
Тиша, яка наповнює 
Божою любов’ю
Одним із джерел духовності є 
Реколекційний дім Сестер Слу-
жебниць Непорочної Діви Марії, 
що розташований у м. Надвірна 
Івано-Франківської області. Се-
стра Любомира Надич, відпо-
відальна за реколекції в цьому 
домі, радо розповіла про діяль-
ність сестер.

Створено Брошнів-
Осадський деканат 
УГКЦ
17 березня ц. р. для Брошне-
ва-Осади стало знаковим днем: 
у церкві св. Вознесіння Господньо-
го синкел у справах духовенства 
та священичих родин митрофор-
ний протоієрей доктор Олег Кась-
ків зачитав два декрети, які офіцій-
но засвідчили створення Брошнів-
Осадського деканату УГКЦ та його 
декана — о. Володимира Майку.

23 березня 1919 р.
100 років тому у м. Ходорів наро-
дилася Тарсикія Мацьків, мона-
хиня Згромадження Сестер Слу-
жебниць Непорочної Діви Марії, 
преподобномучениця УГКЦ.

23 березня 2011 р.
Синод єпископів УГКЦ обрав 
Єпископа Святослава Шевчука 
Верховним Архієпископом Ки-
єво-Галицьким, Главою Ук ра-
їнської Греко-Католицької Церк-
ви. 25 березня цей вибір затвер-
див Папа Римський Бенедикт 
XVI. 

25 березня 1944 р.
У печах табору смерті Майданек 
(Польща) був спалений о. Оме-
лян Ковч — український греко-

Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня
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«Сіль — добра; та коли сіль не солона стане, чим її приправите?  
Майте у собі сіль і живіть у мирі між собою!»  (Мр. 10, 50).

Цей тиждень в подіях
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«Перше — професіоналізм. Важливо, щоб лю-
дина була кваліфікована, мала відповідні зна-
ння, а також політичну мудрість. 

Друга річ — порядність. Людина має бути 
чесною, а не круть-верть. Не повинна гово-

рити неправди, не має приховувати своїх  
прибутків. 

І нарешті, третя справа — це патріотизм. Чи ця 
людина справді любить свій народ, свою країну?».

16.05.2014 р.

Принцип  
трьох «П»
від Блаженнішого 
Любомира Гузара,
за яким варто 
обирати 
Президента

Українські святині за кордоном

Храм Успіння Божої  
Матері в Люрді стор. 2

Рік сім’ї

Здорова родина —  
міцна держава стор. 4

Пам’ять

«Над тією хатою  
ангели кружляють» стор. 5

Великопосне

Піст, який буде  
корисний дітям стор. 5

На вибори 
потрібно йти 
з молитвою!

Наступної неділі, 31 бе-
резня, в Україні пройдуть 
чергові вибори Президен-

та України. Але ажіотаж навколо 
цієї події розпочався вже щонай-
менше рік тому. Так, зокрема, по-
літологи охарактеризували прези-
дентські вибори 2019 року як такі, 
що посіли перше місце в історії 
України за шкалою найдорожчої 
рекламної кампанії з боку канди-
датів. 

Беручи до уваги задекларовану 
вартість рекламних послуг з боку 
різних ЗМІ, соціологи підрахували 
видатки кандидатів, що досяга-
ють декількох, а інколи й десятків 
мільйонів гривень, які вони ви-
трачають на політичну агітацію. 
Зрештою навіть кожен пересічний 
громадянин неозброєним оком 
спостерігає, що на вулицях і екра-
нах країни з’являється дедалі 
більше передвиборчої реклами. 
Цю тему ми вже порушували на 
шпальтах нашої газети, проте до-
звольте дещо повторитися. 

Закінчення на стор. 3.

католицький священик-місіонер, іспо-
відник, капелан УГА, громадський діяч, 
патріот, праведник України, блаженний 
священномученик, покровитель душ-
пастирів УГКЦ.

25 березня 1867 р.
В с. Гадинківці Гусятинського райо-
ну Тернопільської області народився 
Григорій Хомишин — єпископ УГКЦ; 
з 19 червня 1904 року — єпископ Ста-
ніславівський, блаженний священно-
мученик. 

25 березня 
Міжнародний день пам’яті жертв раб-
ства та трансатлантичної работоргів-
лі.

26 березня 
День Національної гвардії України.
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Збудований у 1982 році на пожерт-
ви українських емігрантів, він є симво-
лом перемоги християнської України 
над радянським режимом і яскравим 
проявом широкої солідарності та єд-
ності українців у вільному світі.

Ініціатором побудови українсько-
го храму в Люрді був патріарх Йосиф 
Сліпий, який відвідав Люрд. Священик 
Василь Прийма із села Бачів Львів-
ської області доклав найбільше зусиль 
до побудови храму. В цій роботі йому 
допомагали о. Павло Когут з Маквіле-
ру, о. Ярослав Салєвич з Ліону та інші 
священики.

В той час, коли о. Василь Прийма 
розсилав листи, їздив особисто та за-
кликав українців діаспори складати 
пожертви для побудови храму, УГКЦ 
в Україні була в підпіллі, тому її вірні не 
мали можливості приєднатися до цієї 
збірки коштів, але їх тиха жертва була 
голосом, який промовляв найголосні-
ше! Вони почали приїжджати до Люрду 
вже після виходу УГКЦ з підпілля.

Українці діаспори з радістю від-
повіли на заклики о. Василя Прийми 
стосовно збору пожертв на будівни-
цтво храму. Український архітектор 
Мирослав Німців безкоштовно роз-
робив проект храму. Професор ака-
демії прикладних мистецтв з Кракова 
Юрій Новосільський розписав храм, 
а митець Петро Холодний вигото-
вив іконостас. Урочисте освячення 

храму відбулося в суботу, 28 серпня 
1982 року. 

Сестри Служебниці Непорочної 
Діви Марії, які служать при храмі, що-
дня моляться Утреню, співають Служ-
бу Божу, супроводжують прочан по 
святих місцях та музеях Люрду, а та-
кож під час міжнародної Вервиці.

При церкві відкрито дім паломника 
і у 2018 році сестри Служебниці з Про-
вінції Співстраждання Матері Божої 
в Україні активно долучилися до слу-
жіння в ньому. Окрім мирян, вони при-
ймають також єпископів та священиків.

За сприяння Владики Бориса Гу-
дзяка з 11 по 18 березня 2018 року на 
конференції французьких єпископів 
при українському храмі Успіння Божої 
Матері у Люрді вперше відбувся пле-
нер українських іконописців та вистав-
ка сучасних українських ікон.

Минулого 2018 року новоствореній 
у жовтні 2016 р. громаді УГКЦ в м. Мар-
селі було подаровано престіл від УГКЦ 
в Люрді, а в неділю, 7 жовтня, владика 
Борис Гудзяк у каплиці св. Івана Хрис-
тителя здійснив чин освячення нового 

престолу у присутності духовенства  
та мирян.

У 2018 році душпастирську опіку 
прочанам в Люрді почергово надавали 
священики Єпархії святого Володими-
ра Великого у Парижі, а в цьому році 
для служіння прочанам при нашому 
храмі призначено о. Романа Остап’юка.

Крім цього, щороку в травні у Люр-
ді відбувається міжнародна проща 
військовослужбовців, у якій беруть 
участь також військові з України. Їх 
супроводжують єпископ та священи-
ки. А в кінці жовтня проходить націо-
нальна проща українців, в якій беруть 
участь вірні УГКЦ зі священиками. 
Інформацію щодо дати національної 
прощі в цьому році дивіться на сайті 
єпархії: ugcc.fr

Храм Успіння Божої Матері східно-
го обряду в Люрді — єдиний духовний 
центр українського народу. В ньому 
відбуваються богослужіння, тут можна 
сповідатися, отримати Святі Тайни хре-
щення, миропомазання, єлеопомазан-
ня та шлюбу не лише українським про-
чанам, але також представникам інших 
національностей, що відвідують Люрд.

