
Як постити 
у Великий  

Піст?
Приписи згідно 

з Партикулярним правом УГКЦ

Згідно з Партикулярним 
Правом УГКЦ усі вірні 
зобов’язані: 

У перший день Великого По-
сту і Страсну п’ятницю — суво-
рий піст, тобто слід утримуватися 
від  вживання м’ясних  і молочних 
продуктів та яєць, а також страв, 
які містять ці продукти.

У перший тиждень Великого 
Посту та у Страсний тиждень 
потрібно утримуватися від спожи-
вання м′ясних продуктів і страв.

В понеділок, середу та 
п’ятницю інших  тижнів Великого 
Посту слід утриматися від спожи-
вання м’ясних продуктів і страв.

У вівторок та четвер дозволе-
но усі види їжі.

Дозволено вживати усі стра-
ви у всі суботи та неділі Вели-
кого Посту, крім Страсної Су
боти.

Немає поклонів у всі субо-
ти та неділі Великого Посту, 
крім Хрестопоклінної Неділі та 
Страсної Суботи.

Заказаний час: Під  час  Ве-
ликого  Посту  не  дозволено  вла-
штовувати  та  приймати  участь 
у  публічних  забавах  з  музикою 
й танцями.

Велика (Страсна) П′ятниця 
вважається  святковим днем  і  то
му  не  дозволено  важко  працю
вати.

Не зобов′язані постити:
• Діти до 14 року життя.
• Люди, яким виповнилося 60 ро-
ків.

• Важкохворі.
• Вагітні жінки.
• Матері після пологів і ті, що го-
дують грудьми.

• Ті,  що  харчуються  зі  столу  ін-
ших.

• Убогі, котрі живуть з милостині.
• Хто важко працює.
• Подорожуючі  (якщо  час  подо-
рожі перевищує 8 годин).

Великий Піст

Служіння

Літургія після Літургії 
 стор. 4

Наші свята

Стрітення 
   стор. 5

На допомогу громаді

Що робити, щоб  
платити менше?  стор. 6

Великопосне

Як я голодного         
нагодувала  стор. 7
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Видання ІваноФранківської 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

Молитва на початок Великого Посту
Господи Боже наш, уповання всіх країв землі і тих, що в морі далеко. Ти при-
значив святі дні посту і в Старому Завіті через пророків Твоїх, і в Новому 
через апостолів і євангелістів. Сподоби ж усіх нас у чистоті час посту про-
вести, віру тверду зберегти і заповіді Твої виконувати в усі дні життя нашо-
го. Благаємо Тебе, Владико милосердний: пристав до нас ангела Твого, щоб 
охороняв нас, немічних, у всіх ділах наших і допомагав нам, щоб ми були 
слухняні й догоджали Тобі, та щоб сподобились достойно причаститися свя-
тих Твоїх Таїн. Прийми ж, Господи, поклоніння і постування рабів Твоїх (іме-
на) і всім нам подай благословення ради Христа Ісуса, Господа нашого, що 
з ним благословенний Ти, з Пресвятим, Милосердним і Животворчим Твоїм 
Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

український греко-католицький часопис

«Істинно, істинно кажу вам: побачите небеса відкриті, і ангелів Божих,  
як возходять та сходять на Сина Чоловічого»  Лк. 1, 51

  
(Мт. 24, 12) — 

ці  Ісусові  слова,  за-
писані  святим  Мате-
єм, стали темою цьо-
горічного  послання 
Папи  Франциска  на 
Великий Піст.

Продовження на стор. 2

Цей тиждень в подіях

Великий ювілей великої людини:
отцю Івану Козовику — 90 років

Продовження на стор. 2

17 лютого
125 років від дня на-
родження  Патріарха 
Йосифа Сліпого

19 лютого 
Початок Великого 
Посту

19 лютого 1992 р.
Затвердження 
офіційного гербу 
країни — Тризубу.

20 лютого 
Всесвітній  день  соці
альної справедливо сті. 
Відзначається що річ но 
відповідно  до  рішення 
Генеральної  Асамблеї 
ООН  від  18.12.2007  р. 
В Україні від значається 
згідно з Указом Прези
дента України від 
04.11.2011 р.

20 лютого
День  Героїв  Небесної 
Сотні.  Відзначається 
щорічно відповідно до 
Указу  Президента  Ук
раїни від 11.02. 2015 р.

21 лютого 
Міжнародний  день 
рідної  мови.  Прого-
лошено на ХХХ сесії 
Генеральної  конфе-
ренції ЮНЕСКО

22 лютого
Міжнародний день під
тримки жертв злочинів

Великий Піст — 
весна для душі

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=02&day=22&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=29&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=29&year=2018
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Дорогі брати й сестри,
знову Господня Пасха виходить нам 

назустріч! Щоб приготуватися до неї, 
Боже провидіння щороку пропонує нам 
Чотиридесятницю, «сакраментальний 
знак нашого навернення», яка звіщає 
та здійснює можливість повернутися 
всім серцем та всім життям до Господа.

Також і цього року прагну цим по-
сланням допомогти всій Церкві про-
жити цей період благодаті в радості та 
істині; роблю це, піддавшись натхнен-
ню словами Ісуса з Євангелії від Ма-
тея: «Через те, що розбуяє беззакон-
ня, любов багатьох охолоне» (24,12).

Це речення є вміщене у слові, що 
стосується кінця часів, та виголоше-
не в Єрусалимі, на Оливній горі, саме 
там, де розпочнуться Господні Страс-
ті. Відповідаючи на запитання учнів, 
Ісус провіщає великі випробування 
та описує ситуацію, в якій спільнота 
вірних може опинитися: перед облич-
чям болючих подій, деякі фальшиві 
пророки зведуть багатьох настільки, 
що це загрожуватиме погасити лю-
бов, що є серцем всього Євангелія.

Фальшиві пророки
Чуємо цей уривок і запитуємо себе: 

які форми приймають фальшиві про-
роки?

Вони є немов «заклиначі змій», 
тобто користають з людських емо-
цій, щоб полонити людей та привес-
ти туди, куди вони хочуть. Скільки ж 
то Божих дітей піддалися намовам 
облесливих слів про миттєві приєм-
ності, плутаючи їх зі щастям! Скільки 
ж людей живуть немовби зачаровані 
ілюзією грошей, яка в дійсності ро-
бить їх невільниками прибутку та жа-
люгідних інтересів! Скільки ж людей 
живуть, вважаючи, що є самодостат-
німи й стають жертвами самотності!

Інші фальшиві пророки — це «шар-
латани», які пропонують прості й без-
посередні розв’язки на страждання, 
засоби, які, натомість, виявляються 
цілком недієвими: наскільки багатьом 
молодим людям запропоновано фаль-
шиві ліки наркотиків, «одноразових» 
стосунків, легких і нечесних заробіт-
ків! Скільки ж то людей потрапили 
в сіті повністю віртуального життя, 
в якому стосунки здаються простіши-

ми й швидшими, виявляючись потім 
драматично позбавленими сенсу! Ці 
обманники, які пропонують речі без 
цінностей, відбирають, натомість, най-
цінніше, як от гідність, свободу та здат-
ність любити. Ця мова марнославства 
спонукає нас поводитися як павичі, 
аби далі стати смішними, а від смішно-
го немає вороття. Це не дивує: диявол, 
що є «брехуном і батьком брехні» (Ів. 
8,44), завжди представляє зло як до-
бро, а фальшиве – як істинне, аби за-
плутати серце людини. Кожен з нас по-
кликаний розпізнавати у своєму серці 
та досліджувати, чи не перебуває під 
загрозою обманів цих фальшивих про-
років. Слід навчитися не зупинятися 
на рівні безпосереднього, поверхово-
го, але розпізнавати те, що всередині 
нас залишає добрий і триваліший від-
биток, бо походить від Бога і дійсно є 
вартісним для нашого добра.

Холодне серце
Данте Аліґ’єрі, описуючи пекло, 

уявляє диявола, що сидить на крижа-
ному серці (Пекло XXXIV, 28-29); він 
мешкає серед холоду згаслої любові. 
Запитаймо, отже: як у нас холоне лю-
бов? Якими є ознаки, що вказують нам 
на любов, якій загрожує згаснення?

Тим, що гасить любов, є, насампе-
ред, жадібність до грошей, «корінь всіх 
лих» (1 Тм. 6,10); за нею слідує відки-
нення Бога та, отже, шукання в Ньому 
утіхи, віддаючи перевагу своєму відча-
єві замість відради Його слова та Свя-
тих Таїнств. Все це виливається в на-
сильство, яке чинимо проти тих, кого 
вважаємо загрозою нашим «забез-
печенням»: ще ненароджена дитина, 
хвора похила віком людина, переїж-
джий гість, чужинець і навіть ближній, 
що не відповідає нашим очікуванням.

Також і створений світ є мовчазним 
свідком охолодження любові: земля 
є отруєна недбало й корисливо ви-
кинутим сміттям; моря, що також за-
бруднені, змушені, на жаль, покривати 
останки жертв численних корабельних 
аварій вимушеної міграції; небеса, які 
в Божому задумі оспівують Його сла-
ву, борознять механізми, що скидають 
засоби смерті.

