
Христос Рождається!Христос Рождається!

Дорогі читачі нашої християнської газети «Нова Зоря»!
Щиросердечно вітаємо Вас з Різдвом Христовим та Новим роком! Нехай Новонароджений Спа-
ситель світу завітає до всіх наших сердець, наповнить нас своєю любов’ю і благодаттю та дарує 
нам надію й наснагу у Новому році. Радісних свят Вам та глибокодуховного пережиття Таїнства 
Воплочення Божого Сина. З нами Бог!

З найщирішими Різдвяними побажаннями —  
головний редактор о. Іван Стефурак та вся редколегія.

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ  
Блаженнішого 
Святослава

Людина зможе жити в мирі 
і стати служителем миру для 
інших лише тоді, коли прийме 
народженого сьогодні Князя 
миру у своє серце, у свій вну-
трішній духовний світ, в осо-
бисте і суспільне життя.

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ  
«URBI ET ORBI»  
Папи Франциска

Що ж нам каже оте Дитя, на-
роджене для нас з Пречистої 

Діви Марії? Яким 
є загальне по-
слання Різдва? 
Воно каже нам, 
що Бог є добрим 
Отцем і ми всі 

є братами 
й сестрами.

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

у к р а ї н с ь к и й  г р е к о - к а т о л и ц ь к и й  ч а с о п и с

Наші традиції

Верховинське Різдво 
 стор. 4

Наші свята

Спільне Різдво.  
А Пасха? стор. 5

Постаті

Замерз із дітьми. Подвиг  
отця Івана Кипріяна стор. 7

Роздуми вголос

Ірод і сьогодні  
не спить стор. 9

Славімо Його!Славімо Його!

У наших храмах 
і наших домівках вже 
настав святковий час 
Христового Різдва. Ми 
разом з мудрецями та 
пастирями пережива-

ємо цю радість, сіда-
ючи до святкового 

столу в родинно-
му колі, а зго-

дом — йду-
чи до храму. 
С ь о г о д н і 

все говорить нам про прихід на світ 
Божого Сина: спільний Свят-вечір, 
церковні богослужіння, насичені ра-
дісними різдвяними співами й коляд-
ками, святково прибрані помешкання 
з ялинкою, дідухом, а може ще поде-
куди й із сіном на столі чи соломою на 
підлозі. Ми поринаємо у неповторну 
атмосферу Різдва. 

Але справжнє святкування Різдва 
Господа нашого Ісуса Христа — це не 
тільки спогади з нашого дитинства, не 
тільки звичаї та коляди. Це найперше 
наше особисте душевне переживан-
ня таємниці приходу Бога у людсько-
му тілі на світ, щоб його спасти. «Бог 
бо так полюбив світ, що Сина свого 
Єдинородного дав, щоб кожен, хто 
вірує в нього, не загинув, а жив жит-

стор. 2

стор. 3
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«Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість: сьогодні  
народився вам Спаситель світу — Христос Господь»  (Лк. 2, 10-11).

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ 
Преосвященнішого Архієпископа 
і Митрополита Кир Володимира

тям вічним» (Ів. 3, 16). Саме це 
має бути головним змістом нашого 
святкування. Тому застановімося 
сьогодні над нашими літургійними 
текстами і задумаймось над деяки-
ми постатями різдвяних подій.

Наші церковні піснеспіви, коля-
ди вказують на Ту, Яка народжує 
нам Спасителя. У нашій літургій-
ній та іконографічній традиціях за-
вжди бачимо Марію невіддільно від 
Христа. Вона свідомо дозволила, 
щоб у ній оселився Бог і через неї 
прийшов на світ немовлям. На Різд-
вяній Утрені співаємо, що Вона є 
тією, яка «тілесно носила у своєму 
лоні Предвічного і Неосяжного». 

Продовження на стор. 2

Христос Рождається!  
Славіте Його!
Нині Діва родить Творця всіх,  

рай приносить вертеп, 
зоря показує Христа — сонце  

для тих, що в темряві. 
Мудреці, просвічені вірою, 

поклоняються з дарами; 
пастирі бачать чудо,  

ангели ж співають, 
промовляючи:  

Слава на висотах Богові!
(Стихира на стиховні)
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Закінчення. Початок на стор. 1

У цій події бачимо Богородицю як 
вершину того, що людство могло при-
нести Богові. В одній із стихир на Вечір-
ні Різдва запитуємо: «Чим тобі, Хрис-
те, віддячимось за те, що ти задля нас 
з’явився на землі як людина?» (Стихи-
ра на Вечірні). Там же маємо відповідь: 
«кожне бо створіння, що тобою поста-
ло, воздає тобі подяку: ангели — спі-
вання, небо — зорю, мудреці — дари, 
пастухи — сповіщення чуда, земля — 
вертеп, пустеля — ясла, а ми — Матір-
Діву». Тому цілком звичним є для нас, 
що другий день різдвяних свят — Со-
бор Пресвятої Богородиці. Вона стає 
нашою подякою Богові й заохочує нас 
бути вдячними Господеві за Його при-
хід задля нашого спасіння.

Звернімо увагу на найбільш скром-
ну особу цього свята — Йосифа. У по-
дії Різдва він завжди мовчазний, він 
ніби на другому плані. У стихирі І Часу 
бачимо відчай Йосифа, потім у ІІІ Часі 
Богородиця відповідає йому, як це 
сталося. На VІ Часі сумніви Йосифа 
розвіюються. А у ІХ Часі ми співаємо 

гімн новонародженому Спасителю. Ці 
Часи показують нам, людям, як Бог пе-
ремінює розгубленість і відчай люди-
ни. Більше ніде ми не зустрінемо Йо-
сифа у літургійних текстах, але йому 
присвячене окреме свято у другий 
день Різдва. Берімо приклад з Йоси-
фа у нашому щоденному житті, будучи 
скромними, сумлінно і чесно виконую-
чи свою працю, до якої покликані, не 
йдучи на компроміси зі своєю совістю.

Першими, хто прийшов до Христа, 
були мудреці. Вони були язичниками, 
не були представниками ізраїльського 
народу, не читали жодних пророцтв, 
а тільки займалися своєю справою. 
І Бог їх приводить. У літургійних тек-
стах можемо побачити, що їх часто 
називають початком народів. Це вка-
зує нам на те, що Христос прийшов до 
всіх без винятку. 

Пастирі або пастухи. Вони не ро-
били нічого особливого. Просто пасли 
овець. В ту ніч не спали, чували, сум-
лінно виконували просте завдання. 
Вони також не читали пророцтв, були 
надзвичайно скромними, але з відкри-
тим серцем до Бога. Саме таким ан-

гел з’явився із радісною звісткою про 
народження Спасителя. Подумаймо, 
чому Бог обирає зовсім не тих, хто цьо-
го очікує. Це сталося тому, що пастухи 
були здатними сприйняти цю звістку, 
вони були цілком відкриті на Бога. 

Тому у рік, в якому будемо відзна-
чати 150-ліття від дня народження 
блаж. свщмч Климентія Шептицького, 
архимандрита Унівського, та 100-річчя 
від дня переходу у вічність блаж. Йо-
сафати Гордашевської, співзасновни-
ці Згромадження сестер служебниць, 
хочемо побажати бути відкритими на 
Слово, а наші блаженні нехай допо-
магають нам укріпитися у вірі. Не хо-
вайте цю віру десь далеко у закутках 
свого серця, а за прикладом наших 
блаженних будьте ревними місіонера-
ми у сьогоднішньому споживацькому 
та егоїстичному світі. Живімо та пра-
цюймо так, щоб Ісус не був змушений 
блукати по стайнях, а знав, що напев-
но матиме дах над головою. І коли Він 
постукає, хтось Йому обов’язково від-
чинить. 

Нехай у ваші родинні домівки, місця 
вашої праці, для всієї нашої багато-

страждальної Батьківщини України 
Боже Дитя, народжене у Вифлеємі, 
у своїх маленьких руках приносить 
дар надії на мир. Нехай цьогоріч згас-
не вогнище незгоди та зросте бажання 
пошуку мирного вирішення такої три-
валої війни на Сході України.

У цей день огортаємо думкою усіх 
наших земляків, які у військових око-
пах, у трудовій еміграції, ув’язнених, 
хворих, убогих, вдів та сиріт. Також 
єднаємося у молитві за наших вій-
ськовослужбовців та владу, лікарів та 
учителів, людей усіх професій та ста-
нів, тимчасово переселених людей зі 
Сходу України, за старших віком лю-
дей, дітей та молодь. Бажаємо усім 
світла, яке бере початок у Вифлеємі, 
щоб освітлювало нашу щоденність, 
миру, спокою і щастя. Будьте впевнені: 
«Бог нас любить». 

Христос Рождається! Славіте Його!

† Володимир ВІЙТИШИН,
Архієпископ і Митрополит  

Івано-Франківський УГКЦ.

Дано у престольному граді Івано-Фран-
ківську при Архікатедральному і Митро-
поличому Соборі Воскресіння Христового 
2 січня 2019 року Божого, в день Перед-
свяття Різдва Господа Бога і Спаса на-
шого Ісуса Христа; Св. свщмч. Ігнатія 
Богоносця.

Дорогі брати й сестри, 
благодатного вам Різдва!

Вам, вірним Риму, вам паломни-
кам, і всім вам, що єднаєтеся з нами 
в кожній частині світу, повторюю радіс-
не Вифлеємське звіщення: «Слава на 
висотах Богу й на землі мир людям 
Його вподобання» (Лк. 2,14).

Як пастухи, що першими прибігли 
до печери, ми здивовані знаком, який 
нам дав Бог: «Дитя сповите, покла-
дене в яслах» (Лк. 2,12). Мовчки стає-
мо навколішки та поклоняємося.

Що ж нам каже оте Дитя, народжене 
для нас з Пречистої Діви Марії? Яким 
є загальне послання Різдва? Воно 
каже нам, що Бог є добрим Отцем і ми 
всі є братами й сестрами.

Ця істина лежить в основі християн-
ського бачення людства. Без братер-
ства, яке нам дарував Ісус Христос, 
наші зусилля на користь справедливі-
шого світу є неспроможними, а навіть 
найкращі проекти ризикують перетво-
ритися в бездушні структури.

Тому моїм різдвяним побажанням 
є побажання братерства. Братерства 
між людьми кожного народу й культу-
ри. Братерства між людьми відмінних 
ідей, але здатних взаємно шанувати 
та вислухати одні одних. Братерства 
між людьми різних релігій. Ісус прий-
шов об’явити Боже обличчя всім, хто 
Його шукає. А Боже обличчя явило-
ся в конкретному людському облич-
чі. Воно не з’явилося в ангелові, але 
в людині, народженій у часі та в місці. 
Таким чином, Своїм втіленням Божий 

Син показує нам, що спасіння про-
ходить через любов, прийняття, по-
шану до цієї нашої убогої людської 
природи, яку всі ми поділяємо серед 
великого розмаїття етнічних груп, мов, 
культур…, але ми всі брати й сестри 
в людській природі!

Отож, наші відмінності не є втратою 
чи загрозою, вони є багатством. Як 
у випадку митця, що хоче зробити мо-
заїку: краще мати під руками елемен-
ти багатьох кольорів, аніж декількох!

Нас цього навчає досвід сім’ї: се-
ред братів і сестер ми відрізняємося 
одні від одних, ми не завжди погоджу-
ємось, але існує нерозривний зв’язок, 
який нас поєднує, а любов батьків до-
помагає нам любити одні одних. Це 
ж саме стосується й людського роду, 
але тут Бог є «родоначальником», 
основою та силою нашого братерства.

Нехай же це Різдво допоможе нам 
наново відкрити узи братерства, які 
єднають нас, як людей, і поєднують всі 
народи. Нехай же дозволить ізраїльтя-
нам і палестинцям відновити діалог та 
ступити на дорогу миру, яка покладе 
край конфліктові, що вже понад сімде-
сят років терзає Землю, яку Господь 
обрав для того, щоб явити Своє об-
личчя любові.

Нехай же Дитя Ісус дозволить любій 
і розтерзаній Сирії віднайти братер-
ство після цих довгих років війни. Не-
хай же міжнародна спільнота рішуче 
докладає зусилля задля політичного 
вирішення, яке б відклало набік поділи 
та окремі інтереси, щоби сирійський 
народ, а особливо ті, що були змушені 

залишити свою землю й шукати при-
тулку деінде, змогли знову жити в мирі 
на своїй батьківщині.

