
«Життя коротке, 
спішімо робити 
добро»

9 березня 2019 р. ми-
нає 45 років священ-
ства пароха с. Красна 
Коломийської єпархії 
о.-митр. Івана Бойка. 
У темноті світу, який за-
дихається без любові, 
непомітно й тихо зрос-
тають мільйони душ, по-
кірних, скромних, жер-
товних. Наша розповідь 
саме про таку людину.

8 березня  1946 р.
Річниця так званого Львівського 
собору (Львівський псевдособор), 
на якому було оголошено рішення 
про розрив Берестейської унії 1596 
року та приєднання УГКЦ до Росій-
ської православної церкви.

9 березня
205 років від дня народження укра-
їнського поета, письменника, худож-
ника, громадського та політичного 
діяча, народного героя та символа 
України Т. Г. Шевченка (1814-1861). 
Поезію Тараса Шевченка перекла-
дено більш ніж ста мовами світу. 

10 березня
Неділя всепрощення. В цей день 
прийнято просити вибачення один 
у одного за всі обрáзи, спричинені 
протягом року. 

11 березня
Початок Великого Посту.

13 березня 2013 р.
5 років тому 266-м Папою Рим-
ським був обраний аргентинський 
кардинал, архиєпископ Буенос-Ай-
реса, примас Аргентини, єзуїт Хор-
хе Маріо Берґольйо, який взяв ім’я 
Франциск.

14 березня 
День українського добровольця.

14 березня 1879 р.
в німецькому місті Ульм народився 
Альберт Ейнштейн — один з найви-
значніших фізиків XX століття. Лау-
реат Нобелівської премії 1921 року.

Благословіть, брати і сестри, і простіть мені, грішному, 
чим згрішив я в цей день та по всі дні життя мого словом, 
ділом, думкою і всіма почуттями моїми.

Дорогі друзі!
В понеділок, 11 березня, розпочинаємо Великий Піст — посилену 
практику духовних вправ, яку Отці Церкви називали весною для 
душі. Перед тим, як приступити до практики, в попередніх неділях 
Церква підготовляла нас до Посту теоретично. 

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

Молодіжна сторінка

«Ми не перестали вірити,  
ми не знаходимо  
відповідей» стор. 3

Наша духовність

Ми самі творці нашої долі  
чи все наперед уже 
визначено без нас? стор. 6

Милосердя в дії

Творити добро —  
легко 
 стор. 7

З життя парафій

Піснею  
славлять Бога 
  стор. 7

7 березня 2019 р. Б.  
число 10 (1253)

«Хто з-між вас хоче стати великим, хай буде вам слугою,  
і хто з-між вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх»  (Мр. 10, 43-44).

Цей тиждень в подіях

Великий Піст

Це не просто гарячі обіди, а рідний дім

Обіди для нужденних та потребуючих готують кухарі 
благодійної їдальні «Карітасу» з 1991 року. Заклад роз-

ташова-
ний в Іва-
но-Фран-
ківську 
навпроти 
Архікате-
дрального 
собору св. 
Воскресін-
ня, що по 
вулиці Га-
лицькій, 4.

стор. 4 стор. 5

Правила Великого 
Посту в УГКЦ

1. У перший день посту 
і у Страсну П’ятницю діє суво-
рий піст. Слід стримуватись від 
вживання продуктів і страв, які міс-
тять м’ясо, мають молочну основу, 
а також яєць.

2. У інші тижні посту в поне-
ділки, середи та п’ятниці слід 
стриматись від продуктів і страв, 
що містять м’ясо; подіб но, як 
і у страсну суботу.

3. У вівторок, четвер, суботу 
та неділю дозволено усі види про-
дуктів та страв.

4. Заохочується (не має чітко-
го зобов’язання), щоб у перший 
і останній тижні посту взага-
лі (у всі дні, окрім неділі) утри-
муватись від продуктів та страв, 
які містять м’ясо, а у середу та 
п’ятницю — також страв з молоко-
продуктів.

5. Постити зобов’язані вірні віком 
від 14 років і до дня 60-річчя.

Закінчення на стор. 2.

Закінчення на стор. 2

https://www.facebook.com/oleg.tsunovskyy/posts/795602583957161
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797852537065499&set=a.129118130605613&type=3
https://www.facebook.com/oleg.tsunovskyy/posts/798634813653938
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Початок на стор. 1.

І неділя про Закхея, і про митаря 
та фарисея, і про блудного сина — усі 
вони промовляли нам одвічну істину: 
«серцем сокрушеним і смеренним Бог 
не погордить» (Пс. 50). А в дві остан-
ні неділі перед Великим Постом — 
м’ясопусну та сиропусну — ми запро-
шені роздумати над тим, що неможли-
во любити Бога і водночас ненавидіти 
брата свого. Бо хто не любить брата 
свого, якого бачить, той не може лю-
бити Бога, Якого він не бачить (пор. 
І Ів. 4:20-21). Тому все, чого ми не зро-
били одному з братів найменших — 
ми також того не зробили і нашому 
Господу (Мт. 25:45). Отож, перед тим, 
як розпочати піст, перед нами стоїть 
поклик Святого Євангелія, щоб ми 
могли змінити наше серце, наше мис-
лення, наші почуття і наші думки. При-
йняли Вітцівську Любов та прощення 
і простили «усім винуватцям нашим». 
Адже ми маємо Отця на небесах не 
«мого», а «нашого», який прощає про-
вини наші, тому ми також повинні про-
щати винуватцям нашим. 

Ми маємо що прощати, адже кожен 
з нас отримав якусь кривду: хтось нас 
обмовив, хтось нам зло зробив. Різне 
зло нам можуть спричинити, але треба 
прощати. Якщо прощаємо, то робимо 

добро для себе — не тримаємо злобу 
в нашому серці. І тим самим ми себе 
не караємо, бо ми простили, ми помо-
лилися за інших. Адже, як каже народ-
на мудрість: гнів кістки сушить і серце 
крушить. Тому св. Апостол Павло за-
кликає нас: «Не проклинайте, прощай-
те, благословляйте інших». Якщо інші 
нам бажають зла (а інколи таки бажа-
ють і роблять), то ми зі свого боку не 
повинні приймати зла. Не повинні під-
даватися на зло, але відповідати до-
бром. Коли ми відповідаємо добром, 
то зло нас не чіпається, яке хочуть на-
кинути на нас. Воно перетворюється 
в добро і ми стаємо тоді дітьми Божи-
ми, стаємо блаженними, щасливими. 
Адже каже Христос: «Блаженні ви, 
коли вас будуть переслідувати, коли 
будуть вас бити, обмовляти — ви є ді-
тьми Божими». Саме в цьому виявля-
ється Боже синівство, коли ми стаємо 
Божими дітьми через прощення іншим. 

В кінці Божественної Літургії цієї не-
ділі в багатьох наших храмах відбува-
тиметься обряд прощення і важливо, 
щоб ми зробили це не тільки зовніш-
ньо, але щоб ми зробили це в глибині 
нашої душі. Адже всякий гнів та непри-
язнь тільки обтяжують наше серце, 
роблять наші думки темними та важ-
кими. Зосереджуючись на тих, хто нам 
завдав болю чи кривди, ми не може-

мо йти вперед, бачити в інших людях 
щось добре. Наші образи на інших, 
наче камінь, тягнуть нас на дно. І коли 
весь рік ми ніяк не можемо звільнитися 
від цього тягаря, то саме неділя все-
прощення — чудова нагода звільнити 
себе та людину, на яку ви гніваєтесь. 
Повірте, і ваш кривдник розуміє, що за-
вдав вам шкоди. Але інколи гордість не 
дає зробити крок назустріч. Попросити 
вибачення та пробачити — це не озна-
ка слабкості. Це не означає, що від цієї 
неділі ваш кривдник, чи той, кому ви 
завдали шкоди, мають стати вашими 
найкращими товаришами. Але вступа-
ючи в Великий Піст, маємо мати вільне 
та чисте серце, щоб належно пройти 
всі 40 днів посту та з радістю дочека-
тися Воскресіння. 

Кожна людина має потребу в про-
щенні. Бог хоче подарувати нам нове 
життя, але всякий гнів і неприязнь за-
кривають вхід до нашого серця для 
Божої благодаті. Для того, щоб Цар-
ство Боже настало у моєму серці, по-
трібне покаяння: зміна мислення про 
Бога, ближніх та самого себе (грець-
кою мовою покаяння — метанойя, що 
дослівно означає «повна зміна, на-
вернення, зміна способу думання, змі-
на напрямку, зміна життя, покаяння). 
Коли ми звільняємо серце від усякого 
непотребу й бачимо в іншій людині об-

раз і подобу Божу — самого Христа, — 
тоді отримуємо прощення від Бога, 
яке є благодаттю, що заповнює наше 
звільнене від гріха серце… 

Прощати — це велика аскеза, вели-
ке випробування, бо «стара» вражена 
гріхом людина кричить всередині нас, 
щоб не простити, не поступитися, не 
зробити жодного кроку назустріч, пом-
ститися. Однак ми, християни, пови-
нні по-іншому поступати. Тому перша 
велика зміна нашого серця, нашого 
мислення — це коли ми можемо ска-
зати: «Господи, помилуй мене. Брате, 
сестро, прости мені». І в цьому поля-
гає перше завдання посту. 

