
Блаженний мученик 
Владика Іван Слезюк
2 грудня 2018 року виповнилося 
45 років з часу відходу до 
вічності підпільного єпископа 
Станіславівської Єпархії УГКЦ 
блаженного священномученика 
Івана Слезюка; 14 січня 2019 р. 
виповниться 123 роки з часу його 
народження.

Папа 
Франциск 
під час 
різдвяного 
послання 
«Urbi et Orbi» 
запевнив 
про свою 
молитву за 
Україну

28 грудня 1945 р.
в лікарні Лук’янівської 
тюрми у Києві упокоїв-
ся в Бозі Кир Григорій 
Хомишин — Єпископ 
Станіславівський. Бла-
женний. Місце похован-
ня Єпископа Григорія 
Хомишина не встанов-
лене. 

1 січня 2019 р.
виповнюється 110 ро-
ків від дня народжен-
ня Степана Андрійови-
ча Бандери, українсько-
го політичного діяча, 
ідеолога і теоретика, 
провідного діяча укра-
їнського національно-
визвольного руху 1930-
1950-х рр. Народився 
в с. Старий Угринів те-
пер Калуського району 
Івано-Франківської об-
ласті. 

2 січня 1917 р.
народився Богдан Лон-
чина — український 
громадсько-релігійний 
діяч, голова Українсько-
го Патріархального сві-
тового об’єднання, про-
фесор. Батько Владики 
Гліба Лончини.

3 січня 1843 р.
в селі Смереко-
вець Ясельського по-
віту на Лемківщині 
(Польща) народився 
Юліян Пелеш — греко-
католицький церковний 
діяч і богослов, єпис-
коп Станіславівський, 
Перемиський, Самбір-
ський і Сяноцький.

«Цей рік 
показав, що 

українці 
навчилися 

перемагати»

Предстоятель УГКЦ від-
значив, що у 2018 році 
Українська Держава 

змагалася за те, щоб гідно обо-
ронити свою незалежність. «Із 
сумом констатую, що віддали 
своє життя за нашу свободу і не-
залежність понад сто наших сол-
датів і воїнів. Близько восьмисот 
зазнали поранень», — сказав 
Блаженніший Святослав.

Архієрей нагадав, що 25 лис-
топада відбулася агресія Ро-
сійської Федерації щодо наших 
моряків. «Ми сьогодні особли-
во вболіваємо за долю наших 
хлопців, які потрапили в полон. 
Ми закликали вірних і духовен-
ство до окремої посиленої мо-
литви за Україну. Бо в декотрих 
областях України ми живемо 
у воєнному стані. Про це треба 
пам’ятати», — наголосив Глава 
Церкви.

Водночас Блаженніший Свя-
тослав із жалем відзначив, що 
українці очікували більш сер-
йозних кроків нашої держави 
і влади в боротьбі з корупцією. 
Ми вітали створення цього анти-
корупційного суду. Але, на жаль, 
серйозних зрушень у цьому на-
прямку не відбулося.

Закінчення на стор. 2

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

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

Вісті Архієпархії

Митрополит Володимир 
з працівниками курії  
підбили підсумки року стор. 2

Життєві історії

Не нарікай,  
а дій! 
  стор. 4

Актуальне інтерв’ю

Нові горизонти  
богослов’я 
  стор. 5

Поради лікаря

Взимку  
будьте здорові! 
  стор. 7

Благослови, Боже, нас на Новий рікБлагослови, Боже, нас на Новий рік
Дорогі Друзі,
ось знову стоїмо перед дверима, 
які відкриють новий часовий відлік 
нашого земного буття. Новий 2019 
рік... «З Новим роком, з новим щас-
тям!», — лунатимуть незабаром щи-
росердечні побажання як в Україні, 
так і по всьому світу. 

«Як новий рік зустрінеш, так його 
і проведеш», — хтось жартує, а хтось 
і насправді вірить, що момент зустрі-
чі новоліття мав би забезпечити нам 
гарантований добробут в новому 
році. Звичайно, що для практикую-
чого християнина таке трактування 
є неабиякою нісенітницею. Але й їй 
можна знайти логічне пояснення. 
Наше земне життя проходить в про-

сторі та часі. Щодо останнього, то 
тут є насамперед минуле, яке нам 
вже більше не належить, хіба що 
спогади, історія та її аналіз. Є й май-
бутнє, яке нам ще не належить, і не-
відомо, скільки того земного майбут-
нього нам належатиме. І є теперішнє, 
тут і тепер, яке з’єднує минуле з май-
бутнім з такою швидкістю, що не раз 
ми не встигаємо озирнутися, як тепе-
рішнє вводить нас з минулого у май-
бутнє. Проте кожен усі ці три етапи 
поєднує у свій спосіб... Хтось — вті-
каючи від, можливо, трагічного ми-
нулого, не аналізує прожитого часу 
і прив’язує себе більше до просторо-
во-астрологічних чинників, надаючи 
їм мало чи не магічних властивостей.

Продовження на стор. 3

стор. 6

Слово Глави Церкви Цей тиждень в подіях

стор. 3
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«Вода бо, що Я дам йому, стане в ньому джерелом води, 
яка б’є в життя вічне»  (Ів. 4, 14).
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В засіданні взяли участь усі відді-
ли Курії, голови Комісій та працівники 
Митрополичого трибуналу. Вітаючи 
присутніх, Митрополит Володимир по-
дякував працівникам за їхню працю.

«Мусимо розуміти, що один Влади-
ка дуже мало міг би доброго зробити, 
а тому все, що маємо, — це резуль-
тат нашої спільної праці. Наша праця 
якраз полягає в тому, щоби якнайкра-
ще послужити Богові та нашим ближ-
нім», — вважає Владика Володимир.

Після цього відбулося представлен-
ня підсумків 2018 року. Їх спільно з Ми-
трополитом представив Віце-економ 
Архієпархії прот. Віталій Максимів.

Серед головних 
цьогорічних досягнень 
можна виділити:

 � Візити Блаженнішого Святослава 
на Прикарпаття, яких в цьому році 
було чотири.

 � Проведення двох сесій Синоду Іва-
но-Франківської Митрополії.

 � Проведення літніх таборів «Кані-
кули з Богом» в урочищі Підлюте, 
в яких взяли участь 921 дитина, 
з них 42 — із пільгових категорій.

 � Здійснено 37 пастирських візита-
цій Митрополита по парафіях Архі-
єпархії.

 � Відбулася 21 зустріч працівників 
курії з священиками деканатів.

 � Проведення 44 канонічних візитації 
на парафіях Івано-Франківської Ар-
хієпархії.

 � Здобуття державної ліцензії для 
Івано-Франківської Академії Івана 
Золотоустого.

 � Продовжилася ліцензіатська про-
грама з канонічного права, де на-
вчається 20 студентів.

 � Відкриття храму у м. Волноваха.
 � Діяльність «Школи християнського 

аніматора».
 � Проведення з’їзду економів УГКЦ 

та двох семінарів від «Реновабіс» 
для працівників фінансових відді-
лів структур УГКЦ.

 � Стажування працівників Архієпар-
хіального управління за кордоном.

 � Чисельні візити делегацій з-за кор-
дону.

 � Відкриття Архієпархіальної релігій-
ної крамниці в приміщенні видав-
ництва «Нова Зоря».

 � Підготовка приміщень клініки св. 
Луки та Католицької школи-гімназії 
св. Василія Великого до зими.

 � Реконструкція 5-го поверху готелю 
«Станіславів» та реколекційно-ка-
техитичного центру урочище Під-
люте.

Опісля до присутніх з вітальними 
словами звернулися Судовий вікарій 
Архієпархії митр. прот. Степан Бала-
гура та Синкел у справах духовенства 
та священичих родин митр. прот. Олег 
Каськів. 

