
30 березня 1958 р.
Владика Амвросій Сенишин висвя-
тив Любомира Гузара на священика 
для праці в Стемфордській Єпархії.

30 березня 1991 р.
повернення Глави й Отця УГКЦ 
Пат ріарха і Кардинала Мирослава-
Івана Любачівського до Львова.

2 квітня 1959 р.
упокоївся в Бозі Владика Миколай 
Чарнецький.

2 квітня 1977 р.
в монастирі Студійського Уставу 
«Студіон», поблизу Риму, Патрі-
арх Йосиф Сліпий хіротонізував 
оо. Степана Чміля, Івана Хому та 
Любомира Гузара.

2 квітня 1996 р.
Владика Любомир Гузар призна-
чений на Екзарха Києво-Вишго-
родського Екзархату і титулярним 
Єпископом Ніси Ликійської.

2 квітня 2005 р.
упокоївся в Бозі святий папа Іван-
Павло II.

4 квітня 1953 р.
у Квінз, Нью-Йорк, народилася Квіт-
ка Цісик — американська співачка 
українського походження, виконави-
ця українських народних пісень.

Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня
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«І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь,  
щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші»  (Мр. 11, 25).

Цей тиждень в подіях

Таку думку висловив Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, у своєму відеозверненні щодо 
виборів Президента України, яке він адресував вірним Церкви і всім українцям.

«Цього року, згідно з Божим провидінням, вибори Президента України збігаються із духовним шля-
хом Великого Посту. Я думаю, що Господь цим фактом хоче показати глибоку сутність і зміст того, 
що переживатимемо саме з духовної перспективи. Адже вибори є одним із важливих етапів нашого 
пасхального шляху, який ми, зокрема, розпочали від Революції гідності».

«Тепер ми  
опинилися  
перед наступним 
етапом нашої ходи — 
ходи в пустелі, але  
ходи до свободи» 

Щоб з’ясувати, коли варто 
вдаряти поклони, а коли — 
ні, а також з іншими запитан-
нями ми звернулись до о. 
Василя Гоголя, голови Літур-
гійної комісії Івано-Франків-
ської Архієпархії.

Християнська молитва 
необхідна для нас, як пові-
тря і їжа. Ми всі вийшли від 
Бога, отримавши від Нього 
все: життя, здоров’я, здіб-
ності, харчі тощо.

Продовження на стор. 2

Наші інтерв’ю

Діти, поціловані  
Богом стор. 5

Духовні роздуми

Що таке гріх? 
 стор. 6

Роздуми на Великий Піст

Риба: їсти чи не їсти? 
 стор. 7

НАМІРИ ДЛЯ 
АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ 

Квітень

Загальний: за лікарів та працівни-
ків гуманітарних місій, що перебува-
ють у зонах бойових дій і наражають 
на небезпеку власне життя заради 
порятунку інших.

30 березня 2019 р. оголошено 
днем молитви і посту в намірах 

чесних та мирних виборів 
Президента України 

31 березня –  
Хрестопоклонна неділя

«Слово про хрест — глупо-
та тим, що погибають, а для 
нас, що спасаємося, сила 
Божа» (1 Кор. 1, 18)

У третю неділю посту Свята 
Церква для підкріплення нашо-
го духа каже нам в особливіший 
спосіб почитати святий Господній 
Хрест. Звідси й назва — Неділя 
Хрестопоклонна.

Святий Хрест має нам прига-
дати безконечну Божу любов до 
нас, Христові страждання задля 
нас і наш обов’язок мужньо нести 
свій хрест щоденного життя. До 
всіх нас кличе Ісус Христос: «Коли 
хто хоче йти за мною, нехай себе 
зречеться, візьме щодня на себе 
хрест свій і йде за мною... Хто не 
несе свого хреста і не йде слідом 
за мною — не може бути моїм 
учнем» (Лк. 9, 23 і 14, 27).

Інколи нам здається, що Гос-
подь дає надмірні терпіння, як 
важкий непосильний хрест. Проте 
саме він є мостом через прірву, 
який приведе нас до спасіння.

