
«До чоловіка 
грішника зайшов 
у гостину»

Період від Богоявління Гос-
поднього, коли Церква 
урочисто святкує таїнство 

Хрещення Ісуса в Йордані, і аж до 
Стрітення Господнього є особли-
вим і для священиків, і для вірних. 
Саме в цей період численні хрис-
тиянські родини приймають у сво-
їх оселях священиків, які прихо-
дять благословляти і окроплю-
вати помешкання свяченою, так 
званою «йорданською» водою. 
У простих розмовах між людьми 
можна почути різні думки щодо 
таких практик: дехто критикує, що 
священики йдуть на «заробітки», 
бо отримують за це пожертви; ще 
інші критикують той факт, що свя-
щеники залишаються у домах на 
обід чи на вечерю. Але одночасно 
є багато людей, які з нетерпінням 
чекають цього благодатного пері-
оду, коли у своїх оселях приймуть 
своїх душпастирів. Сьогодні я 
хочу поділитися декількома дум-
ками щодо пережитих душпастир-
ських відвідин.

Святе Євангеліє розповідає 
нам про різні випадки, коли Ісус 
відвідував своїх близьких: напри-
клад, євангелист Йоан (12, 1-11) 
говорить про те, що «шість днів 
перед Пасхою прибув Ісус у Ви-
танію» і вечеряв в домі Лаза-
ря разом з сестрами Марією та 
Мартою. Марта прислуговувала, 
а Марія «узяла літру мира зі щи-
рого нарду, вельми дорогого, по-
мазала ноги Ісуса й обтерла їх 
волоссям своїм». Цей жест Юда 
розкритикував і сказав: «Чому не 
продано це миро за триста ди-
наріїв і не роздано бідним?». 

Ще один уривок з Євангелії 
(Лк. 7, 36-50) розповідає нам, що 
Ісус прибув у дім фарисея Симона: 
«Аж тут жінка, що була грішниця 
у місті, довідавшись, що він був за 
столом у хаті фарисея, принесла 
алябастрову, повну пахощів, пло-
щинку і, ставши, вся у сльозах, 
коло ніг Ісуса ззаду, почала об-
мивати слізьми його ноги, потім 
волоссям своєї голови обтирати, 
та й цілувати ноги й мастити 
пахощами». Фарисей, господар 
дому, розкритикував у своїх дум-
ках жест  Ісуса, а Господь, знаючи 
його думки і серце й бажаючи його 
навернення, розказав йому притчу 
про двох боржників. 

Закінчення на стор. 2

Слово редактора

Служіння

Пенітенціарне  
душпастирство УГКЦ   
 стор. 4

Знаки часу

До християнського  
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Наше здоров’я

4 лютого — Всесвітній  
день боротьби  
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Видання Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ. Засноване 7 січня 1926 р. Б. Блаженним мучеником єпископом Григорієм Хомишиним.  
Відновлене 27 березня 1991 р. Б. ісповідником віри єпископом Софроном Дмитерком ЧСВВ

«Хочу розповісти вам один секрет. Перед тим, як іду на нічний відпочинок 
чи встаю вранці, я зустрічаюся з українцями… Ваш Блаженніший Святослав 
подарував мені ікону Пресвятої Богородиці в Аргентині. Я її привіз із собою 
до Рима. Він повернувся до своєї країни з Аргентини, а я мусив приїхати до 
Рима... Я щоразу молюся перед цією іконою Богородиці вранці та ввечері 
і закінчую молитву українською мовою».

Цим поділився Святіший Отець Франциск під час зустрічі з українськими 
мігрантами в греко-католицькому соборі Святої Софії в Римі 28 січня 2018 
року, куди прибув на запрошення Отця і Глави Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженнішого Святослава.  Стор. 2

український греко-католицький часопис

«Найбільший між вами хай буде як найменший, а наставник – як слуга»  Лк. 22, 26

Благословіть нас, Святіший Отче!
З великою радістю від імені всієї 
української громади в Італії, Україні 
та всьому світі я сердечно вітаю Вас 
у цій символічній українській базиліці 
Святої Софії в Римі. Ми вітаємо Вас 
з відкритим серцем, і відчуваємо 
себе зігрітими батьківською 
ласкою нашого отця, Святішого 
Отця, Наступника святого 
апостола Петра!

Продовження на стор. 2

Цей тиждень в подіях

Митрополит Володимир 
відвідав громаду села 
Угорники

У неділю, 28 січня, Архі-
єпископ і Митрополит 
Івано-Франківський Кир 
Володимир Війтишин 
з пастирським візитом 
відвідав громаду храму св. 
Юрія Переможця, що в с. 
Угорники. 

Продовження на стор. 2.

4 лютого
Неділя про блудного 
сина, згідно з рішен-
ням Синоду УГКЦ — це 
день особливої уваги 
до в’язничного служін-
ня, яке є пастирською 
турботою і молитвою 
за в’язнів, за всіх жертв 
злочину та за працівни-
ків пенітенціарної сис-
теми України.

4 лютого
Всесвітній день бороть-
би проти раку, проголо-
шений «Міжнародним 
союзом з боротьби 
з онкологічними захво-
рюваннями» — Міжна-
родним союзом проти 
раку або UICC. Мета 
цього дня в усьому сві-
ті — це підвищення обі-
знаності людей про рак 
як один із найстраш-
ніших і згубних захво-
рювань нашої сучасної 
цивілізації. 

6 лютого 
День безпеки в Інтер-
неті. З 2004 р. відзна-
чається у другий день 
другого тижня лютого 
в більш ніж ста краї-
нах і координується 
об’єднаною мережею 
Insafe/INHOPE, за під-
тримки Європейської 
комісії, а також 31-им 
національним центром 
забезпечення безпеки 
в Інтернеті по всій Єв-
ропі.

Секрет Папи Римського
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Рано-вранці на подвір’ї храму 
св. Юрія Переможця наймолодші 
учасники парафіяльного життя разом 
зі всією громадою та отцем-парохом 
Юрієм Труханом радо вітали Ми-
трополита Володимира. Настоятель 
спільноти запросив Владику очолити 

святкову Божественну Літургію, на 
якій всі спільно мали нагоду подякува-
ти Всевишньому за всі дари та ласки.

Роздумуючи над Божим словом під 
час проповіді, Митрополит поділився 
з при сутніми своїми думками щодо Хрис-
тової притчі про митаря та фарисея. 

«У цій притчі Ісус Христос застері-
гає нас, щоб ми не були гордими, за-
розумілими, щоб не думали про себе 
високомірно. Добра і чесна людина 
ніколи не буде зарозумілою і не буде 
погорджувати ближніми. Якщо ми 
справді заховуємо Божі заповіді, мо-
лимося, приходимо до церкви, це не 
наша заслуга, це — Божа ласка», — 
навчав Владика.

За словами проповідника, усім нам 
потрібно покори — ми не повинні ви-
носитися понад ближніми. Фарисей 
провинився тим, що вважав себе пра-
ведником та погорджував ближнім: 
«Я не такий, як оцей митар» (Лк. 18, 
11). Один Бог знає всі тайни людсько-
го серця.

«Може наш брат, сусід, приятель, 
ворог більше подобається Богові, ніж 
ми. Ми не можемо осуджувати наших 
ближніх. Каже Христос: «Не судіть, 
щоб вас не судили, бо яким судом 
судите, таким і вас будуть судити, 
і якою мірою міряєте, такою і вам 
відміряють» (Мт. 7, 1-2), — роздуму-
вав Кир Володимир.

Після Божественної Літургії у храмі 
відбулась гучна розколяда, якою вірні 
завершують різдвяні-новорічні свята 
та гучно прославляють народження 
нашого Спасителя. 

Прес-служба Архієпархії.

Ваше Блаженство, дорогий бра-
те Святославе, дорогі владики, 
священики, брати і сестри, я усіх 

вас сердечно вітаю і щасливий бути 
сьогодні разом з вами. Я дякую вам за 
вашу гостинність і за одвічну вірність, 
— вір ність Богові та наступнику Свя-
того Петра, — за яку вам неодноразо-
во довелось платити дорогою ціною.

Той факт, що сьогодні ми зібралися 
тут у братньому спілкуванні, спонукає 
нас подякувати також за багатьох тих, 
кого сьогодні немає поряд з нами, але 
які стали відображенням люблячого 
Божого погляду, зверненого на нас. 
Насамперед я хочу згадати ці три осо-
бистості: перша — це кардинал Слі-
пий, 125-річницю з дня народження 
якого завершуєте святкувати. Він хотів 
і збудував цю сповнену світла базилі-

ку, щоб вона стала яскравим пророчим 
знаком свободи в ті роки, коли ви не 
мали доступу до жодних святинь. 

Друга постать — це єпископ Чміль, 
який помер сорок років тому і похова-
ний саме тут. У моїй пам’яті залишаєть-
ся живим спогад про те, коли ще мо-
лодим хлопцем я прислуговував йому 
під час Божественної Літургії. Від нього 
я довідався про красу вашої Літургії, 
з його розповідей дізнався про живе 
свідчення віри, глибоко вистражданої 
і загартованої страшними атеїстичними 
переслідуваннями минулого століття. 

Третя особа — це кардинал Гузар, 
який був не тільки отцем і главою ва-
шої Церкви, але й провідником і стар-
шим наставником для багатьох людей. 