У своєму слові о. Степан окрес-
лив основні цілі найближчих років, 
а це справа катехизації та євангелі-
зації. «Нашим головним завданням, 
як Курії, є й надалі дбати за спасіння 
душ — це першочергова мета», – на-
голосив о. Степан.

В свою чергу, о. Олег Каськів поді-
лився спогадами про функціонуван-

ня курії в ще недавні роки. «Сьогодні 
мені дуже приємно, що основа нашо-
го Архієпархіального управління — це 
молоді професіонали. Це тішить і дає 
надію на світле майбутнє нашої Архі-
єпархії», — зазначив Синкел у спра-
вах духовенства та священичих ро-
дин.

На завершення зустрічі Митропо-
лит Володимир ще раз подякував усім 
працівникам за успішну працю та по-
бажав натхнення й надалі ревно здійс-
нювати своє служіння.

Прес-служба  
Івано-Франківської Архієпархії.

«Цей рік показав, що 
українці навчилися 
перемагати»

Закінчення. Початок на стор. 1

«Дуже драматичною, — вва-
жає Предстоятель УГКЦ, — стає 
сьогодні масова еміграція людей 
з України. Це теж одна з тематик, 
на яку наша Церква звертає вели-
ку увагу, розуміючи, як непросто 
творити гідні обставини та умови, 
щоб люди могли лишатися у своїй 
країні і тут працювати. Але також 
ми намагалися зрозуміти, яким 
чином супроводжувати наших лю-
дей, зокрема молодь, у нових кра-
їнах, де вони починають осідати».

Загалом Глава Церкви оці-
нив прогрес у державі на трійку 
з плюсом. «Хоча є надія. Цей рік 
показав, що українці навчилися 
перемагати. Навчилися розпочи-
нати певні справи і доводити їх до 
кінця», — вважає Блаженніший 
Святослав.

Водночас Предстоятель заува-
жив, що наша Церква цього року 
пережила дуже бурхливий розви-
ток. Ми посвятили багато храмів 
у Центральній, Південній, Східній 
Україні. Відбувається, за його сло-
вами, позитивний динамізм мирян-
ської активності в нашій Церкві.

Департамент інформації УГКЦ.

Напередодні дня Святого Мико-
лая його помічники з Калусько-
го християнського благодійного 
фонду «Любов і Милосердя — 
Карітас», що діє при церкві св. 
Архистратига Михаїла, до піз-
нього вечора відвідували до-
мівки міських діток, які втра-
тили батьків, або ж сім’ї яких 
перебувають у скрутних жит-
тєвих обставинах. Три десятки 
калуських дітей вони обдару-
вали радістю великого христи-
янського свята, а також солодо-
щами, фруктами, іграшками та 
одягом. 

— Ці подарунки від Святого Мико-
лая — то доля кожного парафіяни-
на, — каже декан Калуський митро-
форний протоієрей Михайло Бігун, 
з благословення якого протягом трьох 
тижнів серед парафіян тривав збір 
коштів. — А також посильної праці за-
сновників цього фонду — о. Василя та 
о. Івана Бігунів — і голови спілки ка-
толицької молоді, що діє при нашому 
храмі, Олега Савки. 

Ми старалися принести в домівки 
цих дітей все те, що вони замовили 
в листах до Святого Миколая, — каже 

о. Василь. – Щиро дякуємо за допо-
могу доброчинцям і жертводавцям, 
які долучилися до благодійної акції 
«Миколай тебе не забуде», і Калусь-
кій міській раді — за сприяння. Вдячні 
також директору міського центру соці-

альних служб для сім’ї, дітей і молоді 
Галині Дидич — за інформаційно-ме-
тодичну підтримку.

Дарія ОНИСЬКІВ, 
прес-секретар Товариства 

парафіяльних волонтерів, м. Калуш

Вісті Архієпархії

Вісті з парафійСлово Глави Церкви

18 грудня Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Владика 
Володимир Війтишин провів робочу зустріч з працівниками Архі-
єпархіального управління.

Митрополит Володимир з працівниками 
курії підбили підсумки року

Калуський «Карітас»  
подарував свято потребуючим дітям
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(Продовження, поч. на стор. 1)
«Засмучує мене нечестя тих, ко-

трі спостерігають за днями, ворожать 
і думають, що коли перший день ново-
го року і цього місяця вони проведуть 
в утісі та веселощах, то й цілий рік бу-
дуть проводити так само», — сказав би 
сьогодні св. Йоан Золотоустий, неодно-
разово повторюючи це і своїм сучасни-
кам. Видно, що ці вірування баламути-
ли розум людей ще у IV столітті. І хоч 
маємо з тих часів стрімкий науковий 
і цивілізаційний поступ, та все ж і далі 
вони баламутять не одного. 

Цьому неабияк сприяє наша лінь, 
небажання мислити і брати відпові-
дальність за власне життя на себе. 
Значно простіше перекласти цю 
відповідальність на гороскопи чи 
на щось іще. Наприклад, на рух зі-
рок, фатум і їхні поєднання. Тому-
то так численними астрологічними 

прогнозами напередодні нового року 
бомбардують нас, намагаючись спря-
мувати нашу віру у протилежний від 
Бога бік.

У християнстві, беручи до уваги усі 
три відрізки часу, ми, звичайно, аналі-
зуємо насамперед минуле. Підбиває-
мо певні підсумки, вивчаємо помилки. 
І таким чином не пророкуємо, але пла-
нуємо наше майбутнє. Плануємо його 
не зухвало, а з Богом і в Бозі. Підкрі-
плюючи наші плани щирою молитвою 
до Святого Духа, щоб наші плани і по-
станови співпадали з волею Божою. 
А ще ми підкріплюємо наші плани сло-
вом «метаноя» — покаяння. Розро-
бленням нової програми нашого жит-
тя, зміни нашого мислення і поведінки 
у світлі Христового вчення. Тому також 
і ми, християни, можемо сміливо при-
вітати один одного тим же привітан-
ням: з новим роком, з новим щастям! 

Адже проаналізувавши старий рік, 
ми маємо змогу посповідатися, щиро 
просити у Бога прощення і неодмінно 
отримати його. Таким чином, новий рік 
перед нами розстелиться немов кра-
сива снігова перина. Біла, чиста! На 
ній ще немає жодних слідів. І в великій 
мірі саме від мене залежатиме, якою 
вона буде в кінці року. Так, на ній по-
являться не лише мої сліди, а також 
сліди і моїх ближніх. Інколи, на жаль, 
ці сліди бувають і брудними, може на-
віть дуже брудними від скорумповано-
го суспільства... Але й тут справжній 
християнин не розчаровується, він 
діє за гаслом: зміни себе і світ зазнає 
змін! Зрозуміло, що всього світу нам 
змінити не під силу, але радіус моїх 
стосунків у новому році може перетво-
ритися на маленький рай на землі.

«І що ж, нам вдасться зовсім не грі-
шити в новому році?», — запитаєте 
ви себе після такого рішення створи-
ти рай навколо себе. Ні, на жаль, гріх 
до нас, як злодій, закрадатиметься 
і в новому році, бо на землі після пер-
шого гріхопадіння наших прародичів 
ведеться постійна духовна боротьба 
між добром і злом. Тому-то вже апос-
тол Павло ділився такими роздумами: 
«Знаю бо, що не живе в мені, тобто 
в моїм тілі, добро: бажання бо добро 
творити є в мені, а добро виконати, 
то — ні; бо не роблю добра, що його 
хочу, але чиню зло, якого не хочу» 
(Римл. 7:18-19).