Любов холоне також і в наших спіль-
нотах: в Апостольському напоумленні 

«Evangelii gaudium» я старався опи-
сати найочевидніші знаки цього браку 
любові. Ними є егоїстичне лінивство, 
безплідний песимізм, спокуса відзолю-
ватися та втягуватися в безперервні 
братовбивчі війни, світська менталь-
ність, що спонукає дбати лише про 
примарне, занедбуючи таким чином 
місіонерський запал (EG 76-109).

Що робити?
Якщо бачимо у своєму серці та на-

вколо себе щойно описані сигнали, то 
ось Церква, наша мати й учителька, 
разом з іноді гіркими ліками правди, 
пропонує нам в цьому періоді Вели-
кого Посту солодкий лік молитви, ми-
лостині й посту.

Присвячуючи більше часу на мо-
литву, дозволяємо нашому серцю від-
кривати приховані брехні, якими об-
манюємо себе самих (Венедикт XVI, 
енцикліка «Spe salvi», 33), щоб наре-
шті шукати відраду в Бозі. Він — наш 
Батько та прагне, щоб ми жили.

Практика милостині звільняє нас від 
жадібності та допомагає відкривати, що 
інший — це мій брат, а те, що я маю, ні-
коли не є лише моїм. Як же прагну, аби 
милостиня стала для всіх справжнім та 
властивим стилем життя! Як же я хотів 
би, щоб ми, як християни, наслідували 
приклад Апостолів та вбачали у мож-
ливості розділити з іншими наші мате-
ріальні блага конкретне свідчення со-
причастя, яким живемо у Церкві. Щодо 
цього, то повторюю за святим Павлом 
заклик, яким він заохочував корінтян 
зробити збірку для єрусалимської гро-
мади: «Воно бо вам личить» (2 Кор. 
8,10). Це особливим чином дійсне для 
Великого Посту, під час якого різні ор-
ганізації проводять збірки для церков 
і громад, які зазнають труднощів. Але 
як би я хотів, щоб також і в наших що-
денних стосунках, перед обличчям кож-
ного брата, що просить про допомогу, 
ми думали про те, що в цьому є заклик 
Божого провидіння: кожна милости-
ня — це нагода взяти участь у Божому 
дбанні про Його дітей; і якщо Він сьо-
годні послуговується мною, аби до-
помогти ближньому, то хіба завтра не 
подбає також і про мої потреби, Той, 
Якому немає рівних у щедрості? (Пій 
XII, енцикліка «Fidei donum», III).

Врешті, піст відбирає сили в нашо-
го насильства, обеззброює нас та ста-
новить важливу нагоду для зростання. 
З одного боку, він дає нам відчуте те, 
чого зазнають ті, кому не вистачає навіть 
найнеобхіднішого, кому відомі щоденні 
укуси голоду; з іншого, піст виражає стан 
нашого духа, голодного доброти й спра-
глого Божого життя. Піст пробуджує нас, 
робить уважнішими на Бога і на ближ-
нього, пробуджує волю слухатися Бога, 
Який єдиний втамовує наш голод.

Я б хотів, щоб мій голос вийшов за 
межі Католицької Церкви, досягнувши 
всіх вас, людей доброї волі, відкритих 
на слухання Бога. Якщо ви, як і ми, 
засмучуєтеся поширенням беззакон-
ня у світі, якщо ви стурбовані моро-
зом, що паралізує серця та дії, якщо 
бачите послаблення відчуття спіль-
ної людськості, приєднуйтеся до нас, 
щоб разом призивати Бога, спільно 
постити й разом з нами дарувати те, 
що можете, для допомоги ближнім!

Полум’я Пасхи
Заохочую, насамперед, членів 

Церкви ревно розпочати великопосну 
мандрівку, підтримувані милостинею, 
постом та молитвою. І якщо іноді зда-
ється, що в багатьох серцях любов по-
гасла, вона не згасла в Божому серці! 
Він дарує нам завжди нові нагоди, щоб 
ми могли наново розпочати любити.

Також і цього року слушною наго-
дою буде ініціатива «24 години для 
Господа», що запрошує звершувати 
Святу Тайну Покаяння в контексті Єв-
харистійної адорації. В 2018 році вона 
відбуватиметься в п’ятницю 9 та субо-
ту 10 березня, надихаючись словами 
130 Псалма: «У Тебе є прощення». 
В кожній дієцезії принаймні один храм 
залишатиметься відчиненим протя-
гом 24 годин, даючи можливість для 
молитви, адорації та сповіді.

В Пасхальну ніч переживатимемо 
промовистий обряд запалення пас-
хальної свічки: світло, запалюване від 
«нового полум’я», крок за кроком роз-
віє темряву та освітлить літургійний 
збір: «Нехай це світло Христа, що во-
скрес у славі, розвіє темряву сердець 
та духа» (Римський Месал), щоб усі 
ми могли пережити досвід учнів з Ем-
маусу: слухання Господнього слова та 
пожива Євхаристійного хліба дадуть 
нам змову повернутися до горіння ві-
рою, надією та любов’ю.

Від щирого серця вас благослов-
ляю. Не забувайте молитися за мене.

Дано у Ватикані, 1 листопада 2017, 
в день Всіх Святих

Урочистості розпочались Архієрей-
ською Божественною Літургією, яку очо-
лив Митрополит Володимир Війтишин. 
У своїй проповіді Митрополит акценту-
вав увагу на постатях трьох Святителів.

По завершенні Божественної Лі-
тургії канцлер Івано-Франківської 
Архієпархії о. Віталій Федун зачитав 
грамоту про нагородження о. Івана 
Козовика другим золотим нагрудним 
Хрестом з прикрасами.

Опісля Митрополит Володимир 
звер нувся до отця Івана зі словами 
привітань та вдячності за старанне 
служіння і пастирську жертовність для 
парафії Воскресіння Христового, рев-
ну викладацьку діяльність та вагомий 
внесок у розвиток вищих духовних на-
вчальних закладів Івано-Франківської 
Архієпархії. 

Прес-служба Івано-Франківської 
Архієпархії.

Послання Папи Франциска  
на Великий Піст 2018

Офіційно!

Ювілеї

Отцю Івану Козовику — 90 років
12 лютого, коли наша Церква вшановувала трьох Святителів — Ва-
силія Великого, Григорія Богослова, Йоана Золотоустого, в Архіка-
тедральному і Митрополичому Соборі Воскресіння Господнього на 
чолі з Митрополитом Володимиром чисельно зібрались духовен-
ство, вірні та представники влади, щоб привітати митрофорного 
протоієрея Івана Козовика з ювілеєм — 90-річчям.

1. За те, що Ви є великим Вчите-
лем. Пригадуючи ще роки навчання 
в семінарії, а також і наші звичайні 
зустрічі, у моїй пам’яті назавжди за-
карбувалася надзвичайна здатність 
пояснювати складні речі простим до-
ступним способом. Ця здатність при-
таманна лише великим вчителям.

2. За те, що Ви є великим Сином 
і Пастирем Церкви, яку любите і про 
неї завжди говорите та за її стан пе-
реживаєте. Будучи одруженим свя-
щеником, Ви своє життя присвятили 
Церкві і своїм прикладом показали, 
як можна поєднувати родинне жит-

тя і церковне служіння. Лише 
Великий Священик ніколи не 

обділить своєю увагою і часом Святу 
Матір Церкву, для якої посвятив своє 
життя.

3. За те, що Ви є великим Пись-
менником. Ваші досягнення і знання 
Ви забажали залишити для нас — 
своїх послідовників — молодих свя-
щеників. Викласти на папері те, що 
мали у своєму серці і в своїй голо-
ві — це притаманне не багатьом. Це 
особливий талант, який Ви не зако-
пали, але розвивали протягом усьо-
го життя. Це книги, статті, поезії.

Нехай Господь Бог кріпить Вас 
і благословить усіх близьких Вашо-
му серцю людей.

о. Йосафат БОЙКО, ВС

Від імені всіх працівників «Нової Зорі» щиро вітаю Вас,  
дорогий наш отче Іване, з Вашим Ювілеєм —  

днем подяки Богові за дар Вашого життя.  
Хочу подякувати Вам в ці святкові дні за три речі:
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Цьогорічні відзначення розпоча-
лися паломництвом до Чернівців, 
де зібралися посвячені особи з цілої 
України для спільної молитви і святку-
вання 10 лютого. А перший день в на-
шій Архієпархії зібрав усіх бажаючих 
у монастирському храмі Святих Кири-
ла і Методія у Крихівцях. Божествен-
ну Літургію очолив Владика Михаїл 
Бубній, Єпископ Одеський та Голова 
Патріаршої Комісії у справах монаше-
ства УГКЦ у співслужінні священиків 
Згромадження Воплоченого Слова, 
які опікуються храмом, отців Василіян 
та інших священиків, які з’їхалися на 
молитву. 