Молитися за Україну будуть представники 
всіх конфесій. Про це повідомив голова 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій єпископ Віталій Кривицький.

Хибне та правдиве розуміння 
молитви у християнстві або  
Чи ми не маніпулюємо Богом?

У Великий Піст б’ються поклони. 
Та чи у всі дні це доречно?

стор. 4стор. 3
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Закінчення. Початок на стор 1.

Духовний лідер греко-католиків на-
вів паралель з історією виходу вибра-
ного народу з єгипетської неволі. «Пус-
тившись у цей шлях від рабства до 
свободи, ми, подібно як одвірки ізра-
їльтян, стали «позначені» кров’ю геро-
їв Небесної сотні, їхньою пасхальною 
жертвою. Тепер ми опинилися перед 
наступним етапом нашої ходи — ходи 
в пустелі, але ходи до свободи», — 
підкреслив Глава Церкви.

І згодом додав: «Проте, як нам здій-
снити правильний вибір? Якою до-

рогою йти? Ми знаємо, що в пустелі 
ізраїльтяни також нарікали і на Бога, 
і на Мойсея, і на труднощі та невдачі 
тієї подорожі. Однак вони відчули, що 
Господь є разом з ними, зокрема, коли 
у водах Червоного моря Він потопив 
військо фараона. Чи це не є подібно 
до того, як Господь Бог веде нас навіть 
під час військової агресії проти нашо-
го народу? І як у водах нашого народ-
ного ентузіазму й солідарності гине 
«фараон» та його військо, яке своїми 
«колісницями» прийшло на українську 
землю».

На думку очільника греко-католи-
ків, Божий народ у пустелі опинився 
перед певним вибором: йти дорогою 
Божих заповідей, Божого закону, чи 
йти за тим образом та ідолом золо-
того тельця, якого собі змайстрував? 
Адже золотий телець — це намаган-
ня людини вимірювати правильність 
свого шляху лише власним добро-

бутом, вигодою, людським міркуван-
ням.

Глава УГКЦ переконаний, що наш 
вибір під час президентських виборів 
є надзвичайно подібний до того вибо-
ру, що його мусів зробити ізраїльський 
народ біля гори Синай: йти за справ-
жнім, живим Богом, чи йти за золотим 
тельцем, тобто тим уявним та фаль-
шивим богом, який веде до смерті?!

«Я хочу звернутися до всіх вас піді-
йти до цього свідомого та добровіль-
ного вибору з великою відповідаль-
ністю. Я усіх закликаю: обов’язково 
прийти проголосувати й узяти участь 
у цих виборах. Я також заохочую йти 
до Божої правди, Божих заповідей, на-
віть якщо цей шлях буде тяжким, спо-
вненим різного роду небезпек і випро-
бувань. Не обираймо того, хто хоче 
сповнити наші приземлені людські, а й 
деколи низькі мрії. А йдемо за тим, хто 
нас веде дорогою Божих заповідей. Я 

хочу запросити всіх вас зрозуміти, що 
ваш вибір є важливим християнським 
духовним обов’язком», — наголосив 
у своєму слові до вірних Блаженніший 
Святослав.

Він переконаний, що українцям вар-
то обирати того, з ким ми пройдемо 
наступний етап на шляху до свободи. 
«Як ізраїльський народ мав спокусу 
повернутися назад до рабства, назад 
до Єгипту, назад до влади фараону, 
так само і ми маємо зараз вагання: йти 
вперед чи йти назад. Заклик, який ске-
ровує до нас Господь, — є закликом 
йти вперед до свободи, ставати віль-
ними та гідними у нашій пасхальній 
ході. Нехай Господь дарує нам духо-
вний шлях, який лежить через ці вибо-
ри як шлях до миру, істини та справж-
ньої свободи», — наприкінці зауважив 
Предстоятель УГКЦ.

Департамент інформації УГКЦ.

У четвер, в перший день Святої Місії 
«Ісус чекає на тебе», рівнянці разом зі 
своїм парохом о. Михайлом Сомишем 
зустрічали гостей — священнослу-
жителів з Тисменицького монастиря. 
Того ж дня у стінах місцевої церков-
ці відбувся Молебень до Діви Марії, 
а опісля — реколекційні науки. 

