є стереотип 
про те, що теолог (богослов) це лише 
священик певної конфесії. Однак, це 
не так. 

Переважна більшість університе
тів, які були засновані протягом сто
літь, постали з церковнорелігійних 
шкіл і чернечих інституцій Західної 
Європи (наприклад, Оксфордський 
університет, Болонський університет, 
Паризький університет; в Україні це — 
КиєвоМогилянська Академія і Ост
розька Академія). Вони були засно
вані для покращення освіти людей. 
Теологія, що називалась «царицею 
наук», була обов’язковим предметом 
у навчальних закладах, в тому числі 
й в університетах. Богослов’я періоду 
Середньовіччя стало однією з основ 
для розвитку багатьох сучасних сус
пільних і гуманітарних наук.

Для розвіювання можливих міфів 
хочу підкреслити, що в процесі викла
дання і навчання богослов’я, релігійна 
віра людини і конфесійне визнання 
залишаються особистими справами 

викладачів і студентів, без жодного 
зв’язку з викладанням і навчанням. 
Як і в навчанні будьякої науки, в те
ології людина отримує знання, що не 
спираються на її власний досвід. Як 
і в будьякій науці, така людина може 
оперувати отриманими знаннями 
і певною мірою розвивати їх, застосо
вуючи загальну логіку та свій досвід. 
Якщо випускник, наприклад, політоло
гії отримує диплом політолога, це ще 
не означає, що він є справжнім полі
тологом чи реальним політиком. Так 
само і в богослов’ї.

Що ж до богословської методоло
гії, то вона, як правило, така сама, 
як і в інших гуманітарних науках. Те
ологія використовує дані інших наук 
і дисциплін, найперше гуманітарного 
спрямування, а саме: психології, фі
лософії, історії, філології, політології, 
літературознавства, мовознавства, 
мистецтвознавства тощо; застосовує 
методи цих наук, а також використо
вує дані природничих наук. 

Отже, як і будьяка наука чи освітня 
спеціальність — богослов’я спрямова
не на знання і пізнання чогось незвіда
ного, нового і цікавого.

— А які перспективи працевла-
штування випускників Академії?

— Наші випускники, які отримають 
знання, що базуватимуться на кра
щих традиціях європейської системи 
освіти та матимуть українські держав
ні дипломи, отримають можливість 
працювати в релігійних організаціях, 
в сучасних аналітичних і експертних 
центрах, в дослідницьких і наукових 
структурах, в органах влади, в шко
лах та інших навчальних закладах, 
в засобах масової інформації, в не
урядових, благодійних організаціях та 
в інших сферах життєдіяльності су
спільства.

Випускники Академії також зможуть 
продовжити навчання у провідних сві
тових навчальних і наукових центрах. 
Ми маємо налагоджені контакти з на
вчальними і дослідницьконаукови
ми структурами багатьох країн світу, 
зокрема, Бельгії, США, Італії, Іспанії, 
Польщі, Португалії, Хорватії, Чехії та 
інших країн.

(Закінчення в наступному числі).

Розмовляв Роман ІВАСІВ.

Актуальне інтерв’ю

В регіоні створено заклад вищої освіти нового типу, який має дер-
жавну ліцензію — Івано-Франківську академію Івана Золотоустого.

Нові горизонти богослов’я

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Отож, вітаємо їх і дякуємо цим муж
нім отцям! 

Це, зокрема, о. Орест Путько, ме
дичний капелан 59го військового, 
Харківського, ОрєховоПобєда госпі
талів (служить в каплиці обласної лі
карні). Отцю незабаром виповниться 
70 років, але він планує ще неоднора
зово бувати там, де йде війна, де його 
потребують.

Отець Віктор Буянов — капелан 
59ої танкової бригади 9 батальйону 
(парох с. Гринівка Богородчанського де
канату). У 57 років він пішов на фронт. 
Отець каже, що там всі між собою дру
жать, там усі — українці. Велику повагу 
відчував від вояків та офіцерів. 

Отець Віталій Кузьмин — штат
ний військовий капелан 24ої бригади 
та 14 бригади (в ІваноФранківську — 
капелан 114 повітряної бригади). Він 

вдячний Богові за нагороду, за дар 
служіння, за все, що довелось пережи
ти, за те, що вижив. Вдячний генералу 
Владиці Михаїлу Колтуну. Скільки має 
сил, стільки віддасть на служіння.

Отець Даниїл Сікора служить у 24 
і 22 бригаді (ієромонах Василіянсько
го монастиря, служить у храмі Царя 
Христа м. ІваноФранківська). До мо
нашого служіння о. Даниїл служив 
у повітряних військах, тому, коли по
чалась війна, відразу зголосився на 
фронт. У Слов’янську, в Дебальцево, 
в різних частинах і бригадах, переваж
но на передових служив отець. 

Отець Роман Кострабій служив 
у 59 госпіталі і в Національній гвардії, 
у 17 танковій та десантній 93 бригадах 
(капелан військової бригади 1241 та 
парох у с. Лисівка Богородчанського 
району). Він розповів, що бійці дуже по

требують підтримки в цій гібридній ві
йні, кожен думає про вічність, про влас
ну душу. Там десь втрачають значення 
конфесії, мова спілкування, вік, звання. 
На першому плані – любов до України 
і готовність віддати за неї життя.