Владика Михаїл після читання 
Євангелія здійснив обряд монашого 
постригу та благословив облечини 
двом братам новикам Згромадження 
Воплоченого Слова, які при постригу 
прийняли імена Ілля та Єремія. Як 
читаємо у Кодексі Канонів Східних 
Церков (кан. 459), що новіціат — це є 
час формування новика, того, хто роз-
почав своє посвячене життя і відбува-
ється воно «через засвоєння уставу, 
побожні роздуми і тривалу молитву, 
через вивчення того, що стосуєть-
ся обітів і чеснот, через відповідні 

Хто з нас перед сповіддю не чув 
схожих, майже шизофренічних нашіп-
тувань:

— Дорогенький мій, ти куди намі-
рився нас вести? 

— До священика! 
— До священика? На сповідь 

може? Не видумуй! Що він про нас 
подумає? Я тут стараюся-стараюся, 
за нас турбуюся, докладаю чимало 
зусиль, щоб про нас були якнайкращі 
враження у людей, а ти все це хочеш 
зруйнувати в одну мить?

— Ну він же священик, а таємниця 
сповіді захищена найважчими цер-
ковними карами!

— Так, священик, така ж людина, 
як і ти. Він не зрозуміє усіх тонкощів, 
не матиме сили усе вислуховувати, 
а може, навпаки, копатиметься у де-
талях. Ти ж не грішник, це в тебе тра-
пляється лише час від часу, а він ду-
матиме, що ти завжди такий… Отож, 
сповідайся подумки безпосередньо 
перед Богом, а не перед священиком!

Після таких порад-роздумів багато 
людей так і не потрапляють до спові-
дальниці…

Як священик, хочу поділитися з чи-
тачами, що і я сповідаю мої гріхи без-
посередньо перед Богом. Стараюся 
перед ним розкривати усе моє життя, 
зокрема визнаю й усі мої гріхи. Однак 
моє життя не проходить лише в сто-
сунку з Богом. Я живу з іншими людь-
ми, з ними спілкуюся, працюю, розпо-
відаю їм про мої турботи, негаразди, 
з ними радію. Інколи можу мати нео-
бережність з кимось і посваритися, 
перед кимось провинитися. І тому по-
людськи, коли я визнав мою провину 
перед Богом, треба визнати її і перед 

своїм ближнім, перепросити його, 
щось йому відшкодувати. І це вже є 
своєрідна сповідь перед моїм братом, 
сестрою, як навчає нас апостол Яків: 
«Сповідайте один одному свої гріхи 
і моліться один за одного, щоб вам 
зцілитись» (Як. 5, 16). І така сповідь 
насправді нас зціляє, бо ми не трати-
мо більше енергії на гнів, образи, за-
хист, суперечки тощо… 

Однак, люди не завжди прощають… 
Брат не прощає, та все-таки Господь 
прощає і чинить це через видиму лю-

дину владою, яку отримали 
апостоли від Ісуса Христа. 
І ця влада передається че-
рез покладення рук, і буде 
передаватися до кінця сві-
ту: «Прийміть Святого 
Духа! Кому простите грі-
хи, — будуть прощені їм; 
кому затримаєте, — бу-
дуть затримані» (Йо. 20, 
21-23; Мт. 16, 19; 18, 18). 
Таким чином особа, на яку 
покладаються руки, одер-
жує владу в імені Бога про-
щати гріхи і прогрішення 
людини. 

Сповідь перед свяще-
ником є ще й духовною 

лікарнею. До цієї духовної лікарні ми 
особливо запрошені заходити у Вели-
кий Піст. 

Я, як священик, також сповідаюся 
перед іншим священиком. І мені та-
кож нелегко сповідатися! Страх — це 
щось дуже людське! Інколи священик 
може нас і насварити… Тому перед 
тим, як піти до сповіді, треба набра-
тися покори і добре підготуватися. Ін-
коли священик може відмовити дати 
розгрішення, якщо бачить серйозні 
перепони і недостатність постанови 

поправи, але ніколи не може відпус-
тити сповідника у безнадії. 

Важливо також пам’ятати, що якщо 
ми не хотіли простити своїм ближнім, 
то Ісус Христос каже: «Коли ви не бу-
дете прощати людям, то й Отець 
ваш небесний не простить вам про-
вин ваших» (Мт. 6, 15).

Як часто треба сповідатися? 
Церква нам приписує, під важким 

гріхом, бодай раз у рік під час Велико-
го Посту сповідатися і причащатися. 
Коли читаємо життя святих, то спо-
стерігаємо, що вони дуже часто спові-
далися. Добра практика — сповідати-
ся приблизно раз у місяць. Практику-
ючий християнин сповідається часто 
і причащається на кожній Божествен-
ній Літургії. Сповідатися часто зі сво-
їх гріхів вельми допомагає їх виправ-
ленню, каже св. Іван Золотоустий.

Дуже часто від вірних доводиться 
почути прохання про отримання якоїсь 
«шпаргалки» для облегшення сповіді… 

Наука Церкви подає нам п’ять умов 
доброї сповіді: 1. Іспит совісті. 2. Жаль 
за гріхи. 3. Постанова поправи життя. 
4. Сповідь. 5. Відправлення покути. 

Також для кращої підготовки до 
сповіді, окрім перевірки нашого сум-
ління через Божі та церковні заповіді, 
доречно пригадати собі сім діл мило-
сердя щодо душі й тіла, дев’ять Єван-
гельських блаженств, читати покаянні 
псалми тощо.

Сповідь — це повернення блудного 
сина. В сповідальниці нас чекає лю-
блячий Отець. Бог завжди надіється 
на повернення своєї дитини, постійно 
виглядає її і з радістю приймає в свої 
обійми. Невже через свою гординю ми 
не прийдемо до найкращого Батька? 

«Ти згрішив? Увійди до церкви і по-
кайся у своєму гріху… Тут лікар, а не 
суддя; тут ніхто не засуджується, але 
кожен дістає відпущення гріхів», — 
навчав св. Іван Золотоустий.

У цьому Великому Пості бажаю 
усім нам по-справжньому скуштувати 
милість і доброту Божу заради нашо-
го спасіння!

о. Іван СТЕФУРАК.

Великий Піст

Вісті Архієпархії

«Коли ви не 
будете прощати 
людям, то й Отець 
ваш небесний 
не простить вам 
провин ваших»  
(Мт. 6, 15).

СТРАХ ПЕРЕД СПОВІДДЮ...

Монаші облечини
День Стрітення Господнього в Католицькій Церкві є днем Богопос-
вяченого життя. В Івано-Франківській Архієпархії такі кількаденні 
заходи відбуваються з благословення Митрополита Володимира 
вже декілька років поспіль і щоразу в різних монастирях, маючи за 
ціль об’єднання та спілкування між богопосвяченими особами, які 
хоч і належать до різних чинів чи згромаджень, проте мають одну 
ціль — наслідувати Ісуса Христа, живучи у спільнотному житті та 
складаючи чернечі обіти послуху, чистоти й убожества. 

вправи для викорінення вад, при-
боркання пристрастей, набуття 
чеснот». Брати новики прийняли 
монаший габіт, що є видимим зна-
ком першої відданості себе Бого-
ві; прийняли нові імена, отриму-
ючи таким чином особливу опіку 
святих покровителів, які будуть 
надалі їхніми особистими заступ-
никами перед Богом у досягненні 
бажаної мети — святості. Чорний 
габіт символізує відречення від 
світу і посвяту свого життя Божим 
справам (див. Лк. 2,49). Шкіряний 
пояс символізує боротьбу проти 
пристрастей та тілесних бажань. 
Дерев’яний хрест — це знак само-
відречення (див. Мк. 8,34), нашої 
слави (див. Гал. 6.4) та нашого 
спасіння (див. Еф. 2,6).

Численні Сестри Василіянки, 
Сестри Служебниці Непорочної 
Діви Марії, Сестри Чернечої Ро-
дини Воплоченого Слова та брати 
Василіяни, а також брати із Свято-
покровського монастиря с. Закер-
ничне взяли участь у цих заходах. 
Дякуємо всім, хто приєднався до 
спільної молитви.

о. Йосафат БОЙКО, ВС

В спілкуванні з людьми неодноразово доводиться чути різні думки щодо доцільності сповіді. Кожного 
разу, коли ми усвідомили свої гріхи, навіть, коли ми з них внутрішньо розкаялися, то все-таки майже 
завжди ми зустрічаємося зі страхом: як їх висповідати перед Богом в присутності іншої людини (свяще-
ника чи єпископа). Хто з нас, людей, не переконався ще в тому, що диявол перед вчинком гріха завжди 
віднімає стид і страх, але неодмінно їх повертає перед сповіддю? А найкращим інструментом йому для 
цього послуговує наша гординя, завищена оцінка про себе.
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Уже багато книг написано про 
красу, розуміння, обряд Бо-
жественної Літургії. Не бракує 

і коментарів щодо певних труднощів 
і викликів, проте свою увагу хочу зо-
середити на темі літургії після Літур-
гії. Священик Василь Рудейко пише: 
«У сучасній літургійній ситуації саме 
через таку щоденну фамільярність на 
багатьох парохіях Євхаристія стала 
одним і, можливо, навіть не найваж-
ливішим із богослужінь добового кола 
або заміняє всі решта богослужіння. 
Із вершини і джерела євхаристія стає 
рівниною і озером, у якому джерела 
і не видно вже». Запитаймо кожен 
себе: чи Божественна Літургія для 
мене особисто це невід’ємна частина, 
потрібна як вияв стилю мого життя, чи 
радше — вияв культури, традиції? На-
певно, кожен знає людей, котрі довго 
моляться після літургії чи мають бага-
то приватних набоженств (вервички, 
дев’ятниці), але на повсякденне життя 
це не перекладається. Навіть нераз 
можемо почути слова: «Така богоміль-
на, а диви, що показує-робить».