Щодня, зранку та ввечері, місіоне-
ри служили різні Богослужіння: Моле-
бень, Святу Літургію та поминальну 
службу за покійними. Люди чисельно 
приступали до Святих Тайн Сповіді та 
Причастя. 

8 березня місцеві школярі прибули 
до церкви, де місіонери спілкувалися 
з ними, засіваючи зерна добра та лю-
бові Божого слова у маленькі дитячі 
серця.

Ці дні були надзвичайно насиче-
ні Божим словом та молитвами. Час 
проходив цікаво і повчально. Вірні, 
які перебували на реколекціях, збага-
тилися духовно. Люди зі сльозами на 
очах слухали повчальні історії та про-
повіді. Після кожного Богослужіння 
відбувалося благословення присутніх 

мощами дітей Фатімської Божої Ма-
тері. 

У неділю відбувся завершальний 
момент Святої Місії — встановлення 
дерев’яного хреста на подвір’ї біля 
церкви. Споглядаючи на нього, пара-

З благословення Архієпископа 
і Митрополита Івано-Франків-
ського Кир Володимира Війтиши-

на УГКЦ, у неділю, 24 березня у старій 
частині міста Долини відбулася Хрес-
на хода від церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці УГКЦ до костелу Різдва 
Пресвятої Богородиці РКЦ. 

У Хресній ході взяли участь пред-
ставники влади, пожежники, військо-

вослужбовці, правоохоронні органи, 
молодь, молоді сім`ї та всі наші вірні. 
Хресна Дорога була присвячена темі 
року, який проголошений Святішим 
Отцем Франциском «Роком Родини». 
Стації зачитували матері родин. 

Повідомив о. Олег МАЦЬКІВ, 
сотрудник храму Різдва Пресвятої 

Богородиці м. Долина.

Голос Церкви

Вісті з парафій

Вісті з парафій

З 7 по 10 березня ц. р. Господь благословив парафіян УГКЦ Успін-
ня Пресвятої Богородиці с. Рівня та церкви Воздвиження Чесного 
Хреста с. Слобода Рівнянська (що в Pожнятівському pайоні) над-
звичайною подією. У ці дні місцеві жителі переживали Святу Місію, 
котру провадив ігумен монастиря св. Андрія о. Іван-Павло Сеньків 
з Тисмениці та бр. Андрій.

«Тепер ми опинилися перед наступним етапом 
нашої ходи — ходи в пустелі, але ходи до свободи»

Ісус чекає на тебе

Хресна хода вулицями міста

фіяни завжди пам’ятатимуть миті тих незабутніх 
духовних днів. Але, як зазначив священик, Місія 
на цьому не завершилась. Адже кожен з нас є 
тим місіонером, який повинен нести Боже слово 
у світ, проповідуючи його своїм життям та добри-
ми вчинками.

Парафіяни церкви с. Рівня складають щиру 
подяку за неоціненну працю о. Михайлу Соми-
шу та о. Івану-Павлу Сеньківу, Андрію Шумею. 
Нехай Господь Бог благословить кожне слово, 
яке прозвучало з уст священиків і рясно зросте 
у душах рівнянців.

Мар’яна ЛОКАТИР, 
паpафіянка с. Pівня Pожнятівського pайону.
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Попри справжні християнські 
молитви у наш час можна зна-
йти і їхню профанацію. Чима-
ло християн не просять у мо-
литвах Господа, щоб навчив їх 
молитися, звільнив від гріхів 
(пристрастей) чи збільшив віру 
в Нього. Часом можуть і споку-
шати Христа, щоб Він виконав 
те, що насправді є проти Його 
волі чи несумісне з Божим ха-
рактером. Важливо, щоб наша 
молитва була розмовою з Бо-
гом, а не читанням Всевишньо-
му тексту без участі серця. І не 
можемо вимагати в Нього… Мо-
лимося ж у молитві «Отче наш», 
щоб була Його воля…

Як відомо, молитва (єднання із Все-
вишнім) є не тільки мовленням, але 
й слуханням, немовби відпочинком 
у тихомирній і лагідній Божій присут-
ності. «Кожне слово молитви — це 
двері чи віконце в небо» (Митрополит 
Андрей Шептицький). Молитва — ду-
ховна пожива людської душі. Вона та-
кож спроможна розпалити наше серце 
любов’ю до Бога та ближніх. Голов
не — старання.

