
Потреба прощення

В неділю перед Великим Постом 
у Східній Церкві читалося Єванге-
ліє про прощення: «Коли ви про-
щатимете людям їхні провини, то 
й Отець ваш небесний простить 
вам…» (Мт. 6, 14). У багатьох 
церквах після вечірні служать 
спеціальний чин Прощення, після 
якого всі вірні підходять один до 
одного і взаємно перепрошують. 
Відповідь на слова: «Прости мені» 
завжди звучить: «Бог простить».

З великої любові до Бога

Новозбудований храм Вознесіння 
Господнього в с. Старуня Солот-
винського деканату був освячений 
22 вересня 2013 року, а у жовтні 
того ж року п. Тетяна Григорук ви-
явила бажання вишити Хресну 
Дорогу і поофірувати свій труд на 
прославу Господа.

Рятуймо нашу молодь 
від вічної смерті

Прикро про це писати, але, на 
превеликий жаль, духовність на-
шої молоді різко падає. Каламутні, 
брудні хвилі зла, гріхів ненависті, 
злоби, насильства, помсти, за-
здрощів, заняття йогою, екстра-
сенсорикою, магією, ворожбит-
ством, поширення статевої роз-
пусти, убивство ще ненароджених 
дітей заливають наші душі, осо-
бливо молодих людей.

«Дай мені, Господи, 
бачити прогрішення мої 
і не осуджувати брата 
мого»

Розпочався Великий Піст. Хтось до 
нього ретельно готувався, а хтось, 
можливо, і не надав цій події осо-
бливого значення. Однак мені 
приємно поділитися враженням, 
що в перший день Великого По-
сту в нашому Архікатедральному 
соборі Воскресіння Христового 
м. Івано-Франківська вже на ра-
нішньому богослужінні було вщент 
переповнено присутністю вірних, 
велика частина з яких — молодь. 

15 березня 1939 р.
Карпатська Україна проголоси-
ла незалежність.
Карпатсько-Український Сойм 
в Хусті проголосив о. монс. Ав-
ґустина Волошина президен-
том.

15 березня 2002 р. 
Президент України Леонід Куч-
ма підписав указ про надання 
Авґустину Волошину посмертно 
звання «Герой України» з вру-
ченням ордену Держави.

17 березня 1874 р.
в Келечині народився о. монс. 
Авґустин Волошин — україн-
ський політичний, культурний, 
релігійний діяч, греко-като-
лицький священик, у 1938 р. — 
прем’єр-міністр Карпатської 
України, у 1939 р. — президент 
Карпатської України, Герой 
України (посмертно).

19 березня 1930 р.
у м. Ржищів Київської облас-
ті народилася Ліна Василівна 
Костенко — українська пись-
менниця-шістдесятниця, по-
етеса. Лауреат Шевченківської 
премії (1987), Премії Антоно-
вичів (1989), премії Петрарки 
(1994). Почесний професор 
Києво-Могилянської академії, 
почесний доктор Львівського 
та Чернівецького університетів. 
Відмовилася від звання Героя 
 України.

Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня
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«Коли хто хоче йти за Мною, хай зречеться себе самого,  
візьме на себе хрест свій і йде слідом за Мною»  (Мр. 8, 34).

Цей тиждень в подіях
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1. Радійте у Господі! 
«Коли ж ви постите, не будьте 

сумні, як лицеміри: бо вони виснажу-
ють своє обличчя, щоб було видно 
людям, мовляв, вони постять» (Мт. 
6, 16); «Радуйтеся завжди у Господі; 
знову кажу: Радуйтеся! Хай ваша до-
брозичливість буде всім людям відо-
ма. Господь близько!» (Флп. 4, 4-5). 

2. Безперестанку моліться! 
«Ні про що не журіться, але в усьому появляйте Богові 

ваші прохання молитвою і благанням з подякою» (Флп. 4:6); 
«А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої 
двері, і помолися Отцеві своєму, що в тайні; а Отець твій, 
що бачить таємне, віддасть тобі явно» (Мт. 6, 6). 

3. Покаяння — метаноя — зміна мислення! 
«Покайтеся і вірте в Євангеліє» (Мр. 1, 15); «Коли ми 

кажемо, що гріха не маємо, то ми самих себе обманюємо, 
і правди в нас немає. Коли ми визнаємо гріхи наші, то він — 
вірний і праведний, щоб нам простити гріхи наші й очистити 
нас від усякої неправди» (1 Ів. 1, 8-9). 

4. Стеж за здоров’ям! 
«Коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа, Бога 

твого... і будеш слухатися заповідей Його, і будеш викону-
вати всі настанови Його, то всю хворобу, що я поклав був 
на Єгипет, не покладу на тебе, бо Я — Господь, цілитель 
твій» (Вих. 15, 26); «Він немочі наші узяв і наші болі по-
ніс» (Іс. 53,  4); «Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, 
і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе й навчіться від 
мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полег-
шу душам вашим» (Мт. 11, 29). 

5. Просто поспішайте творити добро!

П’ять  
коротких  
правил  
Великого  
Посту
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«Ось Я стою під дверима та стукаю: коли хто почує Мій 
голос і двері відчинить, Я до нього ввійду, і буду вечеряти 
з ним, а він зі Мною» (Одкр. 3, 20). Саме такі слова стали 
темою реколекцій, у яких взяли участь батьки та діти 
Нараївської недільної школи «Друзі Христа».

Ця молитовна зустріч відбулася напередодні Великого Посту 
у неділю, 10 березня 2019 р., в приміщенні місцевої школи. На 
початку відбувся Молебень до Христа Чоловіколюбця, де всі 
присутні поручили свої прохання в руки доброго та милосерд-
ного Отця.

Програму реколекцій підготувала катехит парафії п. Галина 
Олексин з благословення прот. Миколи Цимбалістого. Також ак-
тивну участь взяли діти недільної школи та брат Дмитро Белей, 
студент V-го курсу Івано-Франківської духовної семінарії УГКЦ.

Повідомив о. Микола ЦИМБАЛІСТИЙ. Більшівцівський деканат.

Вісті з парафій

Реколекції в Нараївці

У зв’язку з цим ми змушені конста-
тувати, що Богослужіння нашої Церк-
ви 7 квітня 2019 року в соборі Святої 
Софії у Києві не відбудеться.

Блаженніший Святослав, пояснюю-
чи прагнення наших вірних молитися 
в Софійському соборі, наголосив, що 
цей храм є спільним домом усіх дітей 
Церкви Володимирового Хрещення та 
матірнім для усіх наших катедральних 
соборів. Бажаючи молитися в цьому 
храмі, ми хотіли засвідчити нашу цер-
ковну спорідненість з православними 
братами. Це рух до наших джерел, до 
зростання у благодаті Володимирово-
го Хрещення, до відновлення єдності 
колись єдиної, а нині ще поділеної Ки-
ївської Церкви.

Предстоятелі Українських Цер-
ков підтвердили незмінне прагнення 
обох сторін до порозуміння, співпраці 
та спільного служіння українському 
народові. Блаженніший Святослав 

наголосив, що дорожньою картою 
такого зближення є дослідження на-
шого спільного коріння, міжцерковне 
примирення та зцілення історичної 
пам’яті.

Було зазначено, що наші Церкви 
є щойно на початку цього спільного 
шляху. Ми спільно будемо працювати 
для того, щоб, за словами патріарха 
Йосифа Сліпого, побачити воістину 
оновлений собор Святої Софії в Києві.

«Допоки цієї єдності ще немає, 
жодна із Церков-спадкоємиць цієї 
Церкви не може одноосібно посідати 
старовинний собор Премудрості Бо-
жої, Софії Київської. Він має радше 
бути місцем зустрічі нащадків софій-
ної Київської Церкви, бути нагадуван-
ням, закликом, будителем і надією на 
наше поєднання в Христі», — йдеться 
щодо цього у посланні Блаженнішого 
Святослава «Наша Свята Софія».