Другий розділ листа св. Якова від 
14 по 26 вірш говорить про віру і діла, 
і зрештою Яків завершує, кажучи: 
«Віра без діл мертва» (Як. 2, 26). Цей 
вияв віри ми виявляємо у спільній мо-
литві на Літургії, де Христос дає нам 
своє Тіло і Кров. Приготовляючись 
до літургії, християнин розпочинає 
духов ну подорож, яка відображається 
на усьому його житті: сім’ї, власності, 
авторитеті, його позиції і соціальних 
відношеннях. Вона змінює напрямок 
всього його людського існування в бік 
освячення Святим Духом. 

Святий папа Іван-Павло ІІ говорив, 
що: «Зібрана навколо престолу, Церк-
ва краще розуміє свої початки, а також 
своє місійне завдання». Тут доречно 
підкреслити, що вірні, беручи участь 
у літургії, приймають на себе місійне за-
вдання. Місія здійснюється, якщо шлях 
Церкви проходить через серце людини. 

Інколи можемо спостерігати, як 
люди довго моляться перед і після Лі-
тургії, але після молитов залишаються 
пасивними у служінні іншим. Як гово-

рив у своїй доповіді про «Приклад ак-
тивного місійного служіння в УГКЦ» п. 
Любомир Андрусів: «Наші парафіяни, 
почувши з уст священика Боже Сло-
во, не вважають себе зобов’язаними 
передавати Його далі, поза стіни сво-
го храму». Але хочеться наголосити, 
що у Євхаристії приймаємо не лише 
Тіло Христове, приймаємо тайну люд-
ських очікувань, проблем, потреб, 
драм і трагедій. Входячи в єдність з Іс-
усом Христом, входимо в сопричас-
тя з оточуючим нас світом. Прийняти 
причастя — замало. Це нерозуміння 
Таїнства, котре взиває нас до єднос-
ті з ближніми, до зустрічі з братами 
і сестрами, до того, щоб нести їм мир 
і згоду, не дивлячись на їх приналеж-
ність, віросповідання тощо.

Наша спільна участь в Тілі і Крові 
Христа є радикальним викликом для 
всякої несправедливості, расизму, се-
паратизму і браку свободи. Служіння 
Євхаристії, ламання Хліба, конечного 
до життя, не позволяє годитись із си-
туацією людей, котрі залишаються без 
хліба, справедливості, миру і свободи. 
«Пасха наша, Христос» (1 Кор. 5, 7), 
не перестає бути прочанином люд-
ських діянь. Зустріти Його можна 
в горниці наших святинь, як і в тілах 
збідованих, терплячих чи поневоле-
них. Ми сьогодні потребуємо Хрис-
тового Тіла на престолах, щоб могти 
краще розпізнати Його в людях. 

Любов Божу, котру отримуємо 
як дар, потрібно як дар віддавати. 
Любов’ю, котрою обдарував нас Хрис-
тос в тім однім хлібі і в одній чаші, по-
трібно ділитись з ближнім, котрий є 
вбогий або бездомний, котрий є хво-
рий або ув’язнений, котрий належить 
до іншого народу, раси, котрий взагалі 

не вірить в Христа. Правдива честь 
для Євхаристії стає школою діяльної 
любові до ближнього. Христос вчить: 
«З того усі спізнають, що мої ви учні, 
коли любов взаємну будете мати 
(Ів. 13, 35). Він повністю виховує нас, 
показуючи, яку вартість в Божих очах 
має кожна людина, оскільки кожно-
му в такий самий спосіб Христос дає 
самого себе під видом хліба і вина. 
Любов — це повага і відкритість до 
потреб бідних. Св. Іван Золотоустий 
писав: «Хочеш вшанувати Христове 
Тіло? Не гордуй ним, коли є наге. Не 
шануй його тут, в церкві, через шов-
кові тканини, коли на зовні позволяєш 
йому терпіти холод і брак одягу[…]. 
Господь не потребує золотих чаш, 
але душі із золота[…]. Почни від на-
сичення голодного[…]. Нічого не є 
більш зимне, ніж християнин, котрому 
байдуже є спасіння ближнього». Єв-
харистія для тієї любові є якби «не-
довершеною тайною», котра вимагає 
доповнення в житті. Пасхальна тайна 
смерті і нового життя в Христі вчить 
братерства, солідарності і безкорис-
ливості. Такою вона залишиться до 
кінця діянь нашого світу. Євхаристія є 
упривілейованим моментом доручен-
ня місійного мандату і післанництва. 
Любов є апостольством, є місійним за-
палом, котрий сягає аж на край світу. 
Євхаристія не може бути віднесеною 
до категорії культу і міститися лише 
в стінах святині. 

Сьогодні ми зауважуємо в світі гло-
балізацію, на різних континентах па-
нують війни, агресія, переслідування 
християн. Світ немов накопичує зло. 
Проте зло не може перемогти, адже 
Церква сильна Кров’ю Христовою. 
Сила Церкви — на Престолі, де свя-
щеник служить Літургію. Понад усі 
сьогочасні загрози, перипетії людських 
сердець, розумів і сумління Церква під-
носить чашу спасіння — Євхаристію.

Кожного дня, християнин повинен 
вийти до потребуючих. Можливо, ба-
гатьох огортає страх перед незнаним, 
труднощами, але потрібно пам’ятати, 
що страх паралізує, замикає двері, є 
ворогом виходу до людей. З уст во-

скреслого Христа мусять прозвуча-
ти слова: «Мир вам! Як мене послав 
Отець, так я посилаю вас» (Ів. 20, 
21). Немає післанництва без дару 
Духа. «Це промовивши, дихнув на них 
і каже їм: «Прийміть Духа Святого!» 
(Ів. 20, 22). Те, що найважливіше для 
християнського післанництва, довер-
шилось, згідно з євангелистом Іваном, 
в горниці, котра кілька днів швидше 
була місцем Останньої Вечері. Завдя-
ки Горниці місцем розіслання може 
бути також і Галилея — «Ідіть, отже, 
і зробіть учнями всі народи» (Мт. 28, 
19), та кожне інше місце на цій землі.

Можна сміливо стверджувати, що 
Євхаристія є святом безнастанних 
апостольських жнив, в котрому Церк-
ва радіє з дарів, отриманих у світі. 
Кожна християнська спільнота, що 
несе свідчення, є спільнотою, зібра-
ною на богослужінні, і таким чином 
сама в собі і через себе є актом свід-
чення. Як закликав святий папа Іван-
Павло ІІ: «Усі повинні відчути себе по-
сланими як «місіонери Євхаристії» до 
усіх середовищ, щоб ділитися вели-
ким даром, котрий отримали. Той, хто 
зустрів Христа в Євхаристії, не може 
не проголошувати своїм життям мило-
сердної любові Відкупителя».

Дорогі християни, пам’ятаймо, що ті, 
котрими ворушить Святий Дух, не мо-
жуть байдуже сидіти чи тримати дари 
для себе. Святий Дух мобілізує діли-
тися дарами з ближніми. Пам’ятаймо, 
що, прийнявши Євхаристію, ми чуємо 
з уст священика заклик: «В мирі ви-
йдім», щойно після Літургії ми повинні 
довершити Євхаристію своїми ділами. 
Ми повинні усі разом вирушити із зони 
свого комфорту і подбати про кожного, 
хто перебуває в потребі. Ми повинні 
заангажуватися в місійну діяльність — 
будування живої Церкви, головним мі-
сіонером котрої є євхаристійний Хрис-
тос. Це Він через уста своїх священ-
нослужителів проповідує Добру нови-
ну, їх руками дає розгрішення і Святі 
Тайни. Господь потребує саме Твоїх 
ніг, щоб спішити до хворих, сумних, 
знедолених; Господь потребує саме 
Тебе, щоб підтримати на дусі, заохоти-
ти, порадити. Дозволь Богу через твої 
руки і серце чинити для інших чудеса. 
Саме сьогодні, саме через Тебе.

о. Григорій-Мар’ян ДЖАЛА, 
Місійне Згромадження Св. Ап. Андрія

Служіння

Уже четвертий рік поспіль у Со-
борі Преображення Господнього 
м. Івано-Франківська (м-н Пасіч-

на) відбулася Розколяда. Цьогоріч на 
святі були присутні наш Високопреос-
вященніший Архієпископ і Митрополит 
Володимир Війтишин, парох о. Борис 
Гобир, мер міста п. Руслан Марцінків, 
священики, парафіяни з Пасічної та 
гості. Владика Володимир поблагосло-
вив проведення цього свята і побажав, 
щоб пасічнянська Розколяда й надалі 
дарувала радість Різдва.