Але той, хто спланує собі новий рік 
з Богом у молитві та прийнятті нової 
програми, в «метаноі», в постійному 
покаянні, не буде більше постійною 
жертвою гріха, але радше борцем зі 
злом. Звичайно, не завжди вдається 
бути переможцем. Але, навіть згрі-
шивши, така людина відразу розумі-
тиме, що вона опинилася далеко не 
в нормальному способі життя і завжди 

буде готовою змінити свою ситуацію, 
а в сповідальниці її завжди чекатиме 
люблячий Батько.

Така людина, аналізуючи своє ми-
нуле, яке їй більше не належить, пере-
живатиме теперішнє, тут і тепер, так, 
яким би вона хотіла бачити своє май-
бутнє, яке їй ще поки що не належить. 
Така «метаноя» — нова програма, 
буде передсмаком нового щастя не 
лише в новому році, але входженням 
у вічне щастя з Богом і в Бозі. 

Роки невпинно біжать, але прийнят-
тя нової програми життя, яку приніс 
нам Христос, пригадує нам, що ми ві-
чні. І саме Святі Тайни Покаяння та 
Євхаристії є сходинками до сопричас-
тя з Господом. Хто житиме Христом, 
той житиме життям вічним і того Гос-
подь воскресить після смерті задля 
нового життя (пор. Йо. 6, 53-54).

Тому, дорогі наші читачі, які вірно 
були разом з нами протягом ціло-
го року, що минає, хочемо щиро Вам 
побажати, щоб у новому році вам не 
забракло щастя та часу. Часу — на-
самперед для Бога, для наших рідних, 
близьких, знайомих і для всіх тих, кого 
Господь посилатиме нам на нашому 
шляху. Нехай усі вони будуть для нас 
відблиском ікони Божої, адже кожна 
людина створена на образ і подобу 
Божу! Будуймо любов, мир та єдність 
у нашому народі. А в цьому всьому 
поставмо Бога на перше місце, а все 
інше нам додасться! І лише в такому 
контексті насамкінець можемо повно-
цінно повторити класичне побажання: 
з новим роком, з новим щастям! А ще 
краще: в новий рік — з Богом!

З молитовними новорічними поба-
жаннями —

о. Іван СТЕФУРАК,
головний редактор, 

та уся редколегія.

Під час Святої Літургії митрофорний 
протопресвітер Борис Гобир зачитав 
грамоту від Отця і Глави УГКЦ Бла-
женнішого Святослава, згідно з якою 
за ревну працю для Божої слави та 
добра Церкви, жертовне священиче 
служіння, а також з нагоди святкуван-
ня 1030-ї річниці хрещення України па-
роха отця Богдана Куриліва іменовано 
митрофорним протопресвітером та 
уділено право носити митру.

У часі проповіді Митрополит Во-
лодимир звернувся до всіх присутніх 
з пастирським словом, в яко-
му звернув особливу увагу на 
життя і діяльність святого Ми-
колая.

На завершення Літургії Ми-
трополит Володимир привітав 
усіх парафіян церкви святого 
Миколая с. Ямниця з храмо-
вим празником та 85-річчям 
завершення будівництва хра-
му, 30-річчям повернення цер-
ковної громади у лоно УГКЦ. 
Також Архієрей висловив щирі 
побажання митрофорному 

про то пресвітеру Богдану Куриліву, що 
відзначає 20-ліття душпастирства на 
посаді декана Єзупільського прото-
пресвітеріату, бажаючи йому й надалі 
старанно служити Господеві у Христо-
вому винограднику.

Завершилася урочиста Свята Лі-
тургія спільною молитвою за Україну 
«Боже великий, єдиний» за участю 
духовенства, вірних та національного 
заслуженого академічного народного 
хору України імені Григорія Верьовки.

Повідомив о. Ярослав РОЖАК.

Папа побажав братерства «між 
людьми кожного народу й культури», 
між «людьми відмінних ідей, але здат-
них взаємно шанувати та вислухати 
одні одних», між людьми різних ре-
лігій», адже «Ісус прийшов об’явити 
Боже обличчя всім, хто Його шукає». 

Слово редактора

Голос Церкви З життя Архієпархії

В новий рік – 
з Богом!

Нагорода за ревну працю
19 грудня у с. Ямниця Єзупільського деканату відбулося урочисте 
святкування храмового празника святого Миколая Чудотворця. Цьо-
го дня Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Владика Воло-
димир Війтишин завітав на парафію, щоб розділити зі всіма вірними 
радість храмового свята та очолити Архієрейську Божественну Лі-
тургію разом з численним духовенством, яке прибуло на свято.

У своєму зверненні 
Святіший Отець зга-
дав і про Україну: «Не-
хай же Господь, Який 
народжується, прине-
се полегшення любій 
Україні, що з нетерпін-
ням прагне наново по-
вернути тривкий мир, 
який все ще запізню-
ється. Лише з миром, 
що шанує права кож-
ного народу, країна 
зможе піднятися після 
зазнаних страждань 

та відновити гідні життєві умови 
для своїх громадян. Запевняю 
свою близькість християнським 
спільнотам цього регіону та мо-
люся за те, щоб могли будуватись 
стосунки братерства та дружби».

За матеріалами Vaticannews.va

Папа Франциск під час різдвяного 
послання «Urbi et Orbi» запевнив  
про свою молитву за Україну
Опівдні, 25 грудня 2018 року, Глава Католицької Церкви з’явився 
у центральній лоджії ватиканської базиліки Святого Петра в су-
проводі кардинала-протодиякона Ренато Рафаелло Мартіно 
та кардинала Кевіна Джозефа Фарелла, Префекта Дикастерії 
в справах мирян, сім’ї та захисту життя. Після виконання італій-
ського та папського гімнів, Глава Католицької Церкви звернувся 
з традиційним посланням до Риму та всього світу.
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Василь Гук — людина-патріот, який 
пережив три окупаційних режими, ак-
тивно працював в УПА, понад два де-
сятиліття вчителював в українських 
школах. Він був активним діячем 
«Просвіти», «Руху», «Меморіалу», на-
писав чотири книги. З його ініціативи 
1964 року появився перший у Бого-
родчанському районі пам’ятник Тара-
су Шевченку, хоча до цього треба було 
докласти чимало зусиль.

За свою проукраїнську позицію Ва-
силь Гук відчув на собі всі тягарі лю-
дини, яка не відповідала тодішньому 
радянському стандарту. Він постійно 
шукав вихід для втілення національ-
ної ідеї, незважаючи на всі старання 
тодішньої влади її вбити у зародку.

 У 1973 році нова хвиля репресій 
проти інтелігенції прокотилася Украї-
ною. Не оминула вона й Василя Юрі-
йовича. Судили Василя Гука 5 червня 
1973 року. Підтримати свого вчителя 

прибули його учні. Проте це не звору-
шило слуг радянської феміди, школя-
рів навіть не впустили до судової зали. 
Як результат — 15 років за ґратами. 
Василь Гук ще довго відчував мо-
ральну підтримку 
своїх вихованців, 
а найбільше — 
читаючи і перечи-
туючи їхні листи 
в ув’язненні. По-
вернувся на бать-
ківщину аж у 1988 
році. 

З молитви та 
благословення 
о. Ореста Путька 
розпочався вечір 
пам’яті. На захід 
вшанування ви-
датного українця 
зібралися родичі 
Василя Гука, од-

нодумці, люди, які працювали з ним 
і розуміли його прагнення зробити рід-
ну землю незалежною. 

Його син Володимир поділився без-
цінними спогадами про батька та ви-

Колись одна людина дала мені 
пораду: «Навіть коли тобі важ-
ко — посміхайся, і світ до тебе 
усміхнеться, бо коли ти будеш 
плакати, він до тебе обернеться 
спиною». 