Християнська молитва необхідна 
для нас, як повітря і їжа. Ми всі ви-
йшли від Бога, отримавши від Нього 
все: життя, здоров’я, здібності, харчі 
тощо. З цього випливає, що в радості 
чи горі нам необхідно звертатися до 
Господа, зокрема з палкою подякою 
та прославою. 

Молитися посправжньому, нелу-
каво дуже непросто. «Ти ж, коли мо-
лишся, увійди у свою кімнату, зачини 
за собою двері й молись Отцеві тво-
єму, що перебуває в тайні, а Отець 
твій, що бачить таємне, віддасть 
тобі. А коли молитесь, не говоріть 
зайвого, як ті погани; гадають бо, 
що за своєю велемовністю будуть 
вислухані. Не будьте, отже, подібні 
до них, бо Отець ваш небесний знає, 
чого вам треба, перш ніж ви проси-
те в нього» (Мт. 6, 58). Якщо в покорі 
намагаємося в різний спосіб молитися 
постійно, то, без сумніву, отримуємо 
згодом небесну допомогу.

Молитва, як не дивно, також при-
сутня і в магічній реальності, насампе-
ред, коли нею Бога провокується, очі-
кується від неї моментального резуль-

тату — від «молитви» як такої, часом 
за гроші, а не від волі Господа та й не 
завше це становить правдиву розмову 
з Творцем, бо поняття можуть підміню-
ватися. Наприклад, у магічних замов-
ляннях розум не підноситься до Гос-
пода, не дякується посправжньому 
Богові без страху, не прославляється 
Його гідно, що мало б бути найперше 
в житті правдивого християнина. Язич-
ницька практика звернення до «сил 
природи» завжди ставиться вище 
Бога, а замовляння — вище й «ефек-
тивніше» церковних молитов і таїнств. 
Молитва ж просто пристосовується 
до магічних дій. Жодне замовляння як 
одна із форм магії в кінцевому резуль-
таті не приведе до добра. Окультизм 
завжди душогубний, навіть якщо він 
і «білий». А небезпечність магії в тому, 
що людина замість Всевишнього про-
сить про поміч... бісів, часом досить 
замаскованих.

Різноманітні «ефективні замов-
ляння» (від бородавок, веснянок, за-
мовляння на вагітність, хороший ріст 
волосся, на гроші, щоб не вкрали ма-
шини і багато чого іншого), на жаль, 
у багатьох газетах, в журналах, в житті 
чи не на кожному кроці. Процвітає так 
звана «народна медицина», старовин-
не знахарство. Люди ходять до різних 
бабок, шаманівворожбитів, які щось 
дивовижно шепчуть... 

Один священик розповідав, що 
літня жінка займалася схожим ціли-
тельством. Лікувала навіть декотрих 
духовних осіб... І ось цей отець якось 
поцікавився, які молитви вона вико-

ристовує у своїй лікувальній практиці. 
Та, звісно, не відразу погодилась задо-
вольнити його прохання. Проте згодом 
показала на папері. Крім звернень до 
Господа Бога, там ще були звернення 
до сонечка, вітру, землі і т. д. І вона 
лікує старовинними «молитвами», не 
будучи істинною християнкою, а напів-
язичницею. 