2019 рік проголошений у Люрді ро-
ком святої Бернадети, якій вісімнад-
цять разів об’являлася Мати Божа. 
Мільйони прочан з усього світу при-
бувають до Люрду для того, щоб від-
відати місце об’явлення та омитися 
у святій воді, в якій відбулося багато 
зцілень. 

Запрошуємо відвідати Люрд і наш 
український храм Успіння Матері Бо-
жої, а також завітати до павільйону 
пам’яті й пошани жертводавців при 
церкві.

о. Герман НИЧАК, ЧСВВ.

До Брошнів-Осадського декана-
ту УГКЦ відтепер входять загалом 13 
церков: Святого Вознесіння Господ-
нього (Брошнів-Осада), св. Параскеви 
(с. Брошнів), Благовіщення Пречистої 
Діви Марії (с. Креховичі), св. Василія 
Великого (с. Кадобна), Собору Пресвя-
тої Богородиці (с. Вербівка), св. Василія 
Великого (с. Петранка Горішня), Різдва 
Пресвятої Богородиці (с. Петранка До-
лішня), Введення в храм Пресвятої 
Богородиці (с. Сваричів), Різдва Пре-
святої Діви Марії (с. Берлоги), Непо-
рочного Зачаття Пречистої Діви Марії 
(с. Топільське), Успіння Пресвятої Діви 
Марії (с. Рівня), Св. Архистратига Ми-
хаїла (с. Камінь), Воздвиження Чесного 
Хреста (с. Слобода-Рівнянська). 

Що ж сприяло створенню нової 
структурної одиниці Івано-Франків-
ської Митрополії? Насамперед те, що 
Українська Греко-Католицька Церква 
активно розвивається. У суспільному 
й громадському житті УГКЦ обстоює 
право українського народу на свою 
незалежну соборну державу та ста-
новлення в ній зрілого громадянського 

суспільства. Священики вже давно не 
обмежують свою діяльність, здійсню-
ючи головні церковні обряди, а часто 
долучаються і навіть стають ініціато-
рами різних проектів суспільного жит-
тя громад. Вони пропагують створен-
ня благодійних фондів, проводять ак-
ції, у яких головною темою є Господня 
любов. 

З нагоди визначної події отець Олег 
Каськів привітав настоятеля храму де-
кана о. Володимира Майку і побажав 

ревно виконувати важливу й нелегку 
місію служіння Богові.

Щирі привітання і побажання от-
цю-декану Володимиру висловили 
о.-сотрудник церкви Св. Вознесіння 
Господнього Олег Ангельчук, селищ-
ний голова Брошнів-Осадської ОТГ 
Назарій Іванів, старший брат, депутат 
селищної ради ОТГ Тарас Манорик, 
члени БО «Серце Марії», представни-
ки братства і сестринства, спільноти 
«Матерів у молитві», хорів, закладів 
дошкільної освіти, вихованці неділь-
ної школи. Дякували отцю-декану 
за самовіддану працю і служіння, за 
щиру молитву і благословення, за те, 
що зробив життя парафії активним 
і цікавим.

Отець-декан Володимир, у свою 
чергу, висловив подяку Митрополиту 
Володимиру Війтишину за те, що дові-
рив очолити новостворений Брошнів-
Осадський деканат. Також подякував 
парафіянам за духовно піднесену ат-
мосферу, отцю Зеновію Божику — за 
те, що започаткував цю парафіяльну 
громаду. До слова, на цей час паро-
хія у Брошневі-Осаді загалом налічує 
біля п’яти тисяч вірян, серед яких у се-
редньому 700 осіб є практикуючі. 

…Свято у новоствореній деканаль-
ній церкві було сповнене теплом сер-
дець всіх вірян, які прийшли того дня 
до Божого храму Св. Вознесіння Гос-
поднього. 

Зеновія ГОДОВАНЕЦЬ.

Українські святині за кордоном

З життя Архієпархії

Неділя 17 березня ц. р. для Брошнева-Осади стала знаковою: піс-
ля Святої Літургії у храмі Святого Вознесіння Господнього УГКЦ по-
важний гість парафії синкел у справах духовенства та священичих 
родин митрофорний протоієрей доктор Олег Каськів зачитав два 
декрети — документи, які офіційно засвідчили створення Брошнів-
Осадського деканату УГКЦ та його декана — о. Володимира Майку, 
котрий впродовж останніх 15 років доносить Боже слово до парафі-
ян селища. Декрет підписаний Архієпископом і Митрополитом Іва-
но-Франківським Кир Володимиром Війтишиним.

Храм Успіння Божої Матері в Люрді
Золотоверхий храм Успіння Божої Матері, історія якого тісно пов’язана з особою о. Василя Прийми, зна-
ходиться в Люрді (Франція) на вулиці України. Сама назва вулиці є свідченням прихильності з боку фран-
цузької влади до українців в період будівництва храму. Він привертає увагу паломників з різних країн та 
різних національностей, які з великим зацікавленням відвідують цей храм як групами, так і особисто.

Українські військові прочани в Люрді з єпископом Михаїлом Колтуном 
з нагоди Міжнародної прощі військових 2015 року.

Створено Брошнів-Осадський деканат УГКЦ
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Закінчення.  
Початок на стор. 1.

Як розібратися україн-
ському виборцю, звідкіля 
черпати правдиву інфор-
мацію? Як не крути, але 
все-таки найбільше ін-
формації виборець отри-
мує з рекламних носіїв. 
І тут слід пам’ятати, що 
згідно із Законом Укра-
їни «Про рекламу», ін-
формація такого типу 
в ЗМІ має маркуватися 
зрозумілим для ауди-
торії чином і словами: 
«Реклама» чи «На пра-
вах реклами». Водночас 
включати політичну ре-
кламу до інформаційних 
програм чітко заборо-
нено Законом України «Про вибори 
президента України». Беручи до уваги 
вищесказане, можемо зауважити, що 
українські ЗМІ почали дедалі більше 
вишукувати щось, що є посередині між 
рекламою та «джинсою» (замовний 
матеріал з прихованою рекламою). 
Таким чином одержувач інформації, 
обираючи назви рубрик на зразок «Но-
вини компаній», «Актуально», «Точка 
зору», «Вплив», «Факт», «Регіони» та 
інші, нерідко навіть і не підозрює, що 
він на гачку пропаганди… 

Щоб захистити себе від такого роду 
маніпуляції, важливо порівнювати та 
логічно аналізувати багато різних дже-
рел інформації. А ще вкрай важливо 
українському глядачу, читачу або слу-
хачу знати, кому належить те чи інше 
медіа. Адже в багатьох випадках саме 
від власника ЗМІ, а не від журналіста, 
залежить спрямованість інформації. 
І хоч Закон про вибори гарантує рів-
ність прав і можливостей під час ви-
борчих перегонів, але на практиці, на 
жаль, гарантована рівність вимірюєть-
ся фінансовими можливостями або 
більшим володінням ЗМІ.

Варто зазначити, що в багатьох єв-
ропейських країнах платна політична 
реклама заборонена як на радіо, так 
і на телебаченні. У Франції та Бельгії 
замість політичної телевізійної рекла-
ми кандидати під час передвиборчих 
кампаній мають право на рівний без-
оплатний ефірний час. А от у Велико-
британії будь-яка платна політична 
реклама заборонена і ця заборона 
поширюється не лише на політич-
них кандидатів і партії, але й на всю 
рекламу, яка може вплинути на сус-
пільну думку. На відміну від Європи, 
у Канаді платна політична реклама 
дозволена, але регулюється певним 
чином. Головний телерадіомовний 
регулятор — Канадська комісія з пи-
тань телерадіокомунікацій зобов’язує 
компанії надавати ефірний час на 
рівних умовах. Якщо партія отримала 
безкоштовну або платну рекламу, то 
усім її конкурентам мають надатися 
такі ж можливості. Принцип рівності 
розповсюджується на цінову політику, 
час, хронометраж та графік виходу. 
А в Сполучених Штатах Америки вся 
політична реклама повинна включати 

інформацію про те, хто за неї запла-
тив.