На шляху вашої римської громади 
міцним фундаментом є цей душпас-

тирський осередок. Разом з іншими 
українськими греко-католицькими 
громадами світу ви чітко передали 
свою пастирську програму у одному 
вислові: жива парафія як місце зустрі-
чі з живим Христом. Тут Бог чекає вас, 
щоб робити вашу надію все міцнішою, 
бо коли ми зустрічаємося з Господом, 
все долається надією на Нього. Я ба-
жаю вам, щоб ви завжди черпали тут 
поживу для земної мандрівки, втіху 
для серця, зцілення ран.

Я молюся, щоб у серці кожного 
з вас ніколи не згасала надія, але 
щоб відновлювалася відвага йти впе-
ред. Дякую вам від імені всієї Церкви, 
і усім вам та людям, яких ви несете 
у своїх серцях, уділяю своє благосло-
вення. І прошу вас, будь ласка, мо-
літься за мене.

Святіший Отче!
З великою радістю від імені всієї 

української громади в Італії, Україні 
та всьому світі я сердечно вітаю Вас 
у цій символічній українській базиліці 
Святої Софії в Римі. Ми вітаємо Вас 
з відкритим серцем, і відчуваємо себе 
зігрітими батьківською ласкою нашо-
го отця, Святішого Отця, Наступника 
святого апостола Петра!

Ваша Святосте! Наш народ вва-
жає Вас справжнім посланцем і бу-
дівником миру, − миру справжнього та 
справедливого. Цього миру так силь-
но прагнуть у нашій країні, яка вже 
чотири роки страждає від російської 

агресії, що спровокувала в Європі 
найбільшу гуманітарну кризу після 
Другої світової війни. Це справжня ві-
йна, жертвами якої є сотні тисяч за-
гиблих і поранених і яка змусила міль-
йони людей покинути свої домівки. 
Це війна, про яку забула міжнародна 
спільнота, проте вона щодня спричи-
няє нові втрати, зумовлені збройними 
сутичками; люди вмирають від голо-
ду і холоду, від жорстокої байдужості 
з боку сильних світу цього.

Ми вдячні Вам, що пам’ятаєте про 
наш народ у своїх молитвах, за гума-
нітарну акцію «Папа для України». 
Дякуємо за те, що Ви пробуджуєте со-

вість європейського континенту, роби-
те її чуйною до бідних, стражденних, 
мігрантів і жертв несправедливості. 
Дякуємо за те, що Ви стали для нас 
посланцем Благої вістки Христа, за 
те, що проголошуєте спасіння тим, 
хто відчуває відчай і безнадію. Дякує-
мо, що відвідали нас тут, у Римі! Спо-
діваємося, що цей візит є тільки пер-
шим кроком, добрим знаком Ваших 
майбутніх відвідин України!

Благословіть нас, Святіший Отче!
Із синівською пошаною, глибокою 

єдністю та найщирішими вітаннями 
у Христі —

† Святослав ШЕВЧУК.

Прошу Князя Миру, щоб замовкла зброя
СЛОВО СВЯТІШОГО ОТЦЯ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ В СОБОРІ СВЯТОЇ СОФІЇ У РИМІ

Благословіть нас, Святіший Отче!

Офіційно!

З життя Архієпархії

Слово редактора

Закінчення. Початок на стор. 1

Завершив її словами: «Проща-
ються її гріхи численні, бо багато 
полюбила». Своїм прикладом Ісус 
знову навчає, що треба відвідувати 
всіх людей, навіть тих, яких вважа-
ють грішниками і що саме любов 
покриває багато гріхів. 

Ісус також відвідав Закхея (Лк. 19, 
1-10), який був багачем і головою 
над митарями. Господь Ісус забажав 
«очистити» його від гріхів і дарувати 
йому навернення серця, тому ска-
зав: «Закхею, притьмом злізай, бо 
я сьогодні маю бути в твоїм домі». 
Це той чоловік, що удостоївся осо-
бливої ласки — він приймав у себе 
вдома Ісуса Христа і почув від Нього 
слова потіхи: «Сьогодні на цей дім 
зійшло спасіння». Інші люди, які ба-
чили, що Ісус зайшов у дім Закхея, 
почали нарікати і казали: «До чоло-
віка грішника зайшов у гостину».

Всі три згадані євангельські 
уривки розказують нам, що Ісус 
в часі свого земного життя відвіду-
вав людей, бо Його місія була чітка: 
звіщати людям Царство Боже і про-
повідувати, щоб люди наверталися, 
каялися за гріхи свого життя. А за 
критику з боку фарисеїв Він від-
повів: «Здорові не потребують 
лікаря, лише хворі… Я милосердя 
хочу, а не жертви. Бо я прийшов 
кликати не праведних, а грішних» 
(Мт. 9, 12-13). Це такі підбадьорю-
ючі слова Ісуса, які нагадують нам, 
священикам, нашу місію, яку ми по-
винні виконувати, незважаючи на 
критику, на яку можемо наразитися:

— йти до всіх людей без винятку, 
відвідуючи їх при потребі — і вдо-
ма, і на місцях праці, благослов-
ляючи та підтримуючи їх у всіх мо-
ментах життя;

— звіщати Євангеліє і розказу-
вати про найкращий спосіб жит-
тя — з Богом і у Церкві;

— запрошувати до активного 
життя у Церкві, беручи на себе різ-
ні відповідальності, щоб бути допо-
могою для священиків;

— нагадувати, щоб вірні не про-
пускали недільних богослужінь та 
єднання з Христом через часте 
Святе Причастя;

— заохочувати вірних до очи-
щення гріхів через таїнство Пока-
яння, переборюючи страх і сором;

— давати вірним духовну пожи-
ву — заохочувати щоденно читати 
Святе Письмо і різну духовну літе-
ратуру;

— відвідувати хворих і потребу-
ючих, щоб ціла церковна спільнота 
була готова допомогти і підтримати 
тих, хто у потребі.

Від імені всіх священиків прагну 
щиросердечно подякувати всім на-
шим християнським родинам, які так 
щиро приймали нас у своїх домівках, 
разом з нами молилися, трапезували, 
спілкувалися, ділилися своїми сум-
нівами, радощами і тривогами. Це 
були незабутні моменти, які будують 
всіх нас: вірним допомагають роз-
віяти будь-які сумніви щодо Церкви 
і священиків, а священикам сприя-
ють наблизитися до своїх вірних, щоб 
розділити радощі і болі щоденного 
земного життя. Нехай Господь Бог 
благословить всіх Вас за ваші добрі 
серця! І не забувайте молитися за Ва-
ших душпастирів.

о. Йосафат БОЙКО, ВС

Митрополит Володимир  
відвідав громаду села Угорники
У неділю, 28 січня, Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський 
Кир Володимир Війтишин з пастирським візитом відвідав громаду 
храму св. Юрія Переможця, що в с. Угорники. 
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Вже стало доброю традицією 
для паломників храму святих 
Ольги та Володимира м. Івано-
Франківська — кожного місяця 
відвідувати святі місця. Органі-
затором поїздок є п. Анна Беліца.

2018 рік ми розпочали поїздкою до 
Зарваниці, і не дивно, адже це один із 
двадцятьох найвідоміших у світі Ма
рійських духовних центрів. Зарваницю 
ще називають українським Люрдом та 
українським Єрусалимом. Щороку свя
тиню відвідують сотні тисяч прочан. 
Сюди приїжджають люди не тільки 
з України, а й зі всього світу, оскіль
ки відчувають у цьому чудотворному 
місці Божественну благодать, отриму
ють зцілення біля цілющого джерела, 

просять заступництва у Зарваницької 
Матері Божої. Відрадно, що ікона пе
ребувала у паломництві у Ватикані. 
15 жовтня 2017 року Папа Римський 
Франциск благословив корони для іко
ни Матері Божої Зарваницької. Це ко
пія ікони, яку ще у далекому 1922 році 
написав художник Петро Холодний. 
Аби запобігти її знищенню, в період 
окупації ікону переховували і вона по
требувала реставрації. 

Під час перебування ікони у Євро
пі наші заробітчани та всі вірні могли 
помолитися й попросити Зарваницьку 
Богородицю про заступництво, подя
кувати за отримані ласки. До слова, 
у Зарваниці відкрили перший в Укра
їні пам’ятник заробітчанам, на якому 
зображена постать дівчини, що пла

че, тримаючи в руках Зарваницьку 
ікону Божої Матері. З лівого боку біля 
дівчинки — валіза, справа — камінь, 
на якому лежить вишитий рушник. На 
рушнику – пригорща землі, з якої про
ростає жолудь. Зверху на камені ви
биті слова євангелиста Івана: «Щас
тя – у Господі, бо Він дорога, правда 
і життя» (Ів. 14, 6).

Прочани, які прибувають до Зарва
ниці, моляться за кращу долю україн
ського народу, за те, щоб українці не 
виїздили на заробітки, не залишали 
дітей та батьків, а працювали на своїй 
землі. «Вірю, що в скорім часі Україна 
стане могутньою державою, заробіт
чани повернуться до своїх домівок 
і запанує мир та спокій»,– наголосив 
Архієпископ і Митрополит Тернопіль

сько-Зборівський УГКЦ Василій Се
менюк 21 січня 2018 року Божого під 
час освячення води біля чудотворно
го зарваницького джерела. 