Тому, стоячи на порозі Великого По-
сту, від усього серця бажаю усім вам 
і собі, щоб ми змогли простити й по-
просити прощення, примиритися з усі-
ма. Тоді всі інші приписані практики 
для Великого Посту матимуть сенс та 
результат в нашому духовному зрос-
танні. Практикуючи піст і молитву, та-
кож ніколи не забуваймо і про тих на-
ших братів та сестер, в яких біль від 
заподіяного їм зла такий сильний, що 
вони ще не в силі близько підпустити 
до себе слово «прощаю». Молімося за 
них та всіляко їх підтримуймо на шля-
ху до повного зцілення.

Бажаю усім нам доброго початку 
Великого Посту словами з молитви 
святого Єфрема Сирійського: «Так, 
Господи Царю! Дай мені бачити гріхи 
мої, і не осуджувати брата мого, бо Ти 
благословенний навіки. Амінь». 

о. Іван СТЕФУРАК,
головний редактор.

Минулої неділі після Служби Бо-
жої в церкві Вознесіння Господнього 
с. Старуня Солотвинського деканату 
зустрілись ініціатори цього дійства 
з посмішками на обличчях, які до-
повнювало своїм теплим промінням 
сонечко. І було видно, що хоч змінив 
їхню зовнішність час, вони й надалі 
душею молоді та щасливі.

Доречними були зворушливі та 
щемливі слова, які злітали, здава-
лось, під самісінькі хмари, проникаю-
чи тоненькими струмочками кожному 
в душу, о. Василя Гоголя, який прий-
шов поблагословити дану подію.

І при запрошеннях до слова Марі-
єю Федорівною Лукань, завідуючою 
бібліотекою Струнського БК, щиро 

Колонка редактора

Зустрічі

Старунське надвечір’я
Проходять роки, а внутрішній поклик змушує нас пригадати, що ми 
ще маємо можливість та дарований Богом час зустрітися хоч б по-
думки із незабутнім дитинством та юністю. Згадати, порівняти, по-
спілкуватись та порадіти, адже більша частина життя вже позаду, 
тому й виникла ідея у Марії Михайлівни Гриців провести Старун-
ське надвечір’я «З любов’ю до життя».

Правила Великого 
Посту в УГКЦ

Закінчення. Початок на стор. 1.
6. У посні дні утримуємося від 

участі в гучних забавах, танцях 
та подібних заходах.

7. Звільняються від будь-яко го 
посту особи:

• хворі;
• ті, кому потрібне повноцінне 

харчування;
• особи після операції;
• матері в часі вагітності, поло-

гів та аж до закінчення году-
вання грудьми;

• подорожуючі;
• ті, які важко працюють;
• харчуються в громадських 

їдальнях чи в гостях і не ма-
ють змоги вибору їжі;

• учні та студенти в період під-
готовки та здачі екзаменів чи 
сесії (коли організм потребує 
повноцінного харчування).

8. Не порушує посту приготу-
вання їжі на основі смальцю, тва-
ринного жиру в цілому. Скажімо, 
коли готуємо їжу: смажимо, за-
правляємо, додаємо.

9. Також не порушує посту спо-
живання їжі, яка готувалась з до-
даванням м’яса: коли в борщі чи 
супі (іншій страві) знаходиться м’ясо 
(при умові споживання лише самої 
страви, без м’яса, що у ній).

10. Немає обов’язку постити 
(загальниця), якщо у посний день 
випаде свято, що вшановує Госпо-
да чи Богородицю (але не святого). 
В окремих випадках звільняти від 
обов’язку постити може місце-
вий ієрарх (єпархіальний єпископ, 
протосинкел, синкел), парох, або 
сповідник на підставі поданої про-
хачем причини.

Благословіть, брати і сестри, і простіть мені, грішному, 
чим згрішив я в цей день та по всі дні життя мого 
словом, ділом, думкою і всіма почуттями моїми

велися розповіді про досягнення, 
про закоханість, про різного роду 
події з життя учасників даного дій-
ства, що поєднувалось із чарівни-
ми переливами пісень, що лунали 
в кожному куточку залу, який гос-
тинно надав для зустрічі депутат 
сільської ради Роман Романович 
Лукач.

До співу влився звук акордеону 
в руках славного музиканта-віртуо-
за Мирослава Луканя.

Ніжно витьохкувала соловей-
ком сопілка художнього керівника 
Старунського Будинку культури Фе-
дора Печарського та чарівні звуки 
гітари Василя Григорука — керів-
ника народно-аматорського гурту 
«Старунці».

Невблаганний час і в цей день 
забирав у минуле хвилини й годи-
ни. Якщо на самому початку вони 
плелись нескінченною чередою 
і ніхто їх просто не помічав, то 
в кінці зустрічі вони летіли, мов на 
крилах, і всі з сумом усвідомлю-
вали, що цьому дню вже не буде 
вороття.

Проте лунала українська пісня, 
яку підхоплювали присутні, і вона 
птахом злітала по залу, а, можливо, 
через вікна десь туди, на гору Го-
лицю, нуртуючи серця задушевним 
змістом і прекрасною мелодією.

В цьому зворушливому стані ніх-
то й не помітив, як погасли останні 
спалахи зірниці й на небі з’явилась 
вечірня зірка. Зустріч добігала 
 кінця.

Допоки ще нуртує кров, доти є 
потреба в таких зустрічах.

І. МОСЮК, 
сільський голова.



7 березня 2019 р. Б. число 10 (1253) НОВА ЗОРЯНОВА ЗОРЯ 3

Все частіше можна помітити, 
що атеїзм стає новою субкуль-
турою, яка вже захопила певну 
частину населення світу. Ате-
їзм — це теорія, яка стверджує, 
що Бога немає. Сьогодні ми 
з’ясуємо, чи насправді в нашій 
країні росте покоління переко-
наних атеїстів без віри в Бога, 
та, як вважають інші, — без надії 
на майбутнє й мети в житті. 

У чому ж причина? Чому дедалі 
більше людей стає атеїстами? Мож-
ливо, атеїзм справді логічний, як про 
це говорять самі атеїсти? Ось що про 
атеїзм розповідають псалми, напи-
сані Давидом близько 1000 років до 
н.е., згадують про нього: «Безумний 
говорить у серці своїм: Нема Бога!» 
(Пс. 13:1).

Деякі люди питають себе: чому Гос-
подь просто не покаже себе людям, 
щоб вони нарешті переконалися в його 
існуванні? Звичайно, якщо би Господь 
показався людям на очі, всі би повіри-
ли в нього, але у тому й полягає сенс 
вірування. Він не хоче переконувати 
нас у Своєму існуванні — Він бажає, 
аби ми знали про Нього завдяки нашій 
вірі (2 Пт. 3:9), і таким чином прийня-
ли Його дар спасіння (Ів. 3:16). Святе 
Письмо навчає нас приймати Боже іс-
нування на віру. В посланні до Євреїв 

(11:6) читаємо: «Догодити ж без віри 
не можна. І той, хто до Бога прихо-
дить, мусить вірувати, що Він є». Бі-
блія звертає нашу увагу на те, що ми 
благословенні у своїй вірі в Бога: «Про-
мовляє до нього Ісус: Тому ввірував 
ти, що побачив Мене. Блаженні, що 
не бачили й увірували» (Ів. 20:29). Але, 
незважаючи на все вищесказане, зно-
ву ж таки, існування Бога не може бути 
доведене, а лише прийняте на віру. 
 У той же час віра в Боже існування 
займає стільки ж місця, скільки й віра 
в атеїзм. Стверджувати, що Бога не іс-
нує — те саме, що стверджувати, ніби 
ти знаєш усе, що лише можна знати. 

Звісно, жоден атеїст не підпишеть-
ся під такими словами. До прикладу, 
атеїсти не можуть запевняти, що Бог 
не живе у центрі Сонця чи за хмарами 
Юпітера, або ще в якійсь віддаленій 
туманності. Це неможливо довести, 
відповідно, неможливо й довести, що 
Бога немає. Для того, щоб бути атеїс-
том, віри вимагається стільки ж, скіль-
ки й для того, аби бути віруючим.

Ми опитали декількох молодих лю-
дей, які називають себе атеїстами:

— Нелюдськість більшості людей, 
їх злість стосовно один одного і нена-
висть до несхожих на них ... Хіба Бог 
допустив би таке? Думаю, ні.