Сьогодні чуємо багато нарікань, та 
й ніби є за що. Жити стало важко, за-
робітної плати ні на що не вистачає, 
ціни на комунальні послуги підви-
щують з дня на день. Але якщо жити 
в такому дусі нарікань, то краще не 
виходити з дому, адже на кожному 
кроці знайдемо, що нас дратуватиме 
та не подобатиметься. Та чи повинні 
носити в собі весь той жаль? Ні, зви-
чайно. Саме для цього потрібні друзі, 
рідні, священик, з яким під час духо-
вної розмови можна поділитись свої-
ми болями й стражданнями. Проте, 
якщо ми не приймаємо порад, не ви-
слуховуємо настанов, не робимо щось 
для того, щоб ситуацію змінити на кра-
ще, то наше нарікання є просто без-
змістовним. Тоді ми повинні визнати, 
що нам подобається просто нарікати 
та відчувати себе жертвою. А ще я по-

мітила, що ті люди, які мають реальну 
причину для нарікань (важка хвороба, 
дійсно скрутне матеріальне станови-
ще), ніколи не нарікають і тішаться 
найменшими моментами щастя, які їм 
надсилає Господь.

У стінах редакції «Нової Зорі» я 
познайомилась з такою сонячною та 
оптимістичною молодою людиною — 
Світланою Тимчук, яка мала б на що 
нарікати, проте весь час вона посміха-
ється та жартує. 

Мешканці Івано-Франківська добре 
пригадують нещасний випадок, який 
трапився минулого року з 17-річною 
студенткою Прикарпатського універ-
ситету родом з Верховинщини під час 
відкриття міської ялинки. Петарда, яка 
відірвалась від феєрверка, потрапила 
в обличчя дівчині. На тому відкритті 
ялинки була і я. Власними очима ба-
чила той нещасний випадок та чула 
сирену швидкої допомоги, яка мчала 
на площу. Згодом люди розійшлися 
і всі поринули в вир щоденних справ 
та проблем. Вже протягом 2018 року 
в ЗМІ з’являлись повідомлення про 
важку травму, яку отримала студент-

ка, та результати лікування. Нещодав-
но серед юних студентів, які проходи-
ли практику в редакції газети «Нова 
Зоря», була й вона — весела, усміх-
нена, оптимістична. Тому я не могла 
втратити нагоди поспілкуватись з ді-
вчиною та довідатись, яким видався 
для неї цей рік.

— Світлано, чи не було у Вас яки-
хось нарікань на Бога, адже серед 
тисячі людей, які були тоді на площі, 
шматок феєрверку влучив саме у Вас?

— Я, мабуть, якась «щаслива» на 
таке і зізнаюсь, що схожі думки десь 
були. Але вже згодом, добре проана-
лізувавши ситуацію, можу сказати, що 
могло бути набагато гірше. Внаслідок 
травми в мене були зміщені кістки 
обличчя в певних місцях, тому лікарі 
змушені були вставляти пластини. От 
зараз, у лютому, лікарі будуть вийма-
ти ці пластини. Але, дякувати Богові, 
медики стверджують, що все добре 
зрослось і якихось проблем не мало б 
бути. Єдине, за чим жалкую, що в лю-
тому змушена буду пропустити прак-
тику на радіо, адже це для мене не-
абияк цікаво.

— На Вашій Фейсбук-сторінці Ви 
виклали світлину біля міської ялин-
ки з коментарем: «Минулого року не 
вийшло зробити фото біля ялинки. 
Цей рік вже трохи вдаліший…». Чи не 
важко було повертатись на те саме 
місце?

— Повертатись було неважко, адже 
майже нічого не пам’ятаю з того вечо-
ра. Пригадую, як починала знімати на 
телефон відкриття ялинки, а далі — 
все, пустота. Я думала, що після удару 
знепритомніла, але насправді мені роз-
повідали, що я піднялась і збиралась 
іти геть, а після приїзду швидкої нада-
вала медикам ще й свої особисті дані.

— В цей передріздвяний час що Ви 
могли б порадити людям, які зараз 
мають якісь випробування та тер-
піння, як, незважаючи ні на що, йти 
вперед?

— На мою думку, залежить саме від 
нас самих, як ми переживаємо якісь 
неприємності чи труднощі в нашо-
му житті. Потрібно пам’ятати, що все 

в житті минає. Якщо зараз щось не 
так, то згодом буде краще. А особис-
то я переконана, що думки матеріалі-
зуються. Якщо ви весь час нарікаєте, 
що у вас все погано, не чекайте нічого 
доброго від життя. Я переконана: все, 
що стається з нами, на краще.

— Але Світлано, у Вас влучив фе-
єрверк! Що ж тут може бути «на кра-
ще»?!

— Моя близька подруга, підтриму-
ючи мене весь цей період, переко-
нувала, що минуть роки і я зрозумію, 
що це трапилось не просто так. Я до-
тримуюсь цієї ж думки: все, що з нами 
трапляється, для чогось нам потрібно. 
Але мусить минути час, можливо, ба-
гато років, щоб це зрозуміти. Адже ві-
дома приказка каже: «Все, що нас не 
вбиває, робить нас міцнішими».

Розмовляла Віра БІЛА.

Пам’ять

Життєві історії

Краєзнавець, педагог, письменник
На початку грудня цього року з ініціативи громадсько-християнського руху «Клич» м. Івано-Франків-
ська у Народному домі «Просвіта» відбувся вечір-реквієм, присвячений пам’яті відомого краєзнавця, 
громадського діяча, педагога, письменника, ветерана УПА, політв’язня Василя Юрійовича Гука. 

словив сподівання на подальший 
поступ в єднанні українців. 

Слухали також колишніх колег по 
роботі, які відмітили особливу пра-
целюбність п. Василя і його постій-
не бажання вчитися й навчати. Улю-
блений його вислів щодо національ-
ної ідеї, визначений Ольгою Коби-
лянською: головне в національній 
ідеї — це бути ідеї і розвивати її. 

Вечір пам’яті відвідали відо-
мі співаки і музиканти, які своїми 
творчими патріотично-духовними 
доробками порадували присутніх. 
Зокрема, слухали пісні Народного 
артиста Михайла Кривеня, Заслу-
женого артиста Богдана Кучера, 
Галини Христюк, Богдана Доща. 
Неймовірні музичні твори виконала 
на скрипці Любов Литвинчук.

На закінчення вечора пам’яті 
своїми спогадами про п. Василя, 
як людину з великої літери, з по-
дячним словом виступив голова 
громадсько-християнського руху 
«Клич» Богдан Гоблер, який працю-
вав спільно з Василем Гуком для 
розвитку духовності й патріотизму 
в Україні. 

Світлана БІЛАС.

Італійський психолог й психо-
терапевт Сальво Ное під час 
загальної аудієнції 14 червня 
2017 р. зробив Папі Францис-
ку оригінальний подарунок, 
звістка про який облетіла різ-
ні засоби комунікації. 

Мова йде про табличку «Забо-
ронено нарікати», яку Святіший 
Отець повісив на вхідних дверях 
до свого апартаменту у ватикан-
ській резиденції «Дім святої Мар-
ти». На створення такої таблиці 
італійця надихнула проповідь Свя-
тішого Отця, в якій він однозначно 
засудив нарікання, пояснюючи, 
що вони «відбирають надію». 

Окрім того, на таблиці також 
під головним гаслом було напи-
сано: «Порушники будуть піддані 
синдромові жертви, наслідком 
чого буде пониження настрою та 
здатності вирішувати проблеми». 

Не 
нарікай, 

а дій!
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— Отче Олександре, розкажіть, 
будь ласка, якою є матеріальна 
база Академії, що Ви пропонуєте 
студентам, окрім навчання?