Отець Роман Залеський — військо
вий капелан (парох у с. Ганусівка Єзу
пільського деканату), який, зокрема, 
сказав, що капелан у війську — це дис
ципліна, порядок та духовна опіка для 
військових і їхніх родин! Отець вважає, 
що найкращим буде день, коли закін
читься війна. Але тоді почнеться інше 
служіння для військових після війни. 

Влітку цього року я мала велику 
ласку побувати в Меджугор’є. Там я 
познайомилась з дуже хорошими і щи
рими людьми. Кожен прибув у те святе 
місце зі своїми проханнями, але всіх 
об’єднувала велика любов до Бого
родиці і сильна віра. Ми подружилися, 
спілкувалися, разом молилися, відпо
чивали. Якось одна з моїх нових зна
йомих розповідала, що дуже засмуче
на тим, що не змогла переконати свою 
подружку не робити аборт. 

Взагалі тема аборту для мене дуже 
болюча. Я безмежно вдячна Богові, що 
врятував мене від цього вчинку. Якби 
не Його велика ласка, то я також жила 
б з цим тягарем. Зараз страшно уяви
ти, що якоїсь дитини у мене могло б не 
бути… Маю шестеро дітей і дуже щас
лива, бо всі вони біля мене. Свого часу 
мені також нелегко було прийняти таку 
волю Божу, було багато випробувань 
і перешкод, щоби сказати Богові «так». 
Але зараз розумію, що Він завжди був 

біля мене, оберігав, допомагав, вів 
і часто «ніс на руках». Не може такого 
бути, щоб Господь залишив нас, а осо
бливо тоді, коли посилає жінці великий 
подарунок, Своє благословення, дає 
початок новому життю.

Після цієї поїздки моя знайома по
чала практикувати «духовне всинов
лення зачатої дитини», яка є в небез
пеці смерті. Це молитва і вервиця, що 
відмовляється протягом дев’яти міся
ців за якусь одну дитину, котру батьки 
не хочуть прийняти. Що це за дити
на — знає тільки Господь.

Через деякий час до неї звернулась 
її знайома і в розмові мимоволі ска
зала, що планує робити аборт. І тут 
моя знайома зрозуміла, що Бог дає 
їй шанс спробувати врятувати цю ди
тинку. Однак всі вмовляння не давали 
жодного результату, жінка нічого не 
хотіла слухати. Не хотіла зрозуміти, 
що дитина — Божий дар, шукала ба
гато виправдань, щоб не народжувати. 

Моя знайома ще більше почала моли
тися, залучила до молитви всіх людей, 
з якими познайомилася в Меджугор’є, 
а ті, в свою чергу, просили про молитву 
своїх знайомих за збереження життя 
ненародженої дитини. Ми всі цілкови
то віддали ситуацію в Божі руки і щиро 
вірили в Його безмежне милосердя.

Однак, сталося непередбачуване: 
родичка тієї жінки захворіла на дуже 
важку хворобу. Перенісши стрес, жін
ка втратила дитину…

Бог всетаки вислухав наші молитви. 
Справді, сталося так, що жінка не зро
била аборт, бо вже планувала народжу
вати. 

Нам важко інколи зрозуміти волю 
Божу. Часто ставимо запитання, на ко
трі не маємо відповіді. Але в Господа 
свої плани стосовно нас. Жінка не вчи
нила гріха дітовбивста, а нас Господь 
об’єднав у спільній молитві. «Істинно 
кажу вам: коли двоє з вас згодиться на 
землі просити що б там не було, воно 
буде дано їм моїм Отцем Небесним; 
бо де двоє або троє зібрані в моє ім’я, 
там я серед них» (Мт. 18, 1920).

Дякую всім, хто долучився до цієї 
молитви.

Світлана ОЛІЙНИК. 
Галицький деканат.

Ми — українці!

Життєві історії

Нехай буде воля Твоя
Дорогі читачі нашої християнської газети «Нова Зоря»! Хочу поділитися з вами однією життєвою істо-
рією, яка, сподіваюсь, змусить задуматись кожного з нас.

Капеланам — відзнаки!

Моя сповідь

Нещодавно під час Святої Лі
тургії в церкві я почула Єван
геліє, з якого запам’яталися 

слова: «Хто не зі Мною, той проти 
Мене». Вони для мене стали доро
говказом. Бог допомагає тому, хто 
Йому довіряє. Жодні ворожбити не 
мають права втручатись у життя лю
дей. На жаль, не всі люди довіряють 
Богові, а йдуть до тих, хто нібито пе
редбачає майбутнє. На превеликий 
жаль, так було і зі мною.

Коли я ще була студенткою, то 
жила в гуртожитку з дівчиною, яка 
ворожила на картах. Під час одного 
ворожіння карти «показали» начеб
то моє майбутнє: мій хлопець зали
шить мене до весілля з дитиною на 
руках. Недовго думаючи, я розірвала 
стосунки з тим хлопцем, твердо по
віривши ворожці. Про причину я не 
сказала ні йому, ні батькам. І лише 
тепер ділюся своїм гірким досвідом 
на сторінках «Нової Зорі». Хочу, щоб 
люди довіряли у всьому Богові, не 
шукали ворожок та екстрасенсів. 