Департамент інформації УГКЦ.

Ми — колектив людей, які вирішили, 
що хочуть чогось більшого, що вірять 
у щось вічне, що віддають своє серце 
без залишку. Ми, катехити катехитич-
ної школи імені Григорія Балагурака, 
яка багато років діє при парафії Царя 
Христа, що в Івано-Франківську. Опіку-
ються школою отці Василіяни. Звідси 
й назва — на честь блаженного єпис-
копа Григорія Балагурака, ЧСВВ, який 
був першим ігуменом монастиря і па-
рохом нашої парафії у 1941-1945 рр.

Отже, тепер наша радість стала по-
вною. Оскільки до наших чотирьох ві-
кових груп долучилася п’ята. І тепер ми 
щосуботи насолоджуємося спілкуван-
ням з дітками віком 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 
12-13 років. Ми не просто спілкуємося, 
а передаємо дітям приклад нашої віри 
в Бога. Крім того, що дітки займають-
ся за чітко визначеними програмами 
катехизацій, вони отримують тепло, 
підтримку, розвиток своїх талантів на 
різноманітних гуртках, участь у май-
стер-класах, виїздах та іграх. 

Усі катехити школи мають катехи-
тично-педагогічну освіту. Вчителі гурт-
ків — люди талановиті й креативні. 
Відтак дітки мають змогу малювати, 
створювати дизайнерські речі, прояв-
ляти себе у акторській майстерності 
та вивчати англійську мову.

І все ж таки – про наймолодших. 
Думаю, що не просто так відомий за-

клик Ісуса: «Пустіть дітей! Не боро-
ніть їм приходити до мене, бо таких 
Царство Небесне» (Мт. 19:14) має по-
вторення у трьох синоптичних Єванге-
ліях. Думаю, що це послання для нас, 
дорослих, свідомих — «створіть умо-
ви, щоб діти могли прийти і перебува-
ти у християнському дусі та у прикладі 
віри». Ми використали всі можливості, 
щоб створити умови для наших дітей. 
Попрацювали над затишним класом, 
у якому професійні дитячі меблі та все 
необхідне для роботи з маленькими 

дітками. У нас найкращі катехити з пе-
дагогічною освітою, які мають великий 
досвід роботи з дошкільнятами. Кож-
на людина, яка працює у нашій школі, 
це Людина з великої літери, з великим 
жертовним серцем та мріями зробити 
наш світ трошки кращим, вкладаючи 
любов у наше майбутнє — у дітей.

Анна МАСЛЯК, 
катехит, відповідальна  
за катехизацію у школі  

ім. єп. Григорія Балагурака, ЧСВВ.

Офіційно!

Християнське виховання

Діти, яким не боронять
Сьогоднішній день став для багатьох з нас особливим. Особливим 
тому, що нарешті збулася мрія багатьох небайдужих сердець. Ми від-
крили групу для наймолодших учасників нашої катехитичної школи. 

7 квітня у Софійському соборі 
Літургії УГКЦ не відбудеться

7 березня відбулася зустріч Глави Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженнішого Святослава з Предстоятелем Православної 
Церкви України Блаженнішим Епіфанієм. Під час зустрічі очільників 
Церков було повідомлено про те, що Софійський собор, головна свя-
тиня України, буде ближчим часом недоступний для богослужінь жод-
ної із Церков, оскільки в ньому розпочинаються реставраційні роботи.

http://news.ugcc.ua/documents/nasha_svyata_sof%D0%86ya_poslannya_blazhenn%D1%96shogo_svyatoslava_z_nagodi_stol%D1%96ttya_v%D1%96dnovlennya_sobornost%D1%96_ukrainskogo_narodu_ta_yogo_derzhavi_85063.html
http://news.ugcc.ua/documents/nasha_svyata_sof%D0%86ya_poslannya_blazhenn%D1%96shogo_svyatoslava_z_nagodi_stol%D1%96ttya_v%D1%96dnovlennya_sobornost%D1%96_ukrainskogo_narodu_ta_yogo_derzhavi_85063.html
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Але це лише одне спостереження. 
А ось і дещо інше, яким зі мною по-
ділився мій товариш. Він харчується 
в одній із міських їдалень, де є само-
обслуговування. Стоячи у черзі, він 
з великим здивуванням спостерігав 
у цей день строгого посту ситуацію, 
де більшість відвідувачів, маючи змогу 
вибрати собі щось пісного, без жодних 
коливань замовляли саме м’ясні стра-
ви. Слухаю цю розповідь і, маючи пе-
ред очима текст молитви св. Єфрема 
Сирійського, яку ми відмовляємо в ці 
дні Великого Посту: «Дай мені бачити 
прогрішення мої і не осуджувати брата 
мого», намагаюся все-таки навіть у та-
кій сумній розповіді знайти хоча б якесь 
їм виправдання. Кажу моєму товаришу, 
що люди ще не звикли, то лише пер-
ший день: «Побачиш, що в наступні дні 
усе виправиться». Хоча сам розумію, 
що видаю лише бажане за реальне…

Відразу застережу читачів, що цією 
розповіддю я не намагаюся зробити 
вступ до моралізації, мовляв, ось до 
чого докотилося наше суспільство, 
ніхто навіть посту не зберігає… Ні, я 
хотів би лише знайти відповіді: в чому 
ж полягає практика посту і яку роль 
у ньому займає стримування себе від 
певної їжі? Звичайно, для багатьох 
у нинішній ситуації риба може бути 
більшою розкішшю, аніж м’ясо. І зви-
чайно не буде доброю практикою посту 
утримуватися від м’яса, але об’їдатися 
рибою… Отож, важливо розрізняти не 
лише якісний піст (тип їжі), але й кіль-
кісний (кількість спожитого). А ще важ-
ливіше розуміти, що сам припис посту, 
який щось забороняє, не є вже самою 
метою, а лише засобом. І тут самозро-
зуміло, що людина, яка не їсть у піст 
м’яса, не є вже від цього автоматично 
духовно досконалою. 

Більше того, Церква, готуючи нас до 
Великого Посту, ще в неділю про мита-
ря і фарисея застерігала, щоб практи-
ка посту не стала для нас предметом 
гордині. Отож, цей засіб утримування 
себе від чогось покликаний вишколити 
мене, щоб я навчився бути незалеж-
ним від матеріальних дібр. А відмовля-
ючи собі у чомусь, важливо щось зеко-

номити, щоб зекономленим поділитися 
з тими, хто вимушено «постить» цілий 
рік… Ось у цьому й буде суть посту. 

А винагорода не забариться. Про це 
краще від мене могли б розповісти ме-
дики, скільки користі від посту для на-
шого організму. Хтось позбавиться від 
холестерину, хтось — від зайвих кіло-
грамів, хтось — від нікотину, а хтось — 
від алкоголю в крові. Усе починається 
на фізіологічно-матеріальному рівні, 
а закінчиться на духовно-морально-
му: позбавлення від шкідливих звичок, 
які руйнують моє фізичне здоров’я 
і віддаляють мене від Творця та мого 
ближнього. Тому в пості важливо, щоб 
були присутні обидва чинники — як фі-
зіологічний, так і духовний. Інакше піст 
перетвориться на звичайнісіньку дієту 
або спалювання калорій, або, ще гір-
ше, — на предмет духовної гордині, як 
ми це бачили в притчі про митаря та 
фарисея. Тому все частіше чуємо від 
наших душпастирів заклики у дні Ве-
ликого Посту про те, що попри стриму-
вання себе в їжі важливо не їсти один 
одного, не їсти людських печінок. 