— До послуг наших студентів – но-
вий восьмиповерховий навчальний 
корпус, просторі коридори і комфортні 
аудиторії із сучасним мультимедійним 
обладнанням та зручними меблями, 
храм святого Йосафата, нова бібліо-
тека з унікальним фондом рідкісних 
видань XVІ-XIX століть, якому нема 
аналогів у регіоні, конференц-зали, об-
ладнані зони відпочинку і сучасні сан-
вузли, затишне кафе, спортивний зал.

Окрім того, ми започаткували про-
ект «Зустріч з цікавими людьми». 
В рамках цього проекту до нас запро-
шуються відомі артисти, спортсмени, 
громадські діячі, діячі релігійних ор-
ганізацій, науковці, політики, поети, 
письменники та інші впізнавані, кре-
ативні і впливові особистості. Зустрі-
чі відбуваються в невимушеній не-
формальній обстановці, під час яких 
наші гості розповідають про себе, про 
особливості своєї діяльності, ділять-
ся своїми думками щодо сфери, яку 
представляють, відповідають на за-
питання присутніх, демонструють свої 
таланти тощо.

У нас також проводяться презентації 
новинок літератури, презентуються нові 
мистецькі, літературні та інші проекти. 

Створюємо на базі бібліотеки сту-
дентський простір для дозвілля і не-
формального спілкування.

— Отче-ректоре, який кадровий 
склад професорсько-викладацько-
го колективу Академії, хто є Вашою 
командою?

— Наша команда — це науково-пе-
дагогічний колектив досвідчених креа-
тивних викладачів і науковців в галузі 
історії, богослов’я, мистецтвознав-
ства, політології, права, психології, фі-
лології, філософії та інших напрямків 
із дипломами навчальних і наукових 
закладів Австрії, Італії, Німеччини, 
Польщі, Словаччини, України, Хорва-
тії, Чехії та інших країн.

Проректор з навчально-методич-
ної роботи протоієрей Андрій Чор-
ненко є доктором філософії в галузі 
богослов’я, доцентом. Отець Андрій 
захистив докторську дисертацію у єди-
ному в світі академічному закладі в га-
лузі східного канонічного права — Пап-
ському Східному Інституті міста Риму. 

Проректор з наукової роботи Олег 
Білоус є політологом, фахівцем в га-
лузі державно-церковних відносин 

і проблем регіональної та міжнародної 
безпеки. Пан Олег захистив дисерта-
ційне дослідження в провідному укра-
їнському академічному закладі в га-
лузі політичних наук — Інституті полі-
тичних і етнонаціональних досліджень 
Національної академії наук України. 
Він також є радником міського голови 
Івано-Франківська.

Завідувач кафедри богослов’я про-
тоієрей Василь Гоголь є кандидатом 
наук з богослов’я, фахівцем в галузі 
літургіки та богословських дисциплін. 
Він успішно захистив дисертаційне до-
слідження, здобувши ступінь доктора 
богословських наук за спеціальністю 
«літургійне богослов’я» в Папському 
Східному інституті Риму. 

Завідувач кафедри соціально-гу-
манітарних дисциплін Руслан Деля-
тинський — кандидат історичних наук. 
Сфера його наукових інтересів — істо-
рія Станиславівської (Івано-Франків-
ської) єпархії, біографії окремих єпис-
копів і священиків, розвиток закладів 
богословської освіти і науки в Україні, 
він — автор понад 60 праць наукового, 
науково-популярного і науково-мето-
дичного характеру. 

— Отче-ректоре, а хто може стати 
студентом Академії?

— Студентом Академії може стати 
будь-яка особа, яка складе зовнішнє 
незалежне оцінювання з трьох пред-

метів: по-перше, з української мови 
і літератури; по-друге, з історії Украї-
ни; по-третє, на вибір – або з іноземної 
мови, або з географії. Також потрібно 
подати документи в приймальну комі-
сію Академії. 

26 січня 2019 року об 11:00 ми про-
водимо День відкритих дверей для 
ознайомлення наших потенційних 
студентів з Академією, її структурою, 
умовами навчання, професорсько-ви-
кладацьким складом та іншими осо-
бливостями. Тих, хто має намір глиб-
ше запізнатися з нашим навчальним 
закладом, будемо раді бачити в нас.

— А які ваші плани на майбутнє, 
перспективи Академії?

— Забігати наперед не хочу, лише 
зазначу, що на досягнутому ми зупиня-
тися не будемо. Адже перспективи та-
ких закладів, як наша Академія, з до-
свіду подібних структур бачимо, що є 
обнадійливими. Глибоко переконаний, 
що через деякий час ми зможемо го-
ворити про розширення і поглиблення 
нашої діяльності в напрямку органі-
зації наукових досліджень, підготовки 
фахівців, налагодження міжнародно-
го співробітництва та організації піз-
навально-просвітницької діяльності. 
Попереду у нас багато задумів і споді-
вань, які, надіюсь, з Божою допомогою 
здійсняться.

Роман ІВАСІВ

Для тих, хто зацікавився мож-
ливістю навчання в Академії, 

звертайтеся за адресою:  
м. Івано-Франківськ, 

вул.  Софрона Мудрого, 22.

Контактні телефони: 
відповідальний секретар 

 приймальної комісії 
Руслан Делятинський: 

+38 068 410 32 26;

заступник відповідального сек-
ретаря приймальної комісії 

протоієрей Василь Гоголь: 
+38 095 410 10 54.

Електронна пошта:  
vstup-ifa@ukr.net.

Актуальне інтерв’ю

Духовні роздуми

Любити самого себе… Щоб зрозуміти це поняття, найперше треба 
задуматися над тим, чим взагалі є любов. Одні кажуть, що любов — 
це сила, виражена в терпінні. Інші стверджують, що любов — це 
єдина річ, яку ми можемо подарувати, але все одно вона у нас за-
лишається. А хтось сприймає любов, як гори: долати їх важко, але 
відчуття перебування на вершині цього вартують. І справді, склад-
но вибрати якесь одне визначення цього надзвичайного почуття.

ЛЮБИТИ  
інших, як самого

Проживши не таке вже й довге жит-
тя, я усвідомила, що любов — це жерт-
ва. Але не жертва — як нарікання, не 
жертва — як взаємовигода, і тим біль-
ше не жертва — як обов’язок. Все про-
сто: я жертвую, бо я люблю. 

А тепер про любов до самого себе, 
яку часто плутають із самозакоханіс-
тю. Потрібно вміти чітко розмежовува-
ти ці дві речі. Даємо собі відповідь на 
два прості запитання. Перше: чи треба 
себе любити? Друге — за що себе лю-
бити? На перше однозначна відповідь: 
так. Колись почула дуже мудру фразу: 
«Ніхто не може дати те, чого сам не 
має». Якщо я не маю у собі почуття 
любові до себе, то чи можу її дарува-
ти комусь іншому? Це рівноцінно тому, 
щоб дарувати подарунок, взагалі його 
не маючи. Без відповіді залишилось 
друге питання: за що себе любити? 
Тут наведу приклад.

Йду вулицею і бачу безхатька. Про-
майнула думка: сидить тут, неприєм-
но пахне, краще б помився і знайшов 
роботу (і це в кращому випадку). Йду 
далі, бачу вуличного музиканта, і од-
разу виринає думка: нічого в житті не 

досягнув, невдовзі до безхатька 
приєднається. Раптом помічаю 
маму: бідну, неохайну, з дитиною 
у обдертому, старенькому візочку. 
А та дитина – справді гарна: зі світ-
лим волоссячком і глибокими голу-
бими очима. Перше, що спадає на 
думку: як у «такої» може бути така 
красуня-донька?