Згодом, коли я створила сім’ю, то 
гріх аборту знищив її. Я вбивала ді
тей, яких мені давав Бог. Пізніше по
мерла моя дочка, потім — батьки, 
згодом — брат. Я дуже тужила за 
ними, але рана від численних абор
тів болітиме до смерті. Пишу ці слова 
і ніби камінь падає з грудей. Можли
во, хтось прочитає і зрозуміє, врятує 
своє дитятко. А як воно виросте, то 
стане великою радістю для вас та 
опорою в старості. Коли я почула про
повідь у церкві на тему «Не вбий!», 
то зберегла життя наймолодшому 
синочкові. Сказала: нехай мене сва
рять, виганяють, хай чоловік від мене 
йде, та цієї дитини не страчу.

Дуже шкодую, що своїми гріхами 
знову і знову ображала Бога. У моєї 
мами довго не було дітей, вона 
мене вимолила в Бога, а я так Йому 
«віддячила». 

А скільки разів Господь рятував 
мене від смерті! 

Господи, прости мене, грішну. 
Уповаю на Твоє безмежне мило
сердя. 

З повагою — Олеся.

З нагоди Дня Збройних Сил України 14 грудня 2018 р. капеланів Іва-
но-Франківщини, учасників ООС (операції об’єднаних сил), було 
відзначено цінними нагородами. Міський голова Руслан Марцінків 
нагородив медалями «За честь і звитягу» священиків, які з бла-
гословення Митрополита і Архієпископа Володимира Війтишина 
упродовж кількох років їздять із місійним капеланським служінням 
на Схід України в Донецьку та Луганську області. 

Лист читача

Це трагедія кожної країни з різними 
синдромами. Ми будемо капелана
ми тих бійців, які повернуться з ві
йни. Отець вдячний Митрополиту 
Володимиру за постійну підтримку 
і отцямкапеланам, що завжди три
маються єдності. 

Нагороди духовенcтву було вру
чено на сесії міської ради в присут
ності матерів загиблих воїнів — за
хисників України, котрим першим 
вручали відзнаки, а також понад 
100 військовим.

Юлія БОЄЧКО.
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Школярі та дорослі поспілкува
лися з сотрудником храму о. Ігорем 
Ліпчанським, який розповів про 
унікальність св. ап. Андрія, його 
відношення до нашої країни. Зго
дом усі отримали благословення, 
пам’ятні подарунки, а школи, з яких 
прийшло найбільше Андріїв, міська 
рада нагородила грошовими сер
тифікатами. На закінчення свята
флешмобу було зроблено спільну 
світлину.

Повідомив о. Ігор ЛІПЧАНСЬКИЙ,
прес-секретар Долинського 
протопресвітеріату УГКЦ.

Сповідь — це вміння просити про
бачення і критично оцінювати свої дії. 
Поперше, треба з’ясувати, перед ким 
ми сповідаємось, тобто у кого проси
мо вибачення. У священика чи в Бога? 
Хтось скаже: ну, звичайно, у свяще
ника. Тоді постає питання, а за що 
ми просимо в нього прощення? За те, 
що сварилися зі своєю дружиною? 
Чи щось украли в сусіда? Чи говори
ли нецензурні слова? Ні! Ми сповіда
ємось і просимо вибачення у Бога. Бо 
ми Його образили своїми гріхами, ми 
Його засмутили і зробили боляче. 

Про важливість Тайни Сповіді та 
Причастя вже говорилось не раз. До
брою практикою було б іти до спові
ді раз на місяць, але всетаки багато 
людей відносять себе до категорії так 
званих «річників», які сповідають тіль
ки раз на рік: перед Різдвом чи Вели
коднем. Чому люди так рідко йдуть до 
сповіді, хоч зазвичай присутні кожної 
неділі на Літургії? Таких відмовок є 
 багато.

Однією з найпоширеніших є: «Я не 
йду до сповіді, бо навіщо сповідатися, 
коли все одно грішиш?». Найбанальні
шим поясненням цій відмовці є, напри
клад, таке: навіщо прати одяг, адже він 
знову може забруднитись. Але ж нам 
соромно ходити в брудному одязі, а от 
з брудною душею — ні. 

Але одне пояснення сприймаю до
сить серйозно: «Я не йду до сповіді, 
бо боюсь». Людина не сповідається 
через страх бути осміяною, інколи — 
навіть свареною. Людині страшно 
бути осудженою, вона боїться критич
ного погляду священика, деколи його 
несхвального похитування голови.

Що робити, коли вас опановує страх 
перед сповіддю, можливо ви вже на
віть стояли у черзі до священика, щоб 
посповідатись, і в останній момент 
«дали задньої»?

За порадами, як подолати страх 
сповіді, ми звернулись до отця Івана 
Жука, сотрудника Архікатедраль-
ного собору Святого Воскресіння 
у м. Івано-Франківську.

— Отче, на Вашу думку, чому 
люди ходять рідко до сповіді?

— Мушу розповісти, звідки 
з’явилось поняття «річники». Це ті, 

які сповідаються раз у році. Звідки 
взялась ця традиція? Її коріння сяга
ють підпільної Церкви, коли люди не 
могли собі дозволити часто ходити до 
сповіді. Я ще застав радянську систе
му і ходив тільки раз на рік до сповіді, 
бо частіше не було можливості. На той 
час єдиною дозволеною церквою була 
церква московського патріархату, де 
була поширеною традиція сповіді раз 
у рік. Під час такої сповіді за 5 хвилин 
змушений був перелічити гріхи, скоєні 
протягом цілого року. Чи така сповідь 
була глибокою та давала можливість 
людині посправжньому посповіда
тись — маю сумніви. То був своєрід
ний шаблон, по якому всі йшли. 

— То чому ж люди все-таки бо-
яться йти до сповіді?