Думаю про Ємен з надією на те, 
що перемир’я, досягнуте завдяки по-
середництву міжнародної спільноти, 
зможе, нарешті, принести полегшення 
багатьом дітям і населенню, виснаже-
ному війною та голодом.

Думаю також про Африку, де міль-
йони біженців та переселенців потре-
бують гуманітарної допомоги. Нехай 
же Божественне Дитя, Цар миру, зму-
сить замовкнути зброю та сприяє на-
станню нового світанку братерства на 
всьому континенті, благословляючи 
зусилля тих, які трудяться на користь 
сприяння шляхам примирення на по-
літичному та соціальному рівнях.

Нехай же Різдво зміцнить братер-
ські узи, які поєднують Корейський 
півострів, і дасть їм продовжити шлях 
розпочатого наближення та досягнути 
спільних розв’язок, які б гарантували 
всім розвиток і добробут.

Нехай же цей час благословення 
допоможе Венесуелі віднайти зго-
ду, щоб усі складові суспільства по-
братерськи трудилися задля розви-
тку країни та підтримки найслабших 
верств населення.

Нехай же Господь, Який народжу-
ється, принесе полегшення любій 
Україні, що з нетерпінням прагне на-
ново повернути тривкий мир, який 
все ще запізнюється. Лише з миром, 
що шанує права кожного народу, кра-
їна зможе піднятися після зазнаних 
страждань та відновити гідні життєві 

умови для своїх громадян. Запевняю 
свою близькість християнським спіль-
нотам цього регіону та молюся за те, 
щоб могли будуватись стосунки бра-
терства та дружби.

Нехай же перед Дитятком Ісусом 
мешканці Нікараґуа наново відкриють, 
що вони є братами й сестрами, аби 
не переважали поділи та незгода, але 
щоб усі докладали зусилля для спри-
яння примиренню та спільного буду-
вання майбутнього країни.

Хотів би згадати народи, які зазна-
ють ідеологічної, культурної та еко-
номічної колонізації, стаючи свідками 
порушення своєї свободи та ідентич-
ності, і тих, які страждають від голо-
ду та відсутності освітніх і медичних 
структур.

Особливу думку скеровую до наших 
братів і сестер, які святкують Господнє 
Різдво у важких, аби не сказати воро-
жих, ситуаціях, зокрема, там, де хрис-
тиянська спільнота є меншістю, іноді 
беззахисною та невизнаною. Нехай 
же Господь дасть їм та всім меншинам 
жити в мирі та побачити визнання сво-
їх прав, насамперед, релігійної свобо-
ди.

Нехай же мале та змерзле Дитя, 
яке сьогодні споглядаємо в яслах, за-
хистить усіх дітей на землі та кожну 
слабку, беззахисну й відкинену, мов 
непотріб, людину. Щоб усі ми могли 
отримати мир та утішення з наро-
дження Спасителя, а відчуваючи, що 
нас любить єдиний небесний Отець, 
і ми наново зустрілися та жили як бра-
ти й сестри.

Різдвяне послання  
Urbi et Orbi Папи Франциска 

Різдвяне послання Архієпископа 
і Митрополита Кир Володимира
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Високопреосвященним і Пре-
освященним Архиєпископам та 
Митрополитам, боголюбивим 
єпис копам, всечесному духо-
венству, преподобному мона-
шеству, возлюбленим братам 
і сестрам, в Україні та на посе-
леннях у світі сущим

Христос народився! 
Славімо Його!

Дорогі в Христі!
Сьогодні небо і земля сповнюють-

ся світлом радості та миру. Ангели 
й люди, усе сотворіння вітає народже-
ного в людському тілі Христа-Спасите-
ля. Усі ми разом із пастирями та мудре-
цями спішимо до вбогого вертепу, щоб 
разом із Марією та Йосифом вклони-
тися воплоченому Богові, Який спочи-
ває в яслах на сіні. Спішимо прийняти 
любов і мир, які Господь приносить із 
собою у світ ненависті та насильства. 

Євангельська розповідь про Різдво 
Христове передає нам вустами ангела 
Благу Вість: «… ось вам знак: Ви зна-
йдете дитя сповите, що лежатиме 
в яслах» (Лк. 2, 12). У різдвяних коляд-
ках і богослужіннях цієї таїнственної 
ночі чуємо, як велика сила небесного 
війська хвалить Бога й промовляє: 
«Слава на висотах Богу й на землі 
мир людям його вподобання» (Лк. 2, 
14). Цей ангельський спів про славу 
на висотах і мир на землі сповіщає 
нам, що здійснилося пророцтво Ісаї 
про Месію — Князя миру (Іс. 9, 5). Усе 
людство, очікуючи народження Спа-
сителя, сподівалося на початок нової 
ери у своїй історії, — нового часу, коли 
Месія, як Князь миру, поверне гармо-
нію в стосунки між людьми, усуне вся-
ке насильство людини над людиною; 
уже не так, як Його прабатько Давид, 
буде переможцем у війні, але як Син 
Божий здолає саму причину воєн і во-
рожнечі — людський гріх, оте лихо, що 
є найбільшим спотворенням райсько-
го щастя.

Людина створена Богом для миру, 
що є ознакою присутності й дії Свято-
го Духа (пор. Гал. 5, 22-23). Незважа-
ючи на свою впалу через гріх природу, 
людина постійно прагне цього миру, 
хоч не завжди вміє його осягнути. 
Невипадково наша Божественна Лі-
тургія, закликаючи до встановлення 
і укріплення благословенного Царства 
Отця, і Сина, і Святого Духа, відразу 
молиться за мир з висот для всього 
світу і добрий стан святих Божих Цер-
ков. Саме нинішнє свято нам спові-
щає, що Христос — Князь миру і що 
Божа могутність об’являється в мирі.

Утім, коли ми чуємо слово «князь», 
відразу думаємо про людину, яка має 
владу і силу. Ми зустрічаємо «князів», 
добрих і злих, у різних сферах люд-
ського життя: політично-суспільній, 
трудовій, сімейній і навіть церковній. 
Однак з євангельської перспективи та 
у світлі прикладу Христа як Князя миру, 
стає очевидним, що Божа влада — це 
служіння, а Божа сила — це безмежна 
і безкорислива, вірна і жертовна лю-
бов Господа до свого створіння.

Людина зможе жити в мирі і ста-
ти служителем миру для інших лише 
тоді, коли прийме народженого сьо-
годні Князя миру у своє серце, у свій 
внутрішній духовний світ, в особисте 
і суспільне життя. Святий Павло пише 
в Посланні до ефесян: «Він наш мир» 
(Еф. 2, 14). Отож найвищий прояв Бо-
жої всемогутності, прояв сили і влади 
Князя миру — це не приниження іншо-
го через несправедливість і насиль-
ство, а служіння ближньому в безко-
рисливій любові задля миру!

Часом у щоденному житті нам вида-
ється, що сильним є той, хто може при-
низити іншу людину. Однак насправді 
такий прояв сили — це насильство. 
Тож, стоячи перед яслами Князя миру, 
ми починаємо розуміти, що насиль-
ство — це завжди аргумент слабкого, 
який хоче видати себе за сильного, це 
поведінка боягуза, що просто лякаєть-
ся іншої людини, навіть найслабшої.

Христос зазнавав насилля практич-
но з моменту народження. Цар Ірод, 
якого в історії називають великим, на-
справді був малим боягузом: боявся 
за свою владу, почувався невдахою 
перед обличчям Бога у немічній Ди-
тині. Щоб утримати владу і пов’язане 
з нею багатство, вдався до насиль-
ства: наказав убити вифлеємських ма-
лят, дітей власного народу! Та Божий 
мир завжди сильніший за людське на-
силля, тому саме він перемагає.

Стратегію підступного нападу, агре-
сії чи сліпого насильства як шляху до 
запевнення своєї влади обирає без-
силий і слабодухий, бо нічим іншим не 
може переконати чи повести за собою. 
Натомість запорукою справжньої пере-
моги і тривалого миру часто стає люд-
ська слабкість, одягнена в Божу силу. 
Згадаймо, як об’явив Господь Апосто-
лові народів: «Моя сила виявляєть-
ся в безсиллі» (2 Кор. 12, 9). Немічне 
Боже є сильнішим від позірно могут-
нього людського. Ірода незадовго після 
народження Господа Ісуса поховали, 
а Христос — Князь миру — живий вчо-
ра, сьогодні і навіки! (див. Євр. 13, 8).

Дорогі в Христі! Святкувати Різдво — 
це сповнюватися миром із небес і ска-
зати «ні» насильству. Приймімо ново-
народженого Спасителя як Князя миру 
в наші родини і станьмо, за прикладом 
святого Йосифа та Богородиці Марії, 
носіями і хранителями миру. Уникай-
мо будь-якого насильства — у словах 
і вчинках — передусім у родинному колі, 
у стосунках чоловіка і жінки чи батьків 
і дітей. Відкидаймо культуру смерті, яка 
допускає вбивство невинних ненаро-
джених і заохочує, як це буває в деяких 
країнах світу, важкохворих або старших 
людей вкорочувати собі віку під маскою 
так званої «солодкої смерті», що є на-
справді нічим іншим, як викликом проти 
Бога і злочином проти святості й недо-
торканності людського життя.

Нехай залунає прабатьківська ко-
лядка в наших школах та інших на-
вчальних закладах, запобігаючи проя-

вам насильства серед дітей. У суспіль-
стві, в якому живемо, не дозволяймо, 
щоб сліпе фізичне чи моральне на-
сильство було засобом політичної бо-
ротьби. Представники політичних сил, 
які заохочують до насильства і розпа-
люють конфлікти, насправді є слабо-
духими і ніколи не будуть здатними 
послужити спільному благу нашого на-
роду. Хоч би де ми жили: в Україні, яка 
в недалекому майбутньому обиратиме 
президента і парламент, чи в країнах 
наших поселень — підтримуймо тих, 
хто йде до влади не з метою пануван-
ня, а щоб служити і має силу протисто-
яти насиллю, утверджуючи справедли-
вий і тривалий Божий мир.

Святкуймо сьогодні Різдво Хрис-
тове та будьмо носіями небесної ра-
дості й миру, перемагаймо насиль-
ство і страх, як в особистому житті, 
так і на всіх фронтах війни, наслідки 
якої кожний із нас сьогодні дуже гли-
боко переживає. Чужоземній агресії 
протиставмо, як це роблять захисники 
рідної землі на Сході України, жертов-
ність нашої любові, дієву солідарність 
із жертвами агресії, витривалість у мо-
литві, якою спільно прикликаймо Бо-
жий мир на нашу землю, у наші родини 
і серця! Нехай сповняться на нас сло-
ва пророка Ісаї: «Не чути буде більше 
про насильство в твоїм краю та про 
спустошення й руїну в твоїх межах. 
Ти зватимеш твої мури спасінням, 
славою — твої ворота» (Іс. 60, 18).

Дорогі браття і сестри! Оцим різдвя-
ним словом вітаю кожного з вас, батьків 
з дітьми, старших із молоддю, що сьо-
годні, як домашня Церква, приймаєте 
до своїх родин новонародженого Хрис-
та. Спішу з благовістю радості й миру 
до тих, хто є на заробітках — далеко 
від свого дому та від близьких, обіймаю 
вимушено переселених братів і сес-
тер, що тужать за рідною стороною, та 
всіх, хто сьогодні носить на своєму тілі 
й у душі рани війни та насильства.

Особливо вітаю з Різдвом Христо-
вим наших військових, які є оборонця-
ми миру та переможцями війни. Лину 
думками та молитвою до холодних 
тюрем, де страждають наші військо-
вополонені й в’язні сумління, до ліка-
рень, де одужують поранені в боях за 
нашу Батьківщину, до домівок, де вби-
ті горем українці переживають втрату 
своїх рідних внаслідок війни. Господь 
миру є з усіма нами! Хай різдвяна зоря 
сяє нам своїм світлом, а в кожній хаті 
дзвінко лунає пісня-коляда:

Ангели співають:
«Слава» восклицають,
На небесах і на землі
Мир проповідають.

Усім бажаю справжньої радості ді-
тей Божих, веселих свят Різдва Хрис-
тового та щасливого, мирного і благо-
словенного нового року!

Христос народився! Славімо Його!
† СВЯТОСЛАВ

Дано в Києві, при Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового, у день Святого 
отця нашого Миколая, архиєпископа Мир 
Лікійських, чудо творця, 19 (6) грудня 2018 
року Божого.