Дуже гарно колядували хор «Благо-
вість» (кер. — Наталія Бардюк) з па-
рафії Матері Божої Неустанної Помочі 
оо.Редемптористів, колектив учнів гім-
назії №1 під керівництвом Олени Шев-
ченко, хор «Осанна» з церкви Царя 
Христа та хор Духовної Семінарії ім. 
свщм. Йосафата (керівник — Любов 
Терлецька). Оригінально під супро-

від бандур колядували учні музичної 
школи №3 «Бандурні барви» (кер. — 

Ірина Люба). Також колядками про-
славляли народження Христа місцеві 

парафіяльні хорові колективи: «Єдині 
серцем» (кер. — Ольга Шмагайло), ка-
мерний хор «Преображення» (кер. — 
Ірина Гріца-Федорняк), молодіжно-ди-
тячий хор «Sanctus» (кер. — Альміра 
Дебрівська) та колядники парафіяль-
них молитовних спільнот під керуван-
ням Галини Калитчук, Віри Вань та Га-
лини Присяжнюк.

Чудовим сюрпризом для присут-
ніх став виступ Богдана Кучера. Його 
популярна пісня «Щасливого Різдва» 
надихнула всіх присутніх на справжнє 
відчуття різдвяного духу.

На завершення Розколяди парох 
о. Борис Гобир щиро подякував всім 
присутнім за колядки та різні побажан-
ня для парафії, після чого всі хори та 
присутні в храмі заколядували «Бог 
Предвічний» як доказ вічної прослави 
Різдва Христового. 

Щиро запрошуємо на наступну Роз-
коляду-2019 в нашому храмі. Буде 
дуже цікаво!

Юрій ЯСЕНИЦЬКИЙ.

Завершили Різдвяні святкування
З життя парафій

Літургія після Літургії

«Той, хто зустрів Христа 
в Євхаристії, не може 
не проголошувати своїм 
життям милосердної 
любові Відкупителя»  
 Іван-Павло ІІ
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Різдвяний час у літургійному році 
завершується саме празником Стрі-
тення Господнього. Слово «Стрітен-
ня» в перекладі з давньоруської мови 
означає «зустріч», а із сербської — 
«радість». У непрості минулі часи, 
коли про Бога не можна було згадува-
ти і всяку думку про Нього старалися 
стерти з людських умів, для празника 
Стрітення навіть придумали особли-
вий символізм — зустріч зими з вес-
ною. З точки зору віруючої людини, 
можемо лише подивляти примітивізм 
тогочасного «богопоборництва» і, зо-
крема, у тому випадку, коли зустріч 
Бога з людиною, що є правдивим зміс-
том свята Стрітення, замінили на зу-
стріч зими з весною.

Знаємо, що зустрічі бувають різні. 
Одні з них проходять безслідно і забу-

ваються, інші — залишаються, а іно-
ді визначають все наше подальше 
життя. Як правило, зустрічаються не-
знайомі, або ж ті, які розлучились на 
якийсь час. Саме тому потрібно зна-
ти, що у кожного з нас є (або ще має 
бути) ПЕРША зустріч із Богом. У тор-
жестві Стрітення Господнього, зустрічі 
Спасителя із праведними людьми ми 
згадуємо про особливість цієї зустрі-
чі — вона сповнена великої радості. 
А скільки в нашому житті є зустрічей 
і скільки з них є бажаними? Тому наша 
зустріч з Богом має бути бажаною 
і очікуваною. Саме тоді ця зустріч буде 
радісною. 

Невипадково, що у перше свято 
після Йорданського торжества освя-
чуються свічки, які називаються «стрі-
тенські» або «громовиці»! Адже це 
пригадка нам усім про дар спасіння, 
що був даний нам на просвічення, 
щоб знищити темряву гріха! При свічці 
з давніх-давен відбувалась молитовна 
зустріч між Творцем і сотворінням! Як 
буде приємно, коли ця свічка також 
збиратиме на спільну сімейну молит-
ву! Дай, Боже. В сам день празни-
ка освячуємо свічки у наших храмах 
і в молитвах на освячення свічок про-

хаємо про те, щоб, як запалені свічки 
своїм світлом розганяли нічний морок, 
так і наші душі, просвічені Духом Свя-
тим, уникали гріховної пітьми (сліпо-
ти). 

Стрітенська свічка важлива як сим-
вол просвіщення серця Духом Святим, 
а якщо цього немає й свічка сприйма-
ється просто як зовнішній обряд чи 
якась традиція, то вона втрачає свій 

зміст і перетворюється на язичниць-
кий магізм. Не сама свічка має силу, 
а молитва біля цієї свічки стає силь-
нішою, бо свічка була освячена спіль-
ною молитвою у Божому храмі. Бог 
уважний до кожної молитви, а на таку 
звертає більшу увагу, бо Сам сказав, 
що молитва багатьох має велику силу. 
Тому коли хтось молиться при стрітен-
ській свічці, то молиться із цілою Хрис-
товою Церквою. Молитва — це зустріч 
з Богом! А запалені свічки є пригадкою 
того, що після зустрічі з Богом наше 
життя стало світлішим і це стало ко-
ристю також і для інших, ми стали слу-
жити іншим, виконуючи Божу волю. 
Запалена свічка — це також пригадка 
про нашу першу, хоч і може несвідому 
зустріч із Спасителем в часі нашого 
Хрищення. Згідно з обрядом свяще-
ник запалив і дав нам свічку, кажучи: 
«Прийми оцю горіючу свічку і старайся 
в усьому житті твоєму просвічуватися 
світлом віри й добрих діл, щоб, коли 
прийде Господь, ти міг (могла) світло 
вийти назустріч йому зі всіма святими 
і ввійти беззаборонно у чертог небес-
ної слави його і царювати з ним у без-
конечні віки. Амінь». 

о. Василь ГОГОЛЬ.

Минув рік часу відтоді, як Пре-
зидент України Петро Поро-
шенко урочисто відкрив но-

возбудований хірургічний корпус Га-
лицької центральної районної лікарні. 
А днями на подвір’ї лікувального за-
кладу знову було людно. Представ-
ники районної влади, департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністра-
ції, духовенства, а також працівники 
лікарні зібралися тут на освячення 
каплички зі статуєю Пречистої Діви 

Марії. Чин освячення 
довершили отець Йо-
сафат Бойко та свяще-
ники УГКЦ м. Галич на 
чолі з деканом о. Іго-
рем Броновським. 

Всі, хто був запро-
шений до слова, від-
значили важливість 
цієї події, наголошуючи 
на тому, що це духовне 
місце буде скріплюва-

ти у вірі тих, хто сюди приходитиме 
помолитися, допомагатиме дбати про 
душу і зцілюватиме духовно. 

Голова райдержадміністрації Мико-
ла Попович висловив щиру вдячність 
за жертовність на адресу в.о. дирек-
тора департаменту охорони здоров’я 
ОДА Миколи Стовбана, депутатів об-
ласної ради Галини Карп, Володими-
ра Магаля, депутатів районної ради, 
адміністрації та колективу Галицької 
центральної районної лікарні — тих, 
хто долучився до спорудження ка-
плички.

Вл. інф.

Погожого зимового дня спіль-
нота Марійської дружини 
с. Пшеничники Тисменицького 

деканату разом з о. Ігорем Баландою 
здійснили дружній візит на парафію 
Покрови Пресвятої Богородиці, що 
в с. Клубівці. Молодь прийняла запро-
шення пароха села о. Петра Скрипни-
ка та взяла участь у «Розколяді», яка 
відбулась у парафіяльному храмі. 
Учасники спільноти продемонструва-
ли свої таланти, зокрема вертеп та 
колядки у виконанні Олега Микитюка, 
Анни та Вікторії Лопушанських, Ма-
річки Тузяк. 

Марійці також привезли гуманітар-
ну допомогу (сільгосппродукти — по-
жертва парафіян с. Пшеничники та 

меценатів) для учасників АТО, які про-
живають у реабілітаційному центрі 
«Бандерівський схрон» села Клубів-
ці. Молодь познайомилась із бійцем 
АТО Ігорем Чернецьким, дізналась 
про його непросту долю перебування 
на Сході України та про ідею засну-
вати реабілітаційний центр. Власне, 
сам Ігор проживає тут разом зі своєю 
дружиною, а за час існування центру 
подружжя прийняло близько 400 бій-
ців АТО. Їх будинок дуже затишний, 
тут також виробляють справжню каву, 
кошти від продажу якої йдуть на утри-
мання реабілітаційного центру. 

Після знайомства Ігор Чернецький 
провів екскурсію до криївки УПА, яка 
знаходиться у Клубівцях. Також був 

присутній боєць АТО, житель с. Пше-
ничники Василь Мельник, який поді-
лився своєю історією перебування 
в зоні АТО. Криївка УПА знаходиться 
у лісі трохи менше, ніж за два кіломе-
три від села Клубівці, в урочищі «Про-
вал». Відомо, що 13 березня 1951 

Наші свята

Новини

Вісті з парафій

Освячення каплички на подвір’ї лікарні

Дружній візит до сусідів року тут загинуло 
восьмеро повстан-
ців внаслідок об-
логи енкаведис-
тів. Найстаршому 
було 29 років, най-
молодшому — 18, 
всі вони були жите-
лями Тисмениць-
кого та Богород-
чанського районів. 
Серед повстанців 
тут також загинув 
житель с. Пшенич-

ники Бардюк Володимир Іванович 
(псевдо Владзьо, Сагайдачний 
1922 р.н.,охоронець Тлумацького 
надрайонного проводу ОУН).