— Я стала атеїстом, коли Бог за-
брав мою матір до себе. Я питала 
в Нього: «Чому саме зараз?», «Чому 
саме вона?». Проте я не знайшла від-
повідей. Мене втішали фразою: «Бог 
забирає до себе найкращих», але я не 
вірила в це. Намагалась вийти на діа-
лог з Богом, відчайдушно молилась, 
кликала Його, але Він так і не прийшов 
до мене. І тоді я зрозуміла, що у світі, 
де стільки смертей, вбивств, насилля, 
місця Богові нема.

— Більшість «атеїстів» схильні об-
ражати віруючих, доводити, що Бога 
немає, в будь-якій ситуації хвалитися, 
що вони — «не як всі», вони — «атеїс-
ти», проте я, будучи атеїстом, вважаю, 
що дана поведінка — звичайнісінька 
невихованість. Атеїзм передбачає пе-
реконання, що богів просто не існує. 
При цьому ображати іншу людину за 
його віросповідання — це нерозумно. 

Щодо мене особисто, то я твердо 
вірю в існування Господа і зі всією від-
повідальністю стверджую, що пере-
конання про існування Бога основане 
на вірі. «Небо звіщає про Божу славу, 
а про чин Його рук розказує небозвід. 
Оповіщає день дневі слово, а ніч ночі 
показує думку, — без мови й без слів, 
не чутний їхній голос» (Пс. 18:1-4). 

Марія КОНОНЕНКО.

Ряд демографічних досліджень, які 
проводилися минулими роками 
як з боку ООН, так і з боку аме-

риканської соціологічної служби «Pew 
Research Center» в понад 230 держа-
вах, показали, що віруючими вважають 
себе приблизно 5,8 млрд з 7 млрд жи-
телів Землі. До віри кожен приходить 
по-різному, але, як бачимо, кількість 
тих, що вірують, значно переважає. 

«Вірую, щоб розуміти, а розумію, 
щоб вірити», — говорив великий хрис-
тиянський мислитель св. Августин, що 
пройшов непросту дорогу релігійного 
досвіду. Апостол Павло, звертаючись 
до свого вірного супутника і учня Ти-
мо тея, а також і до кожного з нас, гово-
рить такі слова: «Це добре й приємне 
в очах нашого Спаса Бога, який хоче, 
що усі люди спаслися і прийшли до ро-
зуміння правди» (1 Тим. 2, 3-4).

Досить лише оглянутися навколо 
у наш макрокосмос, або заглянути 
в наш людський мікрокосмос і ми не 
озброєним оком натрапимо на слід ге-
ніального Творця. Погляньмо на сонце 
і його розміщення. Науковці твердять, 
що достатньо невеликого зміщення 
в його розташуванні, 10% вище або 
нижче, і на землі буде або льодовик, 
або тотальний вогонь… Як бачимо, 
у Всесвіті все працює за чіткою про-
грамою. Ще цікавіше у нашому мікро-
космосі. Кожен орган, кожна клітина 
виконують свою чітку і водночас над-
складну функцію. 

Що ви подумаєте про людину, яка 
твердитиме, що книга може написати 
себе сама? 

Фундаментом чи основною цегли-
ною будови живого організму є кліти-
на. Але описати у кількох абзацах все, 
що відбувається в клітині, — просто 
нереально. Клітина — це не така собі 
хіміко-біологічна лабораторія, де без-
перервно відбувається майже 2000 
реакцій, в яких беруть участь близь-
ко 100 000 молекул різних фермен-
тів (білків). Як кажуть, клітина — це 
насамперед видавництво, де безна-
станно тиражують і редагують складні 
тексти, перекладають їх з однієї мови 
на іншу й передають цю інформацію 
в різні інстанції. В клітині зберігаєть-
ся головне: повні й конкретні дані про 
ту чи іншу живу істоту, про її загаль-
ний вигляд, про будову її органів та 
всі системи життєзабезпечення. Усе 
це, як прийнято говорити, закодоване 
у складних молекулах дезоксирибону-
клеїнової кислоти (скорочено — ДНК). 
Ця молекула має вигляд дуже довгої, 
але акуратно скрученої і компактно 
складеної драбинки, а точніше — по-
двійної спіралі. Довжина молекули 
ДНК сягає кількох метрів. І якби її ши-
рина (ширина драбинки) була чотири 
сантиметри, то довжина дорівнюва-
ла б 40 000 кілометрів! Тобто нею 
можна було б оперезати Землю…

Проте ще досі залишаються такі 
«теоретики», які стверджують, що 
людський організм сам утворився за-
вдяки еволюції. І що більше, у цьому 
всьому атеїсти нерідко закидають ві-
руючим малоосвіченістю…

Господь говорить до всіх, але не 
всі слухають Його голосу… І тут вже 

далеко не йдеться про наукові спо-
стереження, а про щось інтимніше — 
дар віри, який Господь дарує кожній 
людині. Однак не всі його приймають. 
А звідсіля й пояснення, чому стільки 
ненависті один до одного. Чому Гос-
подь це дозволяє? Бо коли б Він втру-
чався у кожне рішення кожної окремої 
людини, то вона не була б більше лю-
диною: вільною і розумною, а просто 
запрограмованою тваринкою. Бог вка-
зав людині шлях на добро і чекає віль-
ного й розумного рішення від кожного 
з нас, і саме від цього залежатиме 
наше спасіння. Звичайно, що молода 
людина під впливом якихось тяжких 
життєвих обставин може засумнівати-
ся в Бозі… Але це не надовго, тому що 
Господь не карає. Так, Він може допус-
тити якісь важкі випробування чи втру-
чання, щоб через них нас врятувати. 
Це схоже на те, як батьки везуть хвору 
дитину до лікаря. Дитячий розум, на 
жаль, не розуміє, що це єдиний шлях 
для врятування життя…

Життя на землі розпочинається 
в лоні матері і з моменту обрізання 
пуповини, здається, мав би наступити 
кінець. Але ні, життя набрало в лоні 
матері самостійної форми існування. 
Тепер воно живитиметься вже само-
тужки. Воно вийде до більших про-
сторів. Зможе дихати, побачить світ-
ло і побачить свою матір, в лоні якої 
проживало 9 місяців. Схоже і другий 
етап — життя на землі. В один момент 
ми досягаємо такого рівня, що вже не 
потребуємо, щоб матір-земля була 
вагітна нами і кормила нас своїми 

дарами. Ми відлітаємо до Того, Хто є 
водночас і Батьком, і Матір’ю. Нарешті 
ми зможемо побачити Його і оселити-
ся там, де є те, «чого око не бачило 
й вухо не чуло, що на думку людині 
не спало, що Бог наготував тим, що 
його люблять» (І Кор. 2:9-10). Звичай-
но, кожному з нас важко й трагічно пе-
реживати втрату ближніх… Але все це 
лише тимчасова розлука. Смерть — 
це не кінець життя. Смерть — це пас-
ха, перехід до вічності. Тому не потріб-
но дивитися на смерть як на трагедію. 
Може, людина вже стала щасливою, 
бо вона вже у вічності, біля Бога і звід-
тіля благословляє своїх рідних. Гос-
подь знає найкраще, коли кого клика-
ти до Себе. А ми, як би тяжко не було, 
уміймо віддати наших рідних в обійми 
Отця і живімо з вірою в те, що і ми туди 
колись потрапимо. 

На такі думки мене налаштувала 
стаття «Ми не перестали вірити, ми 
не знаходимо відповідей» Марії Ко-
ноненко із Миколаєва, студентки I-го 
курсу кафедри журналістики Прикар-
патського національного університету 
ім. В.Стефаника, яка нещодавно з ін-
шими п’ятьма студентами проходи-
ла практику в редакції газети «Нова 
Зоря». Велике їй спасибі за живе свід-
чення її віри молодим одноліткам, які 
не знайшли ще відповідей на їхньому 
шляху до віри в Бога. Запрошуємо 
й інших наших читачів ділитися влас-
ними історіями та роздумами про ваш 
шлях, через який ви прийшли до віри 
в Бога. 

о. Іван СТЕФУРАК.

Молодіжна сторінка

«Ми не перестали вірити,  
ми не знаходимо відповідей»

Вірую, щоб розуміти, а розумію, щоб вірити!
Коментар священика



7 березня 2019 р. Б. число 10 (1253)НОВА ЗОРЯНОВА ЗОРЯ4

9 березня 2019 р. минає 45 ро-
ків священства пароха с. Крас-
на Коломийської єпархії о.-мит-
рата Івана Бойка.