Слово Глави Церкви

Різдвяне послання 
Блаженнішого Святослава
Бо хлоп’ятко нам народилося, сина нам дано; влада на плечах у нього; і дадуть йому ім’я: Чудесний порадник, сильний Бог, 
Отець довічний, Князь миру (Іс. 9, 5).
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23 грудня 1818 року помічник вікарія 
церкви Святого Миколая в Оберндор-
фі під Зальцбургом Йозеф Мор з жа-
хом виявив, що миші прогризли міхи 
органу. Що робити? Адже не можна 
проводити різдвяну Месу без музики! 
Мору прийшла в голову рятівна дум-
ка: потрібна урочиста пісня! Хорал! На 

клаптику паперу він поспіхом накидав 
кілька чотиривіршів та стрімголов по-
мчав до сусіднього села, де жив учи-
тель і органіст Грубер.

Після тривалих умовлянь музикант 
погодився допомогти приятелеві і на-
писав до віршів мелодію. 24 грудня 
1818 року під склепіннями церкви 

Святого Миколи вперше прозвучали 
слова: «Тиха ніч, свята ніч...». Відтоді 
пісня почала свою тріумфальну ходу 
спочатку Австрією, а потім і Німеч-
чиною.

Органістові Груберові ще пощасти-
ло: слава, нехай із запізненням, але 
все ж прийшла до нього. Решту днів 

Цікаво знати!

Наші традиції

Різдвяному хоралу  
«Тиха ніч, свята ніч» — 200 років

«Тиха ніч, свята ніч...» звучить майже всюди: в теле- та радіоефірі, 
на вулицях, в торгових центрах, в дитячих садах, в будинках біля 
різдвяної ялинки. Багато хто вважає, що це народна пісня. Сьогод-
ні, мабуть, це так. Однак імена її творців відомі.

він прожив у заслуженій пошані. 
А ось автор віршів Мор популяр-
ності так і не дочекався: в 1848 
році він помер у злиднях у віці 
56 років.

Проте пам’ять про авторів «Ти-
хої ночі» жива й нині, хоча далеко 
не всі знають їхні імена. У Оберн-
дорфі під Зальцбургом на церкві 
Святого Миколая сьогодні можна 
побачити барельєф та меморі-
альну дошку з написом: «Учитель 
Франц Грубер написав тут 24 груд-
ня 1818 року мелодію, а вікарій 
Йозеф Мор склав текст пісні «Тиха 
ніч, свята ніч...».

За матеріалами інтернет-видань 
підготувала О. БИСТРИЦЬКА.

Різдво святкують усі, але по-
різному. Адже усі традиції святкування 
цікаві й чудові по-своєму. Пропонуємо 
вашій увазі традиції святкування Різд-
ва Христового на Верховинщині.

Різдво починається 6 січня Святим 
вечором. Вечеря складається з 12 піс-
них страв, головною серед яких є кутя. 
У всіх сім’ях вона готується по-різному, 
але зазвичай складається з пшениці, 
горіхів, халви, меду, маку, родзинок. Її 
куштують першою з усіх страв і перша 
ложка куті дістається господарю дому. 
Усі страви на столі потрібно спробува-
ти кожному.

Трапеза починається ближче до ве-
чора. Багато сімей чекають, поки зійде 
перша зоря й аж тоді сідають за стіл. 
У цей день ніхто не їсть і не п’є аж до 
Святої вечері. Стіл, на якому будуть 
страви, обв’язують червоною ниткою, 
якою під столом кріпиться мішечок 
з отавою як символ народження Хрис-
та в яслах. Також це оберіг від громо-
виці. Деякі ставлять отаву одразу на 
стіл, накривають рушничком і зверху 
кладуть два калачі.

Поки на кухні усе готується, потріб-
но ідеально прибрати домівку, зроби-
ти усю роботу, адже після прийняття 
страв не можна нічого робити. Також 
Святвечір являє собою не тільки осо-
бливу вечерю для людей. Перш ніж 
сісти за стіл, потрібно нагодувати й на-
поїти худобу. У цей день радіють усі.

Коли усі справи приготовлені, мож-
на накривати на стіл. Обов’язково на 
столі мають бути два калачі, свічка, 
вода і 12 страв. Найбільш поширени-
ми для Святої вечері є: кутя, картопля, 
голубці з часником, варені сушені гри-
би, хліб, кисіль, солодощі, вареники 
з медом, риба, пампушки, узвар, книші. 
Перш ніж родина приступає до Святої 
вечері, на столі запалюють свічку, яка 
стоїть у двох калачах, та промовляють 
молитву. Свічка горить протягом усієї 
вечері. Сівши за стіл, не можна встава-
ти аж до завершення вечері.

Поївши, промовляють молитву, га-
сять свічку та ідуть відпочивати. Зі 
столу їжу не заведено забирати. Як 
говорять старші люди: «Залишимо ду-
шам». Тож, навіть якщо вареники були 
надзвичайно смачними, хоч один-два 
вареники точно залишаться на столі. 
Також існує така прикмета: якщо після 
Святої вечері вийти на вулицю з дво-
ма ложками й постукати одна об одну, 
то з якої сторони загавкає собака, 
звідти буде суджений. Звісно, у це ніх-
то не вірить, але, можливо, колись це 
працювало. Після вечері наступні два 
дні проходять у зустрічанні коляднич-
ків. Але якщо хтось ще не вечеряв, то 
вони колядників не приймають.

Колядують малі дітки спочатку одну 
коляду на вулиці, потім дзвонять у свій 
дзвіночок, який тримається на хрес-
ті й прив’язаний до нього червоною 

ниткою. Господарі чують дзвіночок 
і запрошують до хати. Діти вітають-
ся вдома, співають ще одну коляду, 
віншують на щастя й здоров’я, отри-
мують гроші, можуть ще поговорити 
з господарями й прощаються. Вітання 
і прощання також незвичайні. Напри-
клад: «А цьому ґазді – воли й корови, 
бо ми вже йдемо. Будьте здорови!». 
Для діток це особливі дні, адже вони 
ходять і всім звіщають добру новину.

Також існує ще одна група колядни-
ків. Старші чоловіки збираються парті-
ями й також ходять колядувати. У них є 
свій береза — координатор, скрипаль, 
скарбник і трубар. Кожна партія має 
свій куток села. На Різдво біля церкви 
у них перший виступ. Усі партії коляду-
ють разом після різдвяної Служби Бо-
жої, а потім ходять до будинків і про-
славляють Бога аж до Водохреща.

Одягнуті вони у гуцульський одяг із 
бартками у руках. На бартці має бути 
маленький дзвоник, для ритмічності. 
Так колядників чують здалека. Також 
можна чути, де знаходиться та чи інша 
партія по звуках труби. Ритмічним під-
киданням барток підходять колядники 
до кожного будиночку. У селах це на-
зивається «приймати колядників». Для 
господарів це доволі клопітка справа. 
Адже колядників з десяток, також при-
ходять близькі й на усіх треба накри-
ти святкові столи. Але це того варте. 
За своє частування вони чують бага-

Свято Різдва Христового чекають усі християни, адже це одна з найбільших урочистостей, що відзна-
чається усіма християнськими церквами. Це день народження Ісуса Христа, нашого Спасителя. Люди 
зустрічають його після сорокаденного посту, саме у цей день радіє і душа, й тіло.

Верховинське Різдво

то коля док. Від релігійних переходять 
далі й колядують господареві, господи-
ні, їхнім дітям. Під кінець є коляда, яку 
присвячують померлим. Після часту-
вання колядники встають і закінчують 
колядувати віншуванням. Але останні 
роки мало хто влаштовує такі масш-
табні свята. Зазвичай виносять надвір 
невеликий фуршетний столик і коляд-
ники співають кілька коляд, прослав-
ляють Бога, господарів дому, беруть 
гроші у свою скриньку та ідуть далі.

На Водохреща біля церкви – роз-
пліс. Усі зібрані гроші ідуть на церкву, 
тоді ж лунають останні колядки.

Але у колядників свято не закінчу-
ється. Кожна партія окремо збираєть-
ся у когось одного із колядників вдома 
і влаштовують ще один розпліс. Це зі-
брання, на якому багато їжі, людей та 
веселощів. Адже кожен із колядників 
має відробити борги, якщо вони є.

Заробити борг дуже легко, а от від-
працювати його — не дуже. Протягом 
усіх свят береза носить з собою блок-
нот, у якому записує усі штрафи. Вимі-
рюються штрафи у рисочках, колечках 
і хрестиках, рівень провини вимірю-
ється відповідно. Наприклад, рисоч-
ку можуть поставити, якщо колядник 
засміявся під час коляди або поплу-
тав слова під час виконання. Колечко 
можна отримати за залицяння до ді-
вчат. А хрестик — за неявку на коляду 
або ж за бійку. Люди обирають кількох 
суддів, дають їм блокнот зі штрафами. 
Коли судді кажуть, що треба відробити 
рисочку, їм зав’язують очі, щоб вони 
не бачили, хто саме буде виконувати 
фантик — смішне завдання, і ті при-
суджують щось веселе на свій розсуд. 
І знову ж, чим менша провина, тим 
легше завдання. Штрафи відробляють 
не усі зразу, а протягом цілого вечора. 
Це веселе свято, адже можна добре 
посміятися зі штрафників. По завер-
шенні усі розходяться додому і чека-
ють наступних різдвяних свят.

Багато традицій вже давно забули-
ся, але Різдво не перестає бути одним 
із найвеличніших свят для гуцулів, по-
ціновувачів релігії й традицій.

Різдво — особливе свято для кож-
ного християнина. Кожен згадує свої 
традиції, своє дитинство, себе ма-
леньким колядничком, різдвяний сніг 
та різдвяні дзвони. Різдво дарує ба-
гато спогадів, об’єднує сім’ю, адже це 
сімейне свято. Різдво у таку холодну 
пору року неймовірно гріє душі. Це не-
ймовірне свято — день народження 
нашого Спасителя. 

Христос народився! Славімо Його!

Світлана ТИМЧУК.
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Отже, і тепер, і сотні/тисячі років 
тому люди не могли планувати, упо-
рядковувати своє життя без певного 
обліку днів. «Допомагало» їм у цьо-
му Сонце зміною пір року через кожні 
365,2422 доби (це так званий тропіч-
ний рік). І Місяць — повторенням сво-
го вигляду (фаз, через кожні 29,5306 
доби). Тож було створено календарі 
сонячний, місячний і місячно-соняч-
ний. Першим користуємось ми, дру-
гим — країни, де сповідують іслам, 
третім — євреї (іудеї). 

Наш сонячний календар увів у вжи-
ток (з 1-го січня 45 р. до н.е.) полко-
водець і верховний жрець Риму Юлій 
Цезар. Тоді справжня тривалість тро-
пічного року була ще незнана, але 
вдало (!) було прийнято налічувати 
в 3-х роках по 365 діб, у четвертому, 
високосному, 366. Середнє ж — це 
365,25 доби. 

У 325 р. на Нікейському соборі цей 
юліанський календар став основою 
для встановлення правила святкуван-
ня Пасхи: в неділю після повні (повного 
Місяця), яка настала в день або після 
весняного рівнодення. А воно в ті роки 
(як гадали, мабуть, Отці Церкви — на-
завжди) випадало на 21-ше березня.

Неважко зорієнтуватися: оскільки 
тривалість тропічного року на 0,0078 
доби менша, ніж року календарного, 
то за 400 років ця похибка станови-
тиме 3,12 доби. І — реальне весня-
не рівнодення зміститься в календарі 
з прийнятого 21-го березня на 18-те, 
за 800 років — на 15-те, за 1200 ро-
ків — на 12-те.

Після зруйнування римлянами Єру-
салиму (у 70 р. н.е.) багато євреїв осе-
лилися в містах Європи. В їхньому ка-
лендарі момент весняного рівнодення 
встановлювався точніше, відповідно 
точніше — і дата іудейської Пасхи 
(а вона в них буває у вівторок, чет-

вер, суботу або неділю). Ось прилад. 
У 1557 р. єврейська Пасха випала на 
16 березня, християни ж святкували 
свою 18 квітня (а мали б — 21 берез-
ня!). А що перед Пасхою є Великий піст, 
то він розпочався 1-го березня (а мав 
би — з 1-го лютого!!). І — це дуже ди-
вувало євреїв: «Та що це за календар 
у вас? Вам, буває, давно слід постити, 
а ви ще кілька тижнів їсте м’ясо!».