Владика очолив Божественну Лі
тургію. Під час проповіді наголосив на 
великому значенні покаяння. «Покай
тесь, бо Царство Небесне близько». 
Саме цими словами у неділю по Бого
явленні Ісус звертається до нас. Піз
наймо через покаяння Божу любов, 
щоб завдяки їй ми ставали духовно 
сильними, відчували і любили Бога. 
Покаятися — означає визнати гріх, 
поправити своє життя на краще, жити 
за Божими заповідями та усвідомити, 
що немає більшого добра для людини 
на землі, як Божа любов. Любімо один 
одного, як Бог полюбив нас. 

Спільнота «Матері в молитві»  
церкви свв. Володимира і Ольги

м. Івано-Франківська.

Не знаю, чи до кінця кожен ві
рний нашої Церкви розуміє 
величність та вагомість події, 

яка відбулася 28 січня. Вперше на за
прошення Блаженнішого Святослава 
Папа Франциск відвідав греко-като
лицький прокатедральний собор св. 
Софії у Римі. На порозі храму його при
вітали представники молоді, що разом 
з Папою випустили в небо білу голуб
ку, як символ миру. Прийнявши тради
ційний коровай, Папа звернувся зі сло
вами привітання до присутніх, подяку
вавши за запрошення і гостинність та 
проказавши молитву за мир в Україні. 
Папа також згадав ситуацію на Сході 
України і сказав, що благає, аби «за
мовкла зброя». «Розумію, що в той 
час, коли перебуваєте тут, ваше серце 
б’ється для вашої країни, й пульсує не 
лише з любов’ю, але й з почуттям три
воги, насамперед через лихо війни та 
економічних труднощів», — сказав він.

Та найбільше мене розчулив той 
факт, що Папа Бергольйо згадав про 
українських жінок, матерів, бабусь. 

Папа Франциск говорив про україн
ських жінок, які з мужністю передають 
свою віру, охрещуючи дітей цією муж
ністю. «І також сьогодні, добро — а я 
про це говорю, бо знаю, — яке ці жін
ки роблять тут, у Римі, в Італії, опікую

чись нашими дітьми та людьми похи
лого віку, передають віру в родинах, 
які нерідко є байдужими. Ви ж маєте 
мужню віру. Українські жінки — дійсно 
героїні», — сказав Святіший Отець. 

«Українська жінка є апостолкою ми
лосердної любові та віри, безцінний но
сій Слова Божого до італійських сімей, 
в яких ви працюєте. Ви в найкращий 
спосіб можете проповідувати Єванге
ліє вашою працею, вашою терплячою 
та ненав’язливою опікою. І коли хтось 
про вас скаже: «Ця жінка є дійсно до
брою! Ось тут ви і виконали свою місію, 
передавши вашу віру іншим!», — ска
зав Папа. «Я прошу розглядати вашу 
працю, важку та інколи малооплачува
ну, не тільки як роботу, але й як місію: 
часто ви є єдиною точкою опори для 
самотніх престарілих людей. Несіть 
потіху та Божу ласку тим, хто вже на 
схилі літ готується до зустрічі з Все
вишнім», — заохочує Папа.

Роздумуючи над цими теплими сло
вами для наших жінок там, далеко від 
дому, для яких таке звернення Святі
шого Отця стало, як ковток води серед 
пустелі, мені все-таки стало прикро… 
Поясню чому. Бо мусів іноземець, ар
гентинець за національністю, пошану
вати, підтримати ту тендітну та слаб
ку жінку-українку, яка нерідко несе на 

своїх плечах чи не всі проблеми світу. 
Таких слів ми не чули ні від наших ви
сокопосадовців, які, здається, роблять 
все можливе, щоб жінка залишала ро
дину і їхала світ за очі. Вона не має 
такої підтримки нерідко ні вдома, ні 
в українському суспільстві загалом. 
І тільки поїхавши в далеку чужу краї
ну, вона відчуває себе насправді поці
нованою, а свою працю — важливою. 

Хотілося б запитати наших можно
владців: скільки ще та жінка має ман

друвати світом, чому не створять такі 
умови праці для неї тут, вдома? Щоб 
нікуди не їхала, могла працювати для 
себе, для дітей, для рідних. Але скла
дається таке враження, що в тому 
ніхто не зацікавлений. От і продовжу
ють українки їхати в далекі світи, де їх 
красу, мудрість, працьовитість вміють 
поцінувати, де вони почуваються захи
щеними й шанованими.

Підготувала Віра БІЛА 
за матеріалами VATICANINSIDER.

З25 січня по 9 лютого у приміщенні 
виставкового залу Івано-Франків
ської державної дитячої худож

ньої школи розгорнуто виставку творів 
учнів загальноосвітніх шкіл, вихованців 
художніх студій та мистецьких закладів 
міста й області. Виставка-конкурс «За 
світлом Різдвяної зорі» вже втретє про
водиться оргкомітетом кафедри обра
зотворчого і декоративно-прикладного 
мистецтва та реставрації Навчально-
наукового Інституту мистецтв.

Щорічно на виставку-конкурс «За 
світлом Різдвяної зорі» подаються 
твори у п’яти номінаціях, а саме: «Гра
фіка», «Живопис», «Декоративно-

прикладне мистецтво», «Скульптура» 
та «Комп’ютерний дизайн». З кожним 
роком кількість учасників зростає. 

Твори оцінювалися почесним 
журі — викладачами кафедри обра
зотворчого і декоративно-прикладно
го мистецтва та реставрації знаними 
мистцями краю — Петром Прокопі
вим, Вікторією Плотніковою, Оксаною 
Мельничук, Вікторією Типчук, Лари
сою Сандюк, Володимиром Кіндрачу
ком, Богданом Бойчуком.

Було відібрано близько 170 творів 
учасників для експонування у вистав
ковій залі Івано-Франківської держав
ної дитячої художньої школи. 

Урочисто відкрила виставку за
ступник директора Івано-Франків
ської державної дитячої художньої 

Актуально!

Прощі

Виставки

«Українські жінки — дійсно героїні. Дякуймо Богові!» — 
Папа Франциск під час візиту до собору св. Софії у Римі

До Зарваницької Матері Божої

За світлом Різдвяної зорі школи Ольга Шутка. З привіталь
ним словом до учасників звер
нулись директор Навчально-на
укового Інституту мистецтв про
фесор, заслужений діяч мистецтв 
України Анатолій Грицан та за
відувач кафедри Богдан Бойчук. 
Привітати солодкими дарунками 
учасників завітав радник Івано-
Фран ківського міського голови 
Пет ро Парипа.

70 переможців виставки-кон
курсу були нагороджені грамотами 
особливого зразка і подарунками, 
а їх керівники відзначені подяками 
за підготовку учня-переможця. 

Вікторія ПЛОТНІКОВА.
На світлині: члени журі  

з кращими роботами.
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Улітку 2010 року Синод Єписко-
пів Української Греко-Католиць-
кої Церкви проголосив Неділю 
про блудного сина Днем особли-
вої уваги УГКЦ до в’язничного 
служіння. Цьогоріч цей день 
при падає на 4 лютого.

Свобода — найцінніший дар людині 
від Бога.  Свобода найбільше розкри
ває таємницю того,  як саме людське 
єство покликане бути Божим образом 
і подобою. На жаль, через гріх людина 
втрачає свободу. Найперше втрачає її 
внутрішньо. Але може потрапити в не
волю навіть фізично. Не лише гріх є 
причиною утрати свободи: в кайдани 
в’язали і праведників за віру. У часі 
випробовування війною, яке пережи
ває тепер наш народ, ворог погрожує 
і знущається неволею.  Христос закли
кав нас відвідувати в’язнів і за них мо
литися. Петрові вериги стали для нас 
цікавим тлом для роздумів. 

29 (16) січня Церква встановила свя
то Почитання оков Св. Апостола Петра 
в пам’ять про їх чудесне з’єднання. 
Вони зберігаються неподалік римсько
го Колізею у храмі San Pietro in Vincoli, 
що означає «Св. Петро в кайданах». 
Нагадаємо, що це ті кайдани, з яких 
Св. Петро був чудесно звільнений по
явою ангела (Діян. 12). За наказом Іро
да апостола закували в кайдани в Єру
салимській в’язниці. Вночі явився йому 
ангел і вивів його на волю. За правлін
ня імператора Константина Великого 
вериги перебували в єрусалимській 

церкві Воскресіння Христо
вого. У 439 році єрусалим
ський патріарх Ювеналій 
подарував кайдани грецькій 
цариці Євдокії. Одну час
тину оков цариця взяла до 
Царгорода, а другу – посла
ла в Рим своїй доньці Євдок
сії, яка з великою побожніс
тю прийняла дар й наказала 
збудувати церкву Св. Петра 
в оковах, де згодом покла
ла кайдани. У Римі були ще 
й інші ланцюги, якими був 
скутий Апостол Петро в Ма
мертинській в’язниці під час 
переслідування імператора 
Нерона. Ці кайдани у V ст. 
Папа Сикст III наказав з’єднати з тією 
частиною оков, які були подаровані 
цариці Євдоксії. Коли окови торкнули
ся одні одних — сталося чудо: обидві 
частини з’єдналися в один суцільний 
ланцюг! На згадку цього дива Церква 
встановила свято Почитання оков св. 
Петра.