У наших реаліях, окрім вищезазна-
ченого, українському виборцю варто 
звернути увагу ще й на інші маніпу-
ляції, зокрема на ті, які використову-
ються при оприлюдненні «фахових» 
соціальних досліджень стосовно про-
хідності того чи іншого кандидата. По-
ширенням фейкових результатів соц-
опитувань практично ще задовго до 
виборів намагаються викреслити ряд 
кандидатів із перегонів, нав’язуючи 
виборцю таке переконання: навіщо 
буду губити мій голос на того, хто і так 
не пройде, навіть якщо він мені і най-
більше імпонує?..

Вважаю, що саме від цієї категорії 
виборців може найбільше залежати 
завтрашній вибір. А рецепт від такого 
роду маніпуляцій полягатиме в декіль-
кох кроках:

• молитися до Духа Святого за про-
свіщення власного розуму та розумін-
ня, за кого віддаю мій голос для добра 
моєї країни;

• аналізую якомога більше незалеж-
них між собою інформаційних джерел 

стосовно того чи іншого кандидата та 
враховую, хто стоїть за тим чи іншим 
ЗМІ;

• зробивши перше та друге, обираю 
«мого кандидата», досліджуючи його 
минуле, його моральні й професійні 
якості та його передвиборчу програму, 
не піддаючись на маніпуляції соцопи-
тувань стовно того прохідний він чи ні.

І насамкінець, кожен свідомий і від-
повідальний громадянин не пови-
нен піддаватися нашіптуванням на 
кшталт, «чи варто взагалі йти голосу-
вати», адже, мовляв «там і без мене 
вже все вирішили». Я особисто більш 
ніж переконаний, що якби це насправ-
ді було саме так, то ніхто б нас не пе-
реконував, що кандидат «А» кращий, 
ніж кандидат «Б». Ні, вибір – за нами. 
І за цей вибір ми повинні нести відпо-
відальність, вимагаючи такої ж відпо-
відальності від того, кому віддадуть 
свій голос більшість українців. «Бо що 
тільки людина посіє, те саме й по-
жне» (Гал. 6:7). Коли ми «сіємо» про-
даний голос, то відповідно й «пожне-
мо» таку владу, яка достойна нас...

Нехтувати своїм правом вибору 
або продавати свій голос — безвідпо-
відальність перед державою, перед 
народом, який заплатив і далі пла-
тить дуже високу ціну за шанс змінити 
 країну. 

Віруючі громадяни супроводжують 
підготовку і сам день виборів щирою 
молитвою. Така молитва є водночас 
як проханням про благословення моєї 
країни, так і зверненням до Духа Свя-
того про просвіщення власного розу-
му, і просто порученням мого суспіль-
ства Божій волі. 

У цей передвиборчий період було 
проведено чимало соціологічних опи-
тувань, які стосувалися різних аспек-
тів політичного життя. За рядом з них, 
як зазначалося вище, було приховано 
чимало пропагандистських трюків… 
Але здається, що ніхто ще не доду-
мався запитати у виборців, чи моли-
лися вони за добрий вибір? 

Духу Святий, просвіти наш розум, 
допоможи нам у виборі, дай кожно-
му українцю зрозуміти, що саме його 
голос може бути вирішальним. Боже, 
навчи нас ні дешево, ні дорого не про-
давати свою совість! Боже, благосло-
ви Україну!

о. Іван СТЕФУРАК,
головний редактор.

Коли я переступила поріг італій-
ської квартири, то у вітальні побачила 
вже старшу жінку з дивним виразом 
обличчя, який спершу налякав. Це 
було моє перше знайомство з Габрі-
еллою. Їй тоді було близько 50-ти ро-
ків. Її батьки вже давно померли і нею 
вдень опікувались італійські соціальні 
служби, а от на ніч шукали студентку, 
яка б просто ночувала в сусідній кім-
наті. Це був день, коли я вперше по-
бачила людину з синдромом Дауна 
і відкрила для себе ще один світ. 

В Україні, здавалось, таких людей 
немає. Це в Європі їх видно всюди: 
«сонячні діти» відвідують звичай-
ні школи, вже дорослими працюють 
в офісах, адже вони можуть чудово 
виконувати певний тип роботи. Вони 
відпочивають на морі, подорожують 
по світу, живуть повноцінним життям. 
Я прожила разом з Габріеллою два 
роки, які стали незабутніми. Вона ті-

шилась, як дитина, дрібним подарун-
кам, капризувала, коли на вечерю 
були овочі, а не її улюблена піца. А ве-
чорами просила, щоб з нею потанцю-
вати чи поспівати. Це особливі люди, 
які просто приносять в наше життя 
сонце.

На жаль, у нас я не бачу «соняч-
них діток» ні в школах, ні на дитячих 
майданчиках, ні в церкві. Вони є, але 
чомусь сховані. Адже наша держава 
не готова до таких дітей. Недостатньо 
просто відзначати День «сонячних ді-
тей» та одноразово з нагоди «свята» 
виділити якусь матеріальну допомогу 
чи подарунки. Ми повинні зрозумі-
ти, що ці діти є подарунком для нас, 
і прийнявши їх в наше суспільство як 
повноцінних членів, ми тільки будемо 
у виграші, ставши добрішими, людя-
нішими та по-справжньому європей-
цями. 

Віра БІЛА.

Колонка редактора

Особливі діти

На вибори потрібно  
йти з молитвою!

Дитина, яка дарує сонце
21 березня в усьому світі відзначають День «сонячних дітей». Світ 
вдягає різні шкарпетки на знак підтримки людей із синдромом Дауна.
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«Тільки ті народи могутні і здо-
рові, в яких здорова християн-
ська родина».

(Митрополит  
Андрей Шептицький).

2019 рік для кожного українця є 
особливо важливим: його проголо-
шено Роком сім’ї з огляду на сучасні 
виклики, з якими зустрічаються наші 
українські родини, і з огляду на сучасні 
атаки, спрямовані проти інституції сім’ї 
та подружжя як союзу чоловіка і жінки. 

Сьогодні можна спостерігати такий 
парадокс: багато людей говорять про 
любов до рідної землі і тих, хто на ній 
проживає, про різноманітні патріотич-
но-національні цінності, які необхід-
но плекати. Демонструють це своєю 
участю у різноманітних національних 
заходах та святкуваннях, ношенням 
вишиванок, співанням українських па-
тріотичних пісень, поборюванням і кри-
тикою всього, що є «не-українським». 
Однак, дуже часто ті самі люди — чи то 
прості громадяни, чи великі посадовці, 
«вчителі», «законотворці»-депутати — 
схвалюють, пропагують, узаконюють 
сумнівні речі, які противляться здоровій 
християнській родині, основаній Богом 
і створеній з одного чоловіка та однієї 
жінки. Незважаючи на неймовірний тиск 
сучасної модної «гендерної ідеології», 
християнська позиція є більш ніж оче-
видною: щоб була міцна наша держа-
ва Україна, ми повинні піклуватися про 
творення здорових християнських ро-
дин, які були б благословенні Господом 
і рідними батьками для родинного до-
бра та для продовження українського 
роду. Це піклування про родинні ціннос-
ті повинне бути у всіх сферах: на це має 
бути спрямована державна сімейна по-
літика, цього не має права занедбати 
церковна спільнота, на основі цих цін-
ностей повинна ґрунтуватися виховна 
система у школі і, звичайно, необхідний 
добрий приклад рідних батьків.

Тому, протягом цього Року сім’ї ми 
покликані відсвіжити у свідомості на-
шого народу відвічну істину про те, що 
«Господь Бог благословляє подружню 
любов і обдаровує її жертовністю та 
плідністю. Вона єднає двох — чоловіка 
і жінку — в одне ціле, яке людина не 
може роз’єднати: «Що, отже, Бог по-
лучив, людина хай не розлучає» (Кате-
хизм «Христос — наша Пасха», №857). 
І, як дбайливі громадяни своєї рідної, 
Богом даної Батьківщини України, які 
переживають за вибір доброго Пре-
зидента, за добрих депутатів-законо-
творців, за чесні вибори, ми покликані 
турбуватися, щоб їхні погляди у сфері 
сімейних цінностей не перечили Бого-
ві, Його святому задумові для продо-
вження людського роду, і щоб вони не 
ухвалювали законів, які б противилися 
родині — союзові чоловіка і жінки. 