Хтось у практикуванні посту об-
межує себе і в інших приємностях, на-
приклад, не слухає музику. Але й тут 
жартома скажу, що важливо, коли я 
в піст не слухаю музику, самому не 
бути її виконавцем, не грати на люд-
ських нервах… І дійсно важливо у дні 
Великого Посту обмежити себе в тому, 
до чого найбільше прив’язаний чи на-
віть і залежний. Тому багато людей на 
цей період відмовилися від користу-
вання соціальними мережами. А для 
підлітків це може бути утримання від 
комп’ютерних ігор. Для дорослих в час 
Великого Посту може бути корисним 
відмовитися від надмірної праці, а свій 
вільний час більше проводити з дітьми 
та рідними… Але найважливіше у всіх 
цих практиках — побачити власні про-
грішення і не осуджувати свого брата. 

Саме в перший день Великого По-
сту до мене підійшла на духовну роз-
мову молода дівчина. Нещодавно вона 
пережила дуже трагічну обставину 
в своєму житті. Вона приїхала до місь-
кого храму з одного із наших Прикар-

патських сіл, щоб вилити душу, почути 
розраду. Я намагався стати на її місце, 
щоб від щирого серця підтримати її. 
І поділюся, що лише уявно, ставлячи 
себе в її обставину, я відчував сильний 
моральний біль. У розмові вона дуже 
добре сприймала мої пояснення, що 
Господь не карає, Він є співтерплячий 
«з нами Бог», Який присутній як і з ма-
мою, яка оплакує втрату на війні свого 
сина, так і водночас перебуває в підва-
лі разом із полоненими. Адже Він сам 
себе ототожнює з кожним терплячим 
і промовляє до нас: «Усе, що ви зроби-
ли одному з моїх братів найменших — 
ви мені зробили» (Мт. 25, 40). Але ж 
чому ми буваємо такими злобними 
один до одного? З розповіді цієї моло-
дої дівчини я отримав свідчення, що її 
й так вкрай важка і трагічна обставина 
життя в селі була оповита масою різ-
них пліток і осуджень, мовляв, сама 
винна, то Бог покарав… 

Роздуми над страстями Христови-
ми у ці дні Великого Посту мають кож-
ному з нас нагадувати, що, перенося-
чи наклепи, підозри чи осудження, ми 
разом з Христом стаємо агнцем, що 
забирає гріхи світу, і разом з Ним мо-
лимось: «Отче, прости їм, бо вони не 
знають, що роблять!» (Лк. 23, 34).

Щоб усе це збагнути, у дні Великого 
Посту Церква пропонує нам ряд духо-
вних вправ: утримуючись від спожи-
вання м’яса, ми запрошені навчитися 
не їсти один одного. «Постав, Госпо-
ди, моїм устам сторожу; до дверей 
губ моїх — варту!» (Пс. 141) — так 
молився псалмопівець Давид. А мо-
литва св. Єфрема Сирійського за-
кликає нас задуматись над власними 
гріхами і не осуджувати брата свого. 
Неодноразово й сьогоднішній Папа 
Римський Франциск звертав увагу на 
проблему пліток, порівнюючи їх з бом-
бами і терористами. Терористи-пліт-
карі, на переконання Святішого Отця, 
запускають такі бомби, які руйнують 
людям життя, а пліткар спокійно йде 
далі… Тому відомий автор о. Бруно 
Ферреро в одній із своїх притч розпо-
відає, що під час однієї сповіді свяще-
ник наклав на каянника ось таку дивну 

покуту за гріх пліткарства: розрізати 
на вітрі подушку, розпотрошити пір’я, 
а потім його позбирати. Мораль при-
тчі, думаю, самозрозуміла… 

Як відомо, хтось на піст перестає 
палити, хтось — вживати алкоголь, 
а хтось — споживати м’ясні страви. 
Так само можна спробувати припини-
ти осуджувати і пліткувати. Я більше 
ніж переконаний: подолавши так звані 
перші «ломки» чи іншими словами аб-
стинентний синдром, будь-хто відчує 
наскільки приємніше життя без цієї 
згубної звички не лише на час Велико-
го Посту, але й на все подальше жит-
тя. Допоможи, Господи, сповна нам 
збагнути це. 

о. Іван СТЕФУРАК, 
головний редактор.

Колонка редактора

Святі Отці про піст

«Можна багато постити і не 
дістати за це нагороди. 

Чому? Бо стримуючись від їжі, не 
здержувалися від гріхів. Не їли 
м’яса, а з’їдали доми бідних. Не 
впивалися вином, а п’яніли злою 
похіттю. Проводячи весь день 
без їжі, перебували на сороміць-
ких видовищах… Яка користь 
з посту, коли ти позбавляєш тіло 
дозволеної законом їжі, а душі 
даєш протизаконну поживу?». 

(св. Іван Золотоустий).

«Усувай усяке братання 
з не правдою» (Іс. 58:6). 

Прости ближньому образи… Ти 
не їси м’яса, але пожираєш бра-
та. Стримуєшся від вина, але не 
поконуєш своєї зарозумілості… 
Гнів — це пияцтво душі, бо він її 
приголом шує, подібно як вино».

(св. Василій Великий).

Розпочався Великий Піст. Хтось до нього ретельно готувався, а хтось, можливо, і не надав цій події особливого значення. Однак мені при-
ємно поділитися враженням, що в перший день Великого Посту в нашому Архікатедральному соборі Воскресіння Христового м. Івано-
Франківська вже на ранішньому богослужінні о 8-ій годині було вщент переповнено присутністю вірних, велика частина з яких — молодь. 
Також неможливо було не зауважити, що і черги перед сповідальницями вже з першого дня неабияк пожвавішали. 

«Дай мені, Господи, бачити прогрішення 
мої і не осуджувати брата мого»
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Ми живемо у сучасному світі, 
у кожного з нас є свої про-
блеми, свої переживання, які 

ми намагаємося вирішити. Але нам це 
часто не вдається. Яка головна про-
блема сучасної людини? Її можна оха-
рактеризувати одним словом: «Хочу». 
Ми хочемо здобути цілий світ, щоб він 
був коло наших ніг, і заради цього де-
коли готові втратити щось дуже цінне. 
Як каже Христос: «Яка користь люди-
ні, як світ цілий здобуде, а занапас-
тить власну душу? Що може людина 
дати взамін за свою душу?» (Мт. 16, 
26). На жаль, часто ми забуваємо по-
передження Ісуса Христа.

Сучасний світ дає нам нові мож-
ливості для задоволення нашого 
власного «хочу». Яка зараз існує ка-
тастрофічна проблема слова «хочу», 

скільки воно для нас означає? Нерідко 
ми йдемо по вулиці, у вітрині магази-
ну помічаємо, наприклад, гарну кепку, 
і у нас включається режим «хочу», ми 
заходимо й купуємо цю річ. З одного 
боку, це нормально, коли людина за-
довольняє свої потреби, а з іншого — 
коли ці потреби переростають у щось 
викривлене. Викривленість слова 
«хочу» з’явилась дуже давно, з часів 
Адама та Єви, коли вони спокусилися 
і з’їли заборонений плід. 

Якщо ми поцікавимося життям свя-
тих, то побачимо, що вони замість 
того, щоб задовольняти свої людські 
потреби, обрали духовність. Відмо-
вилися від усього, щоб здобути все. 
Отже, ми повинні по-іншому ставити-
ся до нашого «хочу». Але як? Насам-
перед пам’ятаймо, що земні блага не 

дають щастя, вони дають тільки певне 
задоволення, яке швидко минає, і по-
тім людині потрібне більше задово-
лення. В кінцевому результаті людина 
впадає у депресію і це «хочу» погли-
нає її, після чого вона вже не володіє 
собою. Який парадокс: чим більше ма-
ємо, тим більше ми бідні, можна ска-
зати – раби. 