Світлана ЛАШЕНЮК, 
членкиня Марійської дружини 

с. Пшеничники

ПРАЗНИК СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО — 
зустріч один з одним та з нашим Творцем
Дві тисячі років тому дорога між Вифлеємом та Єрусалимом була наповнена вигуками погоничів, криками тварин і скрипом коліс. Благо-
честиві паломники і діловиті негоціанти, суворі римські легіонери і мирні поселяни рухалися по ній в обох напрямках. Нічим не виділялася 
серед інших мати з немовлям-сином і літній худорлявий чоловік... Коли Діва Марія разом з Йосифом принесла Ісуса до Єрусалимського 
храму, їх зустрів сивий старець Симеон. Він узяв немовля на руки і промовив: «Нині відпускаєш раба Твого, Владико...».

«Прийми оцю горіючу 
свічку і старайся 
в усьому житті твоєму 
просвічуватися світлом 
віри й добрих діл…»
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— Багатьох людей хвилює ви-
сока ціна на опалення. Нараховано 
більше коштів по будинковому лі-
чильнику, ніж відшкодовує держа-
ва. Що впливає на цю суму?

— Призначення субсидії здійсню-
ється відповідно до «Положення про 
порядок призначення та надання на-
селенню субсидій для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комуналь-
них послуг, придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного по-
бутового палива». Положенням ви-
значено, що субсидія призначається 
за наявності різниці між вартістю ко-
мунальних послуг в межах соціальної 
норми і обов’язковим відсотком пла-
тежу. Соціальні нормативи користу-
вання житлово-комунальними послу-
гами визначені постановою Кабінету 
Міністрів України, відповідно до якої 
більшу суму ми не маємо права за-
платити. Коли в будинку встановлено 
будинковий лічильник на центральне 
опалення, то є механізм, як розраху-
вати соціальну норму: складові чин-

ники площі множаться на коефіцієнт 
і на тариф. Одержувачі субсидії спла-
чують за фактично надані послуги за 
мінусом субсидії. Наприклад, якщо 
людині принесли платіжку на суму три 
тисячі гривень, з них — дві тисячі суб-
сидія, то тисячу гривень вона повинна 
заплатити. Трохи несправедливо, але 
на даний час нічого змінити не може-
мо. 

— Які категорії людей можуть 
отримати субсидію? Що потрібно 
для її оформлення?

— Перша вимога — бути зареє-
строваним у помешканні. Винятки: 
якщо людина орендує житло, то на 
підставі договору оренди і за рішен-
ням комісії може бути призначена суб-
сидія. Друге виключення — індивіду-
альним забудівникам, будинки яких не 
прийняті в експлуатацію. Так само за 
рішенням комісії та актом обстеження 
можна призначити субсидію. Друга ви-
мога — наявність різниці між вартістю 
наданих послуг в межах соціальних 
нормативів і обов’язковим відсотком 
платежу.

Якщо сім’я протягом 12 місяців перед  
зверненням за призначенням субсидії 
здійснила покупку вартістю понад 50 
тисяч гривень, тоді вона не має права 
на субсидію на загальних підставах. 
Як виняток, може бути подана заява, 
щоб розглянула комісія і винесла рі-
шення. Рішення приймається на під-
ставі акту обстеження соціально-по-
бутових умов сім’ї, який складає соці-
альний інспектор. 

Раніше пенсіонери платили 10 від-
сотків від середньомісячного сукуп-
ного доходу, працюючі — 15. А тепер 
чим більший сукупний дохід сім’ї, тим 
більший відсоток обов’язкового пла-

тежу. Раніше були і пільги, і субсидія. 
Тепер — або пільга, або субсидія.

Заявник подає документи: заяву 
про призначення субсидії та декла-
рацію, в якій вказує вид та джерело 
одержаних доходів, а також витрати 
усіх зареєстрованих членів сім’ї. Ми 
реєструємо справу, направляємо за-
пити в фіскальну службу, пенсійний 
фонд, а також до житлово-комуналь-
них організацій. Збираємо всю інфор-
мацію і проводимо розрахунки. 

— Якщо людина не має квартир-
ного лічильника на газ, то чому зму-
шена доплачувати по будинковому 
лічильнику, який перевищує норму 
її використання?

— Є соціальний норматив, і ми мо-
жемо допомогти його оплатити. Неза-
лежно, чи є квартирний лічильник, чи 
нема, встановлено таку норму газу: 
3,3м.куб. — за наявності газової пли-
ти, 10,5м. куб. — за наявності газової 
плити та газового водонагрівача, на які 
призначають субсидію. По будинково-
му лічильнику може скластися більша 
сума. Наприклад, якщо людині при-
несли платіж на 100 гривень, 20 гри-
вень — субсидія, то 80 гривень потріб-
но оплатити самостійно. За надлишок 
використання держава не допомагає 
оплачувати. Вихід один — встановлю-
вати квартирний лічильник. 

— Люди обурюються зменшен-
ням норми використання газу на 
одну особу. Чому зменшили норму?

— Норми встановлюються поста-
новою Кабінету Міністрів України. Від 
нас це не залежить. Хочу вам сказати, 
що з 1 січня 2018 р. зменшились нор-
ми на світло. Раніше на сім’ю з однієї 
особи виділяли 90 кіловат, тепер — 
70. Хто хоче детально ознайомитись 

із постановою, той може в інтернеті 
знайти «Постанову Кабінету Міністрів 
від 6 серпня 2014 року №409». В ній 
описано, на яку площу призначається 
субсидія, яка норма встановлена на 
гаряче водопостачання, холодне во-
допостачання… 

— Як визначаються доходи, якщо 
людина не працює?

— Якщо повнолітня особа ніде не 
працює і не навчається, то їй ставлять 
дохід не просто нуль, а два прожитко-
вих мінімуми. І тоді з цієї суми визна-
чається обов’язковий платіж та розмір 
субсидії. Якщо громадянин працює, 
а його зарплата менша від прожитко-
вого мінімуму, тоді його дохід дово-
дять до прожиткового мінімуму. Винят-
ки, якщо особа здійснює догляд за ди-
тиною до трьох років, якщо перебуває 
на біржі праці і отримує допомогу по 
безробіттю, студенти, які отримують 
стипендію. Якщо студент-платник не 
отримує стипендію, то все зводиться 
до одного прожиткового мінімуму. 

В окремих випадках за рішенням ко-
місій для осіб, які проживають у сім’ях, 
що опинилися у складних життєвих 
обставинах, у розрахунок субсидії 
може включатися середньомісячний 
сукупний дохід на рівні одного прожит-
кового мінімуму.

Для призначення субсидії врахову-
ють доходи за два квартали, що пере-
дують місяцю, з якого призначається 
субсидія. Наприклад, щоб отримати 
субсидію з лютого, ми будемо вра-
ховувати доходи з липня по грудень 
2017 року, тобто за третій — четвер-
тий квартали 2017 року. 

Розмовляла Юлія БОЄЧКО.

Розпочалось дійство виступом вер-
тепу, організованим місцевою спіль-
нотою УМХ, яка щороку самовідда-
но працює для того, щоб поділитись 
різдвяною радістю з односельчанами. 
А цьогоріч ще й мали можливість ви-
ступити на Різдвяному обіді в облас-
ному центрі, даруючи дух Різдва без-
хатченкам, котрі так його потребують. 

Святкування Розколяди продовжив 
місцевий народний аматорський хор 
«Благовість» під керівництвом Нелі 
Остапів. Своєю щирістю хористи цер-
ковного хору прикрасили липівську 
Розколяду. Гостями свята був дует 
«Гардамани» — відомий не лише 
в Івано-Франківську, а й за його межа-
ми. Учасники музичного гурту вклали 
свою душу в кожну співану ними ко-
лядку, за що присутні не втомлюва-
лись дарувати їм теплі оплески. І на-
самкінець, вже вдруге у Липівці Різдво 
Ісуса Христа прославляли два семі-

нарійні гурти: «Effata» й «Путь», ко-
трі завітали до нас разом з ректором 

Івано-Франківської Духовної Семінарії 
о. Олесем Будзяком. 

На допомогу громаді

Що робити, щоб платити менше?

Жива парафія

Як Липівка розколядувала
Вже стало доброю традицією у с.Липівка завершувати новорічно-різдвяні свята Розколядою. Тож і цьо-
го року суботнього надвечір’я до Липівки було запрошено чимало гостей, щоб вкотре зорганізуватись 
в гучній коляді та вертепі. 