Сімейна державна 
політика — для збереження 
нації!

Державна політика повинна бути 
скерована на розбудову нації. Історія 
показує, що вороги нашого народу 
в різні періоди минулого століття ста-
ралися при кожній нагоді знищувати 
наших людей. Так, згідно з різними ста-
тистичними даними, у Першій світовій 
війні (1914-1917) загинуло 3,5 міль-
йони наших співвітчизників; в часи 
інтервенції більшовицької Росії, черво-

ного терору та голоду (1917-1923) за-
гинуло 6,5 мільйонів; від Голодомору 
в 1932-1933 роках померло понад 6 
мільйонів українців; в часі «Великого 
Терору» (1937-1938) було закатовано 
понад 800 тисяч осіб; у Другій світо-
вій війні (1939-1945) загинуло майже 9 
мільйонів земляків; від голоду 1946-
1947 років померло 800 тисяч людей; 
від 1936 по 1952 рр. відбувалися при-
мусові депортації нашого народу — 
понад 800 тисяч; за 27 років Незалеж-
ності населення України скоротилося 
більше ніж на 10 мільйонів осіб. 

Тому державна політика покликана 
захищати інститут сім’ї та сімейних 
цінностей, створювати відповідне за-
конодавство та, можливо, створити 
відповідні центри в міських та облас-
них адміністраціях, які б піклувалися 
такими питаннями. Ці питання обгово-
рювалися 2 березня у Києві на IV Всеу-
країнському форумі сім’ї у присутності 
представників державної влади, полі-
тиків та духовенства. А то якось див-
но виглядає, що у нашій державі під-
тримується й пропагується так зване 
«ґендерне» питання, а питання сімей-
них цінностей починає відходити на 
задній план. Чи наші «законо творці» 
свідомі своєї відповідальності перед 
Богом і перед майбутніми поколіннями 
українського народу за сумні наслідки, 
які можуть настати через тепер «про-
сунуті» чи проголосовані диявольські 
антиродинні закони? 

Церковна спільнота — 
за родину!

Саме Церква, як спільнота вірних 
Христових учнів, покликана нагаду-
вати всім правди, об’явлені Господом 
для добра людини і спасіння людських 
душ, для пізнання правди про Бога 
і про людину, яка є людською особою 
вже від моменту зачаття (а не від мо-
менту народження), і її життя є недо-
торкане. Церква незмінно вчить, що 
Господь «сотворив людину на свій об-
раз; на Божий образ сотворив її; чоло-
віком і жінкою сотворив їх» (Бут. 1, 27), 
а також «благословив їх [Бог] і сказав 
їм: «Будьте плідні й множтеся і напо-
вняйте землю та підпорядковуйте 
її собі» (Бут. 1, 28). Ця істина є вічна 
і Церква повинна її проповідувати, на-
віть коли прийдеться за цю істину від-
дати життя. Бо якщо колись християни 
віддавали своє життя за вірність Хрис-

тові, ставали мучениками, то сьогодні 
також можуть стати «сучасними муче-
никами» за вірність вченню Христа про 
родину, сміливо відкидаючи різнома-
нітні вчення і теорії, що противляться 
здоровому глузду та Божому законові. 

Чи наше духовенство — єпископи, 
священики, монахи і монахині, як і ві-
рні нашої Церкви свідомі того, що ці 
правди віри про людину і про родину 
ми повинні проголошувати без страху 
і не мовчати на гріх, бо таким чином 
можемо стати співучасниками зла?

Школа — спільнота 
пізнання правди!

Школа заснована для того, щоб на-
вчати і виховувати людину. Вчитель 
покликаний відкривати дитині світ 
і все сотворене Богом. Перші миті ви-
ховання, звичайно, належать батькам. 
Але одним із сучасних викликів для 
школи є введення елементів ґендер-
ної ідеології, тобто вчення про людину 
і про родину, яке розхитує підвалини 
здорового наукового вчення та здоро-
вого глузду. Прикриваючись ідеєю рів-
ності між чоловіком та жінкою, згадана 
ідеологія придумує і вводить в голо-
ви людей новий термін «ґендер», що 
говорить про стать, але має на увазі 
«соціальну стать». Таких статей, згід-
но з цією теорією, може бути десят-
ки й сотні, а не просто дві — «чоло-
вік» і «жінка», як це йде від природи 
і в чому ані люди, ані наука ніколи не 
сумнівалися. І згідно з таким вченням, 
кожна особа має такий «ґендер» чи 
таку «стать», яку хоче мати і яку може 
собі вибрати. Через різноманітні шля-
хи, хитрощі і схеми ця ідеологія, спря-
мована на ослаблення християнських 
основ вчення про людину і родину, 
проникла в систему освіти і в багатьох 
країнах світу вже псує голови дітям. 
Так дітям молодших класів поясню-
ють, що вони у майбутньому можуть 
вибрати собі такий тип сім’ї, який їм 
більше до вподоби: хлопчик-дівчинка, 
хлопчик-хлопчик чи дівчинка-дівчинка. 

Чи можемо ми сподіватися, що наші 
українські вчителі зуміють цьому про-
тистояти і не стануть «проповідника-
ми» диявольських штучок?

Все починається з родини!
Звичайно, все починається з роди-

ни. Саме приклад батьків, їх взаємної 
любові й поваги один до одного є по-

чатковим фактором, що формує осо-
бистість кожної людини, християнина 
і громадянина нашої держави. Гово-
рячи про обов’язки батька у родині, 
слушно наголошують, що головним 
є — любити маму. Саме родина для ді-
тей покликана стати міцним захистом 
від всякого існуючого зла у світі. Саме 
батьки, які дали життя дитині, покли-
кані бути добрими батьками — вміло 
поєднувати фізичне й духовне батьків-
ство і материнство. Багато дітей рос-
туть сиротами при живих батьках. Час-
то батьківство чи материнство тракту-
ється як здатність зачати, виносити і, 
в кращому випадку, народити здоро-
ву дитинку. Кажу, у кращому випадку, 
тому що часто сьогодні говориться про 
так звану «небажану вагітність», коли 
зачату людину вбивають чи дозволя-
ють це робити рідні мама і тато, або ж 
родини чи знайомі. І за часи незалеж-
ності таким способом (через аборт) 
«щирими українцями» було вбито 
таку кількість людей, яку можна при-
рівняти до половини населення нашої 
держави. Ну, гаразд, дитинка вижила, 
а що далі? Саме молоді люди, хлоп-
ці й дівчата, які мають намір створити 
родинний затишок, повинні усвідомити 
незамінну істину: чоловік і жінка «двоє 
стають одним» цілим і їх ніхто не має 
права роз’єднувати, бо їх з’єднав сам 
Господь. Ця єдність повинна дати пло-
ди — саме діти є плодом їх любові, 
тому ніколи подружжя не повинні бути 
закритими на зачаття і народження Бо-
гом даних діточок. Саме ті батьки, які 
стараються дати життя і виховати по-
християнськи своїх діточок, є тими, які 
на ділі показують свою любов до Бать-
ківщини, є її правдивими патріотами.

Дорогі браття і сестри! Сьогодні ди-
явол веде дуже активну боротьбу про-
ти інституції родини, бажаючи різними 
способами ослабити її підвалини від 
початку і до кінця. Що ж ми можемо 
зробити для того, аби протистояти цій 
війні? Молитися за родини, молити-
ся в родині, піклуватися, щоб молоді 
люди відповідально готувалися до 
створення родини, щоб постійно звер-
талися до джерела сили і витривалос-
ті у родині — до Господа Бога, а це 
означає не опускали щоденної молит-
ви і недільної Служби Божої. Господи, 
благослови наші християнські родини.

о. Йосафат БОЙКО, ВС.