Існує відоме прислів’я: «Тільки раб 
цілує свої кайдани». Дійсно, христи
янство численні політ-філософи на
зивали релігією рабів. Імперські мож
новладці вважали християнську віру 
зручним знаряддям ефективного по
неволення та маніпуляції масами. Лі
берали й атеїсти, а також ново-язич
ники нехтували нею, бо одні прагнули 
самі вирішувати, що є добре, а що – 
зле, другі встановили моральні прин
ципи, які накреслювала їх ідеологія, 

треті реконструювали релігійні інтуїції 
або хиби далеких поколінь. Багато хто 
відкинув віру в Христа через те, що 
асоціював її не стільки з можливістю 
змінитися самому, скільки зі старан
ням змінити Бога.

Метою пенітенціарного душпастир
ства є супровід людей, які опинилися 
в неволі, насамперед християн, та 
допомога в усіх їхніх потребах, щоб 
вони не втратили зв’язок із Церквою.  
Душпастир допомагає усім, без огля
ду на конфесію, ба навіть невіруючій 
людині. Хоча в першу чергу він по
сланий до християн. Священик для 
в’язнів — свідок, що має привернути 
їм той дар внутрішньої свободи. Для 
когось в’язниця стає першим місцем, 
де душа вперше прислухається до 
голосу Євангелія. Часом ув’язнення 

стає одиноким шансом для 
навернення і Ласкою Бога, 
що вириває розкаяну душу 
перед вічними муками.

Численні в’язні перено
сять неволю через переслі
дування, без вини. Страж
дання злочинців у в’язниці 
також часом перевищують 
міру зла, яке вони поповни
ли. Багато в’язнів, потра
пивши в неволю, благають 
Бога про чудо. Проте життя 
Св. Апостола Петра показує 
нам, що в одному випадку 
чудо сталося через рев
ну молитву Церкви (Діян. 
12, 5). В іншому — Петро 

добровільно прийняв кайдани, щоб 
розділити участь Церкви, страждань 
вірних у часі неронового гоніння. Ця 
історія була відображена в романі Ген
рика Сенкевича «Quo vadis». 

«Петро, ти носив наче злочинець 
кайдани, руйнуючи злодіяння ворожі, 
щоб нам від них визволитися», — по
вчає нас уривок канону з Утрені свята.

Молитва у храмі San Pietro in Vincoli 
поглибила моє сприйняття служіння 
ув’язненим. І повірте, мені прийшло
ся бути свідком чудес, що сталися 
у в’язниці.

о. Костянтин ПАНТЕЛЕЙ, 
керівник відділу душпастирства 

в пенітенціарній системі України 
Патріаршої курії УГКЦ 

На світлині: кайдани 
св. Апостола Петра

НАЙСВЯТІШЕ СЕРЦЕ ХРИСТОВЕ — ШКОЛА ЛЮБОВІ 
Набоженство до Найсвятішого Серця Христового

Служіння

(Продовження, поч. у чч. 9-45 2017 р., 
чч. 1-4 2018 р.)

Набоженство до Серця 
Ісусового має нас освятити 
через Його наслідування.

Набоженство до Серця Христового 
має освятити наші душі, бо хто б ста
рався про освячення своєї душі, той 
не може правдиво здійснювати цього 
набоженства. Освячення душі полягає 
в тому, щоб наслідувати Серце Хрис
тове, щоб своє серце уподібнити до 
Серця Христового. Серце Христове 
є найвищою святістю, є самою свя
тістю. Хто, отже, наслідує те Серце, 
той освячує своє серце. І чим більше 
хто уподібнить своє серце до Серця 
Христового, тим є святіший. Чуда тво
рити, пророцтва говорити, об’явлення 
мати — це ще не є святість. Святість 
полягає в тому, щоб наслідувати жит
тя Ісуса Христа, про що буде ще бесі
да в одній із подальших наук. А тепер 
скажу тільки те, що Ісус Христос не 
вимагає від нас якихось надзвичай
них учинків, наприклад, як воскреша
ти померлих або творити інші чудеса 
та провіщати пророцтва, але Христос 
наказує: „Вчіться від мене, бо Я ти-
хий і покірний серцем». Наказує, отже, 
нам Ісус Христос, щоб від Нього вчи

тися чеснот, почавши від покори і скін
чивши любов’ю.

Від якості серця залежить 
духовна вартість людини.

Людське серце — не лише шматок 
м’яса, але воно є осідком і мешканням 
любові та волі. Яка воля і любов, така 
вся людина. Якщо твоє серце чисте 
і благородне, то і ціле життя твоє чисте 
і благородне, а якщо серце твоє, тобто 
твоя любов, брудна і лукава, то й ти 
весь брудний і лукавий, і таке саме 
твоє ціле життя. Як вода перепливає 
через поклади солі, заліза або сірки, 
то і вся вода солона, залізна і сірча

на. І тому Ісус Христос каже: «З серця 
походить усе зло: нечистота, чужо-
лозтва, кривоприсяги, злодійство, 
клятьби й усі інші злочини, проступки 
та гріхи“ (Мт. XV, 19). Звідси — нена
висті, вбивства, бунти, війни і всі інші 
злочини. Все це з серця грішного та 
зіпсутого. З серця, знов, чистого і свя
того походять гарні вчинки й чесноти.

Всі стани і всі люди повинні 
зреформувати своє серце 
згідно із Серцем Ісусовим.

Хай ніхто не бере набоженства до 
Серця Христового по-світськи, по-
плотськи або наче якусь побожну це
ремонію, котра надається лише для 
жінок або дівчат, а не для мужчин або 
вчених людей і тих, що займають вище 
становище і кермують долею народів 
або держав. Ні! Це набоженство спря
моване до ґрунтовної реформи люд
ства. Воно стосується не лише жінок 
і дівчат, але передовсім мужчин. Вони 
мають зреформувати й оновити своє 
серце і свою волю, згідно з найвищим 
взірцем правди, справедливості, бла
городства і святості Серця Христово
го. Бо тільки тоді будуть з них не тільки 
мужчини та чоловіки, але й мужі, повні 
благородних чеснот. Не тільки люди 
низького стану потребують цього на

боженства, але передовсім учені, ви
сокопоставлені особи та керманичі 
народів і держав. Якраз багато вчених 
хоч і закінчили високі школи, хоч і чи
тали великі й учені книжки, але гордіс
тю мають перевернуті голови, а ще 
більше зіпсуте серце. Їм якраз потріб
не набоженство до Серця Христового, 
їм якраз потрібне набоженство, щоб 
навчитися правди у правдивій поко
рі та щоб своє серце зреформувати 
й оновити на зразок Божого Серця. 
Якраз керманичі та володарі народів 
і держав зобов’язані навчитися від 
Божого Серця правдивої мудрості, бо 
у Божому Серці, як каже св. Ап. Павло, 
„укриті скарби мудрості й розуму» 
(Колос. II, 3). Якраз тому, що могутні 
цього світу покинули і злегковажили 
Божу мудрість, її розуміння і значен
ня, блудять у своїй людській мудрості, 
а замість упровадити мир і добробут 
на землі, вони спричинили і спричиня
ють найбільший заколот, ворожнечу, 
матеріальну і моральну нужду, само
любство та утиски між людьми. Тут 
якраз причина нинішньої людської 
нужди, під якою усі нині стогнуть.

† Григорій ХОМИШИН, 
Єпископ Станиславівський. 

«Парафіяльна місія».

Духовні науки

Пенітенціарне душпастирство УГКЦ
Духовність свята Петра Вериги і служіння в’язням
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Нещодавно у м. Базелі (Швей-
царія) завершилось Ювілейне 
паломництво довіри на землі, 
організоване спільнотою Тезе. 
Участь у паломництві взя-
ли близько 20 тисяч молодих 
хлопців та дівчат, серед яких 
2800 — українців. Молодь була 
розселена в гостинних родинах. 

У паломництві до Базеля, організо
ваному Молодіжною комісією Івано-
Франківської Архієпархії УГКЦ (голова 
о. Іван Сас), взяли участь 200 моло
дих осіб, яких супроводжували 5 свя
щеників. Духовно збагачені, насичені 
новими враженнями і пережиттями, 
вони повернулися до своїх домівок.

Пропонуємо кілька спогадів та вра
жень про Тезе, якими поділилися учас
ники.

Лоланда Янош: «Приємно, що зу
стрічі Тезе дійсно пристосовані для 
молоді і йдуть в ногу з технічним про
гресом. Приємно, що нас так щиро 
приймали в прекрасній країні і гостин
ній сім’ї. Ці зустрічі — не тільки спіл
кування з християнською молоддю 
з усієї Європи та з Богом через мо
литви, пісні і тишу, але й переоцінка 
цінностей, пізнання самих себе. Після 
кожної зустрічі залишається помітний 
слід у наших серцях на довгий час».

Станіслав Таран: «Зустріч у Швей
ца рії — це мій перший досвід зустрічі 
Нового року за межами рідної дер
жави. Завдяки чудовій організації 
як з боку приймаючої сторони, так 
і з боку Івано-Франківської Архієпар
хії УГКЦ, та неймовірно теплій духо
вній атмосфері колективу паломників 
та «host family», що приймала нас, 
я почувався дуже комфортно. Я не 
лише збагатився духовно, перебува
ючи у багатотисячному оточенні лю
дей-однодумців з багатьох країн, а й 

Іграшки — це невід’ємна части-
на життя кожної дитини. Ось зга-
дайте себе... Напевно, у вас була 
улюблена іграшка — лялька Бар-
бі або улюблений пошарпаний 
зайчик, а може й ведмедик. Ми 
могли читати йому казки, розпо-
відати про свої таємниці та мрії.