Варто відзначити, наскільки 
особливими були колядки: від 
традиційних українських – до су-
часних, у яких одночасно з про-
славою народження Христа лунав 
біль війни. Їх виконання нікого не 
залишило байдужим, викликаючи 
навіть сльози. А якого позитиву 
додало виконання колядок у су-
проводі музичних інструментів: 
скрипки, гітари, бубна та акорде-
она! Оскільки в Липівці є два хра-
ми, то й стареньку дерев’яну цер-
ковцю не оминули, звеселивши її 
спільною колядою.

Щиро дякуємо місцевим паро-
хам — о. Василю Фіголю та о. Пе-
тру Малецькому, з ініціативи яких 
був організований цей захід, а та-
кож – гостям та присутнім, кого 
не зупинили погодні умови, адже 
Липівка живе, збагачуючись ду-
ховно. Бо зібралися ми для того, 
щоб спільно великою парафіяль-
ною родиною провести коляду до 
небес, а також молитвою попро-
сити Бога, щоб послав мир нашій 
державі, щоб не забували, хто ми 
і якого роду.

Христина ЛЮБЧИК,
учениця 11 класу.

Ціна на опалення, встановлення чи заміна квартирних лічильників, призначення чи відміна субсидій — 
питання, з якими наші громадяни стикаються щодня. Щоб роз’яснити їм їхні права та обов’язки, ми 
звернулись до заступника директора Департаменту соціальної політики м. Івано-Франківська п. Оксани 
Жишото, яка радо погодилась відповісти на запитання читачів «Нової Зорі».
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То варто чи ні давати милостиню?

16-річна Вероніка та 14-річна 
Аліна Романюк із с. Надорожна 
Тлумацького району проживають 
за сто метрів від лісу. 7 травня 
2017 року дівчатка з татом пішли 
в ліс. Того дня ще були примороз-
ки. Раптом у зарослях вони почули 
дивні звуки: щось ніби плакало, 
ніби стогнало і кликало на допо-
могу. Діти подумали, що то лиси-
ця. А коли підійшли ближче, зрозу-
міли — це новонароджена козуля. 
Від холоду вона змерзла і майже 
не могла дихати. Вероніка сховала 
її під куртку і відчула, як б’ється ма-
леньке серденько тваринки. Аліна 
з татом почали шукати маму ко-
зулі, але її ніде не було. «Мабуть, 
дика коза з іншими народженими 
козулями втекла, а ця не могла 
йти і залишилась», — сказав бать-
ко. Ігор Романюк колись працював 
у лісі, тому багато чого бачив.

Залишити тваринку в лісі саму, 
без матері та молока — означа-
ло приректи її на голодну смерть. 
Тому дівчата принесли її додому. 
Вдома годували козячим молоком, 

Одного дня я йшла до катедри. На-
зустріч твердим кроком, з якого я здо-
гадалась про намір просити грошей, 
до мене підійшов чисто й охайно одяг-
нений юнак і запитав:

— Купите мені булочку?
— Звісно, — мовила я. Добре, що 

не гроші, бо грошей не дала б, і вже 
мала намір йти до хлібного магазину 
у напрямку вул. Мазепи.

— Та ні, тут ближче, — запропону-
вав хлопчина і ми рушили від катедри 
вздовж ряду будинків, де розміщена 
аптека, піцерія, кав’ярня…

— Які булочки ви любите? — цікав-
люсь дорогою.

— Я люблю багет, — сказав юнак.
Ось і гастроном. Зайшовши в мага-

зин, хлопець ткнув пальцем у вітрину.
— Ось цей, з куркою!
Багетом виявився величенький ро-

галик, з розрізу якого було видно шма-
точок курки, листя салату і ще щось. 
Ціна багету — 24 гривні…

«Скільки?» — майнула думка у го-
лові. І враз мені стало смішно. Я, 
звісно, могла відмовитись купити ба-
гет, адже мала намір витратити на бу-
лочку гривень 10. Я могла б сказати, 

що вважаю купівлю таких «булочок» 
марнотратством, що й собі їх не ку-
пую. Навіть філіжанку доброго капучі-
но я можу дозволити собі не щодня, 
хоч і роботу маю, і заробітна платня 
у мене не найменша, але у слово БЮ-
ДЖЕТ такі покупки не вписуються…

Та я звикла йти до кінця. Я купила 
багет і, ошелешена наглістю, чи смі-
ливістю, не почувши навіть «Дякую», 
вийшла з магазину. На виході я ще по-
чула, як хлопець з відчуттям знавця 
справи (мабуть, багети він полюбляє) 
просив продавця розігріти багет.

Я таки зайшла помолитись, а коли 
виходила з церкви зі змішаними по-
чуттями, розмірковуючи над цим жит-
тєвим уроком, то побачила мого но-
вого знайомого — любителя багетів, 
який знову снував площею перед Ка-
тедральним собором у пошуках іншо-
го «доброго самарянина».

Те, що цей хлопчина не був тим го-
лодуючим, про якого йшлося у Біблії, 
я зрозуміла відразу, але ж як пізнати 
людину?... Як не знеохотитись «году-
вати голодних», бо ж так прикро було 
відчути себе просто обдуреною…

Наталія ЗАБІЛА.

відповісти, чи насправді я готовий 
бути милостивим перед потребуючи-
ми, розуміючи, що далеко не всі шар-
латани. Тут слід знайти золоту сере-
дину між перевіркою, кому даю, і тим, 
щоб цей процес мене абсолютно не 
зупинив перед милостинею й не ви-
правдав мене у моїй скупості. Діло це 
дуже делікатне і потребує щирої мо-
литви, тому піст, милостиня і молитва 
завжди подорожують разом.

І на завершення – одна притча. До 
одного монаха прийшов жебрак і по-
просив дати йому одяг, бо його одежа 
зовсім зносилася. У монаха було дві 
одежини: стара і зношена — на собі, 
а також нова — про запас. Тож дав 
йому монах свою стару, а сам одяг-
нув нову. Через певний час, коли же-
брак вже відійшов, монах згадав слова 
Христа: «Що ви зробили одному з Моїх 
братів найменших — ви Мені зроби-
ли» і подумав, що недобре Христу да-
вати старий одяг. Він наздогнав жебра-
ка і дав йому новий одяг, а сам знову 
вдягнувся у свій старий. Через якийсь 
час цей монах побачив, що його новий 
одяг продається на базарі, і засумував, 
вирішивши, що жебрак його продав, 
а гроші, напевно, пропив. Уві сні йому 
явився Христос, вдягнений у його одяг. 
Господь казав: «Це твій одяг, який ти 
пожертвував Мені. Я його прийняв, 
і зараз він на Мені, тож не сумуй».

Отож, нехай нашу милостиню отри-
мує сам Господь через тих потребую-
чих, що у нас її просять. Коли бере-
мо — наповнюються наші руки, коли 
ж ми даємо — наповнюються наші 
серця і ми багатіємо у Бозі!

о.Іван СТЕФУРАК.

Діти врятували  
від смерті козулю

МилосердяВеликопосне

Вітаємо!

Як я голодного 
нагодувала
— Вислухаймо Святого Євангелія читання… — закликав свяще-
ник і я налаштувалась слухати. Минулої неділі Євангелія від Матея 
25.35 зворушувало словами «…бо я голодував і ви дали мені їсти, 
мав спрагу і ви напоїли мене…», лунало в храмі. І враз я посміх-
нулась сама до себе, бо пригадала історію, яка трапилась зі мною 
біля Катедрального собору.

j C 9 C y
У лютому минає 20 років відтоді, як 

з волі Божої розпочав своє душпастир-
ське служіння в Крилосі у храмі Успін-
ня Пресвятої Богородиці 

о. Ярослав ЖОЛОБ.
Всечесний отче, кожен рік посилав 

Вам випробування і тривоги, а ще — 
миті радості й щастя. Коли блаженні-
ший Любомир Гузар коронував нашу 
ікону Матері Божої, коли Йосип Марія де 
Вольф проводив у нас Всесвітню прощу 
вшанування Пречистої Діви Марії через 
молитву на вервиці. Щорічні Всеукра-
їнські прощі за участю Верховного Ар-
хієпископа Святослава, щомісячні нічні 
чування з 12 на 13 число. Скільки зу-
силь і праці Ви доклали, щоб наш храм 
виглядав так, як ми його бачимо тепер! 
А ще багато добрих справ на Вашому, 
отче, рахунку, які творите з Божою допо-
могою і молитвою в серці. Знаємо, як Ви 
вболіваєте за нас і завжди готові прийти 
з порадою чи допомогою. 

Молитовно просимо в Господа для 
Вас міцного здоров’я, радості, миру й 

спокою. Нехай Всевишній обдаровує Вас 
своїми ласками та надихає на подальшу 
плідну працю в Божому винограднику. Хай 
Матінка Божа супроводжує Вас щоденно 
і Небесний Ангел завжди охороняє. Мно-
гих Вам літ, отче Ярославе!