Не завжди щастить серед оточення 
побачити прояви безкорисливості і до-
броти. Проте… у темноті світу, який 
задихається без любові, непомітно 
й тихо таки зростають мільйони душ 
покірних, скромних, жертовних. Про 
них не пишуть у газетах, до них не спі-
шать журналісти з телекамерами, їх 
не прославляють, та саме вони ство-
рюють рівновагу й гармонію життя. 
Наша розповідь саме про таку людину.

«Життя таке коротке, спішіть робити 
добро», — цитує Довженкові слова о.-
митр. Іван Бойко. Він любить будь-яку 
працю і в кожну вкладає душу. Затя-
мив ще змалку (народився 9 березня 
1948 р. у селі Ямна), що саме в праці 
сенс життя: з шести років почав пасту-
шити, з восьми допомагав батькові по-
ратися біля пасіки, а з п’ятнадцяти — 
уже пішов заробляти гроші, обслуго-
вував холодильні установи санаторію 
«Прикарпатський» у Моршині, де 
батько працював столярем. Невідо-
мо, як би склалася доля Івася, якби 
не подія, що сталася невдовзі. Сана-
торій мав свою пасіку і пасічником там 
працював Михайло Косило. Майже всі 
знали, що він — священик. Знав про 
це і хлопчина, придивлявся до того 
чоловіка із захопленням та з подивом: 
адже УГКЦ заборонена. Ще не дуже 
задумувався над тим, як далі будувати 
своє життя, а тому не знає чому, коли 
одного дня до нього підійшов пасічник 
і запитав, ким хоче бути, несподіва-
но для самого себе твердо відповів: 
«Священиком!». У відповідь почув: 
«Якщо справді маєш таке бажання, 
мусиш бути на Літургії кожен день». 

Був січень 1964 року. Чи усвідомлю-
вав тоді, яку нелегку дорогу обирає? 
Звичайно, ні. Але вже шістнадцятиріч-
ним хлопчиною став на шлях служін-
ня Богові, Церкві й народові, розділив 
зі своїм учителем його працю: кожної 
суботи й неділі виїжджали в села. 
Отець Михайло відправляв Літургію, 
а Іванко був за дяка. Кожної вільної 
хвилини вчився. Підручників, звичай-
но, не було. Отець був знайомий із 
священичими родинами, багато хто 
з них мав вдома чималу бібліотеку. Ті 
книги часто вже не були потрібні, бо 
священик (батько родини) або помер, 
або відбував покарання в Сибірі, тож 
о. Михайло купував їх, а іноді й пере-
писував, дбаючи про своїх учнів. Адже 
з початку 60-х років керував підпіль-
ною семінарією. 

1967 р. Івана призвали на військо-
ву службу. Отець Михайло щодня від-
правляв Літургію і молився за його 
повернення, непокоївся, аби той не 
загубив там покликання. Бог почув 
благання: Іванові вдалося повернути-
ся через 7 місяців.

Час свячень припав на 1974 рік. 
Але до кого йти? Владика Іван Сле-
зюк помер, владика Софрон Дмитерко 
в тюрмі. Єпархія залишилася без єпис-
копа. Сконтактувалися з Львівським 
єпископом Володимиром Стернюком, 

він і висвятив Івана Бойка та Василя 
Семенюка (сьогодні митрополит Тер-
нопільсько-Зборівський) на священи-
ків 9 березня 1974 р. З того часу він 
уже самостійно відправляв в усіх на-
вколишніх селах. Звісно, праця свя-
щеника в підпіллі — це праця ночами. 
Поїздами, автобусами, велосипедом, 
пішки… Брак сну й нормального відпо-
чинку давалися взнаки: боліла голова, 
боліло й пекло не раз усе тіло, ноги 
ставали важкі, немов оловом налиті. 
А за ним ішли по п’ятах енкаведисти. 
13 років викликали на допити, стежи-
ли за кожним кроком, влаштовували 
засідки в Яблунові, Делятині, Яремчі, 
але ніякого зізнання від нього так і не 
дочекалися, а Боже Провидіння до-
помогло уникнути арешту. У молитві, 
тривозі, напруженні і служінні минуло 
25 років підпілля. Незнані шляхи Гос-
подні: кадебіст, що багато років пере-
слідував підпільних священиків, під 
час ДТП збив людину й потрапив за 
тюремні ґрати, а о. Іван Бойко 1979 р. 
став парохом у с. Красна. Правда, 
перші сім років, коли священиків було 
мало, обслуговував і сусіднє село — 
Добротів. Наслідуючи свого вчителя, 
сім’ю не заводив, всю силу, вміння, 
любов і теплоту віддав служінню Бого-
ві й людям. А ще усе своє життя лю-
бить бджоли. Праця на пасіці є для 
о. Івана і відпочинком, і джерелом при-
бутку, який дає йому змогу допомагати 
людям. Якщо видасться погожий рік, 
то ті 30 бджолосімей дають до 800 л 
меду. 200 л він роздає, а решту про-
дає. Йому нема потреби іти на базар: 
є люди, які роками купують його мед. 
З вилучених грошей священик витра-
чає на себе вкрай мало, бо що йому 
треба, для кого дбати? Дорогих речей 
не любить, навіть погорджує ними 
(хіба не все одно на дорогій чи деше-
вій машині їздити?), живе скромно, 
економлячи на всьому. «Митрополит 
Шептицький, — згадує принагідно, — 
графом був, а в полатаній рясі ходив. 

Грошолюбство — другий головний гріх 
після гордині, це залежність, валютна 
наркоманія. І ця хвороба заразна. Ди-
явол грішми зводить і духов них осіб. 
А через те, що цією недугою хворіє 
українська влада, страждають мільйо-
ни простих людей». 

Отець Іван дякує Богові за те, що не 
має цього гріха, і переконаний: якщо 
людина віддає щось від щирого серця, 
то Бог обов’язково зробить так, що і їй 
не буде нічого бракувати. До речі, роз-
поділяючи церковні гроші (щомісячну 
плату дякові, паламареві, регентові 
хору, сотрудникові), о. Іван ніколи не 
брав і не бере грошей для себе. 

Подиву гідна благодійна діяльність 
священика охоплює кілька напрямів, 
перший з яких — це допомога сиро-
там та дітям із незаможних родин. Він 
добре знає своїх парафіян та одно-
сельців. Тож бачить життя кожного. Як 
не допомогти хлопчині з багатодітної 
сім’ї, який хоче вчитися? Тож о. Іван 
і оплачує навчання. Як не допомог-
ти дівчині, що здобула спеціальність 
учителя-катехита, а роботи не зна-
йде ніяк? Треба перекваліфікуватися, 
отець знову допомагає.

Другий напрям — будівництво цер-
ков. У селах Красна та Добротів побу-
дував храми, не раз докладаючи свої 
гроші й руки. У Красній, крім того, виріс 
під його керівництвом новий прекрас-
ний будинок — резиденція священика. 
Там о. Іван ночує, коли залишається 
після Літургії в селі, а в інші дні їде 
до себе додому, в Ямну, де на нього 
чекають бджоли. Сім років допома-
гав коштами на будівництво церкви 
в містечку Горлівка на Донеччині, під-
тримував будівництво храмів греко-
католицьких громад Кіровоградської, 
Одеської, Чернівецької та рідної Іва-
но-Франківської областей. 

Третій напрям діяльності — робо-
та з дітьми. При церкві діє Марійська 
дружина, для учасників якої о. Іван 
організував (а значить і фінансував) 

поїздки до Ченстохови, Києва та інших 
місць. Учитель-катехит із 25-річним 
стажем Марія Василівна Стрембіцька 
пише сценарії і з допомогою музич-
ного керівника Ірини Іванівни Яреман 
готує з дітьми різні програми, найпо-
пулярніша і найбільш вражаюча серед 
яких «Хресна дорога ненародженої 
дитини». З цією програмою учні ви-
ступили в Івано-Франківську, Чернів-
цях, Кіцмані, Сторожинці, Зарваниці, 
Джублику, Львові, Страдчі, Гошеві, 
в усіх школах Надвірнянського району. 
Всього за останні 10 років здійснено 
понад 150 виступів. Про кожен такий 
виступ о. Іван домовляється сам, сам 
фінансує поїздки і, звичайно, їде з ді-
тьми. Із програмою «Герої не вмира-
ють» 7 разів виступили на Яворівсько-
му полігоні. А ще підготовлено багато 
інших програм.

Четверта сторінка — допомога 
хворим. Отець Іван з болем говорить 
про те, що ліки подорожчали, а коли 
захворіє людина, як їй рятуватися. 
Тож намагається допомогти коштами 
на операцію чи на лікування тому чи 
іншому парафіянину.

П’ята сторінка — допомога свя-
щеникам. Як має дати собі раду свя-
щеник, коли на парафії в нього лише 
27 хат, як у Гончареві, наприклад, або 
й 12, як у Замулинцях, Підвисокому? 
Маленькі парафії і на Буковині. Отець 
Іван зустрічається зі священиками 
у Яремчі на щорічних реколекціях, 
розпитує про їхнє життя і кожного хотів 
би пригорнути, за кожного вболіває.