Ці насмішки і змусили Папу Григорія 
ХІІІ (враховуючи обговорення цього 
питання на трьох соборах — Базель-
ському, Латеранському і Тридентсько-
му) здійснити в 1582 р. календарну 
реформу: 1) викинути з лічби 10 діб, 
які нагромадилися з часу Нікейського 
собору, і 2) з кожних 400 років викида-
ти 3 доби, тобто столітні роки, число 
яких не ділиться без остачі на 4, є про-
стими. Так весняне рівнодення тепер 
притримується біля 20 – 21 березня. 

Точнішу календарну систему запро-
понував у 1922 р. югославський астро-
ном Милутин Миланкович: заключні 
роки століть є високосними, якщо при 
діленні числа року на 9 остача рівна 2 
або 6. І — високосними є роки 2000, 
2400, 2900, 3300. Тобто до 2800 р. 
цей календар відрізняється від григо-
ріанського лише назвою. Загалом же 
похибка в одну добу в ньому нагрома-
джується за 40 000 років, тоді як у гри-
горіанському — за 3300 років…

У 1923 р. Константинопольський 
Патріарх Мелетій VІ скликав Всепра-
вославний Конгрес, який і прийняв 
рішення про перехід на календар Ми-
ланковича як новоюліанський. Його 
й запровадив з 1 березня 1924 р. на-
ступник Мелетія Патріарх Григорій VІІ, 
однак лише для відзначення нерухо-
мих свят. Тобто було суміщено дати 
юліанського календаря з датами гри-
горіанського (кажемо, нового стилю — 
н. ст.). Але Пасху, як і раніше, мали 
святкувати за Александрійською, 
тобто традиційною православною 
пасхалією, прийнявши день умовного 
весняного рівнодення 3 квітня і збе-
рігаючи пасхальні межі з 4 квітня по 
8 травня включно. 

Цей календар у 1924 р. прийняли 
Румунська та Елладська (Грецька) 
Церкви, а поступово й інші. У наш час 
юліанського календаря (у повному об-
сязі) дотримуються лише Єрусалим-
ська, Російська і Сербська Церкви, Ну, 
«і ми поки що».

Одна з головних причин непри-
йняття цього варіанту така. У понеді-
лок, що настає за неділею Всіх Святих 
(перша неділя після П’ятидесятниці — 
«Зелених свят»), розпочинається 
піст — Петрівка, в якому налічується 
від 6 тижнів (якщо Пасха 4 квітня) до 
1 тижня і 1 дня (якщо Пасха 8 трав-
ня). Отже час від часу є така ситуація: 
«Пасха випала на 3 травня, перша не-

діля по П’ятидесятниці на 28 червня». 
І в цьому році (вже за новим календа-
рем) Пет рівки не буде! Бо наступного, 
29 дня свято Петра і Павла. Тим біль-
ше, якщо Пасха випала на 4 – 8 трав-
ня. А коли вона 2-го травня, то посту 
лише один день: понеділок 28 червня.

Обчислено: Петрівки не було б 
(в середньому за 532 роки) один раз 
на кожні 9 років. Але «для декого» си-
туація «рік без Петрівки» неприйнят-
на. Хоча (!!) з «Правил Православной 
Церкви» (М., 1911, 1996) дізнаємося: 
упродовж принаймні 1200 років хрис-
тиянський світ знав лише один піст — 
Великий, передпасхальний, а ще — 
піст у середу і п’ятницю. Про Петрівку 
лише в ХII ст. Антіохійський патріарх 
Феодор Вальсамон чітко сказав: «За 
сім днів і більше до свята Петра і Пав-
ла усі… зобов’язані постити». Про 
Пилипівку як 40-денний піст заявлено 
тоді ж, у 1166-му році. Отже, можна 
стверджувати: проблему постів, зо-
крема Петрівки, жоден Вселенський 
собор не розглядав і не затверджував.

Тож, заради єдності християн 
чому б не бути без нього — усього 
один раз на дев’ять років? І бодай 
у цьому продемонструвати оту хрис-
тиянську чесноту — взаємну любов!

А так наполегливо переконує нас 
апостол Павло: «Буква вбиває, а дух 
животворить» (2 Кор. 3:6). Відзна-
чаючи здебільшого Страсті Христові 
після єврейської Пасхи (а вони ж то 
були перед нею!), деяким «борцям 
за чистоту» православ’я таки важко 
«звести кінці»... 

Для християнської єдності вкрай 
важливим є святкувати і Пасху спіль-
но! Але один із надвисоких мурів, що 
відгороджують християнський Схід від 
християнського ж Заходу, є «благодат-
ний вогонь, який сходить з неба у пе-
редпасхальну суботу» нібито лише 
для православних…

У наш час в Інтернеті є вдосталь ін-
формації на цю тему. Як ось «… епис-
коп Порфирий (Успенский, 1804–1885) 
в своих воспоминаниях рассказывает, 
как Иерусалимское духовенство «за-
жигает огонь от лампады, скрытой 
за движущейся мраморной иконой 
Воскресения Христова» (див. його 
«Книгу бытия моего». С.-Пб. 1896, т. 3, 
с. 299, є в Інтернеті).

Є мова і про позицію Вірменської 
Церкви, яка «...при цьому що вона 
разом із Грецькою Церквою є голо-
вним учасником богослужіння у храмі 
Воскресіння, не вчить своїх чад віри 
в Благодатний Вогонь і не дає жодних 
офіційних даних про це, тому що вона 
не поділяє переконаності частини ві-
руючих РПЦ у самому існуванні такого 
феномена… (Бо) офіційно тут говори-
ти немає про що... (тут...)... є хіба бла-
гочестива міфологія». 

У 2015 р. Папа Римський Франциск 
виступив із пропозицією перейти на іс-
тотно спрощену пасхалію: святкувати 
Пасху — День Воскресіння Христо-
вого — у другу неділю квітня. Тобто 
в межах 8 — 14 квітня, а це бувало б 
«зміщення по числах» усього на 7 по-
зицій! І повторення дат Пасхи в пропо-
нованих межах відбувалося б через 28 
років (28 = 4х7: кожен 4-й рік високос-
ний, а 7 — кількість днів у тижні).

Знаменним є те, що друга полови-
на 20-го століття була багатою на такі 
пропозиції щодо встановлення вужчих 
меж дат Пасхи. Зокрема, Афінагор 
(1886 — 1972) Константинопольський 
Патріарх з 1948 р., як «активно заді-
яний у Світовій Раді Церков», про-
понував те ж, що й Папа Франциск: 
8 – 14 квітня. Пропозиція Афінського 
симпозіуму (1969 р.): 15 – 21 квітня, 
професора Московської духовної 
академії Д.П.Огицького: 12 – 18 квіт-
ня. Були найсерйозніші дискусії на 
цю тему на Всесвітній Раді Церков 
в Алеппо (Сирія, березень 1997 р.), 
тоді запропоновано сталу дату Вели-
кодня — неділя після другої суботи 
квітня. В подальшому це питання об-
говорювано на Постійних конференці-
ях Канонічних православних єпископів 
обох Америк… 

Якими ж можуть бути прогнози про 
спільний «перехід на дату 8 квітня»? 
Обнадійливим вже є те, що в січні 
1964 р. Римський Папа Павло УІ і Кон-
стантинопольський Патріарх Афіна-
гор зустрілися на Святій Землі, обня-
лися і поцілувалися. А 7 грудня 1965 
р. в один і той же момент у Римі і в 
Константинополі було заявлено, що 
всі попередні взаємні звинувачення 
«стерті назавжди з пам’яті Церков, які 
відтепер є Церквами-сестрами.

На жаль, і після цього акту деякі 
представники Російської Православ-
ної Церкви продовжували виступати із 
заявами, що суперечать єднанню. Як 
ось, у 1991 р. в журналі «Москва» вмі-
щено такі слова Іоанна, Митрополита 
Санкт-Петербургського і Ладозького, 
нібито «всі інші релігії… чи то католи-
цизм, протестантизм – це перепони, 
поставлені дияволом …. між Церквою 
Христовою і всім родом людським». 
Що всі ці релігії суть «прийнявші їжу 
від диявола», бо ж «причастя єретиків 
є їжа бісів»…

Як тут не згадувати знову і знову 
оті слова апостола Павла (повторені 
згодом св. Августином), що своїх знає 
лише Бог!

Іван КЛИМИШИН,
професор Прикарпатського націо-
наль ного університету ім. Василя 

Стефаника, доктор фізико-матема-
тичних наук, академік АН ВШ України.

(Закінчення в наступному числі).

Наші свята

Спільне Різдво. 
А Пасха?
Днями ЗМІ повідомили, що 75% наших земляків хочуть святкувати 
Різдво «разом з усім християнським світом». І, безперечно, вони 
хочуть дізнатися: а чому взагалі ця наявна розбіжність виникла? Як 
також — коли і як Константинопольський Патріархат рекомендував 
перейти на таке святкування?

Доводиться спочатку згадати дещо з історії (детальніше про все, як 
і — пояснення термінів, є в Інтернеті, зокрема, у блозі «Небозвід»).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Субота. Вирішили відпочити і піти 
в кіно. До початку сеансу ще за-
лишилась година часу. Чом би 

й не прогулятися під перший сніг?

Подія
Сидить на лавці чоловік в стані ал-

когольного сп’яніння. Збоку інший — 
тверезий, кличе допомогти підняти 
і «доставити» товариша до таксі. Во-
дій, побачивши п’яного чоловіка, роз-
вернувся і поїхав. Викликали інше так-
сі — той самий результат. Спробували 
самостійно «доставити» додому — за-
важкий. З третьої спроби нарешті по-
щастило — таксист не втік.

Звершення
Тверезий товариш, котрий попро-

сив допомогти другові, в машину не 
сів (бо нога болить). Адреса Анатолія 
(як пізніше дізналися, ім’я «пасажи-

ра») нам невідома. Знайшли телефон. 
Зателефонували до його сина. Чоло-
вік ледь не накинувся з кулакам (бо 
сказали синові, що тато п’яний). По-

щастило, що не побив. За таксі треба 
платити. Гроші — у чоловіка вдома (!). 
Хоч тверезий товариш запевнив, що 
в нього гроші є.

(Закінчення, поч. у ч. 49 за 2018 р.)
Під час проведення розкопок працю-

ючі студенти Духовної Академії декіль-
ка раз звертали увагу на те, що в мо-
гилі вони відчували якийсь приємний, 
легкий запах, який відходив від тлінних 
останків Владики Івана Слезюка. 

Кiстки скелета вибирались з по-
ховання, очищались i перекладались 
у приготовлену домовину. В цю ж до-
мовину перекладено виявлену в по-
хованні одежу, взуття та інші речі, які 
при детальному обстеженні похован-
ня знаходились біля покійного, а саме:

1. Ковпак із щільного сукна чорного 
кольору;

2. Священичий комірець (колорад-
ка) білого кольору;

3. Фрагменти напівзітлілої реверен-
ди з тканини чорного кольору;

4. Фрагменти фелону, розшиті пар-
чевою ниткою золотистого кольору;

5. Застібка від фелона (частково 
пошкоджена). Застібка складається 
з двох половин овальної форми з ху-
дожнім тисненням. Всередині застібки 
знаходяться маленькі шматочки тка-
нини фелона;

6. Нагрудний хрест з розп’яттям 
Ісу са Христа, виготовлений з дерева 
і окантований по периметру металом. 
У верхній частині хреста — кільце;

7. Фрагмент Вервиці, на якій зберег-
лося 48 зерняток. Зернятка дерев’яні, 
з’єднані металевим ланцюжком з ме-
талу білого кольору;

8. Хрестик дерев’яний, можливо, 
від Вервиці, окантований металом 
жовтого кольору. Лицьова частина 
хрестика підіймається на маленькій 
завісі як віко, під яким хрестик порож-
нистий. На лицьовій поверхні хрес-
тика (на віку) латинськими літерами 
зроблено гравірування такого змісту: 
«Tre Fonlane (і ще одне незрозуміле 
слово)». Другий напис: «P.P.Tiapposli» 
або «P.P.Tecipposli»;

9. Вісім ґудзиків чорного кольору, 
діаметром 1,7 см, виготовлених з син-
тетичного матеріалу;

10. П’ять маленьких ґудзичків чор-
ного кольору, виготовлених з дерева, 
діаметром 1 см. Два ґудзички частко-
во пошкоджені;

11. Шкарпетки синтетичні темно-
сірого кольору, добре збереглися, не 
пошкоджені;

12. Тапочки суконні чорного кольо-
ру на гумовій підошві темно-сірого ко-
льору. На підошві — два написи: «Во-
рошиловград» і «27,5».