З любов’ю і повагою —  
парафіяни с. Крилос.

j C 9 C y
Парафіяльна громада храму св. Васи-

лія Великого с. Петранка Рожнятівського 
деканату вітає із 40-річчям

о. Юрія СЕНИЧАКА.
Дорогий отче, при-
йміть найщиріші поба-
жання доброго здо-
ров’я, миру, любові, 
родинного тепла і зла-
годи. Хай безмежне 
джерело Божої любо-
ві, милосердя і муд-
рості наповнює Вас 

і благословить на подальшу плідну працю 
на славу Божу та добро всіх парафіян на 
довгий вік, на многії літа!

а коли трохи поправилась, почали 
давати пшеницю, ячмінь, овес. Ми-
нав час, козуля все впевненіше спи-
налась на стрункі високі ніжки. Сьо-
годні вона з радістю дозволяє себе 
гладити молодшим братикам дівчаток 
– 8-річному Владиславу та 6-річно-
му Дмитрику. Козуля є улюбленицею 
і найстаршої доньки Іванни та Ігоря 
Романюків Христини, яка навчається 
в Івано-Фран ківську. 

Діти дали козулі ім’я «Бембі», як 
у відомому мультику про оленятко. 
Вона ходить разом з ними до лісу, 
в сад, на город. Ночує у стодолі. До-
машня улюблениця поправилась, 
підросла і вже господині — по пояс.
Грається Бембі із собачкою Топіком. 
З рук дітей любить поласувати цукер-
ками або цукром. Козуля відклика-
ється, коли її кличуть по імені. А був 
такий випадок, коли вона загубилась. 
Два дні її шукали в лісі. Хлопчики пла-
кали, думали, що вже її не побачать. 
Однак Бембі повернулась до своїх 
господарів, до родини, яка стала її го-
дувальницею. 

Олеся БИСТРИЦЬКА.

Зпрочитаного стає зрозуміло, 
що для автора цієї статті сло-
ва Христа «дай тому, хто 

в тебе просить, а хто хоче по-
зичити в тебе, не відвертайся» 
(Мт. 5:42) є добрим девізом її жит-
тя. З розповіді теж зрозуміло, що її 
милостиня стає можливою завдяки 
своєрідному посту-заощадженню. 
Крім того, слід звернути увагу на 
ще один присутній у розповіді еле-
мент, це — милостиня зі свого часу, 
не просто відчіпні декілька гривень, 
але супровід «потребуючого» до 
магазину. Мабуть, він сам не чекав 
такого підходу, бо увесь трюк влас-
не і полягав у тому, щоб отримати 
відчепні дрібні гроші, яких за цілий 
день можна чимало накопичити. 

Християнський текст ІІ століт-
тя під назвою «Дідахе» (Навчання 
 12-ти апостолів) навчає: «Нехай 
твоя милостиня запітніє у тебе 
в руках, перш ніж ти дізнаєшся, 
кому подаєш» (1, 6). І насправді да-
вати гроші п’яниці — це лише умож-
ливлювати йому чергову чарку...

Про розбірливість у подаванні ми-
лостині говорить і Отець та Вчитель 
Церкви св. Василій Великий: «Потріб-
на досвідченість, щоб роз різнити на-
справді потребуючого і того, хто 
просить через захланність. І хто 
дає пригніченому бідністю, той дає 
Господу і від Нього отримає нагоро-
ду; а хто дає всякому пересічному — 
той кидає псу, який докучає своєю 
нав’язливістю, але не викликає жа-
лості своїм убозтвом».

Взявши до уваги ці повчання, 
нам слід щиро перед Богом собі 
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Нічні чування
З 24 на 25 лютого 2018 р. у храмі Пресвятої Богородиці с. Березівка Тисме-
ницького району відбудуться нічні чування за мир в Україні на тему: «Ти є 
світлом для цього світу». 
В програмі: освячення колива (пам’ять св. Теодора Тирона), сповідь, Боже-
ственна Літургія та освячення ікон з нагоди Неділі Православ’я.
Початок о 18.00.

З любов’ю та молитвою — о. Богдан Рудницький.

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

«Чеснота» гумору, сприй-
няття світу в категоріях абсур-
ду — це релігійний засіб, який 
діє як екзорцизм. Борячись із 
навалою спокус, нав’язливими 
думками, які можуть тебе ви-
мучити, не виходь на двобій із 
дияволом, бо він сильніший за 
тебе, але спробуй посміятися 
над ним, не приймати його по-
важно. Проведи над ним «ек-
зорцизм” — посмійся з нього. 
Насміхаючись із сатани, ти най-
ефективнішим способом відби-
ваєш його напад. Найсильніше 
ти вразиш сатану, висміявши 
його, бо він, смертельно сер-
йозний, дуже боїться посміху, 
а тому залишить тебе.

Християнський гумор — це 
позбавлення власного «я» сво-
го трону. Коли усвідомиш ко-
мічність ситуації свого «я», яке 
засіло на троні, то принаймні на 
певний час ця ситуація стане 
для тебе смішною і безпечною. 
Тоді буде викрита твоя пиха 
і марнославство, висміяне та 
викрите все те, що претендува-

Вічна пам’ять!
8 лютого відійшов у вічність багатоліт-

ній дописувач газети «Нова Зоря» жур-
наліст по духу Бойко Степан Григорович, 
1938 р. н.

Його життєвий шлях був усіяний тер-
ням і багатьма випробуваннями. Про-
те патріотичне виховання в сім’ї, базові 
християнські знання дозволили стати 
патріотом України, практикуючим хрис-
тиянином.

Він був активним будівником своєї 
держави і відновлення церковного жит-
тя в нашій країні, активним учасником 
майже всіх державних і церковних захо-
дів, достойно зберігав церковні та наці-
ональні традиції і звичаї, шанував рідну 
мову, культуру, був активним просвітяни-

ном, учасником хору «Червона калина» 
та постійним багатолітнім учасником те-
норової партії хору «Благовіст» Собору 
Св. Воскресіння м. Івано-Франківська.

Степан Григорович був еталоном 
вихованості, шляхетності, поряднос-
ті та відповідальності. Написав бага-
то статей у періодичні видання з іс-
торії багатьох архітектурних і церков-
них споруд та подій не лише нашого  
міста. 

Висловлюємо щирі співчуття його ро-
дині. Молимося за упокій його душі, щоб 
Всемилостивий Господь оселив її в місці 
світлому, місці квітучому, де святі й пра-
ведні спочивають. Вічна йому пам’ять!

Учасники хору «Благовіст»
та редколегія «Нової Зорі».

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!Господи Ісусе Христе, Боже наш! Ти 

сказав: «Більшої любові ніхто не має, 
як хто душу свою положить за друзів 
своїх”, і Сам дав приклад тієї жерт-
венної любові. Тебе просимо: глянь 
ласкавим Твоїм оком на велику любов 
тих, які загинули тут і по всій Украї-
ні, що у знаних і незнаних, пам’ятних 
і забутих могилах сплять — батьків, 
братів і синів наших, тих, що впали 
в боях, загинули в тюрмах і на заслан-
ні, в снігах Сибіру. Злучи їх невинну 
кроваву жертву зі Своєю Жертвою 
на Голгофі. Дай, щоб не даремною 
була ця їхня жертва, а щоб на сильно 
кров’ю героїв политій землі виросли 
квіти братньої любові і зійшло сон-
це волі і долі народу. А їх, Господи, 
причисли до грона Своїх вірних слуг 
і наслідників. Вони гідно пройшли 

тернистий шлях життя, а своєю ге-
ройською смертю дали найвище сві-
доцтво правдивості і святості Твоєї 
найбільшої і єдиної заповіді любові. 
Тож не погорди цією їхньою жертвою, 
а прийми їх, як прийняв Ти жертву 
праведного Авеля, і ради неї, а радше 
ради Свого Превеликого Милосердя 
і чоловіколюбія, прости їм усі гріхи 
і провини добровільні і недобровільні 
та упокій душі їх у мирі й посели в міс-
ці Твоєї слави, де спочивають душі 
великих Твоїх праведників, предків на-
ших, Князів, великого рівноапостоль-
ного Володимира, Бориса і Гліба, пре-
подобних Антонія і Теодозія Печер-
ських і всіх святих, щоб вони разом, 
оглядаючи невимовну красу Твого 
Лиця та насолоджуючись небесною 
радістю, славили Тебе по віки вічні.

ваша 
християнська 
газета!

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

Молитва за полеглих героїв України

ло в тобі на велич чи народжувало 
страх. 

о. Тадеуш ДАЙЧЕР,
засновник Руху Назаретських 

родин, професор Академії 
католицького богослов’я.

* * *
Атеїст, побачивши задоволену 

посмішку на обличчі дівчинки, пи-
тає: 

— І чому ж це ти так радієш? 
— Повертаюся з недільної шко-

ли! 
— І що вам там такого розказу-

вали? (вирішив посміятися над ди-
тиною). 

— Розказували історію, як Йону 
проковтнула велика рибина... 

— Ну як це рибина може проков-
тнути людину, щоби людина після 
цього залишилася жити?! 

Дівчинка на мить замислилася, 
а тоді відповіла: 

— Коли буду в раю, то зустріну 
там Йону і запитаю в нього. 

— А якщо Йона потрапив до пе-
кла? (ніяк не заспокоїться атеїст). 

— Тоді ти його про це запитаєш!

Гумор як «екзорцизм»