— Знову ж повернемось в часи, коли 
УГКЦ була в підпіллі і єдиною дозво
леною була церква московського па
тріархату. В ті часи траплялись випад
ки, коли агенти КДБ, перевдягнуті на 
священиків, вислуховували сповіді та 
доносили необхідну інформацію керів
ництву. З тих часів і пішов страх зради 
сповіді. Дуже часто з’являється страх, 
коли ви усвідомлюєте, що про вашу 
таємницю хтось довідається, а довіда
вшись, буде критикувати чи сварити. 
Але це хибне твердження. До сповіді 
ми маємо йти «зі страхом Божим». Ісус 
Христос встановив Тайну Покаяння. 
В Євангелії від Івана Ісус дає учням 
владу відпускати гріхи — і про це вже 

конкретно сказано — після свого Во
скресіння: «І ще раз Ісус їм каже: «Мир 
вам! Як мене послав Отець, так я 
посилаю вас». Це промовивши, дих-
нув на них і каже їм: «Прийміть Духа 
Святого! Кому відпустите гріхи — 
відпустяться їм, кому ж затримає-
те — затримаються» (Ів. 20, 2223). 
Хто такий Святий Дух? Окрім того, що 
це є Третя Особа Божа, Святий Дух — 
це Той, хто дає примирення з Богом. 
І перш за все ми повинні пам’ятати, що 
священик у сповіді не є вашим суддею, 
а є адвокатом.

— Чи може священик кричати на 
людину під час сповіді?

— Бувають такі випадки, коли свя
щеник кричить під час сповіді. З мо
ральної точки зору, ніхто не має права 
кричати, адже немає людини без грі
ха. Христос казав: «Хто з вас без грі
ха, нехай перший кине в неї камінь». 
Добрий пастир, наголошую на слові 
«доб рий», ніколи не буде кричати. 
Але, звичайно, бувають такі моменти, 
коли сповідник підвищує голос, бо він 
також є людиною, в певний момент 
може не проконтролювати свої емоції.

— Ще з юних років ми знаємо про 
п’ять умов доброї сповіді, а також 
про те, що до сповіді потрібно готу-
ватись. Однак буває таке, що, зай-
шовши до храму та побачивши свя-
щеника в сповідальниці, хочеться 
посповідатись саме в цей момент, 
не готуючись. Чи варто так чинити?

— Це залежить від самого каянни
ка. Людина мусить пам’ятати про ці 
п’ять умов доброї сповіді. Людина не 
може йти спонтанно. Така ситуація 
припускається тільки у випадку, коли 
ви в безвихідній ситуації. Коли така 
людина приходить до сповіді, сповід
ник повинен допомогти віднайти той 
внутрішній мир та спокій і тоді нала
штувати відкрити свою душу перед 
сповідником. Де є найбільше виявле
на Божа любов та милосердя? Саме 
в сповіді. І це необхідно допомогти 
зрозуміти людині, щоб звільнитись від 
тягара гріха. Кажете, що чисто випад
ково зайшов до церкви. Але випадко
востей не буває! Господь провадить 
людину, скеровує її на шлях істини 
й добра, хоч вибір залишається за
вжди за нами. Пам’ятайте: сповідь — 
це не влада сповідника над каянни
ком, це влада Господня, яку Бог дав 
сповідникові.

— І на завершення, Ви, як сповід-
ник з багаторічним досвідом, може 
порадите якусь молитву, яку могли б 
відмовляти люди, щоб звільнитись 
від страху сповіді, та, добре підго-
тувавшись, все-таки посповідатись.

— Прошу пам’ятати, що кожна мо
литва є сильною, але раджу також 
молитися до Духа Святого, щоб він 
просвітив нашу душу та розум. Щоб 
в Дусі Святому вчинити це примирен
ня. Але варто пам’ятати, що не варто 
зловживати Божим милосердям, тому 
потрібно вкласти в душу людини розу
міння про те, хто такий Бог і кого ми 
перепрошуємо за наші уступки. І коли 
в людини приходить це глибоке усві
домлення, з’являється також і бажан
ня виправитись та більше не грішити. 
Але наслідок гріха є завжди присутній. 
Це спокуса згрішити знову. І потрібно 
мати силу її побороти. Звідки береться 
ця сила? Це освячуюча ласка, яку лю
дина отримує після Тайни Сповіді та 
Святого Причастя.

І на завершення ще раз наголошую, 
що священик розпочинає і завершує 
сповідь в ім’я Святої Трійці, не в ім’я 
своє, а в ім’я Боже. І ця тайна є запе
чатана і знана тільки трьома: Богом, 
священиком та каянником. 

Розмовляла Віра БІЛА.

Наша світлиця

Вісті з парафій

Не йду до сповіді,  
бо боюсь!

Наближається одне з найбільших свят церковного року — Різдво Христове. 
В той час, коли люди заклопотані тисячами справ, щоб належно підготуватись 
до свята, Церква закликає до одного: не головне, чи до свят буде чистою ваша 
оселя, найголовніше — щоб була очищена душа! 

13 грудня у свято св. апостола 
Андрія Первозванного до одно-
йменного храму УГКЦ в м. До-
лина завітали хлопці та дівчата, 
які носять ім’я славного апос-
тола Андрія. Загалом, праців-
ники міської ради зафіксували 
рекорд міста Долини у кількості 
66 Андріїв та Андріан в одному 
місці в один час.