Іграшки повинні бути у кожного ма
люка. Дитина з сотні можливих може 
вибрати лише одну. Саме вона їй спо
добалася і запала в душу.

Гуртківці Івано-Франківського об
ласного державного центру туризму 
і краєзнавства учнівської молоді «Лі
тературне краєзнавство» (керівник 
Вовчук І. І.) при Ворохтянській ЗОШ 
І-ІІІ ст. та при дитячому кістково-ту
беркульозному санаторії «Смерічка» 
виявили бажання провести благодійну 
акцію «Коли на мить — неначе в казці» 
для дітей-сиріт і власноруч виготовили 
м’які іграшки, маючи за мету творити 
добро для ближнього. До акції долу
чилися класний керівник 7-А кл. Іри
на Несторук з дітками, організувавши 
благодійний ярмарок. За вилучені ко

шти учасники придбали солодощі для 
дітей. Даруючи подарунки, гуртківці ві
тали присутніх віршами та піснями, що 
викликало гарний настрій.

Під час роботи було проведене 
анкетування, в якому потрібно було 
дати відповідь на запитання: чому по
трібно творити добро та чому ви взя
ли участь у акції?

Ось кілька думок з цього приводу:
«Творити добро потрібно не 

тому, що так написано в Біблії, бо 
зробити комусь добро — це насам-
перед радість для себе самого» 
(Анастасія Шевчук, 16 р.).

«Чинити добро — це не важко, голо-
вне — бажання!» (Софія Парій, 12 р.).

«Коли людина творить добро, то 
вона стає сильніша і щасливіша» 
(Єлизавета Садова, 13 р.).

«Я хочу бачити усмішки тих лю-
дей, хто цього потребує найбільше» 
(Тетяна Варзарук, 12 р.).

Зараз можемо спостерігати, як роз
винене волонтерство. Це теж добрі 
справи для людей, які потребують під
тримки та допомоги. Чим більше в на
шому світі добра, тим менше буде зла. 

Іванна ВОВЧУК, керівник гуртка 
«Літературне краєзнавство» 

В Івано-Франківську 
пройшов  
«молитовний сніданок»

Правильний початок робочо
го дня — молитовний сніданок 
разом з народними депутатами 
Юрієм Солов’єм та Павлом Яки
мовичем, а також представника
ми влади області, громадськими 
діячами та духовенством. 

Делеговані Митрополитом Іва-
но-Фран ківським Кир Володи ми-
ром Війтишиним від УГКЦ у сні
данку взяли участь о. Йосафат 
Бойко, ВС, о. Іван Стефурак, 
о. Рус лан П’яста. 

Це світова практика — такі сні
данки відбуваються на держав
ному рівні у багатьох демокра
тичних країнах світу. Адже управ
лінці щодня ухвалюють важливі 
рішення, від яких залежать долі 
людей. Й саме наша віра допо
магає нам у надважких викли
ках та випробуваннях. Молитва 
творить дива, тож дуже важливо 
всім пам’ятати наші вічні цінності: 
Бог та Україна — разом.

Вл. інф.

Молодь і Церква

Благодійність Новини

Європейська зустріч молоді Тезе

Коли на мить — неначе в казці

отримав унікальний 
волонтерський до
свід на заході такого 
масштабу, де почу
вався невеличкою, 
але водночас потріб
ною частиною. Також 
мав змогу поспілкува
тися з багатьма ціка
вими особистостями 
та відвідати неймо
вірні місця на терито
рії Австрії, Швейцарії, 
Франції та Німеччини. 
Тож хочу в черговий 
раз подякувати Іва
но-Франківській Архі
єпархії УГКЦ за ту ко
лосальну роботу, яку 
вони провели задля 
організації і підготов
ки молоді Івано-Фран
ківська до цієї поїзд
ки, за теплу атмосфе
ру, що супроводжувала нас протягом 
всього періоду паломництва, та щирі 
молитви, що лунали з вуст наших от
ців».

Ілона Бекіш: «Тезе — це коли зу
стрічаються католик, протестант, атеїст, 
православний, єврей і їм є про що по
говорити. Тезе — це коли приїжджаєш 
в якесь європейське місто і почуваєшся 
вдома. Тезе — це коли одвічна лоте
рея — житимеш у спортзалі чи в сім’ї, 
причому ні перше, ні останнє не змен
шує відчуття внутрішнього комфорту.

Тезе — це коли в вагоні метро, 
трамваю, автобуса Берліна, Риму, 
Риги з одного боку хтось починає коля
дувати українською, а інший вагон під
хоплює, не розуміючи жодного слова, 
і всім весело. Тезе — це коли по місту 
сотні молодих хлопців і дівчат з веле
тенськими мапами шукають потрібні 
локації. Тезе — це коли всі моляться 
на різних мовах, а виходить мова одна.

Тезе, це коли всі посміхаються. 
Тезе — це коли ти бачиш людей впер
ше в житті, а відчуваєш, що то «твоя 
хвиля». Тезе — це коли всі ці тисячі 
організовані в єдиний злагоджений 
організм, і усе — силами волонтерів. 
Тезе — це там, де волонтером можеш 
бути і ти, роздаючи їжу, збираючи сміт
тя, регулюючи рух людей. Тезе — це 
десятки націй, що кілька днів живуть 
у повній згоді між собою, взаємообмі
ні культурами, досвідів і переживань. 
Тезе — це коли християнство вихо
дить за межі доктрин, норм, умов
ностей і стає живим та діяльним. Не 
судить, не критикує, не розказує, що 
правильно. Просто приймає кожного 
як є. І взагалі, про Тезе можна розпо
відати багато…».

Ірина Попович: «Хочу поділитись 
своєю радістю. Так, саме нею! Вона 
переповнює, впевнена, не лише мене 
одну, але й багатьох, хто побував на зу

стрічі Tезе-2017! Власне, цьогоріч були 
розважання над тим, як ми отримуємо, 
ділимося, надихаємо інших, а Бог на
дихає і підтримує нас. В житті часом бу
вають миті, коли нас бере в полон сум 
і здається, що все втрачає свій сенс. Та 
Бог про нас ніколи не забуває і посилає 
промінь сонечка, промінь своєї любо
ві, достатньо лише запросити Його до 
свого серця, відкрити себе для Господа 
цілком. Ви знаєте, після усвідомлення 
присутності Його у власному житті — 
душа радіє. І ця радість огортає інших. 

Ми бачили людей різних націо
нальностей, спілкування було не 
лише словами, але й блиском в очах, 
теплими і щирими обіймами. Колядки 
об’єднували всіх... А єдине, що зали
шилось, — розповісти це вам! Щоб ви 
не боялися радіти, посміхатися, лю
бити і жити разом з Богом!»

Інформаційний центр  
Молодіжної комісії Івано-Франківської 

Архієпархії УГКЦ
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— Що таке психологічне консуль-
тування? 

— Психологічне консультування — 
порівняно новий вид психологічної 
допомоги. Консультування у психо
лога не є настільки довготривалим, 
як у психотерапевта. Розглядаються 
проблеми, які виникають у теперіш
ньому житті, а не виникли колись дуже 
давно, наприклад, глибокі травми ди
тинства. З цим працюють психотера
певти. Психологічне консультування 
не радить, як вирішити проблему, а з 
допомогою запитань і різноманітних 
технік підводить клієнта до прийняття 
рішень і праці над собою.

Практично це відбувається так: лю
дина приходить і озвучує свій запит, 
чого вона потребує, що її не влашто
вує, що би вона хотіла змінити, а не 
знає, яким чином. Психолог за допо
могою різних запитань допомагає лю
дині самій знайти вихід із ситуації, що 
склалася. Іншими словами, допомагає 
людині бути психологом самій собі, 
щоб у подальшому житті людина мо
гла допомагати сама собі. Коли люди
на знайде вихід, то це буде її рішення, 
а не нав’язана кимось думка.

— Чим християнський психолог 
відрізняється від світського?

— Християнська психологія зараз 
тільки розвивається. Кожен христи
янин має цінності, якими живе і несе 
їх у сферу, де працює. Я намагаюсь 
нести християнські цінності у сферу 
психології. Перед кожною консультаці
єю молюся за свого клієнта, щоб Свя
тий Дух повів розмову так, як хоче Бог, 
а не я чи та людина. Буває, що люди 
приходять з такими запитами, які не 
є сумісними з духовними цінностями. 
Християнський психолог не може вес

ти людину так, щоб їй було комфортно 
в грісі. 

Коли людина потрапляє до мене, я 
бачу, що це мій клієнт, що я йому можу 
допомогти зі свого досвіду християни
на. Я не використовую нехристиянські 
методи. А вони зараз дуже пошире
ні: населенню пропонують тайські, 
індуські, окультні практики. Тому лю
дям потрібно бути дуже обережними 
і дивитись, до кого вони йдуть. Ті, хто 
шукає Бога, кажуть, що хочуть, щоб 
це було в християнському напрямі. Я 
спілкуюсь із християнськими психоло
гами з Києва, Львова. Вони постійно 
поглиблюють свій зв’язок з Богом і жи
вуть, як практичні християни. 