Однак пізніше роздумую: мож-
ливо, той безхатько мав родину, 
роботу і три вищих освіти, але він 
одного разу втратив все і не було 
кому подати йому руку підтримки. 
А музикант мріє про навчання, але 
у нього нема коштів для вступу 
і йому нізвідки чекати допомоги. 
Ну а та жінка мала вибір: робити 
аборт або ж подарувати життя ні 
в чому невинному немовляті…

Тому, перш ніж вирішувати, лю-
бити себе чи ні, подумай, кого ти 
любиш: себе — за свої вчинки, 
чи себе — як гарне відображення 
в дзеркалі…

Вікторія ГУРИНОВИЧ, 
студентка Прикарпатського 

університету. 

себе?

Нові горизонти 
богослов’я(Закінчення,  

початок у ч. 48)
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Споконвіку Церква була хорони-
телькою національної ідентичності 
свого народу. Вона віками підтриму-
вала сформовані традиції народу, ре-
лігійні й світські обряди, мову й куль-
туру. Цими властивостями володіла 
і наша Греко-Католицька Церква, яка 
свято берегла тисячолітні культурні 
надбання українського народу. Так 
було з давніх-давен і аж до часів ІІ сві-
тової війни.

Не цілих три передвоєнні роки 
(1939-1941) більшовицько-атеїстично-
го терору дали українському народові 
сотні мучеників, які всі ці роки, а потім 
ще впродовж десятиліть піддавались 
постійному фізичному та психологіч-
ному терору в численних концтаборах, 
на спецпоселеннях, в ганебних «пси-
хушках», в таборах Мордовії і Ворку-
ти. Але жоден греко-католицький Вла-
дика не зрікся своєї прадідівської віри. 
Десятки Владик і тисячі священиків, 
сотні монахів і монахинь не здреклись 
голосу свого сумління. Це був екзамен 
на стійкість людського духу.

А ті, які уникли ув’язнення, заслан-
ня і всіляких фізичних та моральних 
тортур, стали скелетом підпільної не-
скореної Української Греко-Католиць-
кої Церкви. Саме ця Церква, як ніяке 
інше церковне згромадження, дала 
багато мучеників за Христову віру, які 
своїм подвижницьким життям, свої-
ми нелюдськими терпіннями вписали 
не одну сторінку в літопис Христової 
Церкви. 

Фактами з життя Владик, священи-
ків, монахів і монахинь, а також про-
стих мирян, які загинули мученицькою 
смертю за Христову віру, впродовж де-
сятків років займалась Апостольська 
Столиця. І як результат цієї наполе-
гливої й копіткої праці по вшануванню 
замучених слуг Божих, 24 квітня 2001 
року у Ватикані відбулося проголошен-
ня декретів мучеництва, героїчних чес-
нот та чуд 39 слуг Божих Української 
Греко-Католицької Церкви. Святий 
Престол офіційно визнав мучеництва 
27 українських греко-католиків, які за-
гинули під час комуністичного пере-
слідування УГКЦ. Ці дії Ватикану від-
кривають шлях до беатифікації (прого-
лошення блаженними) 29 українських 
мучеників і праведників. Церемонія бе-
атифікації відбувалася у Львові під час 
приїзду Святішого Отця Івана-Павла II 
в Україну в червні 2001 року.

Серед проголошених мучеників за 
віру Христову чільне місце посідають 
Владики, що є вихідцями з нашої об-
ласті, або жили й працювали в Стані-
славській (Івано-Франківській) області. 
Серед них:

1. Владика Миколай Чарнецький, 
народився в с.Семаківці на Городен-
ківщині, був професором Духовної се-
мінарії в Станіславі, а потім — Апос-
тольським Візитатором на Волині.

2. Владика Григорій Хомишин, на-
родився на Тернопільщині, був при-
значений ректором Духовної семінарії 
у Львові, а потім — Єпископом Стані-
славської Єпархії.

3. Владика Йосафат Коциловський, 
народився на Лемківщині, призначе-
ний професором богослов’я Стані-
славської Духовної семінарії. 

4. Владика Симеон Лукач, народив-
ся в с. Старуня Богородчанського ра-
йону, викладач морального богослов’я 
в Духовній семінарії в Станіславі.

5. Владика Іван Слезюк, народився 
в с. Живачів Тлумацького району, був 
Єпископом Івано-Франківської Єпархії.

Після проголошення Блаженни-
ми наших мучеників за віру постало 
питання про перепоховання їх тлін-
них останків з громадських цвинтарів 
в церковні крипти з усіма належними 
їм почестями. 

Першим Блаженним мучеником 
у нашій області, тлінні останки якого 
були ексгумовані, а потім і перепо-
ховані в крипті Катедрального собо-
ру Святого Воскресіння, був Владика 
Іван Слезюк, з біографією якого варто 
познайомитись більш детально. 

Народився Іван Слезюк 14 січня 
1896 року в с. Живачів Тлумацько-
го району Івано-Франківської області 
в заможній селянській сім’ї. Закінчив 
сільську школу, Коломийську гімназію 
і Станіславську духовну семінарію.

В 1923 р. висвячений на священика 
Єпископом Григорієм Хомишиним.

У березні 1945 р. о.Іван Слезюк ви-
свячений на єпископа Григорієм Хоми-
шиним, а в червні 1945 р. заарешто-
ваний на 10 років. Відбував покарання 
у Воркуті і в Сибірі. В листопаді 1954 р. 
повернувся до Івано-Франківська і був 
Єпископом Івано-Франківської Єпархії 
до липня 1962 р., коли був заарешто-
ваний вдруге разом з Владикою Симе-
оном Лукачем на 5 років тюрми і 5 ро-
ків заслання.

Був Єпископом Івано-Франківської 
Єпархії 13 років (з 1954 по 1962 роки 
і з 1968 по 1973 роки). А відбував по-
карання в тюрмі за віру впродовж 
15 років (з 1945 по 1954 роки і з 1962 
по 1968 роки).

Звільнившись з ув’язнення в листо-
паді 1968 року, зразу ж висвятив о. Со-

фрона Дмитерка на Єпископа, який 
з 1973 р. (після смерті Владики Івана 
Слезюка) по 1997 роки (до виходу на 
пенсію) був Єпископом Івано-Франків-
ської Єпархії.

Проживав Владика Іван Слезюк 
в м.Івано-Франківську по вул. Дніпро-
петровській, № 22 (зараз вул. Січе-
славська, 22).

Помер 2 грудня 1973 р. в м. Івано-
Франківську і був похований на місце-
вому цвинтарі по вул. Куйбишева (те-
пер вул. Степана Бандери).

Причина смерті — в посмертній до-
відці: тромбоз судин головного мозку, 
атеросклероз. 

Із свідчень Владики Софрона 
Дмитерка про священномученика 
Кир Івана Слезюка: «Як оповідав сам 
покійний, його закрили в окремому ізо-
льованому приміщенні, ніхто до нього 
не приходив. Там він просидів дві го-
дини. Після цього сказали йому: «Ви 
вільні, можете йти». Після того Вла-
дика відчув головокружіння, тіло не-
мов лихоманило, шкіра пекла. Сестри 
св. Вінкентія, які обслуговували його, 
сказали також, що Владика повер-
нувся з бесіди з почервонілим облич-
чям, почувався дуже стомленим, зліг 
у ліжко і до двох тижнів помер. Була і є 
підо зра, що в КДБ його опромінювали, 
щоб у такий спосіб позбутися ще одно-
го уніатського єпископа». 

Реабілітований обласним судом 
м. Ів.-Франківська аж через 19 років 
після повернення із заслання, тобто 
26 лютого 1992 року. 

Ексгумація проведена 29 жовтня 
2001 року судово-медичним експер-
том-криміналістом Івано-Франків-
ського обласного бюро судово-ме-
дичних експертиз Левицьким Омеля-
ном Романовичем і оформлена «Ак-
том судово-медичного дослідження 
№ 160/3700-МК» від 19.11.2001 р.