Шоста сторінка вписалася в життя 
недавно — війна. Доки триватиме це 
страшне лихо, хіба Всевишній знає. 
Але це час, коли люди мусять зрозумі-
ти, що найважливіше — це допомога 
ближньому. Отець Іван Бойко вважає, 
що саме це і є основою життя, яка 
може порятувати нас у всіх бідах і не-
щастях. 

Дивлюся на його лагідне обличчя, 
слухаю, як він щиро просить не писати 
про нього, бо хвалитися зробленим — 
це не по-християнськи, і мимоволі зга-
дую багатьох депутатів, які перед ви-
борами дуже «активізуються в добрих 
справах», і кожен їхній крок супрово-
джують телекамери. Є серед них такі, 
що справді мають славу доброчинців, 
на певні справи перераховують великі 
суми грошей, але вони палець об па-
лець не вдарять, якщо не бачитимуть 
перспективи якоїсь власної вигоди. 
Чи можна назвати добром кожну чер-
гову спробу будь-яким чином купити 
 виборців?

З іншої сторони, неможливо не пого-
дитися з іспанським священиком і жур-
налістом Хосе Дескальсо, який вважає, 
що ЗМІ женуться за сенсаціями і в тій 
погоні для них будь-який злочинець 
цікавіший за людину, яка «тільки» від-
дано працює, «тільки» любить людей, 
«тільки» старається жити чесно. Таким 
є наш час. «Гадаю, — пише Дескаль-
со, — що саме в цьому одна з голов-
них причин смутку сучасної людини: 
ми бачимо саме лише зло, здається, 
що всюди перемагає лише дурість. 
Відколи світ став світом, дурні завжди 
робили багато галасу» («Чому варто 
мати надію», Кайрос, 2004, с. 13).

…
Усміхніться, прочитавши історію 

життєвої та священичої дороги о. Іва-
на Бойка. Побажаймо йому ще довгих 
і щасливих років життя та служіння!

Галина ЛИТВИН.

Служіння

«Життя коротке, 
спішімо робити добро»

Радісною була зустріч отця-митрата пароха с. Красна Івана Бойка 
з Ганнусею Григорович, котру він хрестив у Поляниці в перші роки своєї 
підпільної священичої праці. А тепер це учителька з Поляниці Ганна 
Григорович (ліворуч) із мамою Василиною.
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«Я виховувалась в інтернаті, бо 
рано залишилась сиротою. Маю чет-
веро дітей. Чоловік отримав травму 
і став інвалідом, тож перестав працю-
вати. У благодійну їдальню «Карітасу» 
змушує ходити нужда, — стримуючи 
сльози розповідає франківчанка На-
талія. — Така скрута, що доводиться 
щодня брати гарячі обіди додому.

Зараз в мене на опіці ще двоє ону-
ків. Більше десяти років я сюди при-
ходжу. Дуже задоволена обідами, бо 
смачно, і колектив — хороший. І пані 
Рома, і п. Андрій до кожної людини ма-
ють свій особливий підхід. Дуже нашу 
родину підтримує й о. Роман».

Обіди для нужденних та потребую-
чих готують кухарі благодійної їдальні 
«Карітасу» з 1991 року. Заклад розта-
шований в Івано-Франківську навпро-
ти Архікатедрального собору св. Во-
скресіння, що по вулиці Галицькій, 4. 

«Ніколи не думала, що доживу до 
такого, — розповідає Оксана Гар-
гат — 59-річна підопічна. — Як вижити 
на пенсію в 1450 гривень, коли біль-
ше ніякої допомоги ні від кого нема?!». 
Усміхнена білява жінка з вдячності 
працює як волонтер, вона відносить 
посуд, миє столи в їдальні.

Ці історії — не те, про що люди роз-
повідають з радістю. 

Ашот Сардарян родом з м. Баку 
(Нагірний Карабах): 

«Я — біженець і переселенець з Лу-
ганської області. Упродовж дев’яти 
років бачив війну, був поранений, по-
стійно в мене перед очима пушки, 
гради. Не хотів залишати свою країну, 
але мені сказали: «Їдь, якщо хочеш 
залишитись живим, щоб тебе не за-
різали». Зараз проживаю в гуртожитку 
в м. Тлумач. У мене мала пенсія, жод-
на з держав мені не допомагає. З 2015 
року я харчуюся в їдальні. В «Каріта-
сі» у Крихівцях отримую одяг. Якби не 
Церква, не знаю, як би я жив. В мене 
нікого, крім цих людей, немає».

Михайло Боднарчук, 1938 року 
народження, із с. Угринів. «Харчуюся 
всього два місяці. Моя дружина по-
мерла. Син є, але в нього своя роди-
на. Я не хочу від них нічого. Пенсія 
в мене трохи більша, ніж дві тисячі. 
Раніше я працював у шкідливих для 
здоров’я умовах. Добре, що вже не 
треба думати, що поїсти. Тепер багато 
молюся», — з посмішкою ділиться на-
болілим п. Михайло.

Пані Галина помітно відрізняється 
серед жінок, які стоять у черзі за обі-
дом. Вона модно одягнена, має на-
фарбовані яскравою помадою губи. 
Харчується майже чотири роки. Має 
інвалідність, є малозабезпеченою. 
Каже, що ще ніколи не давала в житті 
інтерв’ю. І хоча її голос тремтить, роз-
повідає, що дуже задоволена харчу-
ванням. 

Пан Дмитро має другу групу інва-
лідності. Усі кошти йдуть на опалення 
та світло, бо живе в приватному будин-
ку. Батьки повмирали і залишили йому 
дім. Чоловік часто хворіє і змушений 
лікуватися в лікарні, тому йому не ви-
стачає на проживання. Щоб потрапити 
сюди й харчуватись, чоловік зібрав усі 
довідки. Посміхається, бо пригадав, 

що до Різдвяних свят отримав продук-
товий набір (крупи, олію, цукор). «Це 
справжнє свято було, просто не пере-
дати… Знаєте, більш за все приємна 
увага, те, що не забули про нас», — 
каже п. Дмитро.

Спостерігати за людьми, які при-
йшли сюди пообідати, насправді не-
просто. Ось дивний чоловік років 60-
ти: на ньому стара подряпана шкіряна 
куртка, коричневі штани, сам неголе-
ний, кошлатий, рухи в нього різкі, очі 
стурбовані, щось сам до себе постійно 
промовляє. 

Це Андрій — 53-річний круглий си-
рота. Стареньку хатину здавав квар-
тирантам, а нещодавно там сталася 
пожежа. Добре, що він вижив. Чоловік 
працював на заводі, а тепер найма-
ється різноробочим. Радіє, що весна 
на дворі. Почнуться польові роботи. 
Його найматимуть, щоб скопати город, 
посадити, тож зможе підзаробити. 
В його однокімнатній квартирі вода пе-
рекрита, щоб зекономити. Приносить 
кілька літрів з криниці. 

«Усі ці люди раніше мали батьків, 
сім’ї, власне житло, їх хтось любив. 
Але так сталося в їхньому житті, коли 
щось пішло не так: хтось все втратив, 
хтось — захворів, хтось — залишився 
самотнім. Вони приходять до благо-
дійної їдальні, щоб відчути піклуван-
ня, тепло, добре слово, доброзичливе 
ставлення, — розповідає Андрій Васи-
ленчук, який 24 роки працює кухарем 
у їдальні.

У п’ятницю, 1 березня, на обід була 
юшка з червоної риби (лосось), мака-
рони з курячим філе, салат зі свіжої 
капусти та моркви, чай. «Щоп’ятниці 
продукти нам надає ресторанний 
комплекс «Пасаж Гартенбергів». Це 
їхній день. Ось, бачите, сьогодні ми 
зварили нашим підопічним юшку з ло-
сося», — розповідає п. Андрій.

Романа Михайлівна Заровецька 
з легкої руки о. Миколи Сімкайла вже 
25 років працює кухарем у благодійній 
їдальні. 

«У нас є інваліди І групи, одинокі, 
малозабезпечені. Зараз є 117 осіб, 
які харчуються тут, а також 45-55 осіб, 
які забирають продукти додому для 
двох-трьох осіб. Я знаю історію кож-
ної людини, яка сюди приходить. На-
приклад, за тим столиком сидить син, 
який все життя ходив біля мами. Мама 
померла, синові виповнилось 70 ро-
ків. Він — самотній. Далі сидить Катя, 
чоловік якої зник багато років тому. Де 

він — ніхто не знає. Ось молоденька 
жіночка, якій 21 рік, а вона вже очікує 
четверту дитину. Буває, що люди при-
ходять агресивні, і їх потрібно поста-
вити в певні рамки, а коли вони спо-
кійні, то до них потрібно говорити ла-
гідно, бо якщо голосніше промовити, 
починають плакати. Зараз такі мізерні 
пенсії, що люди не можуть вижити.