— Криза в подружжі… Як її дола-
ти?

— Ще у 1917 році в Фатімі в одному 
посланні Богородиця сказала, що при
йде такий час, що диявол буде дуже 
атакувати сім’ї. Зараз це дуже відчува
ється. Родини не можуть пережити кри
зи, тому розлучаються. Дослідження 
психолога Яцека Пуліковського з Поль
щі, з яким я спілкувалась, бо була на 
його семінарі, доводить, що подружжя, 
яке молиться разом, буде міцним. До
статньо одного спільного «Отче наш» 
вдень, щоб сім’я не розійшлася. Він 
наголошував, що молитва може вря
тувати подружжя. В цьому є відповідь 
на всі кризи. Якщо в подружжі є криза, 
то дуже важливо не думати, що винен 
чоловік (або жінка), тобто той, хто за
лишив сім’ю і пішов. Треба дбати про 
особисте власне навернення. 

— З якими проблемами найчасті-
ше звертаються родини?

— Дуже поширеною є проблема 
узалежнення від алкоголю когось 
із сім’ї. Другою проблемою є невпоряд

кованість у сексуальній сфері, аборти, 
порнографія, контрацепція та ін. Жін
ки, які робили аборти і не покаялись, 
не пройшли шлях оплакування чи зі 
священиком, чи з якоюсь спільнотою, 
не зрозуміли, що вони вчинили тяжкий 
гріх, а не просто помилку, пережива
ють велику кризу. Такі жінки далі не 
розвиваються, бо не можуть простити 
це собі і своєму подругу, відчути Боже 
прощення. Якщо чоловік причетний до 
аборту, то відчувають кризу взаємно.

Також проблеми є і у молодих по
дружніх пар. Перша криза у подружжі 
настає з народженням першої дитини, 
а найбільше розлучень відбувається 
протягом перших 1, 5 року подружньо
го життя.

Якщо подружжя не старається йти 
на поступки, жертви, то через непо
розуміння розлучаються. Великою 
проблемою стало співжиття до одру
ження і найгірше те, що батьки цьому 
сприяють. Ми, психологи, бачимо, що 
нема переходу від зустрічей до весіл
ля. Нема поняття сім’ї, бо вона вже 
закладена, але без Божої благодаті 
і благословення. Це заважає будувати 
здорові стосунки.

— Якщо батьки сваряться у при-
сутності дітей, то останні часто від-
чувають себе винними… Що робити?

— Потрібно намагатись на емоціях 
не вирішувати конфліктів. Коли є гнів, 
тоді потрібно відійти від сварки. В ін
тернеті є різноманітні техніки, поради, 
як заспокоїтись. Тоді, коли людина 
в спокійному стані, можна говорити. 
В гніві багато говориться неправди. Це 
ранить подруга. Дуже важко оберегти 
дітей від сварки. Але діти мають бачи
ти, що батьки також миряться, дола
ють конфлікти, пробачають одне од

ному. Діти на цьому вчаться, що мама 
з татом можуть порозумітися, і беруть 
позитивний досвід. 

— Що робити людині, коли в неї 
депресія?

— Депресії не слід плутати з пога
ним настроєм, меланхолією. Депресії 
є легкого, середнього, важкого ступе
ня. Це психологічна хвороба нашого 
часу, яка пов’язана з шаленим темпом 
життя. Діти ростуть з інтернетом, ма
ють забагато інформації, яка їм не
вчасна. До мене приходять дівчата та 
хлопці, яким за 20, а депресії вже їм 
заважають жити, працювати.

Коли в клієнта депресія, психолог 
працює з його думками. Такі люди 
часто не сприймають себе, оточен
ня. Дуже багато в них деструктивних 
думок. Часто причиною є занижена 
самооцінка з дитинства. Дівчинка по
винна правильно сприймати свою 
жіночність, захоплюватися собою, як 
дівчиною, а потім, як жінкою. Якщо 
вона цього не вміє, то потім має кон
флікти з хлопцем чи чоловіком. Тому 
разом з місією «Апостол» ми розпоча
ли школу «Жасінта», щоб допомогти 
дівчаткам-підліткам віком від 10 до 14 
років. Жасінта — дівчинка з Фатіми, 
яку ми обрали покровителькою і за
ступницею школи. Вона була проголо
шена Папою святою у травні минуло
го року. Застосовуємо казкотерапію, 
арт-тарапію, психологічні ігри та інші 
техніки, які позитивно впливають на 
формування особистості. Щоб запо
бігти жіночим кризам, ми працюємо 
з дівчатами. 

Розмовляла Юлія БОЄЧКО.

— Пане Мирославе, кілька слів 
про себе, де і коли Ви служили?

— Історія розпочалась ще з Май
дану, я служив там у восьмій «Афган
ській сотні» зі своїми побратимами. По 
завершенні подій, котрі відбувались 
в Києві, ми цілим взводом відправи
лись у зону АТО, захищаючи Батьків
щину в рядах батальйону «Айдар». На 
той період часу, це був липень 2014 
року, нашим командиром був Олег 
Михнюк, котрий зараз посмертно наго
роджений і має звання Герой України.

— Що підштовхнуло Вас до того, 
щоби відправитись в зону бойових 
дій?

— Важливо, що я йшов не сам, по
руч були дорогі мені люди, на котрих 
можна було з певністю покластись. 
Попри те, кожен був добровольцем, 

кожен з нас відчув поклик серця — за
хищати рідну державу, і тут я справді 
не перебільшую. 

Жодного з нас ніхто про це не про
сив, тим більше не змушував. Було 
чітке усвідомлення: якщо ми не захис
тимо східні рубежі України, то прийде 
час, коли доведеться воювати в цен
тральній частині Батьківщини, а зго
дом — і на Заході.

— В суспільстві побутує думка, 
що медицина і Церква не є сумісни-
ми. А як Ви вважаєте?

— На мою думку, цьому однознач
но бути. Адже Церква, котра поклика
на дбати про спасіння людини, виби
рає правильну стратегію, акцентуючи 
увагу на соціальному служінні. В той 
момент, коли Церква виявляє мило
сердя, допомагає потребуючим, то на
певно в особливий спосіб проповідує 
те, чого вчить Бог. 

— Ми зараз знаходимось в Ліку-
вально-діагностичному центрі Свя-
того Луки. Як Ви дізнались про цей 
медичний заклад?

— Ще наприкінці 2015 року, коли 
я демобілізувався, до мене зателе
фонувала моя знайома пані Вален
тина Казьмірук (вона на той час уже 

була головним лікарем ЛДЦ св. Луки) 
і розповіла мені про те, що нещодав
но відкрився медичний заклад при 
Івано-Франківській Архієпархії УГКЦ.
Пані Валентина запропонувала про
йти повну діагностику організму, що 
мені в той час надзвичайно допомо
гло. Ось приклад того, коли медицина 
може бути «поруч» з Церквою.

— Будучи на лінії фронту, часто 
дивлячись смерті в очі, чи не втра-
чали Ви надії та віри в Бога?

— Можу сказати про це не тільки 
з власного досвіду, але й зі слів зна
йомих. Ті, що брали участь у бойових 
діях, мало не щодня бачили смерть, 
а найгірше, коли це смерть твоїх до
рогих друзів. У той момент усі почина
ють вірити в Бога, щоденно моляться 
та переконуються, що Господь кожно
го дня продовжує наше життя. А тому 
зранку чи ввечері дякували за ще один 
прожитий день. Важливу роль також 
відіграли священики-капелани, які за
вжди нас підтримували, вислуховува
ли, а найважливіше — просто були по
руч кожного дня! 

Дмитро ДЕМ’ЯНІВ.

Знаки часу

Церква і медицина

До християнського психолога — 
НА КОНСУЛЬТАЦІЮ
Хто з нас не переживав важкі муки вибору у поворотних точках життєвого шляху, коли потрібно прийма-
ти особливо важливе рішення. Проконсультує нас у цьому християнський практичний психолог, їмость, 
мати п’ятьох дітей Юлія Атаман. 

Хто врятує одне життя, той врятує світ
Лікувально-діагностичний Центр святого Луки продовжує допомагати соціально незахищеним людям, 
щоб вони змогли отримати якісну та безкоштовну медичну допомогу. 
Цього разу діагностику пройшов пан Мирослав Кріль, учасник бойових дій на Сході України, який свого 
часу захищав нашу країну в складі батальйону «Айдар». 
Нам вдалось поспілкуватись з паном Мирославом.

http://medcentr.if.ua/
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Профілактика онкологічних 
захворювань

Первинна профілактика онколо-
гічних захворювань дозволяє знизи-
ти ймовірність розвитку злоякісного 
процесу на 70-90%.

З кожним роком число онкологіч
них хворих постійно зростає. Таку тен
денцію фахівці пов’язують з різними 
обставинами: збільшенням тривалос
ті життя, забрудненням навколишньо
го середовища, шкідливими звичками, 
гіподинамією, спадковістю та іншими 
причинами.