Рік сім’ї

Здорова родина — міцна держава
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«Над тією хатою ангели літають», — 
так говорили перемишлянські парафі-
яни про скромний будинок сім’ї Ковчів. 
Це був винятковий дім, в якому, окрім 
6-ти дітей отця, завжди знаходилось 
місце для дітей-сиріт та всіх потребую-
чих. Члени родини Ковчів настільки при-
свячували себе потребуючим, що іноді, 
здавалося, занедбували свої власні 
потреби. І саме це бажання допомогти 
ближньому штовхало звичайного отця 
щоразу на нові та геройські вчинки, які 
згодом призвели до ув’язнення та муче-
ницької смерті у концтаборі фашистів.

«Це було десь у першій половині 
вересня 1943 року. Я працював тоді 
при кухні на третьому полі і побачив 
в’язня, що з трудом пхав, повно на-
ладовані каменями, тачки. Був босий, 
без шапки, без маринарки, тільки в со-
рочці та в штанах. Це був новоприбу-
лий, бо лице і ноги були неопалені. На 

правій штанці — свіжо-нашитий номер 
і на червоному трикутнику видніла 
буква — ознака державної приналеж-
ності — «P» (польська). Тяжкі тачки 
змучили в’язня і він пристанув, щоб 
дещо відпочити. Тоді я наблизився до 
новоприбулого і запитав, хто він і звід-
кіля приїхав. Виявилося, що цим ново-
прибулим був Омелян Ковч, парох Пе-
ремишлян», — так пригадує перші дні 

перебування в пекельному концтаборі 
Майданек отця Еміліана Ковча в’язень 
Микола Зацухний, але писав він це 
вже багато років після тих подій.

Його в’язничний номер був — 2399. 
Священик перебував, як і всі в’язні, 
у жахливих умовах, у 14-му бараці 3-го 
поля, поруч жили від 300 до 700 аре-
штованих, переважно євреїв. Поль-
ський наглядач старався не помічати, 
як отець сповідав і причащав людей.

«Якщо я не буду тут, хто допоможе 
цим людям перейти усі страждання? 
Вони б пішли у вічність з усіма своїми 
гріхами й у глибокій зневірі, що допро-

ваджує до пекла. Тепер вони йдуть 
на смерть із піднятими головами, за-
лишаючи свої гріхи позаду себе, і так 
вони переходять міст вічності», — пи-
сав отець Еміліан своїм дітям, які за-
лишились сиротами.

Музей у Майданеку підтверджує, що 
в документальних матеріалах їхнього 
архіву є такі дані про в’язня: «Ковч Емі-
ліан, 20.8.1884 р.н., був в’язнем табору 
і помер 25.03.1944 р. Із записів в доку-
ментах можна сказати, що причиною 
смерті була серцева недостатність 
у зв’язку із флегмоною правої ноги. Ін-
шими даними про в’язня не оперуємо».

Про отця Омеляна широкий світ до-
відався нещодавно, коли Папа Іван-
Павло ІІ, колишній професор Люб-
лінського католицького університету, 
проголосив його блаженним мучени-
ком. А в 1970-х роках, коли родина 
о. Омеляна Ковча хотіла щось дові-
датися про його перебування в конц-
таборі, в бюро Музею-пам’ятника му-
чеництва «Майданека» отримала ко-
ротку відповідь, що там не було ніяких 
українців, ані священиків. 

9 вересня 1999 р. Єврейською Ра-
дою України йому присвоєно звання 
«Праведник України».

«Тут я бачу Бога — Бога, який од-
наковий для всіх нас, незалежно від 
наших релігійних відмінностей», — 
такі слова отця Еміліана Ковча напи-
сані на меморіальній таблиці в музеї 
в Майданеку. У Любліні встановили 
пам’ятник «пароху Майданека» — 
отцю Еміліану Ковчу.

Підготувала Юлія БОЄЧКО.

Останнім часом все частіше серед 
священиків лунає думка про те, що по-
трібно не тільки не їсти м’яса, але й не 
«їсти печінки» інших людей. Все біль-
ше наголошується на тому, що важли-
во в піст звертати нашу увагу на якість 
нашого духовного життя, а не тільки 
на те, що є в нашій тарілці. 

Але як можуть постити діти? Перш 
за все перед початком посту батьки 
повинні розмовляти з дітьми, пояснив-
ши, в який період вступають усі вірую-
чі: «Подумай, любий мій (дорога моя), 
що особливого в цей період ти б хотів 
зробити для Христа. Подумай і виріши 
сам, що ти принесеш Христу? Що ти 
зробиш для Нього? Від чого ти можеш 
відмовитися? Як ти можеш себе ви-
правити? Із чим ти по-справжньому 
спробуєш упоратися у своєму житті, 
щоб зрозуміти, що ти дійсно робиш за-
ради Бога?». 

Звичайно, організм, який росте, по-
требує всіх необхідних мікроелемен-
тів, які знаходяться як у м’ясі, так і в ін-
ших продуктах тваринного походжен-
ня. Тому збалансоване харчування є 
запорукою здорового росту дитини. 
Але давайте зізнаємось собі, чи на-
справді наші діти мають збалансова-
не харчування. Так, мами роблять все 
можливе, щоб на стіл дітей потрапля-
ла якісна їжа. Однак, наші діти великий 
проміжок часу перебувають поза до-

мом, тому різного роду «снеки» пере-
повнюють їх раціон. А солодощі, якими 
так щиро пригощають друзі та рідні? 
Звідси випливає перше правило:

1. В піст (окрім неділі) відмовляє-
мось від солодкого!

Наступне. Кожна мама знає та нічо-
го не може вдіяти із залежністю дітей 
від ґаджетів. Повністю заборонити їх 
та виключити з життя наших нащад-
ків ми не можемо, адже вони ростуть 
в світі новітніх інформаційних техно-
логій. І сьогодні дворічна дитина вміє 
користуватись смартфоном, чого не 
зроблять вже люди похилого віку. Про 
шкідливість надмірного засиджування 

перед екранами комп’ютерів і планше-
тів вже й так говориться багато. Отож, 
наступне правило:

2. В піст скорочуємо дозволений 
час ігор на ґаджетах.

Вищеперераховані моменти, на-
певне, є присутні чи не у кожній сім’ї. 
Але кожні батьки мають і свої особли-
ві правила, які можна застосовувати 
під час посту. Яка ж користь з такого 
«не м’ясного посту»: перш за все діти 
у свій спосіб готуються до Велико-
дня, жертвуючи тим, до чого дуже 
прив’язані. По-друге, вони доросліша-
ють, отримуючи ще одне «ні», розу-
міють, що в житті потрібно від чогось 

відмовлятись заради того, кого любиш 
чи поважаєш.

Отож, які ще види посту можна 
впроваджувати у вашому домі, котрі 
стали б корисними як для здоров’я 
тіла так душі ваших малюків?

3. Читаємо вперше чи перечитуємо 
дитячу Біблію, пригадуючи уривки зі 
Святого Письма, в якому Ісуса зрадив 
його учень Юда та Його було розіп’ято. 
Таким чином, дитина більше розуміє, 
чому дорослі постять.

4. Дітям, на мою думку, не можна за-
бороняти веселитись та бавитись. Але 
от шумні ігри, до прикладу, в п’ятницю 
можна замінити спокійнішими — на-
стільними. 

5. В середу та п’ятницю, особливі 
дні посту, варто було б зробити якусь 
добру справу.

6. В піст намагатись не сваритись 
та не битись з братами й сестрами.

7. В піст пильніше дотримуватись 
правила молитись ввечері та зранку. 

8. Говорити неправду — це гріх, але 
в піст не потрібно цього робити тим 
більше!

9. В піст проводити більше часу з ді-
тьми, бажано на відкритому повітрі, 
подалі від телевізорів, телефонів, від 
яких залежні також і дорослі! 

10. В піст діти повинні чути сло-
во «люблю» ще частіше, ніж в інші 
дні року! Адже Господь — це Любов, 
і саме заради любові до нас Він прой-
шов хресну дорогу та помер на хресті.