Протягом тижня ми щодня готуємо 
інші страви. Наприклад, у понеділок 
був суп гороховий, гречана каша, чай, 
у вівторок — салат з бурячка, борщ зі 
сметаною, пюре, у середу — суп се-
лянський, рисова каша, салат з капус-
ти, узвар.

Маємо таку жіночку, п. Марію, яка 
щоранку влітку приносить зі свого 
дому аличу. Вистачає на 150 склянок 
компоту щодня».

Люди приходять сюди не тільки, щоб 
пообідати (часто це єдина їхня їжа за 
цілий день), а й у пошуках підтримки, 
небайдужості та зрештою надії на те, 
що завтра все зміниться на краще.

Отець Роман Дармограй — керів-
ник проекту «Благодійна їдальня» — 
розповідає: «Якщо в людини пенсія 

менша, ніж 2 тисячі 690 гривень або 
вона є малозабезпеченою, інвалідом 
чи опинилась в складних життєвих 
умовах, то може прийти сюди й без-
коштовно отримати гарячий обід. Крім 
тих 117 офіційно зареєстрованих осіб, 
щодня приходить ще близько 50 осіб 
незареєстрованих і просять поїсти. 
Звісно, кухарі їх також годують. 

Влітку приходить набагато менше 
людей, а восени та взимку дуже бага-
то. Був випадок, коли ми нагодували 
безпритульного вдень, а вночі він за-
мерз… 

Усі, хто зареєстрований, принесли 
пакет документів: копії паспорта та 
ідентифікаційного коду, довідку про 
доходи. Акт обстеження житлово-побу-
тових умов виписують працівники Те-
риторіального центру соціального за-
хисту, що на вулиці Коперника, 1. Со-
ціальні працівники відвідали кожного 
потребуючого вдома, побачили, в яких 
умовах вони живуть і підтвердили, що 
ці люди дійсно потребують підтримки. 
Також кожен приніс довідку від свяще-
ника, незалежно від віросповідання. 
Це для того, щоб ми, працівники «Ка-
рітасу», знали, кому ми допомагаємо.

Ми тісно співпрацюємо з культур-
но-ресторанним комплексом «Пасаж 
Гартенбергів». Щочетверга праців-
ники комплексу приносять продукти 
вартістю від 1200 до 1500 гривень. 
А щоп’ятниці з цих продуктів кухарі 
готують страви. Так само є добродій, 
який побажав залишитися невідомим. 
З наданих ним продуктів готують стра-
ви щосереди.

Також ми співпрацюємо з молоко-
заводом, який постачає нам безкош-
товно молоко, з торговою маркою «Го-
рянка», яка раз у місяць благодійно 
надає масло, з фірмою «Біозахід», які 
постачають сметану.

Ми звертаємось до всіх людей 
доброї волі, які хочуть підтрима-
ти нужденних: допоможіть нам 
допомагати всім потребуючим! 
А Господь за вашу щедрість від-
дячить вам сторицею!»

Юлія БОЄЧКО.

Найвища мета в житті — пізнати 
Бога і виконувати Його волю!

Найбільш хороша звичка, котра 
збагачує, — компліменти іншим.

Найбільша радість — давання.
Найбільше задоволення робо-

тою — допомога іншим.
Найбільший «постріл в руку» — 

заохочення.
Найбільша проблема для подо-

лання — страх.
Найгірша звичка для подолан-

ня — занепокоєння.
Найбільш ефективне снодійне — 

спокій.
Найвпевненіший спосіб обмежити 

Бога — невіра в найпотужнішу силу 
життя, котрою є любов.

Найбільший Життєдавець — Тво-
рець.

Найкраща річ, що ніхто не може 
без неї обійтися, — надія в найсиль-
ніші змістом слова: «Я можу завдяки 
Христові».

Найбільше майно — віра.
Найкрасивіший наряд — посмішка!
Найпотужніший канал зв’язку — 

молитва.
Найбільш заразний дух — ентузі-

азм.
Найбільш нагальна необхід-

ність — спасіння.
Найбільший атрибут Ісуса — по-

слух.
Переклад з англійської мови

о. Миколая МИКОСОВСЬКОГО, ЧСВВ

Благодійність

Для призадуми

Найбiльше у життi людини

Це не просто гарячі обіди, 
а рідний дім
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Напередодні Великого Посту 
священики-музиканти виріши-
ли зробити приємність учням 

та вчителям закладу. Вже традиційно 
під акомпанемент гітар, клавіш, удар-
них, саксофона та сопілки звучала су-
часна релігійна, народна, патріотич-
на та естрадна пісня. Короткі науки 
між піснями заохочували присутніх 
до роздумів над своїм життям, пове-
дінкою, ставленням до Церкви і до 
Самого Творця. На закінчення дирек-
ція й учні подякували за подароване 
 дійство.

Довідка. Учасниками священичого 
гурту «Кайрос» є священики Долин-
ського та Болехівського протопресві-
теріатів Івано-Франківської Архієпар-
хії УГКЦ та дяка-регента з м. Долина.

Склад гурту: прот. Дмитро Павлик 
(бас-гітара, вокал), прот. Богдан Тисяк 
(соло-гітара, вокал), о. Василь Бурій 
(ударні, вокал), о. Ігор Ліпчанський 
(саксофон, сопілка), о. Володимир 
Савчин (соліст), п. Володимир Кіндра 
(музичний керівник, клавіші, вокал).

Прес-служба Долинського і Болехів-
ського протопресвітеріатів УГКЦ.

Попереду в тебе такі можли-
вості, про які ти навіть по-
думати не можеш. Тебе че-

кає велике щастя. Ти обов’язково 
досягнеш всього, про що мрі-
єш. Твої шрами затягнуться, по-
смішка стане яскравішою, поряд 
з’являться хороші люді і в особис-
тому житті все налагодиться. 

Не руйнуй себе, не потрібно су-
мувати й опускати руки, старайся 
і йди до своєї мети маленькими 
кроками. Просто не зважай на 
думку оточуючих та прислухайся 
до власної. Ти хочеш — отже ти 
зможеш, ніхто не в силах тобі ста-
ти на заваді. Я в тебе вірю, тому 
й ти в себе повір. Не травмуй себе, 
а розвивайся, самовдосконалюй-
ся і ставай кращим. Час все роз-

«Така її доля, о Боже мій ми-
лий», — співається у пісні. Якщо 
в когось у житті склались трагіч-
ні обставини, то в народі кажуть: 
«Така його доля». Тож виходить 
так, що б ми не робили в житті, 
те, що має статись у майбутньо-
му, все одно трапиться.

Кажуть, долі не зміниш. І дійсно, ви-
глядає так, що хтось ціле життя важ-
ко працює і «немов риба, б’ється об 
лід», а ніяк не може вийти зі скрутної 
економічної ситуації, от тільки стало 
легше, а йому на голову падають на-
ступні проблеми. А інший, здавалося 
б, нічого особливого не робить, багато 
зусиль не докладає, а живе — «не-
мов у маслі катається». І тут народ 
любить казати: у кожного – своя доля. 
Але якщо це все добре проаналізува-
ти, то тоді від нас, людей, нічого не 
залежить. «Хтось» уже наперед про-
писав наш життєвий шлях, і як би ми 
не старились, мало можемо на нього 
вплинути. Долю не зміниш… Але якщо 
так думати, тоді нам усім найпростіше 
було б лягти вдома і просто чекати, бо 
ж все записано наперед, ми ж начебто 
на нашу долю не маємо ніякого впли-
ву. Але ж як тоді з тим, що Господь дав 
нам свобідну волю і розум приймати 
рішення самим та нести відповідаль-
ність за результати? 

Колись на порталі «ДивенСвіт» чи-
тала роздуми на цю тему. Свого часу 

дуже популярним було мистецьке 
переосмислення ролі Юди Іскаріота, 
який зрадив Ісуса. Де життя і призна-
чення його трактували у світлі напе-
ред визначеного: адже у пророцтвах 
Старого Завіту УЖЕ написано було 
про те, що сталося. Та чи насправді 
Юда не мав вибору тієї ночі, коли вів 
Ісуса на страту?

Чи могла Діва Марія відмовитись, 
коли їй Ангел говорив про Божу волю 
щодо народження Ісуса? На перший 
погляд, звісно ні. Адже все було ви-
значено наперед. Однак як Марія, так 
і Юда МОГЛИ вчинити по-іншому. Ма-
рія могла налякатись і сказати: «Ні»; 
Юда міг опам’ятатись і не зрадити… 
Але ж звідки пророки знали все це на-
перед? Їм було відкрито, очевидно, 

таке бачення порядку речей, яке має 
Бог. Це ми, люди, сприймаємо час лі-
нійно. Бог є трансцендентний, понад-
часовий, Він бачить всю історію — від 
початку і до кінця, з усіма людськими 
вчинками і виборами. І це означає, 
що Він абсолютно НЕ ВТРУЧАЄТЬСЯ 
у нашу свободу.