Після того могила Владики Івана 
Слезюка була засипана землею і при-
ведена до попереднього стану, в яко-
му вона була до проведення розкопок. 
В такому стані могила була повторно 
сфотографована.

Тлінні останки Владики Івана Сле-
зюка та всі інші речі, які виявлені біля 
покійного членами комісії в домовині, 
перенесені до автомобіля і перевезе-
ні до Катехитичного центру при Кате-
дральному соборі Святого Воскресіння, 
де вони будуть певним чином підготов-
лені для проведення судово-медичного 
дослідження з метою ідентифікації їх 
(встановлення статі, віку, росту та на-
явності можливих пошкоджень).

Після проведення судово-медично-
го дослідження тлінних останків Бла-
женного Мученика Кир Івана Слезюка 
було констатовано, що на черепі та 
всіх інших кістках скелета пошкоджень 
не виявлено. На верхній і нижній ще-
лепах частина зубів відсутня. Лунки 
відсутніх зубів не контуруються, по-
вністю зарощені, що вказує на те, що 
вони втрачені задовго до смерті (мож-
ливо, під час перебування в таборах). 

За період роботи на посаді судово-
медичного експерта мені багато ра-
зів доводилось проводити ексгумації, 
які були чимось подібні одна на одну. 
Упродовж 5-8 років після поховання 
людини всі м’які тканини, зв’язки, хря-
щі, нігті і волосся, як правило, руйну-
ються повністю і під час ексгумації їх 
практично виявити не вдається. 

Але не дивлячись на існуючу зако-
номірність розкладання тіла, що знахо-

дилось у землі тривалий час (28 років), 
стан трупних змін покійного Владики 
Івана Слезюка з невідомих причин не 
відповідав цим закономірностям. 

Деякі особливості розкладання 
м’яких тканин, хрящів, зв’язок, мозку 
та інших анатомічних структур тіла, 
які виявлені під час проведення екс-
пертного дослідження трупа Владики 
Івана Слезюка, одними тільки даними 
судово-медичної науки пояснити важ-
ко. Ці особливості проявились у на-
ступному:

1. Частково збереглись м’які ткани-
ни на обличчі і особливо на голові;

2. На голові повністю збереглось 
волосся, і можна навіть розрізнити 
його колір;

3. В порожнині черепа збереглась 
муміфікована мозкова речовина;

4. Серединний шов лобної кістки не 
зарощений на всьому протязі;

5. Незарощений шов між лобною 
кісткою і носовими кістками справа 
і зліва;

6. Всі, без винятку, шви склепіння 
черепа без ознак зарощення;

7. Збереглась під’язикова кістка 
і хрящі гортані;

8. Збереглись нігті.
Після закінчення судово-медичного 

дослідження тлінних останків Блажен-
ного Мученика Кир Івана Слезюка їх 
було поміщено в раку і виставлено на 
лівому боковому престолі Катедраль-
ного собору св. Воскресіння Хрстового 
м. Івано-Франківська для привселюд-
ного молитовного пошанування. 

В скорому часі в наших церковних 
календарях з’являться нові імена му-
чеників за віру — українських святих, 
які стануть нашими покровителями 
і заступниками перед Богом. Таким 
чином, Всевишній віддячить Україні за 
її терпіння впродовж століть, за міль-
йони замучених голодом і холодом, за 
мільйони закатованих у тюрмах та та-
борах, за тих, що загинули в безкрай-
ніх сибірських просторах, за Полярним 

колом і в гарячих пісках Середньої Азії.
Допомагали при проведенні розко-

пок студенти V курсу Духовної Акаде-
мії м. Івано-Франківська: Іван Стефу-
рак, Руслан П’яста, Ігор Ємчук, Мико-
ла Мазурик і Петро Станько. Працю-
вали майбутні священики на совість, 
швидко і оперативно. Бажаю їм не 
менш сумлінно працювати на душпас-
тирській ниві в Божому винограднику.

Омелян ЛЕВИЦЬКИЙ, 
судово-медичний експерт-криміналіст. 

На самоті

Життєві історії

Якщо шукаєш, де зробити добре діло Заплатили. Почули в свою адре-
су нецензурну лайку… І не встигли 
на фільм!

Висновок
Я сердита. На того п’яного чоло-

віка, але ще більше — на його то-
вариша. Півтори години мороки — 
жодної подяки. То ж чи варто було 
допомагати? Безперечно — так!

Слухаючи недільне Євангеліє, 
мені стало дуже смішно. І легко. 
Бо, мабуть, в тому й був задум вчо-
рашнього дня — стати ближнім. 

Євангеліє від Луки (10, 36-37):
«Хто з оцих трьох, на твою 

думку, був ближнім тому, що попав 
розбійникам у руки?» Він відповів: 
«Той, хто вчинив над ним мило-
сердя». Тоді Ісус сказав до нього: 
«Іди і ти роби так само».

Вікторія ГУРИНОВИЧ, 
студентка Прикарпатського 
національного університету 

ім. В. Стефаника.

Воскреслі мученики України

Студенти Івано-Франківської Духовної Семінарії, які проводили розкопки 
тлінних останків Блаженного Мученика Владики Івана Слезюка (2001 р.)

Блаженний мученик  
Владика Іван Слезюк

Скульптура «Бездомний Ісус»
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Маловідомий широкому загалу про-
стий священик з Немирова Іван Кипрі-
ян мало чим відрізнявся від отців УГКЦ 
свого часу — початку ХХ століття.

Отець Іван Кипріян був висвяче-
ний на священика у 1883 р. і до кінця 
своїх днів зберіг вірність материнській 
Церкві. Слово Боже стало основною 
зброєю високоосвіченого пароха, який 
з молодих літ проповідував любов до 
Бога, любов до ближнього. Особливо 
ж о. Кипріян любив дітей і намагався 
вкласти в їх чисті душі зерна правди, 
смиренності. А ще виховував їх патрі-
отами, бо сам ним був.

У 1918 р. з розпадом Австро-Угор-
щини на території Західної України 
утворилася ЗУНР, якій тут же оголо-
сила війну Польща. На заклик уряду 
ЗУНР почала організовуватися УГА, 
і о. Кипріян, залишивши свою парохію, 
стає польовим духівником УГА. З нею 
пройшов весь її героїчний і трагічний 
шлях. Словом Божим підтримував 
галицьких юнаків під час прощання 
з рідним краєм 16-18 липня 1919 р. 
і в дні страшної трагедії у «чотирикут-
нику смерті».

Після поразки національно-ви-
звольних змагань о. Кипріян залишив-
ся на Великій Україні. Заарештовано 
його в 1920 р., хоч у «Мартирології 
Українських Церков» читаємо, що 
о. Іван був заарештований чекістами 
на початку 30-их років.

У таборах ГУЛАГу український свя-
щеник пережив голод, хвороби, зну-
щання і катування більшовицьких са-

дистів. Згадує про о. Кипріяна отець 
Кухарик: «Він був одним із наших пра-
ведників, хоч був брудний, обдертий 
і знаний як «номер 8-9-8-6»… Вся його 
історія пов’язана з понурою трагедією 
концентраційних таборів на далекому 
Сибірі, де голод, тортури, муки й жах, 
здається, намагаються затемнити на-
віть самі зорі на морознім сибірськім 
небі, де вечір не приносить ні відпо-
чинку змученому тілу, ні спокою сер-
цю, ні навіть маленької надії на краще 
завтра у цій темряві невільництва».

Більшовицька система нищення 
людей не жаліла навіть найменших 
дітей. У барак №332, де сидів наш 
священик, привезли малюків. Це були 
діти «врагов народа», батьки яких 
були знищені. Ці нещасні отримува-
ли лише залишки їжі, тому мало хто 
з діточок доживав до п’ятирічного віку. 
Обдерті, у лахмітті, діти переставали 
бути дітьми, а хвороби і голод косили 
їх десятками.

Отець Кипріян домігся у табірно-
го начальства бути опікуном тих ма-

леньких «ворогів народу». Шістдеся-
тирічний священик випрошував їжу 
у дорослих в’язнів, носив помираю-
чим дітям теплу воду, шукав будь-яке 
лахміття, аби зігріти найменших, котрі 
ледве навчилися говорити. А вночі 
щиро молився Богу, щоб порятував 
цих ангеликів. Священик опікувався 
понад сімдесятьма дітьми. Щодня він 
правив Службу Божу для тих, хто зій-
шов з розуму, і паралізованих дітей. 
Тулив до себе тих нещасних і гірко 
ридав разом з ними. Померлих дітей 
о. Іван сам хоронив, обережно несу-
чи легеньке тільце на руках і шепчучи 
молитви за упокій дитини. Усі дорослі 
в’язні глибоко поважали його і допо-
магали оберігати дітей на відміну від 
червонозорих садистів.

…Одного разу отцеві Іванові таємно 
повідомили, що енкаведисти забрали 
20 дітей не для медичного огляду, а на 
розстріл і закрили їх у клітці без даху, 
аби зранку розстріляти серед снігів. 
Нещасні діти ридали і кликали о. Ки-
пріяна, щоб до них прийшов. Та са-
дисти не звертали на це ніякої уваги. 
Невдовзі почалася жахлива хуртови-
на. Отець Іван, долаючи стихію, шукав 
приречених, кликав їх. Молив Ісуса 
і всіх святих допомогти йому знайти 
дітей. І він почув їх плач.

Згадує о. Кухарик: «Страшна сніго-
вія лютувала надворі. Здається, нема 
нічого страшнішого, як сибірська за-
метіль, курява, її названо пургою. Тоді 
нема заходу, сходу, півдня або півночі, 
але тільки розгуканий вітер і сніг. Вов-
ки гинуть у ній, а пси не можуть за-
нюхати найсвіжішого сліду. Але отець 
Кипріян постановив піти до загороди.

Заметіль тривала чотири дні і роз-
стріл відкладено на пізніше. Як мете-
лиця скінчилася, то сторожі знайшли 
тіло о. Кипріяна в клітці разом із за-
мерзлими дітьми. Він ще тримав руку 
одного хлопчика. Сталася ця трагедія 
у 1934 році».

З книжки Ігоря Федика «Українські 
патріоти: синтез духу і чину».

Постаті

Духовні роздуми

Д ля багатьох людей Різдво 
Христове і новорічні свята є 
найулюбленішими та очікува-

ними. Радіючи народженню Сина Бо-
жого, яку дарує цей величний празник, 
у житті кожного християнина народжу-
ється надія на спасіння — визволення 
із неволі гріха через прощення та ми-
лосердя Боже. 

Та, на превеликий жаль, святку-
вання Різдва Христового не завжди 
закінчується святково. В Україні фун-
даментальною причиною цього є не 
релігійні розбіжності. Найчастіше про-
блема полягає у загостренні життєвих 
буднів, які у святкові дні посилюються. 
Як свідчить статистика: родинні чвари, 
пиятика, бійки, навіть вбивства — ось 
«справжні українські реалії святкуван-
ня». Саме через такі обставини страж-
дає багато людей, особливо невинних 
дітей. З плином життя це може при-
звести до святкової апатії та часткової 
(або повної) зневіри в Бога як доброго, 
люблячого та милосердного Батька. 
Життя без Бога призводить до постій-
ної депресивності та деградації особи! 
А все починається з дитинства… Який 

приклад бачать діти в родинному колі, 
те й реалізують у власному житті. 

З цього випливає логічне запитан-
ня: чи свята, які стають причиною ба-
гатьох гріхів, болю, втрати здоров’я чи 
навіть смерті, є до вподоби Богові? 
Над цим потрібно замислитися кожній 
людині, особливо християнинові, який 
має відповідати ідеалові християн-
ської моралі — Ісусові, й переосмис-
лити правдивий сенс релігійних свят. 
Саме з цієї причини хочу сьогодні роз-
важати — запропонувати певні крите-
рії щасливого святкування будь-яких 
свят, особливо Різдва Христового. 

• Підготовка до Різдва Христового 
починається з різдвяного посту, яко-
го сучасні люди, навіть християни, на 
жаль, все менше дотримуються. Адже 
піст — це не годування тіла, а збли-
ження з Богом через Тайну Сповіді, 
Пресвяту Євхаристію, діла милосер-
дя; піст — це мудро впорядковане ке-
рівництво життя перед власним сум-
лінням.