Тому коли хтось займається поді-
бним «цілительствомзнахарством», 
варто поцікавитись, що він говорить 
при тому, до кого звертається, сло-
вом, — кому вірно служить. Чи Богові, 
чи дідькові, прикриваючись іконами… 
Християнська молитва і язичницькі 
замовляння несумісні, подібно як не 
можна водночас служити двом панам, 
хилитися до світла та до темряви од-
ночасно…

Буває, хтось із мирян питає свяще-
ника, чи той знає якусь «сильну молит-
ву», щоб швидко помогла від чогось, 
вирішила проблему тощо… Також ба-
гато «сильних молитов» нині можна 
знайти в Інтернеті. Та варто знати, що 
найперше помагає Господь відповід-
но до нашої віри й довіри до Нього, 
від цього варто відштовхуватися. Мо-
литва сама в собі не може стати для 
віруючої людини ідолом. І її сила не 
вимірюється також означеною кількіс-
тю — 10, 40, 100 разів. Все залежить 
від Бога, благодаті Всемогутнього. 
Найперше молитва має бути звернена 
до Бога як діалог із Ним. І якщо Його 
воля — поміч не забариться. Тільки 
Він знає час усього. Не раз є спокуса 
осягнути «все й відразу», наче одним 

помахом чарівної палички. Не слід ма-
ніпулювати Богом, Який сам вирішує, 
коли і як вислухати нашу молитву. 
Найнеобхідніший молитовний стан — 
покаяння серця. 

Сьогодні почастішали випадки, коли 
при вході до Божого храму десь всере-
дині або деінде підкидають фанатич-
но й таємно різні «молитви»: начебто 
до св. Піо, до св. ЮдиТадея (новенна 
у зовсім безнадійних ситуаціях) тощо. 
І це попри те, що декотрі священики 
можуть застерігати на проповіді від 
такого спотворення молитовних хрис-
тиянських практик. Річ у тім, що після 
«Молитви до отця Піо» йдеться, що, 
мовляв, хто її знайде, нехай зробить 
25 копій і щодня відносить по одній 
у церкву — на 25й день станеться не-
можливе…

Перед «Новенною до св. ЮдиТа-
дея» читаємо наступне: «Цю новенну 
необхідно відмовляти як молитву 6 ра-
зів на день регулярно протягом 9 днів. 
9 примірників цієї новенни кожного дня 
повинні бути викладені в якомусь із 
храмів. Справа в інтенції, котрої є но-
венна, буде вислухана найпізніше на 
9 день, якщо не раніше, і ще ніколи не 
сталося так, що не була вислухана». 

Ось така тут вимальовується аб-
сурдна псевдодев’ятниця.

Молитися християнам треба всім, 
але розуміти молитву магічно, поши-
рюючи такі абсурдні нецерковні прак-
тики, є гріхом марновірства проти 1ої 
Божої Заповіді.

Не біймося просити в Бога щоден-
ного керівництва та підтримки. Небес-
ний Отець знає, що нам треба, перш 
ніж ми це в Нього попросимо (пор. Мт. 
6, 8). Навіть якщо часом здається, що 
небесний Батько нас не слухає чи не 
відповідає вчасно на молитви, як ми 
цього хочемо, то все одно треба з ві-
рою молитися. Господь каже: «В ім’я 
Моє досі ви не просили нічого. Про-
сіть — і отримаєте, щоб повна була 
ваша радість…» (Ів. 16, 24).

Слід, отже, вірити посправжньому, 
бути близьким до правдивої побожнос-
ті, а не навпаки, позбавляючись магіч-
ної ментальності та прислухаючись до 
своїх душпастирів, які провадять душі 
до небес. А молитися треба насампе-
ред із молитовників (!), затверджених 
офіційною владою Христової Церкви, 
а не із численних листочків сумнівного 
напівпоганського змісту.

Підсумовуючи, варто зазначити, що 
щоденна молитва є важливою час-
тиною людського життя на шляху до 
небес. Ісус Христос є Той, Хто вчить 
кожного християнина молитися прав-
диво та у світлі Св. Духа. Коли ми мо-
лимося, то стаємо справжніми Божи-
ми  дітьми. 

о. Миколай МИКОСОВСЬКИЙ, ЧСВВ

У другий тиждень Великого По-
сту, на запрошення прото ієрея 
ЗореславаІвана Котовича, 

в м. До лина завітали семінаристи 
з м. ІваноФранківська. Брати провели 
Хресну Дорогу в кількох школах міста. 