Але ж тоді атеїсти можуть підхопити 
таку думку: «Якщо все залежить тільки 
від нас, то що таке воля Божа, про яку 
так люблять говорити віруючі люди?». 

Я для себе відповідь знайшла десь 
посередині. Нещодавно прочитала кни-
гу «Хижа» Вільяма Пол Янга. В цій кни-
зі батько переживає трагедію вбивства 
маленької донечки. В покинутій хижі він 
розмовляє з Богом, шукаючи відповідь 
на запитання: чому і за що? Господь 

намагається облегшити страждання 
батька, розповідаючи, що не залишив 
його доньки в найстрашніший момент, 
але водночас пояснює: не Він підняв 
руку вбивці. На жаль, наш вільний ви-
бір зробив так, що між добром та злом 
люди часто обирають зло. Від такого 
вибору, на превеликий жаль, стражда-
ють і інші, навіть ті, які вибрали добро. 
І Господь страждає, коли бачить дітей 
своїх улюблених, які чинять не по його 
волі. Бо Божі Заповіді — це не паркан, 
який нас відмежує від світу, це огоро-
жа, яка оберігає нас від прірви. Просто 
більшість з нас живуть так, ніби все за-
лежить виключно від нас. Однак коли 
трапляється біда, то зразу нарікання: 
це Бог покарав. Але ж не Він нали-
вав вам одну чарку за одною, а потім 
змушував сісти за кермо; не Він радив 
весь вільний час проводити з друзями 
та довго затримуватись на роботі, не-
хтуючи сім’єю. Тому не варто говори-
ти, що така вже доля, коли потрапиш 
в аварію чи залишить дружина. Це все 
– результат невірного вибору. 

Так, ми самі творимо свою долю, 
обираючи той чи інший шлях на пере-
хресті життя. Та чи чинимо це як его-
їсти й самодостатні особистості? А, 
можливо, робимо той чи інший вибір, 
кожного разу звертаючись до Бога: 
«Зверни мене на дорогу правильну, 
нехай ні вчинки мої, ні думки не обра-
зять Тебе. А своїми ділами буду вико-
нувати волю Твою».

«Ось, Я стою під дверима та сту-
каю: хто почує Мій голос і відчинить 
двері, Я увійду до нього, і буду вечеря-
ти з ним, і він зі Мною» (Одкр. 3:20).

Віра БІЛА.

Дозвілля На самоті

Наша духовність

Пісні, поєднані з науками

Бережи себе

28 лютого відбувся концерт священичого гурту «Кайрос» в школі-
ліцеї №1 м. Болехів. 

Ми самі творці нашої долі 
чи все наперед уже визначено без нас?

ставить на свої місця і покаже істин-
ну сутність кожної людини. Тільки не 
стій на місці, а рухайся вперед. Не 
розпалюй вогонь, не кидайся в воду, 
якщо раптом відчуєш, що не зможеш. 
Запам’ятай правило трьох «н»: немає 
нічого неможливого. Не знаю, чи по-
діє воно і як допоможе в реальному 
житті. Але спробуй повірити в це. Ба-
гато хто починав з нуля, і подивись, 
де вони зараз. Вони зазнавали безліч 
поразок заради однієї перемоги. А що 
заважає тобі? Вдихни якнайглибше 
і озирнись. Тебе чекає новий день, 
а разом з ним — нові можливості. Все 
обов’язково вийде, нехай і не з першої 
спроби.

Мирослав ІВАСЬКІВ,
студент факультету філології 

спеціальності журналістика.
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Тридцять дві дитини віком від 3 до 
14 років отримали чудові наплічники, 
в яких було все необхідне — одяг, со-
лодощі, канцелярські приладдя, які 
організували рідні Віталія Яремчука 
та його дружина Ксенія Крилюк за під-
тримки волонтерів української грома-
ди Філадельфії (США). 

Чудовим доповненням до вручення 
подарунків став виступ семінаристів 
третього курсу Івано-Франківської ду-
ховної семінарії, які виконали колядки, 

нагадуючи діткам про Божу любов та 
благословляючи їх на краще життя.

Директор обласного центру соці-
ально-психологічної реабілітації Ва-
силь Серденько каже, що в центрі пе-
ребувають діти з непростими долями, 
які фактично позбавлені батьківського 
піклування, отож центр на певний час 
стає їхньою теплою та затишною до-
мівкою, тому така допомога благодій-
ників та волонтерів є завжди доречною 
і потрібною.

Загалом, допомогу благодійного 
фон ду «Карпатський благочин пам’яті 
Віталія Яремчука» на Івано-Франків-
щині отримали вже 68 дітей. Пред-
ставниця фонду Оксана Пазенюк роз-
повідає, що вони надають допомогу 
дітям, які перебувають у непростих 
життєвих обставинах, з неблагополуч-
них родин і діткам, які мають проблеми 
зі здоров’ям, також опікуються дітьми 
з інтернатів та сиротинців, купують їм 
речі першої необхідності та потрібні 
ліки, вселяючи у серця віру в людську 
доброту та у власні сили.

Доля інколи буває дуже несправед-
ливою чи принаймні нам так здається, 
особливо, коли гине молода людина 
у розквіті сил, задумів та звершень. 
Віталій Яремчук загинув у дорож-
ньо-транспортній пригоді на околиці 
Філадельфії у 2017 році. Втрату рід-
ної і коханої людини не здатні загоїти 
ніхто й ніщо, але, як відомо, людина 
живе, поки її пам’ятають. Саме для 
увічнення пам’яті про Віталія, продо-
вжуючи його добрі справи на землі, 
рідні створили цей благодійний фонд 
з метою надання допомоги людям, 
які її потребують — малозабезпече-
ним верствам населення, інвалідам, 
учасникам АТО та членам їхніх сімей, 
а також для здійснення широкого 
кола прогресивних громадських ініці-
атив, спрямованих на розквіт та роз-
виток Карпатського краю.

Марія МИКИЦЕЙ.

Організатором церковного хору 
став дяк місцевої церкви Василь Ве-
личко, який, маючи відповідну музич-
ну освіту та великий досвід, працюючи 
у Єзупільській музичній школі, став 
регентом двоголосого хору з 1991 
року та чотириголосого, перший юві-
лей якого відзначаємо цьогоріч. У ко-
лективі зібралися різні за фахом і ві-
ком люди, об’єднані хоровим співом, 
в якому витає побожність і блажен-
ство, віра і любов до Всевишнього. 
До нього входять ті, хто любить мис-
тецтво, жертвує своїм вільним часом 
заради світлої мети — прослави Гос-
пода. Після кількамісячної напруже-
ної творчої підготовчої праці учасники 
хору з великим піднесенням вперше 
відспівали новорічне богослужіння, 
подячну Службу Божу за 2009 рік. Уже 
минає перший десяток, як церковний 
хор щонеділі та щосвята, щиро співа-
ючи, наповнює серця людей спокоєм 
та умиротворенням, а душі — Божою 
ласкою й добром.

Основою репертуару цього хорово-
го колективу є духовні твори та пісні, 
приурочені до церковних подій і свят. 
Велике сприяння та музичну під-
тримку у формуванні репертуару на 
початковій стадії проявив викладач 
музики, тодішній керівник Народного 

дому селища Єзупіль нині покійний 
Михайло Парипа (1936-2017). Він був 
для сілецького хору справжнім настав-
ником. Особливе місце в репертуарі 
хору займають колядки, які приносять 
радість людям, адже у Сільці храмо-
вий празник святкують у день Різдва 
Христового. 

Також церковний хор із Сільця — 
неодноразовий учасник свята духо-
вної пісні «Духова криниця», масових 
заходів, які проводяться у селі. Спів 
хору супроводжував богослужіння, які 
проходили біля Духової криниці, про-
щі Єзупільського деканату УГКЦ в с. 
Крилосі. Добру згадку залишили від-
співані сільчанами богослужіння у се-
лах Тязів, Ямниця, Ганнусівка, Пав-
лівка, Довге, селищі Єзупіль, в церкві 
Благовіщення м. Івано-Франківська, 
де настоятелем о.Василь Забойський, 
колишній сілецький парох. Хор супро-
воджував Архієрейську Службу Божу, 

яку очолив Владика Володимир Війти-
шин під час освячення нового храму 
у Сільці 17 листопада 2013 року.