Ще одна проблема сучасного сві-
ту — це викривлене поняття любові. 
Коли чуємо слово «любов», часто нам 
спадає на думку щось, що пов’язане із 
сексуальністю. Сучасне розуміння лю-
бові перетинається зі словом «хочу». 
Ми хочемо любові, яка приносить за-
доволення, а не щастя. У сучасному 
суспільстві, на жаль, відмирає поняття 
дарування один для одного. Сучасна 
любов вимагає від партнерів послугу: 
я — тобі, ти — мені. Справжня ж лю-
бов — це любов дарувальна. Коли я 
дарую любов, тоді я її здобуваю. 

Є дуже цікава історія. Якось один 
чоловік запитав іншого: «Скільки ва-
жить сніжинка?». Той відповів: «Май-
же нічого». «Ось я сидів надворі, — 
сказав перший чоловік, — і почав 
падати сніг, спочатку повільно, а по-
тім сильніше. Я дивився на маленьку 
гілку дерева і думав, скільки снігу вона 
витримає на собі. Сніжинка за сніжин-
кою покривали гілку і нарешті вона не 
витримала й зламалася». Ось так це 
«майже нічого» змогло змінити щось. 

Насамкінець хочу нагадати слова 
святого Августина: «Якщо Бог буде на 
першому місці, тоді все інше буде на 
своєму місці».

Василь МЕДИК, семінарист.

Читаючи статтю «Бути христи-
янином — це плисти проти те-
чії» о. Миколая Микосовського 
ЧСВВ («Нова Зоря», 2019, ч. 9), я 
майже фізично відчув біль душі 
й переживання автора за май-
бутню долю наших співвітчиз-
ників, особливо молоді, у земно-
му житті, а ще більше, якою вона 
буде у вічності. Бо, справді, всі 
види мистецтва, засоби масової 
інформації, зокрема телебачен-
ня та інтернет, немов змагають-
ся між собою у якнайбільшому 
рекламуванні зла, гріха, навіть 
природної та протиприродної 
розпусти (содомські гріхи).

Прикро про це писати, але, на пре-
великий жаль, духовність нашої моло-
ді різко падає. Каламутні, брудні хвилі 
зла, гріхів ненависті, злоби, насиль-
ства, помсти, заздрощів, заняття йогою, 
екстрасенсорикою, магією, ворожбит-
ством, поширення статевої розпусти, 
убивство ще ненароджених дітей за-
ливають наші душі, особливо молодих 
людей. До слова, Україна за кількістю 
вбивств ненароджених дітей посідає 
одне з перших місць у світі. Невипад-
ково св. Апостол Яків застерігає: «Хто, 
отже, хоче бути приятелем світу, 
стає ворогом Божим» (Як. 4, 4).

А щоб стати приятелем Божим, тре-
ба постійно й наполегливо вести не-

примириму боротьбу з гріхом, зі свої-
ми пристрастями, згубними нахилами, 
завжди просити Божої допомоги, ма-
теринської опіки та заступництва Пре-
чистої Діви Марії, тому що власними 
силами ми просто не спроможні йти 
дорогою спасіння. «Без мене нічого 
не можете чинити» (Ів. 15, 5), — на-
вчає нас Божественний Учитель і Спа-
ситель.

Теперішня молодь практично на-
віть не хоче слухати про такий хрис-
тиянський спосіб життя, а якщо слухає 
і задумується над своєю поведінкою 

та вибирає дорогу до Христа, то це 
одиниці. Невипадково Господь Ісус 
Христос застерігає і навчає нас: «На-
магайтеся ввійти через тісні двері, 
багато бо, кажу вам, шукатимуть 
ввійти, але не зможуть» (Лк. 13, 24). 
Або інші повчальні слова Сина Божо-
го: «Коли хто хоче йти за мною, не-
хай зречеться себе самого, візьме 
на себе хрест свій і йде за мною» 
(Мт. 16, 24).

Отже, треба брати хрест свій і йти 
за Господом. Звичайно, непросто вес-
ти боротьбу насамперед із самими со-

бою, з гріхом, з дияволом, з тими осо-
бами, які, можливо, не поділяють такої 
думки (маю на увазі боротьбу шля-
хом переконливої бесіди). «А трудно-
щі? Вони — природні. Бо віра в Ісуса 
Христа була і є синонімом до слова 
«боротьба», — зазначає сучасний 
український богослов Дмитро Степо-
вик у своїй праці «Релігії, культи і сек-
ти світу».

Як бачимо, справедливими були 
і залишаються застережливі слова на-
шого Спасителя: «Багато бо поклика-
них, але мало вибраних» (Мт. 22, 14).

Звертаюся бо отців Церкви, до всіх 
небайдужих осіб, причетних до ви-
ховання наших дітей, молоді: не зне-
вірюймося, докладаймо всіх зусиль 
насамперед до християнського вихо-
вання підростаючого покоління, щоб 
наша совість нам колись не дорікала, 
нас не осуджувала, щоб наш любий 
Ісус на суді вічності нас не запитав: 
«Ти міг своїм словом, побожним зраз-
ковим прикладом зі свого життя вряту-
вати цю грішну душу, відвернути її від 
гріха і привести до Мене, до вічного 
життя. Чому ж ти так не вчинив?».

Тож благослови, Господи Ісусе 
Христе, за нас розіп’ятий, кожну осо-
бу, яка читатиме ці слова, щоб Преми-
лосердний Господь у Тройці Пресвятій 
зберіг всіх нас, наших дітей, кожну 
християнську родину від гріха, від зла, 
від вічної смерті. А Матінка Божа не-
хай усіх нас пригорне до Себе Своєю 
безмежною добротою й любов’ю і по-
криє Своїм святим омофором, нехай 
кожній родині Вона дарує Своє мате-
ринське заступництво перед Госпо-
дом. Амінь.

Степан БОВТЮК.
с. Серафинці Коломийської єпархії.

Резонанс

Молитва на початку
Великого Посту

Господи Боже наш, упован-
ня всіх країв землі і тих, що 
в морі далеко. Ти призначив 

святі дні посту і в Старому Завіті 
через пророків Твоїх, і в Новому — 
через апостолів і євангелістів. Спо-
доби ж усіх нас у чистоті час посту 
провести, віру тверду зберегти і за-
повіді Твої виконувати в усі дні жит-
тя нашого. Благаємо Тебе, Владико 
милосердний: пристав до нас анге-
ла Твого, щоб охороняв нас, неміч-
них, у всіх ділах наших і допомагав 
нам, щоб ми були слухняні й дого-
джали Тобі та щоб сподобились до-
стойно причаститися святих Твоїх 
Таїн. Прийми ж, Господи, поклонін-
ня і піст слуг Твоїх (імена) і всім нам 
подай благословення ради Христа 
Ісуса, Господа нашого, що з ним 
благословенний Ти, з Пресвятим, 
Милосердним і Животворчим Твоїм 
Духом нині, і повсякчас, і на віки ві-
ків. Амінь.

Духовні роздуми

Рятуймо нашу молодь 
від вічної смерті

Сучасні проблеми
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Коли ще навчалась в універси-
теті на економічному факуль-
теті, нам, майбутнім менедже-
рам (як престижно це звучало 
тоді!), викладачі намагались 
вкласти в голову сотні теорій 
та моделей управління як ор-
ганізацією, так і персоналом. 
Багато з того забулось чи не 
пригодилось взагалі. Але одна 
з моделей чомусь дуже добре 
запам’яталась. Це піраміда по-
треб Абрахама Маслоу чи тео-
рія про п’ять потреб. 