Рекорд «Андріїв»
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Найперше, варто зазначити, що 
Українська ГрекоКатолицька Церк
ва не є байдужою до того, що дієть
ся у Православній Церкві України. 
«Ми вболіваємо над їхніми поділами 
і вітаємо все, що можна зробити для 
їхньої внутрішньої єдності», – зазна
чає Предстоятель УГКЦ. Натомість 
«для УГКЦ, – наголосив Блаженніший 
Святослав, – з наданням автокефалії 
нічого не зміниться. Але ми будемо 
шукати всі можливі шляхи, в дусі еку
менічної концепції нашої Церкви, для 
досягнення єдності між усіма христи
янами, між усіма частинами Київської 
Церкви Володимирового Хрещення». 
15 липня у Зарваниці духовний лідер 
грекокатоликів, коментуючи процес 
надання томосу Православній Церкві, 
заявив: «Ми, як грекокатолики, вва
жаємо це внутрішньою справою Пра
вославної Церкви».

Українська ГрекоКатолицька Церк
ва є східною Католицькою Церквою 
свого права та перебуває у злуці зі 
Святим Апостольським Римським 
Престолом, а видимим знаком цієї єд
ності є Євхаристійне сопричастя з Па
пою Римським. Предстоятель УГКЦ 
бере участь у синодах Католицької 
Церкви, неодноразово зустрічається 
зі Святішим Отцем тощо.

Під час однієї такої зустрічі Бла
женніший Святослав ще раз висловив 
Святішому Отцеві позицію УГКЦ щодо 
переговорів, які ведуться між Право
славними Церквами та Константи
нопольським Патріархатом у справі 
зцілення поділів й об’єднання укра
їнського православ’я: «Ми позитивно 
оцінюємо зусилля щодо подолання 
поділу в українському православ’ї 
відповідно до древньої засади salus 
animarum lex suprema est. Одночас

но вважаємо ці процеси внутрішньою 
справою православної сторони і в 
жодному випадку не втручаємося в ці 
процеси й не беремо участі в їх про
веденні».

«Ми переконані, що світська влада 
повинна забезпечувати необхідні умо
ви для вільного розвитку усіх Церков 
у нашій державі та неприпустимо з її 
боку трактувати будьяку Церкву як 
державну». Натомість Папа Франциск 
подякував  Українській ГрекоКато
лицькій Церкві за її мучеництво «як 
ісповідь християнської віри та сві
доцтво того, що намісник апостола 
Петра має особливу місію служіння 
єдності між християнами». Він запев
нив свою підтримку УГКЦ і висловив 
вдячність за її динамічний розвиток й 
екуменічну відкритість.

У ході підготовки до надання 
автокефалії УПЦ можна було почути 

й фейкові новини про втручання УГКЦ 
у цей процес. Це, зокрема, йдеться 
про вислови  митрополита Російської 
Православної Церкви Іларіона 
Алфеєва про те, що УГКЦ лобіює  
об’єднання православних, щоби потім 
усіх «навернути в унію». Після таких 
наклепів в черговий раз потрібно було 
спростовувати  неправдиві виснов
ки Російської Православної Церкви, 
які є одним з багатьох інструментів 
гібридної війни в Україні.

Отож, Українська ГрекоКатолиць
ка Церква схвально відгукується про 
помісну Православну Церкву з огляду 
на єдність християн, яка виявляється 
у двох завданнях.

Перше завдання стосується 
«заповіту» Христа. Йдеться за мо
литву Христа в Гестиманському саду 
про єдність між Його учнями (Йо. 
17,11). «Це є ганьбою для християн

ства, що ті, які проголошують любов 
до Христа, любов до ближнього, не 
любляться взаємно, не можуть знай
ти згоди. Тому кожен реальний крок 
до поєднання – велика радість для 
християн», – зазначає  Владика Бо
рис Гудзяк, Єпископ Паризької єпархії 
св. Володимира. Варто зазначити, що 
представники УГКЦ неодноразово бе
руть  участь у Міжнародній змішаній 
комісії Католицьких та Православних 
Церков з богословського діалогу  зад
ля крокування до єдності.

Друге завдання має локальний 
характер. На переконання  Глави 
УГКЦ, ми мусимо разом дбати про 
добро нашої держави, а відтак шука
ти шляхів до відновлення первинної 
єдності Київської Церкви, як це було 
1030 років тому. Це – наше завдан
ня як християн, як спадкоємців цього 
Хрещення.

У свою чергу, гостьовий на
уковий співробітник Інституту 
східнохристиянських студій ім. Ми
трополита Андрея Шептицького 
Анатолій Бабинський вказує  на два 
виміри такого шляху. «З одного боку, 
ці взаємини мають всі шанси стати 
більш плідними, оскільки нова Церква 
є визнаною тепер Константинопольсь
ким патріархатом і вочевидь з часом 
розпочне свою участь у екуменічному 
діалозі з Католицькою Церквою. Це 
відкриває більше можливостей для 
такого ж діалогу на локальному рівні 
між ПЦУ і УГКЦ, який може мати те
пер офіційний характер».