Запроваджуючи якісь правила чи 
заборони, батьки мають пояснити ди-
тині, що піст — це ніяке не покаран-
ня, а період, коли Господь випробовує 
нашу силу волі. І лише найвитриваліші 
отримують свою винагороду — з ра-
дістю зустрінуть Воскресіння.

Віра БІЛА.

Пам’ять

«Над тією хатою ангели кружляють»

Великопосне

Ця фраза одразу ідентифікує тільки з од-
нією людину, чия постать дотепер вражає 
своєю силою духу та самопожертви. Бла-
женний священномученик Омелян Ковч є 
покровителем душпастирів УГКЦ. І саме 
цього року випов нюється 135 років з дня 
народження блаженного та 75 років з часу 
його мученицької смерті в нацистському 
концтаборі «Майданек». Священика УГКЦ 
Омеляна Ковча, який у свій час був і в УГА, 
і в ОУН, шанують не лише в Україні, адже він 
врятував життя багатьох євреїв у час Голо-
косту і є праведником України.

Під час зустрічі Блаженнішого Святослава з українськими дітьми, молоддю 
та представниками громадських організацій в Австрії.

Родина отця Омеляна Ковча

Піст, який буде корисний дітям
Правила посту УГКЦ чітко вказують нам, хто від нього звільнений: це подорожуючі, вагітні жінки, 
люди похилого віку та діти. Хочу детальніше зосередитись над такою думкою: піст для дітей, яким 
він повинен бути? Чи варто дітям пояснювати значення посту? Так, і ще раз так, адже в оселі хрис-
тиянської родини дещо змінилось під час посту. Можливо, вже не звучить шумна музика, під яку 
мама звикла прокидатись вранці, до вечері не подають улюблені татові реберця з картоплею. Так 
дорослі постять, відмовляючись від всього того, що приносить їм задоволення. 
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— Сестро Любомиро, яка історія 
цього величного триповерхового 
будинку, який є окрасою м. Надвір-
на і де мешкають сестри Служебни-
ці?

— Його історія сягає ще 1929 року. 
Завдяки дару Преосвященного Влади-
ки Григорія Хомишина, який подарував 
цей будинок нашому Згромадженню, 
тут розпочалася активна виховна пра-
ця з дітьми, молоддю та всіма спра-
глими духовної поживи. Захоронку, як 
тоді називали, відвідувало біля 100 ді-
тей. Дім був власністю Згромадження 
до 1946 року. Коли УГКЦ була ліквідо-
вана, то наші сестри пішли в підпілля. 

Цьогоріч виповнюється 40 років 
мого перебування в монастирі. 1979 
року я підпільно вступила в Згрома-
дження сестер Служебниць у Львові. 
Засмакувала того глибокого підпілля, 
коли були переслідування, страх, ре-
візії. За часів радянської влади в цьо-
му приміщенні був дитячий садок та 
музична школа.

У 1991 році дім знову повернули се-
страм нашого Згромадження. Він по-
требував ремонту, добре, що в добро-
му стані залишились стіни. На даний 
час на I-у поверсі розміщені каплиця, 
трапезна, кухня (їжу готують сестри), 
невеличка крамничка з духовною літе-
ратурою. На 2-у поверсі — конференц-
зал на 30-35 осіб, одномісні та дво-
місні умебльовані номери, санвузли 
й душові кабіни (холодна і гаряча вода 
цілодобово). На 3-у поверсі до послуг 
гостей одно-дво- та тримісні номе-
ри, санвузли і душові кімнати. Усього 
в комплексі 21 кімната, зокрема окре-
ма кімната для священика чи провід-
ників груп. 

— Реколекції — це духовні впра-
ви. Про що вони? Для кого? Як від-
буваються?

— У 2004 році з благословення 
Владики Володимира Війтишина при 
монастирі розпочав свою діяльність 
Реколекційний центр. Перші реколек-
ції ми проводили для дівчат. Їх при-
ходило в ті перші роки від 40 до 60. 
Маємо світлини з тих років.

Уже 10 років ми регулярно проводи-
мо реколекції на тему: «Боже Слово 
в житті християнина», тобто, як жити 
щодня Божим Словом за методикою 
Lectio Divina — Божественне читання 
Святого Писання.

Ми поділили ці вправи на 5 етапів. 
Перший називається «Фундамент». 
В ньому йдеться про пізнання себе, 
розуміння Бога, впорядкування свого 
життя, навчаємо, як молитись за до-
помогою Святого Письма. Реколекції 
для жінок та чоловіків розпочинають-
ся у четвер з 14-ї години і завершу-
ються в обідню пору в неділю. Вони 
тривають у повній мовчанці. За цей 
час люди повністю змінюються, вони 
виходять звідси з новим, чистим сер-
цем. Багато з них засвідчують, що до 
цієї зустрічі з Богом («Фундамент»), 
у них було інше життя, незалежно від 
віку, 6-70 років, а після того почалось 
нове. 

Потім іде наступний — І етап — по 
Євангелію, де ми навчаємо як слу-
хати Бога, як розважати над Божим 
Словом, навчаємо молитви серця. 
За тих кілька днів навчаємо головних 
колон Святого Письма. Між етапами 
має пройти один рік, щоб люди жили 
тим, що пізнали. Це є чотири формації 
серця учня. Учень — це той, хто читає 

Боже Слово, зберігає його і живе тим, 
чого навчає Господь. Перший етап на-
вчання по Євангелію Марка, другий — 
по Євангелію від Матея, третій — по 
Євангелію від Луки, четвертий — по 
Євангелію від Івана.

За десять років наш Реколекційний 
дім відвідало понад дві тисячі осіб. Ми 
їх всіх знаємо, реєструємо. Є й такі, які 
пройшли всі 5 етапів, а потім почина-
ють все знову. 

Ширшу інформацію щодо про-
ведення заходів у Реколекційному 
центрі преподобної Йосафати Горда-
шевської можна отримати на сайті:  
http://www.rekoldim.com/ або за тел.: 
(03475) 2-30-45.

— Які враження учасників реко-
лекцій після їх завершення, після 
чотирьох днів перебування в пов-
ній тиші?

— Щоразу, коли реколектанти за-
лишають Реколекційний дім, вони пи-
шуть свідчення. Ось деякі з них:

— Дякую Тобі, Милий Ісусе, за зу-
стріч у цій обителі, в цьому домі. Від-
ступила важка фізична, емоційна вто-
ма. І втома духовна, коли ні молитви, ні 
Свята Літургія не дають полегшення. 
Тепер я знаю і відчуваю, що Ти — не 
лише Правда, яка сприймається розу-
мом, а й Любов, яка наповнює серце, 
окрилює душу, дає відчуття тихої, щи-
рої радості, віри й надії. Люблю Тебе, 
мій Ісусе, і дякую Тобі за все. (Любов).

— Господь доторкнувся мене і ска-
зав: «Не бійся, Я люблю Тебе, і Я з то-
бою». (Христина).

— Я дякую Богові, що опинилася 
у цьому світлому місці. Це те, що не-
обхідне для кожної людини. Кожен тут 
знайде саме те, чого в даний момент 
потребує його душа. Для мене стало 
відкриттям важливість читання Божо-
го Слова! А також тиша — саме в ній 
можна почути Бога. Саме в ній можна 
почути себе. Це момент певного об-
нулення для людини і можливість все 
розставити у своїй душі по поличках. 
Слава Богу. (Світлана).

— Дякую Тобі, мій Ісусе, за те, що 
допомагаєш мені у всьому. З Твоєю 
допомогою все йде на лад… Після 
сповіді з Твоєю присутністю в моє-
му серці відчуваю радість, очищення 
і оновлення у вірі до Тебе, мій Госпо-
ди. Дякую Тобі, славлю Тебе, люблю 
Тебе, мій Спасителю. (Роман).

У монастирі проживають восьмеро 
сестер, які є під духовним проводом 
с. Любові Старжинської, настоятельки 
дому сестер. Усі мають вічні обіти.

— В чому полягає праця з молод-
дю та дітьми?