У 1943 р. психолог Абрахам Мас-
лоу висловив припущення, що люд-
ська поведінка визначається широким 
спектром потреб. Він розбив ці по-
треби на п’ять категорій і розташував 
їх у визначеній ієрархії. В основі цієї 
ієрархії лежали найбільш насущні по-
треби (їжа, вода, житло), а на верши-
ні — більш високі індивідуальні запити 
(визнання, самовираження). Коли по-
треби найнижчого рівня задоволені 
хоча б частково, людина починає ру-
хатися до задоволення потреб іншо-
го і не обов’язково наступного рівня 
ієрархії. 

Про таку піраміду корисно знати 
перш за все кожному роботодавцю, 
адже більшість з них переконані, що 
для ефективної праці робітників мо-
тивує тільки заробітна плата. Але 
власне теорія Маслоу доводить, що 
грошова мотивація є успішною лише 
до певного часу. Згодом для мотива-
ції працівників мають бути задоволе-
ні потреби іншого рівня, це так звані 
нематеріальні потреби. Ця модель є 
досить ефективною та практичною, її 
легко застосовувати в світі бізнесу та 
фінансів. Однак, великий психолог не 
знав про те, що людина має ще одну 
потребу — потребу прощення.

Прости мені…
В неділю перед Великим Постом 

у Східній Церкві читалося Євангеліє 
про прощення: «Коли ви прощатиме-
те людям їхні провини, то й Отець 
ваш небесний простить вам…» 
(Мт. 6, 14). У багатьох церквах після 
вечірні служать спеціальний чин Про-
щення, після якого всі вірні підходять 
один до одного і взаємно перепро-
шують. Відповідь на слова: «Прости 
мені» завжди звучить: «Бог простить». 

Тим самим наче даючи зрозуміти, що 
і я, хто пробачаю, є грішною люди-
ною, яка могла образити. Лише Бог 
досконалий, тому лише через Нього 
пробачаю. Формальність, скажете ви. 
Можливо… 

Так, ми всі промовляли ті ж слова. 
Можливо, ми б хотіли сказати інші 
слова прощення. Проте неділя Все-
прощення була тільки початком, сво-
єрідним поштовхом. Ця неділя мину-
ла, але попереду Великий Піст, який 
триває більше 40-ка днів. Ми маємо 
більше сорока нагод попросити про-
щення. І цією нагодою варто скорис-
татись не тому, що хтось сидить та 
тільки чекає нашого дзвінка зі слова-
ми вибачення. Ми самі маємо потребу 
в прощенні. Можливо, ми так гостро 
її не відчуваємо, як от потребу їжі чи 
сну. Але вона існує. 

Прощаю тобі…
Маємо потребу як просити виба-

чення, так і прощати, бо «якою мірою 
міряєте, такою й вам відміряють» 
(Лк. 6, 38). Вже сьогодні добре зна-
ємо, що кожна Господня порада є ви-
ключно на нашу користь, а не тому, 
що так потрібно Йому. Адже всякий 
гнів та неприязнь лише обтяжують 

наше серце, роблять наші 
думки темними та важкими. 

Зосереджуючись на тих, 
хто нам завдав болю чи 

кривди, ми не можемо 
йти вперед, бачити 

в інших людях щось 
добре. Наші обра-

зи на інших, як 
камінь, тягнуть 

нас на дно. І коли весь рік ми ніяк не 
можемо звільнитися від цього тягаря, 
власне період Великого Посту — це 
чудова нагода звільнити себе та лю-
дину, на яку ви гніваєтесь. Повірте, 
і ваш кривдник розуміє, що завдав 
вам шкоди, але інколи гордість не 
дає зробити крок назустріч. Попроси-
ти вибачення та пробачити — це не 
ознака слабкості. Це не означає, що 
від цієї неділі ваш кривдник чи той, 
кому ви завдали шкоди, мають ста-
ти вашими найкращими приятелями. 
Але вступаючи у Великий Піст, має-
мо мати вільне та чисте серце, щоб 
належно пройти всі 40 днів посту та 
з радістю дочекатися Воскресіння 
Господнього. 

Прощаю самому собі…
Та існує ще один «вид» прощення, 

напевне найважчий — це вміння про-
бачити самому собі. Знаєте, бувають 
батьки, які свято переконані, що їхня 
дитина найкраща, і що б там не го-
ворили вчителі — те дурниці. У них 
вдома росте ангел. А буває й навпа-
ки. Сталася в школі якась пригода, 
а батьки, не розібравшись, вже пока-
рали власну дитину, мовляв, точно без 
нашого не обійшлось. 

Так, є певні люди, які завдають бага-
то болю іншим, але провини за собою 
зовсім не відчувають. Але буває й на-
впаки: ви завжди і всюди звинувачуєте 
тільки самого себе. «Чому я не переві-
рила? чому я не додивилась? чому я 
не подумала?». Часто жінки, які скоїли 
аборт, все своє життя живуть з почут-
тям провини. Вони були декілька разів 
у сповіді, отримали розгрішення, але 
не можуть пробачити самій собі. І це 
відчуття робить їх нещасливими до 
кінця життя. 

Пробачити себе — означає визнати 
свою помилку! Пробачити себе — озна-
чає прийняти свою недосконалість! 
Адже ніхто не є досконалим, тільки 
Господь наш Небесний. Кожен помиля-
ється. Але один, помилившись, робить 
з цього висновки і йде вперед. А інший 
не може собі пробачити тієї чи іншої 
помилки, тупцює на місці, роблячи не-
щасним самого себе та оточуючих. 

Хтось сказав, щоб налити у склян-
ку чистої води, її потрібно спустоши-
ти, помити, обсушити, а лише потім 
наливати нову, чисту джерельну воду. 
І тоді вона буде чистою. А уявіть, якщо 
налити в брудний келих чистої води, 
то що буде з водою? А якщо в цьому 
келиху вже є вода, то ми не зможемо 
нічого в нього налити.

Так само й наша душа — це посуди-
на, яку нам необхідно регулярно очи-
щати, обсушувати і знову наповнювати 
чистою джерельною водою. До Вели-
кодня займімося прибиранням, і почні-
мо з найголовнішого — нашої душі…

Віра БІЛА.

Йшли якось двоє друзів через пус-
телю. Сперечалися про щось, і один 
вдарив іншого по обличчю. Той, кого 
вдарили по обличчю, образився, але 
не сказав нічого. Лише написав на 
піску: СЬОГОДНІ МІЙ КРАЩИЙ ДРУГ 
ВДАРИВ МЕНЕ ПО ОБЛИЧЧЮ.

Вони йшли далі і недалеко по-
бачили оазу, захотіли попити і вику-
патися. По дорозі до оази той, кого 
вдарили, раптом опинився в сипу-
чих пісках. Він почав занурюватися 
все глибше і глибше, але його друг 
врятував його. Після цього потерпі-
лий викарбував на камені: СЬОГОД-

НІ МІЙ КРАЩИЙ ДРУГ ВРЯТУВАВ 
МЕНІ ЖИТТЯ.

Друг, який спочатку його вдарив, 
а потім врятував йому життя, запи-
тав: «Коли я тебе вдарив, ти написав 
це на піску. А тепер ти написав на ка-
мені, чому?».

Той відповів: «Коли хтось нас ра-
нить, ми повинні написати це на піс-
ку, щоб вітер Прощення зміг стерти 
сліди. Якщо хтось робить нам щось 
добре, ми повинні вирізати це на 
камені, щоб ніякий вітер не зміг це 
стерти».