Кожного року студенти змінюють 
і доповнюють свою програму, щоб 

школярам було цікаво. Музичний су-
провід, доступне і просте пояснення 
Божих правд захоплювало учнів, які 
відкривали для себе Бога як приятеля 
та найкращого друга.

Повідомив о. Ігор ЛІПЧАНСЬКИЙ,
прес-секретар Долинського 

протопресвітеріату.

На сторожі віри

Великопосне

Хибне та правдиве розуміння 
молитви у християнстві або 
Чи ми не маніпулюємо Богом?

Хресна Дорога  
в школах Долини
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Настав час, коли кожен з нас по-
винен впустити в своє життя 
трохи тиші, щоб знову (а можли-
во й вперше) почути, як Христос 
шукає і кличе дорогоцінну душу, 
яка Йому найдорожча від всього. 

Переступаючи поріг Великого По-
сту, можна зі щирістю сказати, що це 
не просто благословенна пора у жит-
ті кожного християнина, яка окрилює 
і оживляє наші душі. «Піст — весна 
для душі», — кажуть святі отці Церк-
ви. Так, це період, коли маємо відмо-
витись від улюблених речей чи звичок: 
хтось не їсть м’яса, хтось не слухає 
музику, а хтось на час посту позбав-
ляється від шкідливої звички куріння 
чи не вживає алкоголь. Ми вишколю-
ємо себе духовно, інколи докладаємо 
чимало зусиль, щоб виконати обітни-
цю, дану на час посту. Але ж з яким 
торжеством зустрічаємо Воскресіння 
Господнє! В піст наша душа повинна 
керувати тілом, а не навпаки.

На час Великого Посту змінилась 
і атмосфера у храмі: лунають сумніші 
співи, всі більш виважені та уважніші 
один до одного. І саме в час Велико-
го Посту б’ються великі (доземні) по-
клони.

Але водночас часто в час посту до 
вже встановлених Церквою обрядів 
люди «вплітають» і свої власні. Дуже 
часто в кожному селі є ледь не свої 
приписи на піст, і коли туди приїжджає 
якийсь гість із міста, то не вдарить по-
клон, «коли треба», чи «не таку кіль-
кість», або ж у церкві поводиться, не-
мов прийшов туди вперше. 

Щоб з’ясувати, коли варто вдаряти 
поклони, а коли — ні, а також з іншими 
запитаннями ми звернулись до о. Ва-
силя Гоголя, голови Літургійної комісії 
ІваноФранківської Архієпархії.

— Отче, коли і під час якого бо-
гослужіння потрібно бити поклони? 
В неділю після Літургії б’ється по-
клони чи ні? 

— Знаємо, що у Великий Піст хрис-
тияни творять поклони, та не у всі дні 
це доречно. Тому слід вияснити, що 
таке поклони та коли їх слід звершува-
ти? Вочевидь, варто почати з того, що 
в Церкві розрізняють великі (доземні) 
і малі (поясні) поклони. І лише в часі 
Великого Посту б’ються великі. Наза-
гал поклін — це вияв покаянної постави 
і знак почитання. Припадаючи до землі, 
ми сповідуємо власну гріховність, а під-
водячись із колін — виявляємо визво-
лення від гріха силою хреста Господ-
нього, знак якого робимо на собі. 

Малі поклони робимо щоразу, коли 
хрестимося. У всіх Східних Церквах, 
а перш за все у церквах Візантійської 
традиції, до якої належить Українська 
ГрекоКатолицька Церква, є великі по-
клони. Коли ми звершуємо їх, то, пе-
рехрестившись, повинні промовляти 
молитву святого Єфрема Сирина (IV 
ст.). А молитва «Претерпівий за нас 
страсти…» — це, власне, дослівний 
переклад латинської молитви, тому 
почути її можна не на кожній парафії. 
Тоді виникає питання: чи обов’язково 
поклони творити з молитвою, чи до-
сить просто перехреститися, вжива-

ючи традиційне: «В ім’я Отця, і Сина, 
і Святого Духа. Амінь»? Усе ж таки слід 
промовляти або Єфремову молитву, 
що є ідеальним у Східній традиції, 
або «Претерпівий за нас страсти…». 
Бо маємо чіткий церковний припис, де 
зазначено, що саме потрібно говорити 
при доземних поклонах. 