• Читання Святого Письма. Розду-
мування над Життям Спасителя від-
криває двері вічності, де кожен може 

застановитися «Куди мені йти і в яко-
му «раю» прагну жити?». Практикуйте 
читання Біблії всією сім’єю.

• Радість очікування народження 
Месії. Пригадайте «лихі 90-ті»: бід-
ність, безгрошів’я… Будучи в той час 
дитиною, пам’ятаю таку щасливу не-
терпимість очікування дітьми і старши-
ми радості, яку приносить Різдво, ко-
лядки, похід до храму… Батьки разом 
з дітьми писали «Вертепи», робили 
різдвяну зірку, шопку, вчили колядок — 
цей досвід незабутній. Що спостеріга-
ємо сьогодні? Спустошення духовного 
життя, незнання традицій прийдешні-
ми поколіннями, збайдужілість. Сьо-
годні діти йдуть колядувати, щоб заро-
бити, а не щоб славити Христа і нести 
«Добру Новину» людям (Лк. 4, 18).

Сьогодні ми маємо дуже багато — 
це Дар Божий кожному! А що ми да-
руємо Убогому в яселках, окрім не-
вдяки?! Можливо, сьогоднішня війна 
в Україні — це «наш дар» повернувся 
до нас? 

Сучасний світ живе у розкошах: гро-
ші, автомобілі, розкішні будинки..., але 
духом убогі, серцем закам’янілі і розу-

мом безрозсуд-
ні. Меркантиль-
ність нас поглинула, 
людина живе у ній, часто не замислю-
ючись над вічністю.

• Усмішка. Щира усмішка — це най-
краща зброя у подоланні будь-яких 
незгод. Усмішка не тільки корисна 
для нашого психо-фізичного здоров’я, 
краси, але сила усмішка може спасти 
життя ближнього, даючи надію — Ісу-
са, якої так бракує в світі.

• Ніколи не соромтеся бути хрис-
тиянами! Всім своїм єством показуй-
те милосердя Христа іншим! Але ні-
коли не нав’язуйте «свого» Бога. Хай 
ваше життя стане добрим прикладом 
для них!

Знаю, що ці маленькі власні поради 
не дають відповіді на всі життєві труд-
нощі, але надіюся, що стануть певним 
здобутком у нашому духовному жит-
ті. Якщо ці поради зроблять хоч одну 
людину щасливішою, недарма я тру-
дилася! 

Веселих, Богом благословенних 
Свят Різдва Христового всім нам!

Віра ЛУЧИНСЬКА, катехит.

Замерз із дітьми.  
Подвиг отця Івана Кипріяна

Вітраж на честь отця Івана Кипріяна в церкві Успіння Пресвятої 
Богородиці в Козові на Тернопільщині

Весь світ знає про святого Максиміліана Кольбе, священика-францисканця, який в Освенцимі сам зго-
лосився на розстріл замість багатодітного батька, на якого випав жереб. Всі чули про Януша Корчака, 
польського педагога, який добровільно пішов у газову камеру разом зі своїми вихованцями. Настала 
черга сповістити світу і про отця Івана Кипріяна.

Шість порад успішного Різдва Христового
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«Скільки себе пам’ятаю, ми завжди 
зустрічали Різдво у колі своєї роди-
ни, — розповідає господиня п. Анна. 
Я родом із с. Зелена Надвірнянського 
району, чоловік — із с. Голинь Калусь-
кого району. Ми обоє з багатодітних 
родин. У мене ще є троє братів, у чо-
ловіка — брат і сестра. 

У Різдвяні дні приходять найтеплі-
ші спогади. Пригадую, як я була мала, 
то було дуже багато снігу, завірюха. 
А Різдвяна ніч була напрочуд тиха. 
Ми, діти, виглядали різдвяної зірки, 
щоб можна було сісти повечеряти, 
бо нам мама того дня їсти не давала, 
аж увечері. Тато швиденько порався 
в стайні, давав худобі кращої їжі. Ка-
зав, що в ту єдину ніч худоба говорить 
людськими мовами. 

Мати поралась на кухні. Всі одяга-
лись у вишиванки. Стіл застеляли об-
русом. Під обрус клали кулачок сіна. 
У баночці з пшеницею була воскова 
свічка. Два великі калачі мама завжди 
випікала сама. На стіл викладали пісні 
страви. Батько заносив дідуха до хати. 

Влітку, коли він косив, то вибирав 
найкращі пучки пшениці, вівса, жита. 
Їх підвішував на жердину, щоб миші 
не погризли, і тримав до зими. А взим-
ку перед Різдвом гарно перев’язував 
і прикрашав ними оселю.

Напередодні свят ми вбирали 
ялинку. Засвічували на 
ній гірлянди. А Святий ве-
чір розпочинали зі спіль-
ної молитви. Всі вклякали 
і вголос молились «Отче 
наш». Всі куштували кутю, 
потім – вареники з карто-
плею, капустою, грибами, 
пісні голубці, рисову кашу 
з чорносливом, картоплю 
з оселедцем, узвар, пам-
пушки. 

Відразу після вечері 
діти ходили колядувати, 
не зважаючи на той ате-
їстичний час. Нас відпус-
кали до хресних, стрийків, 
вуйків, сусідів. Коли тато 
ходив колядувати на церк-
ву з браттями, сестрами та 
церковним хором, то за-
вжди брав мене із собою».

В Івано-Франківську родина Ко-
черги також дотримується різдвяних 
традицій. Пані Анна випікає домашній 
хліб, що символізує Василя та Малан-
ку. Уся велика родина на Святий вечір 
сходиться до батьків. Вдома діти та 
онуки готують сімейний вертеп. Напе-
ред вивчають слова. Після Святої ве-
чері всі разом колядують за родинним 
столом. А потім діти відвідують рідних, 
хресних, щоб заколядувати в їхніх до-
мівках. 

Пані Анна в тихі зимові вечори лю-
бить переглядати сімейні альбоми. 
Найбільше її щастя — це діти. Най-
старша Оля з 1990 року була у «Плас-
ті». Зараз працює вихователем у Като-
лицькій школі-гімназії св. Василія Ве-
ликого. Виховує сина Тадейчика, який 
відвідує танцювальну та театральну 
студії. Надійка — лікар-педіатр. Разом 
із чоловіком о. Богданом Лиском (слу-
жить у лемківській церкві свв. Кирила 
і Методія) виховують двох донечок – 
Анничку та Соломійку. 

Назар — музикант. Зараз із дружи-
ною Мар’яною та донечкою Єлиза-
ветою проживають за кордоном. Він 
також ще навчається в консерваторії 
в Австрії. Викладач Назара запрошу-
вав до свого дому студентів і спільно 
з ними готував Святу вечерю 24 груд-
ня. Кожен із запрошених (з різних кра-

їн) розповідав про традиції своєї ро-
дини. Назар співає в церковному хорі. 
Раз у місяць священик приїздить в Ін-
сбрук до української громади та в інші 
маленькі містечка і служить для них 
Святу Літургію українською мовою. 

Захар — студент II курсу Івано-
Франківського державного національ-
ного університету нафти і газу. Має ба-
гато громадських обов’язків. Є волон-
тером організації «Від серця до сер-
ця», співає в церковному хорі храму 
Матері Божої Неустанної Помочі ЧНІ, 
є в спільноті «Агіос», «Пласт». Маріч-
ка — учениця 6 (10) класу гімназії №2, 
є волонтером спільноти св. Егідія, яка 
допомагає потребуючим. 

Вважається, що Різдво не мож-
на проводити на самоті або в дорозі. 
У святкові дні не забували і про тих, 
хто не може посидіти за родинним сто-
лом. Вважалося, що сам Христос в об-
разі самітника сходить у цей день на 
землю і стукає в двері будинків. Звідси 
і пішла традиція — здійснювати в цей 
день безкорисливі справи, допомагати 
тим, хто волею випадку позбавлений 
святкового частування, тепла сімейно-
го вогнища і даху над головою. Марічка 
Кочерга разом з іншими волонтерами 
роздають їжу безхатькам, проводять 
з ними свята, приносять їм одяг.

Для родини Кочерги щонедільне 
Богослужіння, а особливо святкове — 
це не примус, а велика радість. Усі 
діти є в храмі, а їхня мати пані Анна 
уже два з половиною роки відвідує 
церкву щодня. О сьомій годині ранку 
вона переступає поріг храму Матері 
Божої Неустанної Помочі або монас-
тирську церковцю Серця Христового 
сестер Василіянок. Дякує Богові за всі 
ласки і просить допомоги для родини. 
Незважаючи на економічну ситуацію, 
батьки все віддають у Божі руки і раді-
ють кожному дню.

Різдво в окопах
Господь заповів захищати ту землю, 

яку нам призначив рідною. І саме цю 
заповідь зараз виконують українські 

солдати. Для них — це щось більше, 
ніж війна. Вони боронять Батьківщину, 
свої родини, домівки, храми. 

Михайло Дмитрук з Обертина Тлу-
мацького району пригадує Святий 
вечір та Різдво 2015 року під Дебаль-
цевим. 6-7 січня того року він зустрів 
в окопах. Не було у нього з побрати-
мами ні ялинки прикрашеної, ні куті, 
ні святкового столу. Лише стиха з бій-
цями колядували «Бог предвічний на-
родився». Михайло дивився на небо 
і просив у Господа миру для України, 
а для себе — повернутись живим до-
дому, до мами, трьох братів і двох 
сестер. Вже згодом до бійців при-
їхали волонтери з Вінниці і привезли 
пампушки, вареники і смачні домашні 
салати. 

Михайло каже, що наші мужні вої-
ни заслуговують на свято. Яким воно 
буде для них, відомо лише Господу. 
А він цієї Різдвяної ночі проситиме, 
щоб Немовлятко Ісус захистив нашу 
Батьківщину й уберіг героїв, які зараз 
в окопах, де був він у 2015 році.

Святвечір на Донеччині
Валентина Спас разом із своєю 

великою родиною до страшних по-
дій 2014 року проживала в містечку 
Тельманове Донецької області. Тепер 
містечко перейменували в Бойківське. 
В тій місцевості проживало багато 
бойків, переселених у 50-их роках із 
Західної України, які зберегли свої 
батьківські традиції. Жінка каже, що 
щороку на Святий вечір цілі родини 
перевдягались у різні костюми і з різд-
вяною зіркою ходили від хати до хати 
з колядою.

На превеликий жаль, смт. Бойків-
ське зараз належить непідконтрольній 
території України. Свідомі українці по-
кинули місцевість. А ті, хто не мав куди 
поїхати, залишились. Пані Валентина 
телефонує своїм колишнім сусідам. 
Вони розповідають, що замість коля-
док тепер там звучать частушки, ро-
сійська мова на вулицях і в школах. 
На свята жінки одягають на голови не 
барвисті хустки, а кокошники. 

А дітей багатодітної родини Спас 
розкинуло по всьому світу (Білорусь, 
Київ, Івано-Франківськ). Наймолодша 
дочка Міла разом зі своєю сім’єю вже 
відзначила Різдво за григоріанським 
календарем. Протягом усього місяця 
грудня в їхньому домі читалось Свя-
те Письмо. Її дочка, п’ятирічна Мія, 
вже добре знає про те, як у Виф леємі 
в бідній стаєнці народився маленький 
Ісусик, як Йосип і Марія вітали пастуш-
ків та трьох царів. 

* * *
Народження кожної 

маленької дитини — це 
велика радість. А наро-
дження Ісуса Христа — це 
радість, яка об’єднала всі 
народи. У цей день по-
над дві тисячі років тому 
об’єднались небо і земля! 
Усі ми — діти Бога, Який є 
Дорогою, Правдою і Жит-
тям. В ці дні маленький 
Ісусик своїми рученятами 
нас всіх обіймає. Приві-
таймо Його разом: «Хрис-
тос ся рождає!»

Юлія БОЄЧКО.
На світлинах: 
родина Кочерги (вгорі); 
українські захисники 
(внизу).

Наші свята

Різдвяні традиції 
багатодітних родин
Для багатодітної родини Кочерги з Івано-Франківська Різдво — одне з найдивовижніших і найулюбле-
ніших свят. Батько Станіслав, мати Анна, діти Ольга, Надія, Назар, Захар, Марія, зять Богдан, невістка 
Мар’яна, онуки Тадей, Анночка, Соломійка, Єлизавета найбільше очікують його приходу. Це свято при-
носить в їхню сім’ю тепло і радість. 
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Молитва  
до народженого Спасителя

«Світ буде зруйнований не тими, 
хто чинить зло, а тими, хто про-
сто дивиться, не роблячи нічо-
го». А. Ейнштейн

Однією з чудових різдвяних тради-
цій у нас, в Україні, є шумний та ве-
селий вертеп, який мандрує з хати до 
хати з яскравою зіркою, сповіщаючи 
народження Христа. Там є багато ку-
медних персонажів, до прикладу, хи-
трий єврей та чортик. Менш смішним 
персонажем вертепу є жорстокий цар 
Ірод. 