— Раніше для молоді (від 16 років) 
двічі на рік були реколекції та табір. 
Тепер є раз на рік, а більше — для 
старших людей. Для дітей є щонеділь-
на катехизація. Приходять діти зі всіх 
чотирьох парафій міста. Наші сестри 
відвідують всі школи міста, школу-ін-
тернат та школу в с. Стримба, де го-
тують до Першого Святого Причастя. 
У с. Перерісль є зустрічі з молоддю та 
підготовка до перших урочистих Свя-
тих Тайн.

Двері монастиря завжди відчи-
нені для тих, хто шукає молитовної 
підтримки чи духовної поради. Існує 
можливість замовити Реколекційний 
дім для проведення власних заходів: 
реколекцій, конференцій, зустрічей 
тощо. Цей дім розташований на впо-
рядкованій, огородженій території, де 
є можливість усамітнитись.

Спілкувалась Юлія БОЄЧКО.

Служіння

Тиша, яка наповнює 
Божою любов’ю
Одним із джерел духовності є Реколекційний дім Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії, що розта-
шований у м. Надвірна Івано-Франківської області. Сестра Любомира Надич, відповідальна за реколек-
ції в цьому домі, радо погодилась провести екскурсію та розповісти про діяльність сестер.

http://www.rekoldim.com/
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У Джурківській гімназії, що на Коло-
мийщині Івано-Франківської області, 
в кабінеті християнської етики людно. 
Так чисельно в цей весний день зі-
бралися вчителі та членкині спільноти 
«Матері в молитві», щоб ще раз по-
молитися до св. Йосифа, Обручника 
Пресвятої Діви Марії, просити в нього 
ласк для своїх родин, дітей, онуків. 

Водночас тут відбулася презента-
ція книжки «Ключі від неба» п. Наталії 
Гринішак.

Авторка почала свій виступ заспівом:

«Сивина уже на висках твоїх,
Знаю, мамочко, що то все ми
Тяжко ранили душу не думавши,
Гірко ображена, тихо плакала ти.
Пам’ятаю я, як було колись,
Як молилася за мене ти.
Та пройшли роки, мрії твої збулись,
Тепер до Господа молюсь я завжди».

Дякувала п. Наталія, що Господь Бог, 
Матінка Божа, Святий Дух допомагали 
їй у написанні книги, адже матеріал про 
спільноти «Матері в молитві» зібраний 

із різних сіл Обертинського, Тлумаць-
кого, Чернелицького, Городенківського 
деканатів Коломийської єпархії. Пані 
Наталія подякувала також членкиням 
Джурківської спільноти «Матері в мо-
литві», створеної під її керівництвом 14 
грудня 2015 року. Вона подарувала всім 
образочки Діви Марії, що розв’язує вуз-
ли, а також збірник церковних пісень. 

Членкині із вдячності піднесли юві-
лярці квіти, побажавши нових творчих 
здобутків. Опісля ще довго лунали ду-
ховні пісні та пісні про маму.

Святий Йосифе! Принеси в наші 
серця весну ревності й побожності, 
весну душевної обнови, щоб ми могли 
величати Божого Сина Твого разом 
з Тобою навіки.

Оксана ГОРОДЬКО,
ревнителька спільноти  

«Матері в молитві».
с. Джурків Коломийської Єпархії.

Якось мені довелось 
побувати у Вінни-
ці. Втомившись від 

блукань вулицями міс-
та, я зайшла в затишну 
кав’ярню, щоб перепочити 
і побалувати себе запаш-
ною кавою. Згодом біля 
мене сіла жінка солідного 
віку. Вона довго розмішу-
вала чай, а її сиві очі ди-
вились в нікуди.

— Пані, вам чимось 
допомогти? — запитала 
я жінку і злякалась свого 
запитання. З чого я взяла, 
що вона потребує допомоги? Ще ви-
бухне гнівом…

Хоча весь її вигляд беззвучно голо-
сив: «Мені важко!».

Та, на мій подив, незнайомка спо-
кійно відповіла:

— Мені ніхто не зможе допомогти.
— Не буває безвихідних ситуа-

цій, — посміливішала я.
Жінка гірко посміхнулася:
— Як вас звати? — запитала.
— Світлана.

— Дуже приємно. А мене — Юля. 
Тепер важко зустріти людину, яка б за-
пропонувала допомогу.

— У вас щось трапилося?
— Так, я в дуже поганих стосунках із 

сином та невісткою. Ні за квартиру, ні 
за комунальні послуги не платять, бо, 
мовляв, це моя квартира. Та ще й про-
дукти мої беруть. Як мені виживати на 
свою мізерну пенсію? Добре, хоч підро-
бляю прибиральницею в одному офісі.

— А син з невісткою працюють?
— Працюють. Але часто гроші «пус-

кають на вітер». Хоча й дітей не ма-
ють, а грошей від зарплати до зарпла-
ти не вистачає.

— Моліться, просіть Бога, щоб 
якось вийти з цієї ситуації.

— А що, це допоможе?
— В усякому випадку не зашкодить.
— Бачу, ви не місцева, мабуть, 

львів’янка?
— Ні, я з Івано-Франківщини.
— У мене в селі є хата. Та що 

з того?

— Ось бачите, Господь вирішив цю 
проблему. Переїдьте туди, а діти не-
хай поживуть без вас і тоді оцінять, 
якою була ваша підтримка.

— Мені доведеться залишити ро-
боту, бо з села далеко доїжджати, — 
сумно зітхнула пані Юлія.

— Нічого, заведете господарку, по-
товаришуєте з сусідками та й заживе-
те у спокої.

— А й справді, слушна думка! — по-
веселішала жінка.

Ми обмінялися телефонами і роз-
прощалися. 

Нещодавно мені зателефонувала 
пані Юлія. Перші її слова були такі:

— Світлано, молитва творить чуде-
са! Я переїхала жити в село, часто хо-
джу до церкви. До мене приїжджають 
син з невісткою і вже з онуком! Навіть 
допомагають по господарству. І я їм 
гостинців даю. У мене все добре!

Світлана БУНІЙ-ГЕРЕГА.
с. Чернів Рогатинського р-ну.

R R R R R
Парафіяни церкви Преображення Гос-

поднього м. Івано-Франківська (м-н «Па-
січна») щиросердечно вітають з 60-річчям 
свого пароха

о.-митр. Бориса ГОБИРА.
Всечесний отче, висо-
ке благо зібрати в сер-
ці Світло, аби освітити 
ним пітьму, аби проли-
ти його на людей, які 
оточують Вас. Це світ-
ло наших помислів, 
наших вчинків, наших 
справ, нашої любові. 

Це світло нашого життя, це вічний боже-
ственний вогонь наших сердець.

Бажаємо Вам, дорогий наш отче, прино-
сити людям, світові і Богові любов та світло 
свого чистого серця. Зичимо Вам міцного 
здоров’я, щастя, миру, благополуччя. Не-
хай кожен день дарує Вам радість, шану та 
любов рідних і нас, парафіян. Дякуємо Вам 
за душевну щедрість, благородні справи 
та серце, сповнене любові до Бога. Нехай 
наші щирі привітання додають Вам життє-
вої наснаги в скарбничку Вашої щирої душі.

R R R R R

Парафіяни церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці смт. Делятин Коломийської 
Єпархії щиросердечно вітають з днем на-
родження свого пароха 

отця-митр. Богдана ІВАНЮКА.

Всечесний отче! Мо-
литовно дякуємо Бого-
ві за дар Вашого жит-
тя, яке Ви щедро по-
святили служінню 
Церкві, Вашим вірним 
на парафії, потребую-
чим, убогим, стражда-
ючим, усім тим, хто 

приходить до Вас за порадою, допомогою 
й підтримкою.

Нехай Господь щедро обдаровує Вас 
усіма потрібними ласками, даруючи міцне 
здоров’я, скріплюючи і надихаючи на по-
дальшу плідну працю у Божому виноградни-
ку, а Матінка Небесна хай огортає Вас своїм 
покровом. Щедрих і довгих років життя!

R R R R R

Парафіяни церкви св. Арх. Михаїла 
м. Івано-Франківська вітають з днем наро-
дження

о. Михайла ВІХОТЯ,
адміністратора церкви Святого Духа. 