Думки на Великий Піст

Притча

Образа 
i прощення

Потреба прощення

Наша душа — це посудина, яку нам необхідно регулярно 
очищати, обсушувати і знову наповнювати чистою 
джерельною водою
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У східній околиці давнього Га-
лича над Дністром з давніх-да-
вен існував укріплений монас-
тир у поселенні Пітрич, яке за-
раз є присілком с. Козина, що 
у Тисменицькому районі на Іва-
но-Франківщині. Він знаходився 
в урочищі Монастирська (Біла) 
гора, яка пізніше мала ще одну 
назву – «Над хатами».

Перші скупі відомості про цей мо-
настир надрукував професор Львів-
ського університету Ізидор Шараневич 
ще задовго до археологічних розкопок 
столиці Галицько-Волинської держа-
ви. Він опублікував працю «Старорусь-
кий княжий город Галич» (1880), яка 
стала логічним продовженням однієї 
з його перших монументальних робіт 
«Стародавній Галич» (1860). Спочатку 
він розрізняв два Галича: один — стар-
ший, доісторичний, язичницький на 
Пітрицькому городищі (с. Пітрич, Тис-
меницький район), другий — пізніший, 
княжий. Антін Петрушевич у «Віс нику 
Народного дому» в 1884 році теж зга-
дав про Пітрицький монастир. Справу 
Шараневича та Петрушевича продо-
вжив Йосип Пеленський. Він дійшов 
висновку, що монастир у Пітричі діяв 
не тільки у часи середньовіччя, але іс-
нував також у княжу добу. 

Ґрунтовні топографічні досліджен-
ня провели тут Лев Чачковський та 
Ярослав Хмілевський, які у 30-их ро-
ках ХХ ст. виявили і заміряли вал, 
яким був обведений монастир. Він 
мав вигляд підкови, кінці якої доходи-
ли до Дністра. Довжина валу станови-
ла 192 м, а його ширина з ровом мала 
10 метрів. Дослідники були перекона-
ні, що монастирські споруди стояли на 
горі, праворуч від дороги. У 50-их рр. 
існування давньоруського поселення 
у Пітричі підтвердили дослідники Во-
лодимир Довженок з Києва (1950 р.) 
та Олексій Ратич зі Львова (1956 р.). 

У 1988-1989 рр. тут проводив ґрун-
товні археологічні розкопки археолог 
Б. Томенчук. У центральній, підвище-
ній частині колишнього монастиря ним 
він виявив і дослідив залишки невели-
кої дерев’яної церкви-каплиці. Це була 
однозрубна будівля без апсиди на 
кшталт каплиці-усипальниці. Цікавою 
її особливістю є те, що північна стіна 
мала залом, який сприймається як 
своєрідний апсидний приділ. Загальні 
розміри церкви: ширина — 4,8 м, до-
вжина — 6,2 м. Під час досліджень 
каплички виявлено багато залізних 
цвяхів, бронзовий підсвічник західно-
європейського зразка та фрагмент 
хороса. Крім того, знайдено понад 
600 фрагментів керамічних плиток від 
мозаїчної підлоги, зокрема трикутних 
(13x18,5x19 см), фігурних та складно-
фігурних.

Під підлогою церкви-каплиці відо-
мим археологом було виявлено 10 
захоронень: сім розміщено в основній 
частині і три — в апсидній. Всі похо-
вання об’єднані єдиним поховальним 
обрядом (тілопокладення на спині). 
Поблизу церкви-каплиці з усіх сторін, 
крім західної (вхід), знаходилось вели-
ке кладовище. На площі розкопу (40 
кв. м) було виявлено 75 поховань. 

Майже всі захоронення були чоло-
вічі (тобто чернечі). Лише в двох жі-
ночих (очевидно, вони були пов’язані 
із жертводавцями монастиря) похо-
ваннях знайдено прикраси. Зокрема, 
на одному черепі зафіксовано сліди 
чільця з вишивкою золотою ниткою. 
Сліди такої ж вишивки були і на ліво-
му передпліччі та на грудях. В іншому 
захороненні дівчини-підлітка на паль-
цях були мідні персні. Таким чином, як 
у церкві-каплиці, так і на території при-
церковного кладовища знаходились 
в основному чернечі поховання цього 
невеликого укріпленого приміського 
чоловічого монастиря. Він був засно-
ваний на початку XIII ст. й існував до 
пізнього середньовіччя, що привело 
до тривалого використання кладови-
ща. Крім чернечих, тут були захороне-
ні і мешканці навколишньої округи як 
жертводавці. Монастир не мав своєї 
церкви, лише капличку-усипальни-
цю, оскільки майже завжди належав 
до Успенського собору та його катед-
рального монастиря.

Перші історичні відомості про Піт-
рицький монастир періоду пізнього се-
редньовіччя датується 1556 роком. 3а 
даними дослідника Михайла Коссака 
(ЧСВВ) (див. працю «Монастирі Гали-
чини» (передрук праці 1867 р.), монас-
тир у Пітричі, з урочищем Калогерів, 
був відомий у 1558-1582 рр., а знесе-
ний у 1783 році. У 1582 році польський 
король Стефан Баторій своєю грамо-
тою підтверджує перехід чернечої оби-
телі в Пітричі у підпорядкування Геде-
ону Балабану з Крилоса. Ігуменом мо-
настиря був у той час Стефан Грека. 
Він і просив Г. Балабана, щоб той був 
монастиреві «опікуном і родителем». 
Останній погодився перебрати опіку 
над Пітрицьким монастирем.

З архівних документів першої по-
ловини XVII століття відомо, що в Пі-
трицькому монастирі було всього два 
ченці. Тоді ж деякий час у цьому мо-
настирі перебував чернець Теодозій 
(у миру Дмитро Зотик). Він у майбут-
ньому став ігуменом Манявського ски-
ту. І про нього ми дізнаємося із жит-
тєпису Йова Княгиницького. Оскільки 
він прийшов у Скит із Пітрича, саме це 

поселення вважалося місцем його на-
родження. Хоча, зрозуміло, він міг на-
родитися десь неподалік, наприклад, 
у Галичі. Таку думку висловив профе-
сор Микола Кугутяк.

Настоятелем монастиря в Пітри-
чі був у 1711 році ігумен о. Йоакинф, 
який представляв обитель в Уневі 
на соборі. У 1724 році під час ревізії 
монастир у Пітричі віддали галицько-
му катедральному офіціалові Антону 
Седлевичу, а через 50 років приєд-
нали до Крилоського монастиря. Що-
правда, згодом він знову став само-
стійним. Монахи цієї монастирської 
оселі займалися не тільки збиральни-
цтвом, бортництвом, землеробством, 
садівництвом, тваринництвом, але 
й різними ремеслами. 1770 р. рези-
дентом у Пітричі був чернець і духо-
вний учитель о. Василь Слизикевич. 
Звідтіля він був відправлений до Свя-
тоспаського монастиря. До цього він 
проживав також у Крилоському та По-
гонському монастирях. 

У 1783 році згідно з указом Йосифа 
ІІ монастир у Пітричі було закрито. На 
той час у ньому мешкав один чернець 
Дубицький. Повітовий комісар у Гали-
чі Крассон закрив обитель, а ченця 
переселив до Бучача. Хоча, за іншими 
даними, він перебрався до Завалів-
ського монастиря, але той у 1799 р. 
також був закритий. Проти належної 
йому виплати грошової суми в розмі-
рі сто флоринів виступив губернатор 
Й. Бригідо. Тим часом монастирський 
маєток у Пітричі був оцінений у 9320 
флоринів. Крім того, у заставі перебу-
вало ще 7599 флоринів, з яких 250 по-
зичено тисменицькому кагалу. Будівлі 
монастиря були оцінені у 759 фло-
ринів. З продажу деякої нерухомості 
комісар вирахував собі 41 флоринів 
25 крейцарів за обіди.

Про останнього пітрицького монаха 
нам вдалося відшукати наступну ін-
формацію. 