Саме єдність Київської Церкви 
поособливому має значення, адже 
пов’язана також з Апостольським 
переданням. Два роки тому владика 
Венедикт Алексійчук, єпарх Чиказь
кий, у одному з інтерв’ю зазначив, що 
УГКЦ репрезентує Церкву першого 
тисячоліття. Він обґрунтовує це без
перервним Апостольським наступ
ництвом, яке збережено в УГКЦ. «Від 
Володимирового хрещення цю нероз
ривну тяглість має тільки Українська 
грекокатолицька єрархія. Право

славна єрархія, яку тепер маємо в 
Україні, походить щойно з 1620 року, 
коли Єрусалимський патріарх Тео
фан ІІІ на прохання гетьмана Петра 
Сагайдачного висвятив для право
славних нових єпископів. А це вже 
зовсім інакша гілка передання, це вже 
не передання з часів Володимирово
го хрещення, яке в дійсності є тільки 
у грекокатоликів. Звичайно, це не 
є для нас привід для гордості, лише 
факт історичний», – зазначив Влади
ка Венедикт.

Отець і Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав наголошує, що єдність 
і відчуженість між християнами є 
наслідком гріха. Зони відчуження і 
розколів не пролягають лише через 
межі християнських конфесій, вони 
пролягають через наші серця, людські 
стосунки, відчуження, гріховне 
відчуження людини від Бога. «Як нам 
сьогодні не стати перед Боже обличчя 
і не подякувати за те, що зціляє тіло 
багатостраждального українського 
народу? Як нам не подякувати за ті 
дари, які Він нам сьогодні уділяє, як 
нам не подякувати, що допомагає 
нам долати зони відчуження?!», – 
переконує  Глава УГКЦ.

Отож, надіємося, що факт ство
рення єдиної Православної Церкви 
України дасть свої плоди єдності, 
миру та спільних зусиль на шляху до 
духовної єдності українського народу. 

Прес-служба osbm.in.ua

Актуально!

УГКЦ і творення 
помісної 
Православної 
Церкви в Україні

Пропонуємо огляд основних думок представників УГКЦ щодо ство-
рення єдиної Православної Церкви в Україні.
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Церковний комітет, хор, спільнота «Ма
тері в молитві», вівтарна дружина та всі 
парафіяни храму Різдва Пресвятої Бого
родиці м. Тисмениця вітають з днем Анге
ла свого пароха

о.-митр. Миколу ПОНАЙДУ.
Всечесний отче, при
йміть від нас найкращі 
побажання добра, 
миру, злагоди та бла
гополуччя, а також 
земний уклін за не
втомну працю, повагу, 
щире й добре серце, 
за велику любов, яку 

Ви випромінюєте. Нехай Господь та Пре
чиста Діва Марія дарують Вам здоров’я 
тілесне, міцність духовну, благодать та 
довголіття, душевний спокій і всеблагих 
успіхів у Вашій самовідданій праці в Гос
подньому винограднику.

R R R R R

Парафіяни, церковний комітет, хор, мо
литовні спільноти церкви св. Арх. Михаїла 
с. Вовчинець ПівнічноЗахідного деканату 
вітають з днем Ангела

о. Миколу ЛУЖНОГО.

Всечесний отче! Прийміть щирі слова 
привітань в знак великої поваги й любові 
до Вас, як духовного провідника. Бажаємо 
заступництва Ангелахоронителя, міцного 
здоров’я, достатку, миру та злагоди, щоб 
Ви й надалі впевнено і мудро спрямову
вали спраглі душі на дорогу спасіння. Гос
поднього благословення, опіки Пречистої 
Діви Марії для Вас і родини на довгий вік, 
на многії літа!

R R R R R

Парафіяни та спільнота «Матері в мо
литві» каплички св. Андрія Первозванно
го м. Калуш вітають з днем Ангела свого 
пароха

о. Миколу КРУШЕЦЯ 
та його сина Миколку.

Всечесний отче, при
йміть найкращі поба
жання міцного 
здоров’я, щастя і Бо
жого благословення. 
Хай Ваше серце буде 
зігріте теплом люд
ської вдячності та 
шани, кожен день буде 

осяяний високим злетом душі, а добре са
мопочуття та гарний настрій стануть запо
рукою Вашої праці. Благословення й опіки 

Пречистої Діви Марії та Миколаячудо
творця над Вами та Вашою родиною.

R R R R R

Всечесного отця-декана  
Миколу ЦИМБАЛІСТОГО

вітають з днем Ангела 
парафіяни та спільно
та «Матері в молитві» 
с. Нараївка Більшівців
ського деканату. Бажа
ємо насамперед за
ступництва Вашого 
покровителя Святого 
Миколая. Ви є справ

жнім його послідовником: ревним, жертов
ним, добрим, прикладом молитовності та 
готовності робити великі справи на благо 
Церкви та її людей. Нехай Ваш вогонь ні
коли не гасне, а з роками лише прибавля
ється і дарує все більше світла!

R R R R R

Отець Петро Коваль, о. Кшиштоф Па
насовець зі своїми парафіянами, дяк Бог
дан Капко, Руслан Осташук, Роман Федо
рович вітають з днем Ангела та храмовим 
святом священиків та парафіян сіл Гошів 
і Тисів Болехівського деканату

о. Миколу КУКА ЧСВВ, 
о. Миколу АНДИБУРА, 

дяка Миколу ЦЕКАЛОВСЬКОГО, 
а також регента хору церкви 

св. Ап. Петра і Павла м. Болехова

Андрія МЕЛЕНЯ.
Нехай Господь та Пречиста Діва Марія 

завжди оберігають Вас від усіх негараздів, 
дарують Вам здоров’я тілесне і міцність 
духовну, благодать та довголіття, душев
ний спокій та рясних ужинків у Вашій са
мовідданій праці в Господньому виноград
нику. На многії і благії літа!