На підставі дозволу Івано-Фран-
ківської міської санітарно-епідемі-
ологічної станції від 19.10.2001 р. 
№  01-23/1170 та розпорядження 

міського голови м.Івано-Франківська 
п.Зіновія Шкутяка від 25.10.2001 р. 
№ 570-р., правлячим Єпископом Іва-
но-Франківської Єпархії проф., д-ром 
Кир Софроном Мудрим, ЧСВВ, було 
видано Декрет № 41 про проведення 
ексгумації тлінних останків Владики 
Кир Івана Слезюка на міському цвин-
тарі м.Івано-Франківська по вул. Куй-
бишева і перенесенні їх до Катедраль-
ного собору Святого Воскресіння 
в м. Івано-Франківську. 

Для проведення ексгумації Бла-
женного Мученика Владики Кир Івана 
Слезюка правлячим Єпископом Кир 
Софроном Мудрим, ЧСВВ, створена 
комісія, до складу якої ввійшли: отець-
мітрат Микола Сімкайло (голова ко-
місії), канцлер єпархії о.Володимир 
Чорній (заст. голови комісії) і члени 
комісії: о.Сергій Знак, о.Борис Гобир, 
о.І.Пелехатий, о.Никодим Гуралюк та 
судово-медичний експерт-криміналіст 
Омелян Левицький. Ексгумація при-
значена на 29.10.2001 р.

Перед початком розкопок отці — 
члени комісії прочитали коротку мо-
литву з проханням до Господа Бога 
успішно і щасливо розпочати роботи 
по перепохованню Владики Івана Сле-
зюка. Після цього голова комісії отець-
мітрат Микола Сімкайло уділив благо-
словення на плідну працю і дозволив 
розпочати розкопки. Безпосередньо 
перед початком роботи судово-медич-
ним експертом-криміналістом Омеля-
ном Левицьким було проведено па-
норамне й вузлове фотографування 
могили Владики Кир Івана Слезюка.

На глибині 1,2 м від поверхні землі 
виявлено домовину довжиною 1,8 м, 
з напівзітлілих дощок з м’якої породи 
деревини. Віко і бокові стінки домо-
вини частково прогнили і місцями за-
пались. Дно домовини збереглось за-
довільно. Після зняття віка і бокових 
стінок домовини в ній виявлено по-
ховання людини в положенні на спині, 
руки схрещені на грудях, яка одягнена 
в довгий священичий одяг (реверен-
ду) чорного кольору. На грудях вияв-
лено фрагменти фелону з металевою 
застібкою і великий нагрудний хрест. 
На голові покійного був ковпак з тов-
стого щільного сукна чорного кольору. 
На ногах – добре збережені шкарпет-
ки із синтетичної тканини темно-сіро-
го кольору та суконні кімнатні тапочки 
чорного кольору на гумовій підошві 
темно-сірого кольору, які також добре 
збереглися. 

Омелян ЛЕВИЦЬКИЙ, 
судово-медичний експерт-криміналіст. 

(Закінчення в наступному числі).

(2 грудня 2018 року виповнилося 45 років з часу відходу до вічності підпільного єпископа Станіславів-
ської Єпархії УГКЦ блаженного священномученика Івана Слезюка; 14 січня 2019 р. виповниться 123 роки 
з часу його народження)

Воскреслі мученики України

Блаженний мученик  
Владика Іван Слезюк

В соборі Святого Воскресіння м. Івано-Франківська зберігаються мощі  
Блаженного Владики Івана Слезюка
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Багато хто вже побував у лікаря 
в цю холодну пору зі скаргами на не-
жить, кашель, першіння в горлі, пога-
не самопочуття, підвищення темпера-
тури тіла. Вище перелічені симптоми 
можуть свідчити про ГРВІ. Збудники 
хвороби — віруси, які передаються по-
вітряно-крапельним шляхом при спіл-
куванні, кашлі, чханні.

Часто підхопити вірус можна у міс-
цях великого скупчення людей, зо-
крема у маршрутках, супермаркетах, 
а часом — навіть на роботі. Діти час-
тіше приносять таку інфекцію з садоч-
ків, шкіл та гуртків. Що ж робити, коли 
з’явились перші симптоми нездужан-
ня? 

Слід залишатися вдома і дотриму-
ватися постільного режиму протягом 
усього температурного періоду, оскіль-

ки грипозне захворювання є великим 
навантаженням на серцево-судинну 
систему. Варто пити більше рідини, 
щоб вивести токсини з організму, які 
утворюються під час інфекційного за-
хворювання.

Найправильнішим рішенням буде 
звернутись до вашого сімейного ліка-
ря для того, щоб виключити інші па-
тології ЛОР-органів чи легень. Само-
лікуванням займатись не варто, адже 
при кожній патології лікування різне. 
За рекомендаціями знайомих не вар-
то приймати жарознижуючі препарати 
при температурі тіла нижче 38,5 С. 

Для того, щоб вберегти себе від ін-
фікування респіраторними інфекція-
ми, необхідно:

• не обмежувати себе в прогулянках 
на свіжому повітрі;

• здійснювати провітрювання і во-
логе прибирання приміщень із засто-
суванням дезінфекційних та миючих 
засобів;

• дотримуватись раціонального 
харчування з великою кількістю свіжих 
овочів та фруктів;

• застосувати неспецифічні модуля-
тори імунітету, а саме: часник, цибу-
лю, відвар шипшини, вітамінні препа-
рати, зокрема вітамін С, який містить-
ся у чорній смородині, цитрусових та 
квашеній капусті;

• не переохолоджуватись, проводи-
ти часте миття рук;

• при необхідності використовувати 
марлеві пов’язки, які через кожні 4 го-
дини необхідно змінювати.

Вакцинація
Найефективнішим засобом про-

філактики грипу є вакцинація. Опти-
мальний час введення вакцини був 
на початку осені. Хто не встиг зроби-
ти, щеплення рекомендують робити 
і в більш пізні терміни — впродовж 
усього сезону грипу. Всупереч поши-
реному міфу, вакцинація не ослаблює, 
а, навпаки, підсилює здатність організ-
му протистояти грипу. Імунітет після 
введення вакцини формується через 
7-14 днів. За рекомендацією ВООЗ 
для забезпечення максимального за-
хисту від вірусів, циркуляція яких очі-
кується саме цього сезону, щорічно 
змінюється штамовий склад вакцин.

Антибіотики
Не варто самостійно вживати анти-

біотики, адже з’являється привикання 

до різних груп препаратів і при потре-
бі вони можуть виявитись недієвими. 
Порадою сусідки, якій дуже допомагає 
якийсь препарат, потрібно нехтувати, 
бо вам може зашкодити. Краще пити 
чай з малини, узвари з фухофруктів. 
Але якщо подразнене й червоне гор-
ло, то цитрусові та дуже гарячі напої 
не можна вживати, адже подразнен-
ня збільшиться. Не експериментуй-
те з власним здоров’ям та здоров’ям 
своїх близьких! 

Отже, щоб бути здоровими, 
потрібно: 

• збалансоване харчування;
• пити достатньо води;
• адекватні фізичні навантаження;
• вести здоровий спосіб життя;
• загартовуватись;
• дотримуватись режиму сну — 

7-8 годин на добу.

Анкета для батьків
1. Чи варто звертатись до фармацев-

та за порадою щодо лікування? 
(Так. Ні.)

2. Чи можна при ГРВІ приймати анти-
біотики? (Так. Ні.)

3. Чи можна дітям відвідувати освіт-
ні заклади з кашлем та нежитем? 
(Так. Ні.)

4. Чи можна приймати жарознижуючі 
препарати, якщо температура тіла 
нижче 38,5? (Так. Ні.)

5. Чи варто провітрювати приміщення, 
якщо вдома хтось хворіє? (Так. Ні.)