Ще з дитячих років нам добре було 
відомо про цього лютого правителя, 
який переслідував новонароджене 
Дитя у Вифлеємі. Проте мало хто 
знає, що Ірод міг би увійти в історію, 
як талановитий будівничий. За пере-
данням, він будував храми, амфіте-
атри, іподроми, акведуки та палаци-
фортеці з дорогими купальнями. Його 
архітектурні шедеври ретельно вивча-
ють нинішні інженери й захоплюються 
ними. Ірод дуже вдало обирав місця 
для майбутніх проектів, які гарно впи-
сувались у місцевий ландшафт. Свої 
палаци він оздоблював вишуканими 
фресками, багатою ліпниною, а під-
логи викладав гарними мозаїками. 
Він започаткував в Юдеї будівництво 
римських бань з гарячими та теплими 
кімнатами, в яких підлоги були з піді-
грівом. Зводив цілі міста, одне навіть 
мало штучно зроблену гавань. 

Ірод таки увійшов в історію, але зо-
всім під іншим найменням: весь світ 
знає про нього, як про жорстокого, 
кривавого вбивцю немовлят. Егоїс-
тичне бажання Ірода за будь-яку ціну 
втримати владу в руках штовхнуло 
його до страшного злочину: звірячого 
вбивства всіх діток віком до двох ро-
ків. Ірод не зупинився лише на ново-
народжених дітках, адже «вважав, що 
зірка з’явилася волхвам ще задовго до 
народження Немовлятка». Для біль-
шої безпеки він вирішив випередити 
час на два роки. Гірко ридали матері: 
«Глас в рамі чути, плач і ридання та 
голосіння велике: Рахіль плаче за ді-
тьми своїми й не хоче втішитися, бо 
їх немає» (Ієр. 31:15; Мф. 2:18). За пе-
реданням, 14000 немовлят було вбито 
царем Іродом у Вифлеємі...

Сучасність. Від воєнних дій у Сирії 
у 2013 загинуло 11 тисяч дітей. Зараз 
кількість загиблих дітей важко точно 

підрахувати. За підрахунками органі-
зації УНІСЕФ, їх приблизне число ста-
новить 55 000... Це справжній геноцид 
діток у XXI столітті. Це неприпустимо, 
щоб такі злочини відбувались зараз, 
коли права людини, а особливо дити-
ни, є «нібито» недоторканими. У 2009 
році відзначалось 20 років підписання 
Конвенції ООН про права дитини. Де-
кларація проголосила, що «людство 
зобов’язане давати дитині найкраще, 
що воно має», гарантувати дітям ко-
ристування всіма правами й свобода-
ми на їх благо і благо суспільства.

Гарні слова, та виглядає так, що 
в деяких країнах це всього лише сло-
ва. Гірше того, начебто існують дітки 
першого класу та іншого, гіршого ґа-
тунку, життя яких нічого не варте. Так, 
на жаль, і у нас є дітки другого ґатун-
ку, чиєю долею сучасні Іроди мало 
цікавляться. За даними ЮНІСЕФ, 
ще у 2017 р. від війни на Донбасі по-
страждали мільйон дітей, кожна п’ята 
дитина живе в сірій зоні АТО. А 39 ді-
тей — загинули або були поранені! 
Сучасні Іроди навіть не ведуть раху-
нок своїх невинних жертв, адже жага 
влади засліпила їх та одурманила.

Та чи міг би Ірод чинити ті криваві 
вбивства сам? Чи зумів би він влас-
норуч вбити 14 тисяч немовлят, якби 
солдати відмовились коритись нелю-
дові, якби міністри царя, його радники 
подали у відставку, наклали «вето» на 
злочинні накази. Так і сучасні Іроди 
діють не самі, їм потрібна підтримка, 

нерідко ховаючись під «овечою шкі-
рою». Адже ті, хто міг би його спинити, 
продовжують бути «стурбованими». 
Колись геніальний фізик Альберт Ейн-
штейн сказав: «Світ буде зруйнований 
не тими, хто чинить зло, а тими, хто 
просто дивиться, не роблячи нічого».

Але що кожен з нас може зробити, 
щоб спинити Іродів такого масштабу?! 
Проте, на жаль, існують Іроди мен-
ших масштабів, які, можливо, живуть 
по сусідству, на вашій вулиці чи у ва-
шому будинку. Як часто трапляються 
трагедії, де батько чи матір знущають-
ся над власними дітьми. Це все від-
бувається на 

очах сусідів, які тихо відмовчуються, 
мовляв: «То не наша справа». Нерід-
ко матір, яку залишив чоловік з ма-
ленькими дітьми, доведена до від-
чаю, може зробити жахливий вчинок. 
Такі випадки траплялись, і не раз. Та 
чи маємо право судити бідолашну? Де 
те суспільство, яке має стояти на за-
хисті найслабших? Ні, вони стоять на 
боці Іродів. Про знущання над дітьми 
в інтернатах України вже давно вголос 
розповідають міжнародні організації. 
Рівень цивілізації суспільства можна 
оцінити по тому, як у ньому ставлять-
ся до неповнолітніх, престарілих та 
людей з обмеженими можливостями. 
На жаль, Україна за цими критеріями 
постає не в найкращому світлі.

Так, Іроди сучасності й сьогодні не 
сплять. Йдучи до своєї мети, їх не спи-
нить ні плач дітей, ні їх матерів. Хоч 
це мало б нас не тішити, але хай вони 
заглянуть в історію і прочитають, як 
завершив своє життя їх попередник — 
великий цар Ірод. Згідно з передан-
ням: «Ірод одержимий пропасницею 
та хворобою нутрощів, пухлиною ніг, 
загородженням ніздрів, трясінням 
всього тіла і розпаданням всіх членів, 
хробаки живцем роз’їдали тіло і вкінці 
у страшних муках помирає».

Та якою страшною не була б їх 
смерть, вони продовжують чинити 
ще багато лиха й проливати невинну 
кров, аж допоки сильні світу цього 
перестануть мовчки спостерігати, на-
давши перевагу врятуванню дитячого 
життя, а не дипломатичних відносин...

Віра БІЛА.

Ірод і сьогодні не спить
Роздуми вголос

Милосердний Ісусе, зглянувшись на наші без-
кінечні благання й болісні заклики з долини 
горя і сліз, щоби нас врятувати від наших 

гріхів, недуг і погибелі вічної, Ти явився нам у Вифле-
ємі. Всеблагий Ісусе, полюбивши праведників, а над 
грішниками змилосердившись, усіх їх прагнеш спас-
ти та зцілити, обіцяючи нам у майбутньому житті ві-
чне й блаженне щастя у Твоєму Царстві Небесному.

Спрямуй же та спровадь Святим Духом Твоїм, 
Господи, моє серце, думки і вчинки до Твоїх запо-

відей і настанов: душу мою освяти, 
тіло моє очисти й зціли, а помисли 
мої виправ і вдоскональ. Оточи мене 
Твоїми святими ангелами, щоби під їх 
покровительством я правдиво й від-
важно виконував Твою святу волю, 
бо Ти — воплочене Слово Бога Отця 
і в єдності зі Святим Духом благосло-
венний з віків у віки. Амінь.

https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/425-molitva-do-narodzhenogo-spasitelja.html
https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/425-molitva-do-narodzhenogo-spasitelja.html
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Радість Різдва
Святвечірня Зірка сяє
Ясно угорі,
До вечері всіх скликає
У містах й в селі.

Зір ялинка звеселяє,
Мерехтять вогні,
Пісні страви і кутю
Ставлять на столі.

Забавляється малеча,
Сміх не замовкає,
Вже Вертеп іде здалека —
Дитя-Ісуса вітає.

Пахне зілля і дідух,
І сонцем колоски,

Різдвяний любові дух
Несуть колядники.

«Бог Предвічний народився!» —
Колядуймо, друже!
Бо Ісусик народився
В християнських душах.

Веселімось, добрі люди,
Славімо Христа.
Мир між нами нехай буде
І любов свята.

В Рождестві лише знайдемо
Щастя ми для себе,
Бо воно до нас прийде 
Від Бога із Неба!

Оксана ВЕРБОВСЬКА.

На Святвечір готуємо дванадцять 
пісних страв, які символізують дванад-
цять апостолів. Раніше їжа була тісно 
пов’язана з духовним життям людини. 
На столі обов’язково було дванадцять 
страв, включаючи узвар та кутю. Вони 
є найосновнішими стравами на Святій 
вечері. Решта страв можуть зміню-
ватись, залежно від регіону та статку 
родини. Найголовнішою вимогою є те, 
що страви повинні бути пісними. По-
даємо короткі пояснення про страви 
на Святвечір.

Хліб з медом (просфора): Згадка 
про Хліб життя (Євхаристійного Хрис-
та), нове життя, яке Христос приніс 
людям. 

Кутя: Варена пшениця з медом 
і маком — символ багатства небесно-
го столу, духовного багатства христи-
янського життя.

Борщ з вушками: Символ торже-
ства добра, подяка за овочі та фрукти, 
які дарує земля.

Вареники: Символізують доста-
ток. Господь призначив місце людини 
в Царстві Божому, де вона відчуває 
себе добре, «як вареник у маслі».

Голубці: Є символом простоти 
й водночас міцності, єдності навколо 
однієї твердої основи.

Риба: Саме рибалки стали перши-
ми учнями Ісуса, Який сказав їм, що 
вони будуть «ловцями людей». Вза-
ємна любов.

Калачі або пампушки з маком: 
Святі на небі. їх мільйони, і кожна 
людина, зокрема християнин, по-
кликаний до того солодкого, по-
вноцінного, вічного життя. Символ 
свята, радості, які Богом даровані  
людям.

Узвар (компот): Це життя, яке на-
дається кожній людині. Вода є симво-
лом очищення тіла і душі.

Хліб: Символ продовження роду, 
це Божий народ, який консолідується 
навколо новонародженого Ісуса.

Млинці: Своєрідний символ сонця. 
Новим Сонцем для християн став Ісус 
Христос.

Пиріжки (хрустики): Символ 
здоров’я і щастя, що людина зможе 

отримати в постійному спілкуванні 
з новонародженим Ісусом.

Горох (квасоля): Символ Божої 
весни, яка завжди відроджується 
в людині після занепаду.

Ці короткі думки допоможуть нам 
не забувати про своє коріння, тради-
ції наших предків. Хай Дитятко Ісус 
благословить кожну родину, наш край 
і цілий світ, а з Божим благословен-
ням прийде до нас і любов, і злагода, 
і мир, і добробут, бо всяке даяння, вся-
ке добро походить від Отця з Неба.  
Амінь.

Сестра Христина МАЗУР, 
Згромадження сестер катехиток 

святої Анни.

Парафіяни сіл Вишнів та 
Луковець-Вишнівський 
Букачівського деканату 
щиро вітають з 60-річчям 
від дня народження, 
25-річчям священства та 
Днем Ангела свого пароха

о. Степана КОЛЯНКА.

Всечесний отче, в цей святковий Різд-
вяний час щиро віншуємо Вас. Хай Ново-
народжене Дитятко Ісус провадить Вас по 
світлих стежках Божих наук і за молитвами 
Матінки Божої зсилає на Вашу родину і на 
всю Україну дари Святого Духа. Бажаємо 
Вам міцного здоров’я, рясних Божих ласк, 
радості, миру, світла Божої премудрості, 
опіки св. Василія Великого. 

Різдвяні свята — це найбагатший час на народні зви-
чаї, які пов’язані з релігією, культурою, традицією на-
роду. Кожен народ має свої характерні особливості 
у підготовці до проведення цих свят. Ці особливості є 
настільки багатими і своєрідними, що нерідко не лише 
відрізняються у різних країнах, а навіть село від села 
має свої відмінності. Це найкращий і найулюбленіший 
час для дорослих і дітей. Ті дні повертають нас у дитин-
ство, незабутній час. За звичаєм, вся родина збираєть-
ся у батьківському домі та з появою на небі першої зір-
ки всі сідають до вечері. Очікування першої вечірньої 
зірки сповіщає людям про велике чудо – народження 
Спасителя: про прихід трьох мудреців, яких зірка про-
вадила на їхньому шляху до Вифлеєму, де вони вкло-
нилися маленькому Божому Дитяткові.