R R R R R

Парафіяни грекокатолицької церкви 
св. о. Миколая с. Черніїв Лисецького дека
нату вітають із 80річчям старшу сестрицю

п. Марію ТКАЧИШИН.
Ваші роки — то Ваш скарб, їм ціни немає,
Кожен рік багато варт, всі про це ми знаєм.
Вашу мудрість знаєм ми,  
  цінимо Ваш досвід,
Шани в Вас поміж людьми і пошани досить.
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід,
Отож прийміть найкращі побажання
Здоров’я, щастя та багато літ!

Вітаємо!

Серед читців цікавими були най
молодші учасники Софія Петрук 
з Підгір’я, якій 4 рочки, та п’ятирічний 
Василько Херманчук з Порогів; віршо
вану композицію дарували присутнім 
сестрички з Порогів Марія та Вален
тина Молод, написану їхньою мамою, 
вірші також читали Евеліна Домська, 
Вероніка Сікора та Христина Рудяк із 
с. Кривець. 

Співану поезію представив фоль
клорний колектив Солотвинського БК 
«Краснополля», а також цікаву компо
зицію виконували дитячий вокальний 
колектив Солотвинського БДтаЮТ (ке
рівник Ярослава Купчак). Одним з кра
щих був вокальний квінтет УПЦ св. 
Архистратига Михаїла з с. Іваниківка 
(регент Мар’яна Гаргат). Цікаві пісенні 
дарунки зробили дует «Double story» 
з Дзвиняча, квартет вокальної студії 

«Звук сонця» БК (керівник 
Руслана Херманчук) та дитя
чий вокальний ансамбль Со
лотвинської ДМШ, який впер
ше вийшов на сцену під ке
рівництвом Ірини Печарської. 
Та найчисельнішими були ко
лективи з села Яблунька, ди
тячий вокальний ансамбль зі 
Старуні (керівник Ганна Уман
ців) та хор Ластівецького НВК 
(керівник Ірина Печарська). 

Кожен номер прозвучав 
поособливому, адже звуко
оператором нашого дійства 
була людина, яка вболівала за кож
ного учасника, це музикант, любитель 
духовної музики Мирон Рогацький. Ко
жен учасник отримав диплом, а також 
подарунки, які забезпечили заступник 
голови ОДА Ярослав Паранюк, депу
тат обласної ради ЛесяМарія Рудик 
та п/п Дмитро Климів (селищний рес
торан «Пектораль»). На фестивалі 

свої творчі роботи на духовну темати
ку представили вишивальниці селища 
Наталя Бойчук, Наталя Паньків, Окса
на Семак та Марія Сікора.

Ми кажемо вам: до наступної зу
стрічі на регіональному молодіжному 
фестивалі духовної пісні та поезії.

Прес-служба Солотвинського 
деканату.

Саме Боже Милосердя покликало 
матерів спільноти до святого місця. 
Адже це — земля свята, бо зродила 
Блаженного священномученика Ми
колая Чарнецького. Додам від себе, 
що зродила вона великого сина укра
їнського народу, мученика за Христо
ву віру. Найважчою Хресною дорогою 
для о. Миколая було перебування 
в концтаборах Мордовії (Росія).

Вже одинадцять років спільнота 
«Матері в молитві» збирається що
неділі в храмі, випрошує в Бога лас
ки в різних наміреннях. Матусі підво
дять очі до Небесної Неньки і просять: 
«О Маріє, Мати Божа і наша добра 
Мати, молися за нас до Ісуса».

Прегарний приклад і запал у всьому 
подає ревнителька спільноти — мама 
і бабуся Катерина Зубач. Це з її добро
ти та підтримки міського голови відбу

лась проща в с. Сема
ківці. А перед тим були 
паломництва до Гоше
ва, Погоні, Маріямполя.

Дві години безпе
рервної молитви, роз
повіді о. Юрія Саса 
про святого Йосафата 
Кунцевича (того дня 
вшановували його 
пам’ять) привели нас 
до новозбудованої 
церковці св. Миколая 
Чарнецького. Понад 
40 матерів входили до 
Божого храму, схиля
ючи свої коліна перед 
мощами Блаженно
го, просячи допомоги 
в потребах. Зустрів 
усіх парох о. Василь 

Скрипка, уродженець цьо
го села, і запросив єднатись 
у Божественній Літургії. 

Слово отця про блаженного 
Миколая ми слухали, затаму
вавши подих. Оглянули реліквії, 
які зберігаються в храмі. А від 
себе подарували мешканцям 
Семаківців духовні твори «Веди 
нас, Маріє, веди!» та «Молитва 
матерів — свята». А в дар от
римали трапезу під відкритим 
небом. Спільне чаювання з бу
тербродами від семаківських 
матерів, теплі задушевні роз
мови, питаннявідповіді зігріли 
того дня серця усіх. 

Вразили нас свідчення 
зцілень, отриманих за посе
редництвом Блаженного Мико
лая. Оксана Обідович приїхала 

сюди аж з м. Рівне, щоб допомогти 
однорічній онучці, якій лікарі не могли 
встановити діагноз, а дитина марніла 
на очах. Коли повернулась додому, 
то застала немовля здоровим. Ганна 
Роздольська з Тернопільщини дяку
вала блаж. Миколаю Чарнецькому за 
те, що син перестав заїкатись. Родина 
із смт. Лисець замовила аж 12 Служб 
Божих у цьому храмі, бо наслідки хво
роби їхньої дитини були жахливі. Рівно 
на 12ий день лікарі повідомили, що 
син цілком здоровий. Родина Артишів 
приїхала сюди аж з Києва, щоб бла
гати про допомогу. Таких свідчень 
у Семаківцях чимало.