Учасники хору разом із жителями 
села кожного року ідуть походом до 
каплички та Могили січових стріль-
ців на Чубатій горі у день Зелених 
свят, щоб помолитися за душі борців 
за волю України. У Шевченківські дні 
вони є учасниками відправлення па-
нахиди біля пам’ятника Великому Коб-
зареві, а на Йордан спільно моляться 
біля сільського джерела «Кадуб».

Багато хористів уже відійшли у ві-
чність. Минулої неділі у церкві за по-
мерлих хористів була відправлена па-
нахида, адже пам’ять про них залиша-
ється жити у наших серцях. А ми, нині 
сущі, маємо молитися за всіх – і по-
мерлих, і живих, щиро співаючи мо-
литви та духовні твори, які підносять 
нас до небес. Це потрібно робити, 
щоб українська духовність, яка була 

незаслужено забута у радянський пе-
ріод, і надалі відроджувалась. Бо ду-
ховний спів є одним із найважливіших 
моральних чинників у вихованні люди-
ни, саме він впливає на формування її 
характеру та внутрішнього стану. 

Тож велика подяка хору за підтрим-
ку наших духовних скарбів та велику 
копітку працю, яка змушує жити й тво-
рити. І дай, Боже, хористам сілецького 
церковного хору ще довго співати на 
прославу Творця.

Василь ПЕТРИШИН, 
Іван СІЛЕЦЬКИЙ.

R R R R R
Церковний комітет, хор та пара-

фіяни храму Покрову Пресвятої Бо-
городиці с. Ілемня Рожнятівського 
деканату щиро вітають з днем наро-
дження свого пароха

о. Віталія ДУДИНА.
Всечесний отче, 
дякуємо Богові за 
дар Вашого жит-
тя і служіння. Ба-
жаємо Вам Божої 
допомоги у всіх 
справах, здо ро-
в’я, миру, світла 
й гармонії в душі. 

Хай Господь нагородить Вас всіма 
ласками, обдаровує довголіттям та 
щастям. Хай на Вашому життєвому 
шляху завжди горять вогні віри, надії 
та любові, щоб для парафіян щира 
молитва й добре Ваше слово за-
вжди дарували яскраве світло і на-
тхнення, щоб усі Ваші починання 
й старання мали високу заслугу 
й повагу. 

R R R R R

Їмость Любомира разом з синами 
о. Назарієм Бедрієм та Іваном віта-
ють люблячого чоловіка та батька

о. Михайла БЕДРІЯ 
з 30-літтям священства.

Нехай сьогодні 
наші привітання 
У серці Вашому 
залишать 
добрий слід,
Отож прийміть 
найкращі 
побажання
Здоров’я, щастя 
і багато літ.

Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла,
Бажаєм Вам натхнення,  
  миру й сили,
Земної радості й сердечного  
  тепла!

R R R R R

Отець Володимир Гринишин, 
о. Володимир Ковалишин, церков-
ний комітет та парафіяни церкви 
св. Миколая м. Тисмениця вітають 
з днем народження

о. Руслана АНДРУСЯКА.
Нехай Господь та 
Пречиста Діва 
Марія завжди 
оберігають Вас 
від усіх негараз-
дів, дарують 
здоров’я тілесне 
та міцність духо-
вну, благодать 

і довголіття, душевний спокій та все-
благих успіхів у Вашій самовідданій 
і великодушній праці в Господньому 
винограднику на многії і благії літа!

Вітаємо!

Милосердя в дії

З життя парафій

Піснею славлять Господа

Творити добро — 
легко

Минає десять років відтоді, як 
22 лютого 2009 року з благосло-
вення місцевого пароха о. Ва-
силя Смицнюка сформувався 
молодіжний чотириголосий хор 
при церкві Різдва Христового 
села Сілець Єзупільського де-
канату УГКЦ. 

Представники благодійного фонду «Карпатський благочин пам’яті 
Віталія Яремчука» завітали до вихованців Івано-Франківського об-
ласного центру соціально-психологічної реабілітації з подарунками.
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український греко-католицький часопис

Дякуємо за підтримку

Притчі

Жартома про серйозне

Неправильно
 � Відноситися до більшості 
 � Це ж відноситься й до оркестру 
 � Суперечка відлунилася 
 � Відмічати ювілей 
 � Відняти землі 
 � Відпиратися свого походження 
 � Відповідає документам 
 � Відповіш на запитання 
 � Відремонтувати огорожу 

Правильно
 � Належати до більшості
 � Це ж стосується й оркестру
 � Луна суперечки докотилася
 � Відзначати ювілей
 � Відібрати землі
 � Заперечувати своє походження
 � Узгоджується з документами
 � Відповіси на запитання
 � Полагодити огорожу

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

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

Оголошення

Зокрема, п. Марії КОЦАР з м. Іва-
но-Франківська; п. Ользі САПЕЛЮК 
з м. Івано-Франківська; п. Іллі ЗАХАР-
ЧУКУ з м. Івано-Франківська.

Молимося за всіх наших доброчин-
ців, благаючи у Всемогутнього Творця, 
щоб примножив Вам сили й здоров’я 
та рясно наділив своїми ласками.

Свої пожертви на розвиток газе-
ти Ви можете надсилати на розрахун-

ковий рахунок редакції (вказаний на 
8-ій сторінці внизу), а також завітавши 
особисто за адресою: м. Івано-Фран-
ківськ, пл. Міцкевича, 5. 

Ласкаво просимо Вас: заохочуйте 
своїх рідних, сусідів, друзів та знайо-
мих передплатити часопис на 2019 
рік. 
Дякуємо всім, хто є  
друзями «Нової Зорі»!

Втрачене свідоцтво про дер-
жавну реєстрацію друкованого за-
собу масової інформації збірника 
наукових праць «Науковий вісник 
Івано-Франківської теологічної ака -
де  мії УГКЦ «Добрий Пастир» (укр.) 
серія ІФ № 580-53-р, видане 03. 03. 

2008 року в. о. начальника Головно-
го управління юстиції в Івано-Фран-
ківській області В. Д. Ковальчуком на 
адресу засновника — Івано-Фран-
ківської теологічної академії Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви, 
вважати недійсним.

У програмі: молитва на вервиці, 
Божественна Літургія, сповідь, Хресна 
Дорога, чин взаємного прощення.

З нагоди неділі Православ’я від-
будеться освячення ікон. В честь 

св.  Теодора Тирона — освячення ко-
лива.

Початок чувань — о 19-ій годині. 
Запрошуються всі бажаючі.

о. Богдан РУДНИЦЬКИЙ.

На міських мурах і в парафі-
яльному часописі з’явився 
дивний некролог: «З великим 

сумом сповіщаємо про смерть пара-
фії святої Анастасії. Похорон відбу-
деться в неділю об 11-й годині». 

У неділю церква святої Анаста-
сії була переповнена: ніколи в ній 
не збиралося стільки людей, як 
у цей день. Посеред церкви сто-
яли мари, а на них лежала труна 
з темного дерева. Парох сказав 
коротеньку проповідь: «Не думаю, 
що наша парафія може повернути-
ся до життя, але оскільки ми май-
же всі зібралися тут, хочу востаннє 
спробувати. Я би хотів, щоб ви всі 
пройшли повз труну, аби попроща-
тися з покійною. Пройдете по чер-
зі, один за одним, і, глянувши на 
неї, вийдете через ризницю. Потім, 
хто захоче, може повернутися на 
Службу Божу через центральний 
вхід». 

Отець відкрив труну. Всі питали 
себе: «Хто там є? Хто насправді 
помер?». 

Подяки за зіслані ласки

Свої подяки Милосердному Господеві, Пресвятій Богородиці, 
св. Ап. Юді-Тадею, Ангелам-хоронителям, святим та блаженним, 
душам у чистилищі, а також усім Небесним Силам складають: 

п. Зоряна КУЛЬЧИЦЬКА з м. Івано-Франківська — за вислухані молитви та про-
хання; п. Ілля ЗАХАРЧУК з м. Івано-Франківська — за те, що не зламався духовно.

Редакція газети «Нова Зоря» висловлює щиросердечну подяку сво-
їм читачам, небайдужим християнам, які регулярно підтримують 
наш греко-католицький часопис, складаючи свої щирі пожертви на 
розвиток газети. 

Оголошення

Нічні чування
16 березня 2019 р. Б. в храмі Різдва Пресвятої Богородиці с. Бе-
резівка Лисецького деканату відбудуться нічні чування на тему: 
« Господи, очисти гріхи мої і помилуй мене!».

Черга рушила. Один за одним па-
рафіяни дивилися в труну і виходили 
з церкви — мовчазні, збентежені, за-
соромлені. Кожен, хто хотів побачити 
труп парафії святої Анастасії і загля-
дав у труну, бачив у дзеркалі, що ле-
жало на дні, своє відображення… 

Якщо порохом припала твоя церк-
ва, то порохом припала і твоя душа.

Бруно ФЕРРЕРО.

Смерть парафії