6. Чи потрібно пити велику кількість рі-
дини при ГРВІ? (Так. Ні.)
Відповідь. Якщо на перші чотири 

запитання ви відповіли «ні», а  на два 
останні «так», то ви — свідомі батьки, 
які дбаєте про здоров’я своїх дітей.

Розмовляла Юлія БОЄЧКО.

На світлині: Степанія Варунків під 
час лекції в Центрі підтримки сім’ї

R R R R R

Парафіяни церкви Вознесіння Гос-
поднього та св. Арх. Михаїла с. Угри-
нів Лисецького деканату вітають із 
40-річчям від дня народження

о. Олега ЗАЛЕСЬКОГО.
Хай Господь сто-
рицею обдаровує 
Вас за мудру нау-
ку, щиру розраду, 
за вміння вселяти 
в наші душі віру, 
любов до Бога 
і ближнього. Бажа-
ємо Вам міцного 

здоров’я, радості, опіки Матері Божої, 
заступництва Ангела-хоронителя.

Поради лікаря

Вітаємо!

подбавши завчасно, 16 грудня прове-
ли благодійний ярмарок, а на вилучені 
кошти придбали багато подарунків для 
дітей-сиріт.

Яскравим і незабутнім було свято 
«Вже надходить ніч чарівна», яке діти 
провели у храмі Усіх святих містечка 
«Калинова Слобода» та в Катехитич-
ному центрі Архікатедрального Со-
бору Воскресіння Христового м. Іва-
но-Франківська. Під час виступу були 
пісні, танці, багато теплоти й радості. 
За це святий Миколай обдарував дітей 
солодкими подарунками.  

18 грудня 2018 року поїздкою до 
Івано-Франківського Центру соціаль-
но-психологічної реабілітації дітей за-
вершився благодійний проект. 

Сповнені радістю, діти разом зі свя-
тим Миколаєм та його помічниками 
завітали до дитячого центру. Всі хви-
лювались, бо робили таку добру спра-
ву вперше. Ні дітям, ні їхнім батькам 
не були перешкодою ані білі кучугури 
снігу, ані втома, ані холод, бо всі розу-
міли, що творять добро. В особливий 
спосіб долучилися до акції батьки ді-
тей із спільноти. Хтось випікав смачні 
пряники, щоб пригостити дітей-сиріт, 
хтось приніс пакунки з одягом, книж-
ками, а хтось — з іграшками та фрук-
тами.

А скільки радості подарував святий 
Опікун тим дітям, які через складні 
життєві обставини відчувають брак 

Благодійність

Благодійний проект «Святий Миколай прийде до кожного» реалізо-
ваний дитячою спільнотою «Добре серце», що діє на парафії Усіх 
святих містечка «Калинова Слобода» та на парафії Воскресіння 
Христового. Він складався з ІІІ етапів: організація і проведення бла-
годійного ярмарку для збору коштів на подарунки дітям-сиротам; 
святковий виступ; поїздка до дітей-сиріт.

звичайного людського тепла, спіл-
кування, добра!

«Сьогодні святий Миколай, за-
вдячуючи нашим маленьким тру-
дівникам з добрим серцем, пода-
рував радість і надію тим, хто цьо-
го потребує найбільше, — сказав 
о. Микола Фреїшин, звертаючись 
до дітей спільноти. — Хай ніколи 
ваші серця не стануть черстви-
ми і байдужими. Хай подароване 
вами добро повертається до вас 
сторицею».

о. Микола ФРЕЇШИН.

Щоб втілити його в життя, діти — 
учасники спільноти — багато потруди-
лися. Впродовж місяця разом із бать-

ками під орудою керівника спільноти 
Ірини Фреїшин виготовляли новоріч-
ний та різдвяний декор. Добре про все 

Святий Миколай  
має своїх помічників

Взимку не хворіти!
Інфекції дихальних шляхів… Як вони виникають і як з ними боротись? Коли варто звертатись до ліка-
ря? Отож, як не захворіти, а коли вже підхопили вірус, то як швидко його позбутись, радить викладач 
кафедри фізіології Івано-Франківського Національного медичного університету Степанія Варунків. 
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український греко-католицький часопис

Оголошення

ОХОРОНА 
ХРАМІВ

Встановлюємо за 1 день 
безпровідну охоронну сигналізацію 
без використання кабелів.
Підключаємо на пульт охорони або 
оповіщення по дзвінку чи СМС.

096 463 19 95 050 338 98 40
desa.net.ua

ТЕПЛІ КИЛИМКИ 
ДЛЯ ОПАЛЕННЯ ХРАМІВ

Нагріваються до 40°С за 30 хв.
Ширина 55 або 105 см, довжина до 
400 см. Потужність 220 Вт/м2.
Прорезинений ковролін з двох 
сторін. Можливий вибір кольору.

098 727 05 42 095 056 92 35
teploline.com.ua

Для призадуми

Оголошення

Пожертви

Неправильно
 � Щомісячник видається  
жіночою організацією

 � Вони видають себе  
чи не єдиними захисниками 

 � Виділив п’ять хвилин
 � Вижимати соки 
 � Визивати лікаря 
 � Визволяти трудові ресурси 
 � Змушена була визнати Україну як 
незалежну державу 

 � Серед них головними  
можна визначити 

Правильно
 � Щомісячник видає  
жіноча організація

 � Вони виставляють себе  
чи не єдиними захисниками

 � Приділив п’ять хвилин
 � Видавлювати (вичавлювати) соки
 � Викликати лікаря
 � Вивільняти трудові ресурси
 � Змушена була визнати Україну 
незалежною державою

 � Серед них як головні  
можна визначити

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

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

В Новому році будьмо єдині!

Дякуємо за підтримку
Редакція газети «Нова Зоря» висловлює щиросердечну подяку 
своїм читачам, небайдужим християнам, які регулярно підтри-
мують наш греко-католицький часопис, складаючи свої щирі по-
жертви на розвиток газети. 

Метою даної ініціативи є плекання 
культури відзначення Різдва без шко-
ди для Божого створіння — природи, 
завдяки пропагуванню живих дерев 
як альтернативи зрубаним ялинкам. 

До кожної лісової красуні додається 
інструкція по догляду для того, щоб не 
наразити живе деревце на загибель. 
Навесні ялини будуть висаджені у від-
критий ґрунт біля храмів та шкіл, щоб 
радувати своєю красою людське око 
і ще багато років створювати святко-
ву атмосферу та робити навколишній 
світ більш чистим та здоровим. 

Висота ялинок — 80 см. 

В рамках природоохоронної ініціативи «Збережи ялинку» Бюро 
УГКЦ з питань екології пропонує мешканцям Івано-Франківська уні-
кальну можливість на час Різдвяних свят орендувати живі ялинки 
в горщиках. 

Замовити живу ялинку в горщи-
ку можна за тел.: 097 983 16 80

Зокрема, п. Василю КОСТІВУ, 
який другий рік поспіль надає зна-
чну фінансову допомогу на розви-
ток та розповсюдження газети «Нова 
Зоря»; Добродію з м. Івано-Франків-
ська, який передплатив п’ять примір-
ників газети «Нова Зоря» на 2019 р. 
для потребуючих і побажав залиши-
тись невідомим; п. Ользі БЕРЕЗОВ-
СЬКІЙ з м. Івано-Франківська; п. Іллі 
ЗАХАРЧУКУ з м. Івано-Франківська; 
спільноті «Матері в молитві». 

Молимося за всіх наших добро-
чинців, благаючи у Всемогутньо-

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

Свої пожертви на розвиток газе-
ти Ви можете надсилати на розрахун-
ковий рахунок редакції (вказаний на 
8-ій сторінці внизу), а також завітавши 
особисто за адресою: м. Івано-Фран-
ківськ, пл. Міцкевича, 5. 

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

Дякуємо всім, хто є друзями «Но-
вої Зорі»!