Висока смертність від онкологічних 
захворювань в першу чергу пов’язана 
з пізнім зверненням хворого до лікаря, 
коли хвороба вже складно піддається 
лікуванню. Відзначимо, що досягнен
ня сучасної медицини дозволяють 
діагностувати і повністю лікувати рак 
на ранніх стадіях, а також усувати без
ліч передпухлинних станів. У боротьбі 
з раком у розвинутих країнах вели
чезна роль відводиться первинній та 
вторинній профілактиці онкологічних 
захворювань.

Первинна профілактика 
злоякісних пухлин

Під первинною профілактикою 
раку розуміють попередження перед

пухлинних змін шляхом усунення не
сприятливих факторів навколишнього 
середовища, корекції способу життя, 
а також підвищення резистентності 
організму.

Первинна профілактика раку здій
снюється за такими напрямами:

Онкогігієнічна профілактика. Це 
комплекс заходів щодо усунення 
впливу на людину канцерогенних (що 
викликають рак) речовин. Список дже
рел канцерогенів досить великий, та 
в даній статті ми акцентуємо увагу 
лише на деяких з них. Одним з про
відних факторів розвитку онкологічних 
захворювань є куріння. В тютюново
му димі міститься більш 3500 хімічних 
сполук, серед яких – безліч поліцикліч
них ароматичних вуглеводнів, нітро
містячих речовин і ароматичних амі
нів, що є сильними канцерогенами. За 
даними медичної літератури, близько 
90% раку легень у чоловіків викликано 
саме курінням. Також куріння сприяє 
розвитку раку стравоходу, сечового мі
хура та підшлункової залози.

Розвитку раку також сприяє над
мірне вживання алкоголю. Так, при 
систематичному вживанні більш 120 г 
чистого алкоголю в день вірогідність 
розвитку раку стравоходу збільшу
ється понад 100 раз! При цьому ризик 

розвитку патології істотно зростає при 
поєднанні алкоголізму з курінням.

Психогігієна. Давно встановле
но чіткий взаємозв’язок між психіч
ним здоров’ям людини і злоякісними 
захворюваннями. Нервово-психічні 
травми, емоційна пригніченість і де
пресія підвищують ймовірність роз
витку злоякісного процесу в будь-якій 
частині організму.

Збалансована дієта. У розвитку 
ракових захворювань важливу роль 
відіграє характер харчування. Відзна
чено, що надмірне вживання м’ясних 
продуктів і смажених страв збільшує 
ризик появи злоякісних новоутворень. 
У профілактичних цілях рекоменду
ється збагатити раціон харчування 
продуктами рослинного походження 
з високим вмістом вітамінів А, С і Е, 
що володіють антиоксидантною і он
копротекторною дією.

Біохімічна профілактика. Метою 
біохімічної профілактики є нейтраліза
ція бластоматозного ефекту канцеро
генних речовин за допомогою хімічних 
та / або біологічних препаратів. Так, 
наприклад, одним із прикладів біохіміч
ної профілактики є використання спе
ціальних препаратів для очистки води 
від забруднень важкими металами та 
іншими канцерогенними сполуками.

Медико-генетична профілактика. 
Можливості сучасної медицини дозво
ляють виділяти сім’ї з несприятливою 
спадковою схильністю і імунологічною 
недостатністю, що збільшує ризик по
яви злоякісних пухлин. Таким людям 
рекомендується уникати контактів 
з канцерогенами і вести здоровий спо
сіб життя.

Вакцинація. Деякі види раку (на
приклад, рак шийки матки) розвива
ються внаслідок вірусної інфекції. На 
сьогоднішній день розроблена вакци
на від деяких видів вірусу папіломи 
людини, що викликають рак шийки 
матки.

Вторинна профілактика
Вторинна профілактика раку являє 

собою медичні заходи, спрямовані 
на діагностику передпухлинних ста
нів, а також виявлення онкологічних 
захворювань на ранніх стадіях, що 
забезпечує високу ефективність як 
хіміотерапевтичного, так і хірургічно
го лікування пухлини. Для того, щоб 
вчасно виявити утворення ракової 
пухлини, потрібно регулярно проходи
ти профілактичний огляд у фахівців.

Часто люди відкладають візит до 
лікаря, бо бояться, що в них можуть 
виявити рак. Але від цього «не піду» 
проблема не зникає. Доволі часто 
розвитку онкологічних захворювань 
можна запобігти, вилікувавши недуги, 
що сприяють виникненню раку. Та на
віть, якщо діагностували рак, то нині 
прогрес у його діагностиці й лікуванні 
свідчить про реальні поліпшення у ви
живанні хворих. Іще недавно полови
на пацієнтів, яким діагностували рак, 
помирали, а тепер більша частина 
з них виживає.  

За матеріалами комісії УГКЦ у справах 
душпастирства охорони здоров’я.

4 лютого — Всесвітній день 
боротьби проти раку

Наше здоров’я

Молитва за недужих
Господи наш, Ісусе Христе! Коли 

Ти ще жив на землі, до Тебе люди 
приносили хворих, а часто й самі 
вони приходили до Тебе цілими 
громадами, і Ти немічних підводив 
на ноги, прокажених очищав, слі
пим повертав зір, німим — мову, 
глухим — слух, і всім тяжко хво
рим давав здоров’я душі й тіла. По
глянь, Господи, у своєму милосерді 
на мене (цього, цю), хворого Твого 
слугу (хвору Твою слугиню), (ім’я), і, 
якщо така Твоя свята воля, поверни 
мені (йому, їй) здоров’я. Однак якщо 
здоров’я тіла могло б бути загрозою 
для спасіння моєї (його, її) душі, а ця 
недуга є дорогою, яка приведе мене 
(його, її) до Тебе, тоді благодат
тю своєю допоможи мені (йому, їй) 
з відданістю Твоїй святій волі, терпе
ливо, без скарг і нарікань, переноси
ти цю недугу. Нехай це страждання 
буде мені (йому, їй) на відпущення 
й спокутування всіх моїх (його, її) 
провин та на зібрання заслуг для ві
чного життя. І моїм (його, її) життям, 
і моєю (його, її) смертю хай буде 
прославлене Ім’я Пресвятої Трійці, 
Отця, і Сина, і Святого Духа, на віки 
вічні. Амінь.

Молитва до Св. Перегрина 
(про чудо зцілення від раку)

Господи Ісусе, стаю перед Тобою 
таким (такою), яким (якою) я є. Пере
прошую за гріхи, жалію за них і про
шу: пробач мені. У Твоє ім’я проба
чаю всім, що вчинили щось проти 
мене, і прошу прощення в тих, кого 
я скривдив (-ла) у своєму житті. Від
рікаюся від сатани, від злих духів і їх
ніх справ. Віддаюся Тобі, Господи Іс
усе, повністю нині і навіки. Запрошую 
Тебе до свого життя, приймаю Тебе 
як мого Господа, Бога і Відкупителя. 
Зціли мене, переміни мене, укріпи 
тіло, дух і помисли. Прийди, Господи 
Ісусе, захисти мене Найдорогоцінні
шою Кров’ю Твоєю і наповни Своїм 
Святим Духом. Люблю Тебе, Господи 
Ісусе. Подяку Тобі складаю. Я прагну 
слідувати за Тобою кожного дня у мо
єму житті. Амінь.

Маріє, Мати моя, Царице Миру, 
Святий Перегрине, покровителю 
хворих на рак, всі Ангели і Святі, 
прошу: Прийдіть мені на допомогу.

Св. Перегрин (Pellegrino) Лазіо
сі (Laziosi) (1260 — 1 травня 1345) 
є італійським святим старовинно
го чернечого ордену «Слуги Марії» 

(Ordo Servorum Mariae, скорочено 
O.S.M.).

Народився святий в Форлі в 1260 
році, в багатій родині Північної Італії. 
Його батьки і майже всі жителі їхньо
го міста заперечували церкву і були 
активістами опозиції або анти-пап
ської партії.

Одного разу Папа послав спеці
ального представника в Форлі з про
повіддю, щоб спробувати завоювати 
серця людей і звернути їх до Бога. 
Цим представником був майбутній 
святий Филип Бенітт. Филип пропо
відував натовпу. Спочатку все йшло 
добре, і люди слухали. Тоді з’явився 

зі своєю бандою хуліганів Перегрин, 
і вони стягнули Филипа з катедри, 
потім вдарив його в обличчя. Филип 
підставив іншу щоку і пробачив його. 
Перегрин був настільки вражений 
і сповнений каяття, що повернувся до 
Филипа і вибачився. Після цього Пе
регрин не хотів більше йти зі своїми 
друзями. Він проводить більше часу 
в роздумах, пошуках віри в Бога.

Одного разу йому явилася Марія 
і веліла їхати в Сієну. Там він приєд
нався до Слуг Діви Марії або серві
тів. Генералом ордена, який прийняв 
його, був Святий Филип Бенітт. Там 
він зробив покаяння за свої гріхи.

Однією зі спеціальних обітниць по
каяння була обітниця стояти. Розпо
відають, що Святий Перегрин не си
дів тридцять років, і це призвело до 
виникнення у нього варикозного роз
ширення вен, яке пізніше перетвори
лося в відкриту рану на нозі, і в кінці 
кінців йому поставили діагноз: рак.

Рана ноги Перегрина стала на
стільки серйозною, що місцевий хі
рург вирішив ампутувати ногу. У ніч 
перед операцією Перегрин молився 
перед образом розп’ятого Христа, 
і коли він прокинувся, рана була зці
лена і нога збережена.