Гликерій Дубицький ЧСВВ (хрес-
не ім’я Григорій; квітень 1738, Вишня, 
Брацлавське воєводство — 7 жовтня 
1813, Краснопуща) — церковний діяч, 
священик-василіянин, педагог, місі-
онер, перший ігумен Дрогобицького 

василіянського монастиря, ігумен Кре-
хівського (1803-1811) і Краснопущан-
ського монастирів (1811-1813).

Монастирські ґрунти та споруди 
монастиря купив за 5500 флоринтів 
ринських Михайло Зайончковський. 
З того часу монастирський комплекс 
перетворився на панський двір. Однак 
під час Першої світової війни він був 
спалений і більше не відновлювався.

Не знаємо, яку назву носив монас-
тир у княжу добу, а в епоху середньо-
віччя він належав до Василіянського 
чину і мав назву Успіння Пресвятої Бо-
городиці. Очевидно, він був філіалом 
однойменного Крилоського монастиря, 
або вони творили одне ціле. Як видно 
з досліджень Б.Томенчука, на Монас-
тирській горі над Дністром був виявле-
ний чималий цвинтар. Ми не виключа-
ємо того, що у княжу добу тут ховали 
монахів, які проживали у Крилосі. 

Тут дозволю собі узагальнити зі-
браний матеріал стосовно того, що 
у Пітричі здавна існувало урочище Ка-
логерів (про нього згадував ще Й. Пе-
ленський). Щоправда він називав його 
«городище ченців т. зв. Калогієрів у Пі-
тричі». Цікаво, що урочище із схожою 
назвою існувало і в Києві біля Виду-
бицького монастиря. З грецької мови 
слово «калогер» перекладається як 
«добрий старець». Так називали ста-
рих за віком монахів. Тому ми переко-
нані, що у княжу добу в Пітричі мешка-
ли монахи із Крилоського монастиря, 
які доживали свого віку. Після смерті їх 
тут же хоронили. З іншого боку Галича 
у давні часи існував ще один монастир 
у Соколі, де, навпаки, проживали мо-
лоді послушники, що готувалися стати 
ченцями. Обидва монастирі, чітко зо-
рієнтовані за лінією захід-схід, твори-
ли чітку вісь із центром у Крилосі. 

В період середніх віків, коли мона-
ше життя в Крилосі занепало, ченці, 
підтримуючи давню традицію, пере-
бралися у Пітрич і заснували тут нову 
обитель. Можна припустити, що перші 
поселенці нового монастиря за дав-
ньокиївською традицією могли меш-
кати у печерах глинистої гори. Але на 
відправи вони й далі ходили до Кри-
лоса. Цікаво, що на руїнах княжого 
Успенського собору вони збудували 
каплицю, у якій продовжували служи-
ти. Оскільки вони, як було сказано, на-
лежали до чину Василіян, то пізніше 
за цією спорудою й закріпилася на-
зва Василія Великого, хоча насправді 
вона б мала називатися Успенською, 
бо стояла на фундаменті літописного 
Успенського собору. Зазначимо, що 
число церков, названих на честь цього 
святого у Галичині, небагато.

Підсумовуючи, мусимо зазначити, 
що Пітрич як монастир, а пізніше посе-
лення (хутір, присілок с. Козини) про-
існував досить тривалий відрізок часу. 
Зараз у Пітричі разом із Козиною меш-
кає 636 жителів, але тут є не так давно 
відреставрована церква св. Дмитрія, 
де парохом о. Богдан Шукост. Дуже не 
хотілося б, щоб присілок Пітрич зник 
тепер, на початку ХХІ століття. Адже 
у державі має бути прийнята програ-
ма порятунку малих сіл. Бо, здається, 
у боротьбі за владу політики забули, 
що така велика проблема у нас існує. 
Відомо, що без минулого немає май-
бутнього. Але у нашому випадку вида-
ється навпаки: у села з таким великим 
минулим, на жаль, майбутнього на го-
ризонті не видно.

Іван ДРАБЧУК, 
співробітник Національного 
заповідника «Давній Галич».

З архівних джерел

Під час освячення відновленого старовинного храму св. Дмитрія в с. Пітрич.

Монастир у Пітричі: 
забута історія
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Церква не мала жодного світла, 
котре можна було б увімкнути. Проте 
кожної неділі ввечері люди, які жили 
на гірській стороні навпроти крихіт-
ної церкви, бачили щось дивовижне. 

Дзвонив церковний дзвін, і вірні про-
ходили шлях у бік гори до храму. Вони 
входили до церкви, а потім раптом 
вона яскраво освітлювалася. Як ви 
думаєте, що ставалося? Люди повинні 

були принести світло із собою — вони 
приносили ліхтарі. Коли парафіяни 
прибували до церкви, то запалювали 
свої ліхтарики і вішали їх навколо свя-
тині на кілочках, встановлених у сті-
нах, щоб світло поширювалося навко-
ло. Якщо б до храму прийшло лише 
кілька людей, то світло було б дуже 
туманним, тому що бракувало б ліхта-
рів. Але коли багато людей приходили 
до церкви, було, звісно, багато світла. 
Після Служби Божої селяни забирали 
свої ліхтарі додому.

У цей час для тих, хто дивився на 
відстані, це було струменем світла, 
котре лилося з церкви та над горами. 
Для багатьох це означа-
ло, що все доб ре. Світло 
Бога було з ними і в них.

Маленька церква сві-
тилася якраз тоді, коли 
люди там були. Саме 
тоді це справді ставало 
церквою. Саме тоді світ-
ло світилося яскраво.

Переклав з англійської мови 
о. Миколай МИКОСОВСЬКИЙ, ЧСВВ

На світлині: церква св. Петра (Італія)

Пані Тетяна — молода, тендітна 
жінка, яка взяла на себе дуже важку 
працю — вишила 14 стацій Хресної 
Дороги для рідного новозбудованого 
храму Вознесіння Господа нашого Ісу-
са Христа.

Вишивка виконана за складними 
схемами, які розподілені на 100 кольо-
рів, тому потрібно бути не просто ви-
шивальницею, а віртуозом своєї спра-
ви, вкласти в роботу не лише вміння, 
а й душу.

Новозбудований храм був освяче-
ний 22 вересня 2013 року, а у жовтні 
того ж року Тетяна Григорук виявила 
бажання вишити Хресну Дорогу і по-
офірувати свій труд на прославу Гос-
пода. Взяти на себе таку відповідаль-
ну роботу і прийняти важливе рішення 
могла тільки людина, наповнена все-
охоплюючою любов’ю до Бога і ближ-
ніх, добротою, милосердям та Духом 
Святим.

Тетянка у дворічному віці, через 
нещасний випадок, перенесла багато 
болю та страждань, кілька разів була 
оперована в опіковому центрі. За її 
одужання боролися лікарі, молило-
ся багато священиків, а також рідні 
та близькі. Бог почув ці щирі молит-
ви. І хтозна, можливо це воля Божа, 
а можливо, ці терпіння та біль, які 
п. Тетяна перенесла в дитинстві, ста-
ли великим бажанням: на полотні гол-
кою і ниткою зобразити муки й страж-
дання Ісуса Христа дорогою на Голго-
фу. Титанічна праця тривала три роки.

Пані Тетяна — дружина і прекрасна 
мати двох чудових діток Маринки та 

Станіслава, яким надзвичайно потріб-
на мамина любов, увага та турбота, 
тому вишивала жінка вечорами, нерід-
ко до опівночі, залишаючи на сон три-
чотири години. Чоловік Володимир 
з розумінням ставився до її задуму, 
а часом навіть допомагав сортувати 
нитки для вишивання наступної стації.