Всечесний отче, дяку-
ємо Богові за те, що 
Ви розкрили свій та-
лант і примножуєте 
його. Щиро вдячні Вам 
за молитву та служін-
ня на нашій парафії. 
Нехай Ваша духовна 
нива життя щедро ко-

лоситься рясним врожаєм! Хай засіяні Вами 
зерна правди, добра і любові дають плоди 

стократ! Хай Господь обдаровує Вас міцним 
здоров’ям, радістю, натхненням до подаль-
шої праці, всіма ласками й щедротами. 

R R R R R

Парафіяни церкви св. Івана Богослова 
смт. Богородчани вітають з днем наро-
дження 

о. Михайла МОМОТА. 
Дорогий наш пастирю, 
щиро дякуємо Вам за 
сумлінну працю в Бо-
жому винограднику. 
Заносимо до Бога мо-
литви, щоб дарував 
Вам здоров’я, силу, 
мудрість і надалі засі-
вати Христову ниву до-

бірними зернами Божого Слова. Хай Пре-
свята Богородиця повсякчас опікується 
Вами. Хай Ваше служіння буде нагородже-
не на землі любов’ю, добротою, людською 
пошаною, а на небі — вінцем вічної слави.

R R R R R

Церковний комітет та 
парафіяни церкви Со-
бору Пресвятої Бого-
родиці с. Суходіл Рож-
нятівського деканату 
щиро вітають з днем 
народження 

о. Романа МАЗУРА.

Заносимо до Всевишнього молитви, щоб 
поблагословив Вас, всечесний отче, і на-
далі так мудро засівати добірні зерна на 
ниві священства. Бажаємо Вам міцного 
здоров’я, щастя, затишку у Вашій оселі, 
повноти Божої благодаті, Господнього бла-
гословення, дарів Святого Духа, опіки Пре-
чистої Діви Марії.

Ми не можемо віддячити словами
За Ваш безцінний благодатний труд,
Хай вдячність нашу святі з Ангелами
Перед престолом Божим покладуть.
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Здорові будьте, сильні і щасливі
На многії і благії літа!

R R R R R

Отець Микола Кук, ЧСВВ, о. Кшиштоф 
Панасовець, о. Василь Пастух, дяки Бог-
дан Капко та Василь Чиж вітають з днем 
народження катехита 

п. Наталію АНДИБУР
та з днем Ангела 

п. Галину КОВАЛЬ.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

Вітаємо!

Життєві історії

Презентації

Молитви матерів — ключ до Неба

Просіть і дасться вам

Березень — перший місяць весни і час, коли християни вшановують великого Заступника перед Бо-
гом у Небі, затвердженого Святою Церквою — св. Йосифа, Обручника Діви Марії. Серце св. Йосифа 
подібне до весни, як стверджують учителі Церкви, воно ніколи не зазнало морозу смертельного гріха. 
І Святе Письмо називає св. Йосифа праведним. Від віків вибрало Боже Провидіння св. Йосифа, щоб 
він став Опікуном Спасителя світу. 
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Паломництва до Меджуґор’я 
за акційною пожертвою: 

5-11 травня (економ) Велико-
днє паломництво: Чотири дні з мо-
литвою в святилищі Цариці Миру 
в Меджуґор’ї в поєднанні з відвіда-
нням Будапешта. Дорога без бос-
нійських серпантинів! Акційна 
пожертва 125€+300 грн.

9-16 червня (економ) Будапешт, 
Спліт, Меджуґор’є 3 дні, Дубровнік, 
Плітвіцкі озера (ексклюзив). 140€

8-13 липня / 26-31 серпня / 9-14 
вересня. (економ) Меджуґор’є 
3 дні, 2 дні море. 125€

30 липня — 7 серпня (економ) 
Младіфест в Меджуґор’ї 5 днів, 
2 дні море, Будапешт. 165€

Лише один раз в році з мощей 
святого Миколая добувають 
миро, яким благословляють 

присутніх паломників! 

5-12 травня. Святині Італії, 
празник св. Миколая в м. Барі. 
(ексклюзив) Спокійний, врівноваже-
ний тур дає можливість пережити 
серцем всі відвідувані святині. Неза-
бутня атмосфера малих італійських 
міст: Лорето, Ланчано, Сан Джован-

ні Ротондо, Асиж, Падуя. 355€+200 
грн. (4 ночівлі зі сніданками та 
вечерями). 

Богородичні святині Люрд 
та Ла Салет

30 травня — 8 червня. Палом-
ництво до Люрду. (ексклюзив) 
Спокійний, врівноважений тур дає 
можливість пережити серцем всі 
відвідувані святині. Венеція, Турин, 
Ла Салет (два дні з ночівлею), Люрд 
(три повних дні), Мілан, Верона. 
425€+200 грн. (5 ночівлі зі снідан-
ками та вечерями). 

Подбайте про якісний літній 
відпочинок завчасно!  

Цього року маємо три періоди 
на Ваше уподобання. 

19-30 червня / 21 липня-1 серп-
ня / 7-18 серпня: літній христи-
янський відпочинок: Меджуґор’є 
3 дні, Заостроґ 7 днів. (ексклюзив) 
Перша лінія, триразове харчуван-
ня, добове молитовне правило. 
Найкраща пропозиція для тих хрис-
тиян, хто бажає протягом літнього 
відпочинку провести час з користю 
для душі. 425€+200 грн, при зголо-
шенні до 5 травня — знижка 50€.

Наші паломництва — не лише подорож з відвіданням цікавих 
місць. В першу чергу це час духовного зростання, віднова духа, 
пізнання себе, коли поряд з чудовими враженнями утверджуємось 
у здоровій вірі для кращого щоденного служіння Богові і ближнім!
Виїзди з м. Івано-Франківська.

Притчі
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український греко-католицький часопис

Неправильно
 � Відчинили нову крамницю 
 � Відчитатися про успішність учнів 
 � Віщати світові 
 � Вказує на належність 
 � Закон включає додатки 

Правильно
 � Відкрили нову крамницю
 � Прозвітувати про успішність учнів
 � Сповіщати світові
 � Засвідчує належність
 � Закон має додатки

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

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

ЗАПРОШУЮ В СПІЛЬНІ ПАЛОМНИЦТВА

Тільки найкращі паломницькі тури: palomnyk.if.ua  
095-400-3135; 097-524-4260; 063-176-0825

Духовний провід — о.Михайло Добровольський

Б абуся за руку з онуком увійшла до церкви. 
Старенька відшукала поглядом червону лам-
падку перед іконою, опустилась навколішки 

і стала  молитися. 
Дитина водила очима від бабусі до лампадки 

і навпаки. За якусь хвилину, втрачаючи терпіння, 
хлопчик мовив: «Бабусю, коли з’явиться зелене, ми 
 підемо, добре?».

«Ця лампадка ніколи не стане зелена. Вона не-
впинно повторює: «Затримайся!». 

Це — скеля. Єдина справжня скеля, на яку люди 
можуть опертися. Єдине пристановище, у якому 
люди знаходять справжній спочинок. «Прийдіть до 
Мене, всі струджені й обтяжені, і Я вас заспокою». 
Єдина проповідь Ісуса: «Наверніться! Бо царство 
Боже є посеред вас». 

Воно посеред нас. Але скільки людей це помічає?
Бруно ФЕРРЕРО.

Світлофор

Оголошення

Головне територіальне управління юстиції  
в Івано-Франківській області інформує:

Вже другий рік діє загальнонаціональний правопросвітницький проект Мі-
ністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО», основною метою якого є під-
вищити рівень правової культури та правової свідомості громадян, а також 
сприяти розвитку доступу до правосуддя. Проект реалізується задля того, 
щоб більше громадян знали свої права, користувалися ними та вдавалися 
до правових способів захисту прав. У разі виникнення запитань та надання 
фахової допомоги телефонуйте 0 800 213 103 Єдиний контакт-центр сис-
теми безоплатної правової допомоги» — начальник Головного територі-
ального управління юстиції в Івано-Франківській області Микола Станіщук.