Дорога до ІваноФранківська була 
встелена співаною молитвою на 
вервиці, посиленим проханням до Го
спода за хворого однорічного Рости
слава, який перебуває в комі, за ону
ків та правнуків, за мир та кращу долю 
України.

Ганна, 
учасниця прощі. 

м. Івано-Франківськ.

Фестивалі

Свято духовної пісні

Останньої неділі листопада спільнота «Матері в молитві» храму Матері Божої Неустанної Помочі при мо-
настирі св. Йосифа м. Івано-Франківська здійснила паломництво в с. Семаківці Городенківського району.

Миколай Чарнецький покликав нас

Нещодавно у Солотвині Богородчанського району відшумів III-ій 
регіональний молодіжний фестиваль духовної пісні «Під небом 
Господнім». Протягом трьох годин глядачі переглянули близько 30 
сценічних виступів, у яких взяли участь понад сотню юних талан-
тів Богородчанщини, зокрема солісти: Наталя Гогільчин (Манява), 
Володимира Вірстюк, Ірина Пащак, Вікторія Раковецька та Вале-
рія Яремчук (Пороги); Олег та Іванна Дем’янюки (Солотвин), Діана 
Проць (Богородчани), Яна Волочій (Дзвиняч), Роман Гуменяк (Рако-
вець), Мар’яна Савчин (Маркова), Мар’яна Кімачук (Міжгір’я). 
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український греко-католицький часопис

Діва Марія

Покірною і Пресвятою,
Оздобленою для чеснот,
Прийшла Марія з добротою 
У світлі неземних висот.

Марія Діва — Божа Мати.
Її Дитятко — Божий Син,
Який ніс хрест на місце страти,
То нашу грішність двигав Він.

Марія Діва — Церкви Мати,
Бо у кивоті там Дитя 
Для світу хоче дарувати 
Дорогу вічного життя.

Марія Діва — наша Мати,
Яка обняти хоче всіх,
Щоб у молитвах спопеляти 
Гарячим Серцем зло і гріх.

І Неба, і землі Цариця,
Марія Сина просить знов,
Щоби засяяла зірниця,
Яку запалює Любов.

Богдан СІМКІВ.

З поетичного блокнотаДля призадуми

Притчі

Неправильно
 � Взяти пробу крові 
 � Вибачати сина
 � Я вибачаюся
 � Вибрати депутатів до ради
 � Він гарно виглядає 
 � Виглядали на рівні 
 � Такою виглядала розмова 
 � Виголосити рівноправність 

Правильно
 � Провести забір крові
 � Вибачати синові
 � Вибачте мені
 � Обрати депутатів до ради
 � Він має гарний вигляд
 � Були на рівні
 � Така була розмова
 � Проголосити рівноправність

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

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

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.

Правильний підхід
На уроці християнської етики діт

кам дали завдання: пройти лабіринт 
з Марією та Йосифом. 

Ось як малий Миколка знайшов ви
рішення проблеми! 

Часто ми штучно ускладнюємо собі 
дороги! Думаю, Бог хоче простоти!

(Світлина та коментар  
їмості Марини Товт).

Небо за бали
Одна добра християнка опинилась 

перед дверима до Неба. Була 
стривожена. Святий Петро ласкаво 
прийняв її, але мовив: «Щоби ввійти 
до Раю, треба набрати сто балів». 

Жінка почала перелічувати: «Я 
була вірною дружиною ціле життя. На
магалась виховати похристиянськи 
своїх дітей. Не вповні вдалося це 
мені, але я зробила все, що змогла. 
Упродовж 22 років була катехиткою. 
Працювала на користь місії, допома
гала благодійній організації. Завжди 
намагалась добре ставитись до всіх, 
з ким мала справу — особливо до 
священика і моїх сусідів...». 

Коли зупинилась, щоб перевести 
подих, святий Петро сказав їй: «Маєш 
два з половиною бали». 

Вічна пам’ять!

Декан Солотвинський митр. прот. Дмитро Гірняк, священики та вірні дека
нату висловлюють щирі співчуття віцедекану Солотвинському прот. Воло
димиру Вишнівському з приводу відходу до вічності батька Івана.

Хай Всемилостивий Господь упокоїть душу покійного у місці світлому, міс
ці квітучому, де нема болю й зітхання, а життя безконечне!

Вічна йому пам’ять!

Для жінки це було тяжким ударом. 
Тоді знову взялася перелічувати: 
«Опікувалась своїми старими бать
ками, пробачала сестрі, яка свари
лась зі мною за спадщину. Ніколи не 
пропустила недільну Службу Божу, 
за винятком днів, коли народжувала 
дітей. Брала участь у богослужіннях 
і реколекціях під час Великого по
сту... Щодня молилася...».

Святий Петро сказав їй: «Маєш 
три бали». 

Жінка впала у відчай. Як зможе 
набрати 100 потрібних балів!?  Пе
релічила вже найважливіше. Важ
ко буде знайти ще щось. Плачучи, 
тремтячим голосом мовила: «Якщо 
так, то можу лише покладатися на 
Боже мило сердя».

«Оце сто балів!» — вигукнув свя
тий Петро. 

Бруно ФЕРРЕРО.