Освячення вишитої Тетяною Хрес-
ної Дороги відбулося 20 листопада 
2016 року. Урочистий обряд доверши-
ли отець-місіонер Любомир Стефа-
нишин, отець-парох Олег Олексюк та 
отець Віталій Луцак.

Зараз неперевершена вишита 
Хресна Дорога знаходиться в нашо-

му храмі. Обрамлений 
у рамки, які виготовили 
майстри з Богородчан, 
цей витвір мистецтва 
випромінює ласку Божу 
і заставляє ще і ще раз 
співпереживати разом 
з Ісусом Його терпіння, 
переосмислити влас-
не життя всіх присутніх 
у храмі.

Парафіяни церкви 
Вознесіння Господа на-
шого Ісуса Христа дяку-
ють Тетяні Григорук за ці 
чудові прекрасні образи, 
зичать їй та родині міц-
ного здоров’я, опіки Ма-
тінки Божої, натхнення 
на нові неперевершені 
талановиті вироби.

Марія КАТРИЧ. 

R R R R R
Парафіяльні громади церков св. 

Миколая та Різдва Христового, а та-
кож спільнота «Матері в молитві» щи-
росердечно вітають свого духовного 
вчителя 

о.-митр. Петра ДИРІВА
з 30-літтям пере-
бування на пара-
фії с. Підгір’я та 
з 20-літтям спо-
движницької праці 
в ім’я служіння Бо-
гові в ступені де-
кана Богородчан-
ського.

Всечесний отче, підносимо до Гос-
пода наші молитви за Вас та Вашу 
родину. Нехай Всемилостивий Бог 
дарує Вам незламне фізичне та духо-
вне здоров’я, наснагу, мудрість, серце 
чисте та смирення на подальші роки 
пастирського служіння. Водночас дя-
куємо за все добро, котрого ми досвід-
чили завдяки Вашій ревній та само-
відданій праці у нашій громаді, за те, 
що впевнено несете духовну місію до 
людських сердець.
Ви нас вчите жити у правді та мирі,
Щоб Бога хвалити колись в небесах.
Спасибі за мир, доброту і любов,
Яку Ви змогли поєднати у пастві,
Аби вона йшла до духовних обнов
І вчилась у прірву гріха не упасти.
Хай Бог Вам подасть  
 найрясніших щедрот,
Здоров’я і сили на скелі Христовій,
Аби Ви єднали вкраїнський народ
У вірі, надії й правдивій любові!

R R R R R

Парафіяни церкви св. Арх. Михаїла 
с. Яблунька Солотвинського деканату 
щиро вітають з днем народження

о. Дмитра ХЕРМАНЧУКА.
Всечесний отче, 
наш добрий духо-
вний вчителю! 
Прийміть від нас 
слова подяки, лю-
бові та низький 
уклін. Заносимо 
до Бога молитви, 
щоб Ваша свяще-

нича дорога була освячена небесним 
сяйвом. Нехай ніколи не пересихає 
джерело Вашої енергії, даючи силу 
й натхнення для подальших нових 
здобутків на Христовій ниві. Просимо 
Господа та Пресвяту Богородицю, щоб 
винагородили Вас і Вашу сім’ю міцним 
здоров’ям, миром, спокоєм на многії 
і благії літа!
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 здоров’я, щастя й сили,
Земної радості й сердечного тепла.

R R R R R

Парафіяни церкви Непорочного За-
чаття Пресвятої Богородиці с. Лукви-
ця Солотвинського деканату вітають 
з днем народження

о. Дмитра ХЕРМАНЧУКА.
Всечесний отче, нехай духовна 

нива Вашого життя щедро колосить-
ся рясним врожаєм! Хай засіяні Вами 
зерна правди, добра й любові дають 
плоди стократ! Хай Господь обдаровує 
міцним здоров’ям, радістю, натхнен-
ням до праці, всіма ласками і щедро-
тами. Дякуємо Вам за молитву і моли-
мось повсякчасно за мудре служіння 
на добро людей і на славу Господню!

Вітаємо!

Притча

Таланти

З великої любові до Бога

Церква на пагорбі
Це історія про одну прекрасну церкву, котра була побудована у най-
вищих горах Швейцарії з великою турботою селянами, які жили не-
подалік. Але було одне, чого вона не мала. Чи можете ви собі уяви-
ти, що це могло бути?

У нашому мальовничому селі Старуня Солотвинського деканату 
живуть чудові, працьовиті люди. Про одну з них, а саме про Тетяну 
Григорук (Луквінську), буде моя розповідь.
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА АКАДЕМІЯ  
ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО

ВПЕРШЕ ГУМАНІТАРНА ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА  
НА ПРИКАРПАТТІ

БОГОСЛОВ’Я, а також історія, соціологія, психологія,  
філософія, право, політологія, релігієзнавство, біблістика,  

етика, педагогіка, іноземні мови…

Приходь 30 березня 2019 року в 11:00  
на День відкритих дверей АКАДЕМІЇ

і переконаєшся, що в нас — НАЙКРАЩЕ!!!

 � 80% викладачів — з дипломами європейських університетів…
 � комфортні сучасні аудиторії, просторі світлі коридори…
 � можливість подальшого навчання за кордоном…
 � унікальна бібліотека, храм святого Йосафата, духовний супровід…
 � затишне кафе, простора їдальня, спортивний зал, безпека…
 � креативне, дружнє, згуртоване студентське товариство…
 � …і ще багато нового, цікавого і корисного…

Не потрібно їхати далеко — приїжджай  
до Івано-Франківська!!!

місто Івано-Франківськ, вул. Софрона Мудрого (Гарбарська), 22

телефони для довідок:  
050 673 10 62, 068 410 32 26, 095 410 10 54
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Оголошення

Жартома про серйозне

Ісусові гори
Ісус на гори виходив,
Щоб там на самоті молитись.
В молитві Бога Він просив,
Щоб волі вчив Отця коритись.

Ісус з собою учнів брав,
Щоб теж молились, щоб чували,
Та часто учнів сон долав
І учні під горою спали.

Виходить на Тавор Ісус,
Щоб на горі тут помолитись,

Щоб тут, подалі від спокус,
Для нас, людей, преобразитись.

Оливна бачила гора,
Як Бог в молитві похилився,
Себе як замість нас карав,
Як з кров’ю піт на землю лився.

І на Голготі, на горі,
Розп’ятий Бог за нас молився,
Щоб кожен бачив блиск Зорі
І Рай щоб знов для нас відкрився.

Богдан СІМКІВ, м. Калуш.

З поетичного блокнота

Неправильно
 � Не може відрізнити літер 
 � Ряд положень  
відрізняється новизною 

 � Відслідкувати 
 � У церкві відслужували  
молебень за упокій 

 � Відстоювати свої права 
 � Відступити назад  

Правильно
 � Не може розрізнити літер
 � Ряд положень  
відзначається новизною

 � Простежити
 � У церкві служили  
молебень за упокій

 � Обстоювати свої права
 � Відступити

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

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

Важко полюбити самих себе. Але інколи, на жаль, певні 
матеріальні блага чи цінності є для нас дорожчими,  
ніж ми самі чи наші близькі.

З цієї нагоди 23 березня в Коломиї 
у Катедральному Соборі Преображен-
ня Христового о 16.00 відбудеться мо-
литва на Вервиці за збереження життя.

Також цього дня о 12.00 год. в с. По-
гоня (Тисменицького р-ну) відбудеться  

зустріч учасників реколекцій пост-
абортного синдрому. 

Опісля присутні помоляться біля 
чудотворної ікони Матері Божої та 
пом’януть невинно вбитих немовлят 
на Алеї ненародженої дитини.

Молитва на вервиці 
за збереження життя
В другу суботу Великого Посту відзначається День пам’яті аборто-
ваних дітей. 