Наші традиції

З поетичного блокнота

Святвечір

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

Оголошення

Оголошення

Вітаємо!
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Парафіяни храму Різдва Христового смт. 

Букачівці щиросердечно вітають з Новорічними 
та Різдвяними святами, а також святим Йорда-
ном декана Букачівського

о.-митр. Мирослава ЛЮБІНЦЯ.
Нехай світло Вифлеємської зорі 

освітлює Вашу життєву дорогу, зі-
гріває оселю, примножує у Вашо-
му серці любов, віру і надію. Хай 
люблячі серця Новонародженого 
Ісуса та Його Матері благослов-
ляють Вас ласками й щедротами, 

посилаючи міцне здоров’я, родинне 
тепло, силу і наснагу до подальшого 

плідного служіння на Господній ниві.

Парафіяни церкви Благовіщення Пресвятої 
Богородиці с. Чукалівка Лисецького деканату щи-
росердечно вітають з радісними святами Різдва 
Христового та святим Йорданом свого пароха

о. Любомира ПАЛИВОДУ.
Всечесний отче, з великою поша-

ною щиро дякуємо Вам за дар Ва-
шого служіння: за людяність, вели-
ку віру, простоту, невтомну працю, 
мудрі поради, глибокоповчальні 
проповіді, які лікують наші душі і за-
спокоюють серця. Ви ревно дбаєте 
про майбутнє нашої церкви — наших 
діток, яких любите, з терпінням і чуйніс-
тю навчаєте їх слова Божого. 

Бажаємо Вам міцного здоров’я, невтомної енер-
гії, справжньої духовної радості, веселої коляди, 
смачної куті, родинного тепла і мирного Нового 
року. Хай Новонароджене Дитятко Ісус провадить 
Вас по світлих стежках і за молитвами Матері Бо-
жої зсилає на Вашу родину і на всю Україну дари 
Святого Духа.

Церковний комітет, хор та парафіяни 
греко-католицької церкви Покрови Пре-
святої Богородиці с. Ілемня Рожнятів-
ського деканату щиро вітають з Новим 

роком та Різдвом Христовим свого пароха

о. Віталія ДУДИНА.
Всечесний отче, вітаємо сердечно Вас
З нагоди свят Різдвяних
І шлем віночок побажань сердечних, полум’яних.
Нехай Ісус до Вас прийде у цю святкову пору
Й благословення принесе з Божественного двору.
Здоров’я Вам, щедрот земних і радості бажаєм,
Нехай у серці спів дзвенить.
Христос ся Рождає!

Парафіяни храму св. Івана Богосло-
ва смт. Богородчани вітають з Різдвя-
ними святами

о. Івана МАЧКОДЕРУ 
та о. Михайла МОМОТА.

Всечесні отці, слово Боже, яке лунає 
з Ваших уст, виводить нас із темряви до світ-

ла, зміцнює духовно, об’єднуючи в єдину 
християнську родину. Нехай проміння 
Вифлеємської зорі провадить Вас по 
світлих стежках Христового виноград-
ника, а новонароджене Дитятко Ісус 
зсилає Вам міцне здоров’я, зігріває сво-

єю любов’ю, додає сили й енергії та бла-
гословить щедрими ласками. Нехай Гос-

подь кріпить Вас та Ваші родини у доброму 
здоров’ї, обдаровує силою щедрот свого благословення.

Парафіяни церкви св. Миколая с. Кро-
пивник Калуського деканату вітають з Різдвя-

ними святами та днем Ангела 

о. Василя ГЛАДЕНЬКОГО.
Нехай Милосердний Гос-

подь обдаровує Вас і Вашу 
родину своїми ласками, Ма-
тінка Божа покриває своїм 
омофором, а Ангел-хорони-

тель буде надійним захисни-
ком на довгий вік, на многії літа!

Хай Діва чиста, Мати Пресвята,
Скарбниця ласк, заступниця убогих,
В опіці має Вас на многії літа
І хай хоронить від напастей многих!

Парафіяни церкви Воскресіння Хрис-
тового с. Липівка Тисменицького декана-
ту вітають з Різдвом Христовим та днем 
Ангела свого пароха

о. Василя ФІГОЛЯ.
Нехай Божі дари наповнюють Ваше 

серце радістю, любов’ю і духовним миром. 
Хай світло Вифлеємської зорі освічує Ваші 

життєві дороги, щоб сповнені вони були лише спрагою 
досконалості і святості. Нехай Новонароджене Дитят-
ко Ісус кріпить Вас у силі, щоб Ви могли до кінця вести 
Боже стадо дорогою до вічного щастя і прославляти Гос-
пода з Ангельським хором, співаючи «Слава на висотах 
Богові!».

Парафіяни церкви Воскресіння Господнього 
с. Мединя Галицького деканату вітають з Різдвом 
Христовим та днем Ангела 

о. Василя ДУХОВИЧА.
Нехай народжене Дитятко Ісус, яке оселилося 

у Вашому серці, дарує Вам радість, здоров’я та 
душевний спокій. Нехай додасть Вам сили у рев-
ній праці на Христовій ниві, щоб своїми устами 
і добрими ділами прославляли Небесного Отця та 
вели доручене Вам стадо правильною дорогою до 
вічного Царства Божого. 

Парафіяни, недільна школа, хор, братство та 
сестринство церкви свв. Кирила і Методія м. Калуш 
вітають з Різдвом Христовим та днем Ангела свого 
пароха

о. Степана СКІБІЦЬКОГО.
З великою повагою щиро дякуємо Вам за не-

втомну працю на Христовій ниві, за доброту, людя-
ність, за те, що власним прикладом служіння Госпо-
деві провадите нас дорогою добра й любові. Нехай 
Новонароджене Дитятко Ісус обдаровує Вас миром, 
незліченними благодатями, наповнить Ваше серце 
радістю і любов’ю, додасть Вам та Вашій родині 
сил, здоров’я, скріпить у вірі, надії й любові до Бога.

Церковний комітет, хор та парафіяни храму 
Собору Пресвятої Богородиці та Йосифа Об-
ручника с. Раків Долинського деканату вітають 
з Новим роком, Різдвом Христовим та днем на-
родження 

о. Віталія СЕМАНІВА.
Дорогий отче, нехай наш Не-

бесний Батько тримає Вас у сво-
їй опіці, додає мудрості, терпе-
ливості, сили й натхнення. Хай 
Господь щедро благословляє 
Вас та Вашу родину у щоденно-

му житті, новонароджений Ісусик 
із своєю Матір’ю дарують здоров’я, 

мир і спокій, зсилають усіх ласк, не-
обхідних для праці в Божому винограднику. Хай 
Ваше серце і серця Ваших рідних будуть зігріті 
Божою любов’ю і теплом, а домівка наповниться 

радістю та Божим благословенням.

Церковний комітет, хор та 
парафіяни храму св. Параскеви 
с. Старуня Солотвинського де-
канату вітають з Новим роком та 
Різдвом Христовим 

о. Ярослава ДИРІВА 
та о. Івана ХЕРМАНЧУКА.

Дорогі наші отці! Прийміть щирі побажання миру, 
здоров’я, щастя та всіляких гараздів. 
Нехай Господь поблагословить Ваші 
уста, щоб через Ваші проповіді 
ще більше людей горнулося до 
Найсолодшого Серця Ісуса. Хай 
любов Святого Духа через Ваше 
служіння щедро переливається 
на всіх, хто потребує Вашої пора-
ди й молитви. Хай Новонародже-
ний Ісусик зі Своєю Матір’ю зсилає 
благословення на Ваші родини й на всю 
Україну.

Греко-католицька громада церкви 
Покрови Пресвятої Богородиці с. Ві-
кторів Галицького деканату вітає 
з Різдвяними святами та днем Анге-
ла

о. Василя СОРОЧИНСЬКОГО.
Всечесний отче! У цей благословен-

ний час Різдвяних свят складаємо Вам 
найщиріші слова вдячності, поваги й любові за 

невтомну працю, чуйне ставлення, мудрі поради.
Щиро просимо Новонародженого Ісуса, щоб за 

молитвами Вашого опікуна св. Василія Великого да-
рував Вам та Вашій родині міцне здоров’я, добробут, 
щастя та посилав сили й наснаги, благословив на по-
дальшу працю в Божому винограднику на довгий вік, 
на многії літа!

Отець-сотрудник Ігор Пасєка, 
 о.-диякон Микола Хомин та всі парафія-
ни церкви св. Ап. Петра і Павла с. Залук-
ва Галицького деканату щиросердечно 
вітають з Різдвом Христовим, днем наро-
дження та днем Ангела свого пароха

о. Василя ЗАВЕРАЧА.
Нехай Різдвяні дзвони — вісники народження Госпо-

да і Спасителя — принесуть у Ваші домівки мир і віру, 
любов і достаток. Хай Ваші серця будуть зігріті теплом 
людської вдячності та шани, кожен день буде осяяний 
високим злетом душі, а добре самопочуття та гарний на-
стрій стануть запорукою Вашої праці. Нехай день Різдвя-
ний приносить надію, а Матінка Божа омофором покриє. 
Хай Ангели Господні Вас охороняють, священичу дорогу 

Вам освітляють.

Отець Дем’ян Кастран, о. Петро Коваль, 
о. Кшиштоф Панасовець, дяк Богдан Капко, пара-
фіяни церкви св. Миколая с. Гошів Болехівського 
деканату вітають з Різдвяними святами та днем 
народження 

о. Василя ЩЕГЛЮКА, 
о.-митр. Василя КЕРНИЦЬКОГО 

та директора ДП «Болехівське лісове 
господарство» п. Ігоря ЛАЗОРКА.

Нехай Господь за нашими молитвами зсилає 
на Вас своє милосердя, мужність, мудрість і тер-
пеливість. Щоб кожне серце довіреної Вам люди-
ни, до якої Господь стукає через Вас, відчинялося 
і врятувало свою душу. Хай зерно Божої любові, 
яке Ви щиро засіваєте на Господній ниві, про-
ростає і вродить стократ любов’ю добрих діл до 
ближнього. Хай служіння люду Божому на славу 
Господню приносить Вам велику радість, зміцнює 
здоров’я, а Господь благословить Вашу працю, 
добрі наміри і наповнить їх дарами Святого Духа 

на многії літа!

Усі матері спільноти «Матері 
в молитві» Івано-Франківської Ар-
хієпархії щиро вітають з ювілеєм

п. Наталію ГОВДЯК.
Дорога п. Наталіє! Прийміть щирі ві-

тання у знак великої поваги до Вас як взірця сподвиж-
ницької невтомної праці, молитовної берегині нашої 
спільноти, яку Ви очолюєте вже 15-ий рік. 
Хай мир, добробут і достаток
Сипляться до Вас, немов вишневий цвіт,
Хай Вам малює доля з сірих буднів свято,
Господь дарує щедрих многа літ.
Ще хочемо Вам щиро побажати
Хай омофором покриває Божа Мати,
Хай Дух Святий щодня Вас надихає,
А Господь Бог хай з неба ласки посилає!
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український греко-католицький часопис

Зимові запахи

Зима мені пахне морозом, снігом, льодом, 
ялинкою, дощем, холодним повітрям, сніж-

ками, мокрим снігом, радощами, сміхом, щас-
тям.

А ще кутею, варениками, святами, коля-
дою, грошима, хріном, запаленою свічкою, 
родиною, пуховиками, чоботами, шарфом, 
бабусею, дідусем, хрещеними, двоюрідними 
сестрами, мамою, татом, рідною сестрою, сні-
гурами, синицями, горобцями, різдвяними при-
красами, священиками, Різдвом…

Яна CАЛІВОНЕНКО, 10 років.

Знайди 10 відмінностей

Знайди два 
однакових 
сніговика

Для вас, дiти!

Я — Зима!
Я прийшла до вас і принесла 
з собою сніг і лід,
А всі кажуть: «стільки бід».
Я ж хотіла погратись із вами
І розважити трохи святами,
А потім – знову сніжки,
І на льоду підніжки,
І засніжена земля —
Всі співають «ля-ля-ля».
І тут хтось упав,
Й на весь голос заридав…
Раптом підвівся, засміявсь,
І також сніжками жбурлявсь!
Отже зима чудова,
Тільки трішки гонорова!

Олексій МЕЛЬНИК, 11 років.