Він прожив ще 20 років і помер 
1 травня 1345 року в віці близько 80 
років. Перегрин був канонізований 27 
грудня 1726 року і був названий покро
вителем тих, хто страждає від раку.

Всесвітній день боротьби проти раку проголошений «Міжнародним союзом з боротьби з онкологічни-
ми захворюваннями» — Міжнародним союзом проти раку або UICC, що відзначається щорічно 4 люто-
го. Мета цього дня в усьому світі — це підвищення обізнаності людей про рак як один із найстрашні-
ших і згубних захворювань нашої сучасної цивілізації. Залучаючи увагу до запобігання, виявлення та 
лікування цього захворювання, можна домогтися гарних результатів, а в деяких випадках – і повного 
одужання.

У цей день згадаймо у молитві людей, які хворі на рак,             
попросімо у Бога ласки зцілення для них. Не забудьмо               
їх відвідати, підтримати та помолитися разом із ними.

https://ukrhealth.net/xvorobu-i-likyvannya/onkologiya/
https://ukrhealth.net/xvorobu-i-likyvannya/onkologiya/
https://ukrhealth.net/rak-legeniv/
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j C 9 C y
Парафіяни церкви Пресвятої Трійці 

с. Клузів Лисецького деканату вітають 
з днем народження свого пароха

о. Романа БОЯРСЬКОГО.
Дорогий отче! 
Прийміть найщи-
ріші вітання та 
слова подяки за 
Ваше священиче 
служіння. Будьте 
щасливі Ви 
і Ваша родина. 
Хай благодать 

Господня осяває Вас і Ваші шляхи, 
здійснюються всі мрії.

Людської шани і тепла Вам зичим,
Достатку, злагоди в родині.
Журба щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині.

j C 9 C y
Парафіяни церкви св. Миколая с. 

Слобідка Більшівцівського деканату 
вітають з днем народження 

о. Ярослава КЛЮСУ.
Нехай Господь зсилає на Вас і Вашу 

родину своє благословення, а Пре-
свята Богородиця обдаровує ласками 
і благословить на подальшу пастир-
ську працю для добра рідної Церкви 
й народу.

Ми, парафіяни с. Поділля Весели-
нівського району Миколаївської 

області, висловлюємо щиру вдячність 
нашому душпастирю о. Любомиру Шин-
каруку за його ревну працю в Господ-
ньому винограднику на наших теренах.

Отець Любомир родом з Івано-
Франківщини, у нас працює вже чотир-
надцять років. Ми з великою повагою 
і любов’ю ставимося до нашого духо-
вного наставника. Господь наділив на-
шого отця багатьма талантами, а тому 
він ревний у всьому, докладає багато 
зусиль для розвитку Греко-Католиць-
кої Церкви, заснував три парафії, 
старанно проводить богослужіння, мо-
лебні, акафісти, виголошує змістовні 
проповіді.

Дякуємо Всевишньому Богові, що 
нагородив нас таким відповідальним 
священиком. Низько вклоняємося 
мамі нашого отця п. Марії за вихо-

Обсяг 1,95 ум. друк. аркуш. 
Виходить щотижня
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Вітаємо!

Посміхнись!

* * *
Святий Петро зустрічає чоловіка 

біля брами раю: 
— Ким ти був на землі? 
— Футбольним суддею! 
— А, знаю вас! Всі ви — продажні! 
— Ні, я був чесним! У фінальному 

матчі Україна-Франція, коли грали на 
полі НСК «Олімпійський», я за хвили-
ну до свистка за рахунку 2:2 призна-
чив пенальті у ворота України! 

— Щось не пригадую такого... 
Давно це було? 

— Дві хвилини тому. 

* * *
Наш парох часто буває в поїзд-

ках. І ось одного разу його запитали 

про те, що він робить, коли по дорозі 
його автомобіль ламається. Отець 
відповів: 

— Як що? Виходжу з машини, йду 
до багажника, покладаю на нього 
руки і... (всі очікують чогось духовно-
го)... і штовхаю...

* * *
Лікар до космонавта: 
— Операція буде важкою, давай-

те помолимося. 
Космонавт: 
— Я скільки в космос літав, жод-

ного разу Бога не бачив! 
Лікар:
— А я скільки робив операцій на 

мозку, жодного разу не бачив думки…

З життя Архієпархії iiiiii

iiiiiiiiiiiiii

8 та 9 лютого 2018 р. Б. в церкві 
Христа Царя по вул. Незалежності, 181 
м. Івано-Франківська відбудеться о 18 
год. Свята Літургія, а 10 лютого 2018 р. 
Б. о 10 год. будуть реколекційні науки 
для сестер і братів Мирянського чину. 

11 лютого 2018 р. Б. о 12 год. від-
будеться Свята Літургія, на якій будуть 
облечини, обіти та віднова обітів сес-
тер і братів Мирянського чину. Опісля 
в актовому залі монастиря відбудуть-
ся збори для всіх членів чину.

Передплатити газету ніколи не пізно!
Вартість передплати через відділення Укрпошти — 17,28 грн.,  

через редакцію — 14,45 грн. 
Передплатний індекс — 30072.

Передплачуйте «Нову Зорю», пропагуйте та розповсюджуйте її,  
будьте апостолами Господа і Церкви!

Розпочався захід з привітального 
слова Митрополита Володимира, ко-
трий, звертаючись до усіх присутніх, 
щиро подякував учасникам та орга-
нізаторам за збереження і підтримку 
української культури та її традицій.

«Культура є одним із найважливі-
ших, базових елементів нашої держа-
ви. Україна славиться своїм великим 
розмаїттям колядок, щедрівок, Різдвя-
них народних творів, тому нашим за-
вданням є не загубити скарб, який уже 
маємо», – зазначив Архієрей.

Першими, котрі виступили, були 
діти з недільної катехитичної школи 
«Воскресіння», що діє при Архі катед-
ральному та Митрополичому Соборі. 

Опісля милозвучним співом потіши-
ли присутніх юні колядники дитячого 
хору парафії Зіслання Святого Духа 
міста Івано-Франківська під проводом 
керівника Олександри Безручко. На-
ступним був хор «Благовіст» Івано-
Франківської духовної семінарії імені 
священномученика Йосафата. Хор 
був заснований на початку 90-х років 
минулого століття, з відкриттям семі-
нарії в нашому місті.

Згодом виступило ще чимало ко-
лективів – від наймолодших колядни-
ків і до людей старшого віку, котрі по-
дарували мешканцям та гостям міста 
чудове свято.

Прес-служба Архієпархії.

Розколяда  
в Архікатедральному соборі 
28 січня 2018 року в Архікатедральному і Митрополичому Соборі Во-
скресіння Христового УГКЦ м. Івано-Франківська відбулася урочиста 
Розколяда за участю різноманітних колективів з цілого Прикарпаття.

Хай щира молитва несеться до неба 
І випросить ласки у Бога для Вас,
Щоб Ви і надалі ті плідні зернини
Завжди засівали у людські серця.
Ми любим Вас, отче, і просимо Бога,
Щоб Вас хоронив від усякого зла.
А наші сердечні пісні і молитви
Принесли Вам радість на многі літа!

j C 9 C y
Всечесного отця 

Любомира ПАЛИВОДУ

щиро вітають з днем народження па-
рафіяни церкви Благовіщення Пресвятої 
Богородиці с. Чукалівка Лисецького дека-
нату.

Щиро вдячні Вам, всечесний отче, за 
те, що Ви зуміли всі свої почуття, думки 
і справи спрямувати в русло любові до 
Бога та ближнього й там віднайти справ-
жнє щастя, відкрити красу віри. Ваша 
душевна щедрість, доброта, повсякден-
на турбота про людей, доброзичливість 
є прикладом для наслідування. Спасибі 
Вам за переконливі науки, тепло Вашого 
серця, духовну підтримку, що Ви поруч 
з нами і завжди готові прийти на допомогу.

Хай невичерпне джерело Божої лю-
бові, людська повага зігрівають Вам сер-
це і душу, а Всевишній та Матінка Божа 
тримають Вас під своєю опікою. Дай Вам, 
Боже, сили і витримки ще довго трудитись 
на Христовій ниві, засіваючи в наших сер-
цях Божу любов, добро, мир і злагоду.

вання такого прекрасного сина. Дай Вам, 
Боже, ще багато років життя.

Нещодавно наш отець святкував свій 
день народження. Ми щиро вітаємо Вас, 
отче, і даруємо ці віршовані рядки: 
Святе ім’я Вам тато й мама дали
Любити мир — це значить Любомир,
І вже тоді до церкви шлях проклали,
Як Ви хлопчина був іще малий.
В молитві щирій розквітали мрії,
Ісус Христос у Вашім серці жив,
Він укріпив Вас в вірі і надії,
Служити церкві Вас благословив.
В науці Божій Ви здобули сили,
Що кріплять нас і прославляють Вас.
Дай, Боже, щоби Ви прожили
Років до ста з родиною у нас.
Нехай Всевишній Вам дарує сили,
А Матінка Божа на поміч прийде,
Життя хай Ваше охороняє щоднини
Ангел-хоронитель, що над Вами є.

З любов’ю і повагою — Ваші парафіяни.

До уваги членів Мирянського чину  
Святого Василія Великого

На многії літа, дорогий отче!

ваша християнська газета!
–