Тож у які дні тижня потрібно творити 
поклони? П’ять днів у тижні під час по-
сту належить творити поклони. А в су-
боту і неділю — ні. Бо субота і неді-
ля — це завжди радісні дні: у суботу 
було зішестя в ад Христа, а в неді-
лю — Воскресіння Ісуса Христа. Тому 
суботи і неділі цілого року ніколи не є 
постами, і в ці дні поклони не творять-
ся. Так само недоречно, коли люди 
творять їх поза Великим Постом — 
нема такого припису. Неправильно 
бити доземний поклін і під час Боже-
ственної Літургії. Щодо інших бого-
служінь, які звершуємо у часі Великої 
та Святої Чотиридесятниці, як також 
і впродовж цілого Літургійного року, 
то раджу звернутися до «Типика отця 
Ісидора Дольницького», в якому чітко 
прописано устав поклонів.

— Як поводитись у храмі, коли за 
станом здоров’я неможливо бити 
поклони?

— Піст — це час самоіспиту, пере-
вірки себе самого на якість власної 
віри. Добре постить той, хто уникає 
будьякого зла. Піст не повинен бути 
фарисейським: можна стояти служби, 
бити поклони, утримуватися від непіс-
них продуктів, але не бачити людських 
страждань. Правила дотримання по-
сту не можуть бути однаковими для 
всіх. Серед нас є недужі, ті, хто тяж-
ко працює або опинився в особливих 
життєвих обставинах. Церква не ігно-
рує обставин життя конкретної люди-
ни та благословляє полегшення тим, 
хто має в цьому потребу. Міру посту 
хай визначить для себе кожен сам, як 
велить його совість та підказує серце.

— В час Великого Посту в церк-
вах моляться «сорокоусти» – бого-
служіння за померлих. Що означає 
цей термін?

— Сорокоустами називаємо молін-
ня за померлих в часі Великого Посту. 
Слово «сорокоуст» дослівно означає: 
сорок уст, тобто моління 40 устами чи 
священиками. В давнину вірні, щоб 
гідно пом’янути своїх померлих чле-
нів родин у 3ій, 9ий чи 40ий день 
смерті, давали на відправу до вели-
ких церковсоборів, де було багато 
священиків, щоб у відправах в один 
день брало участь 40 священиків. Ба-
гатші замовляли сорокоусти не тільки 
в 40 церквах рівночасно, але й про-
тягом 40а днів, тобто сорок разів 
по сорок. При відправі Парастасу чи 
панахиди у часі сорокоустів читають 
диптихи, тобто списки померлих. Ще 
в давнину учнями Христовими уза-
конена традиція поминати померлих 
протягом сорока днів — тоді й вини-
кла традиція сорокоуста. Сьогодні, 
згідно з традицією, на час Великого 
Посту записуємо імена близьких нам 

людей, які померли, у спеціальну кни-
жечку «пом’яник» і даємо на сороко-
усти. Впродовж цілого посту свяще-
ник сорок разів згадає ім’я усопшого 
у молитвах Церкви за людей, які віді-
йшли у вічність.

— Даючи на «сорокоусти», чи по-
трібно нести до храму продукти, які 
виставляються на спеціальний сто-
лик, так як на панахиду?

— Приноси на заупокійні відпра-
ви — це християнська милостиня. 
Дві дії, якими можемо певною мірою 
допомогти душам спочилих, — це 
молитва і подання милостині за їх 
упокоєння. Різновидами милостині є 
подавання та приношення на пана-
хиду. Панахида — це поєднання за-
упокійної молитви і милостині. Бо ви 
подаєте записку з проханням помо-
литись і кладете на панахидний стіл 
приношення. На панахиду жертвують 
хліб, бо він є символом життя, осно-
вним продуктом харчування, а також 
інші продукти: цукор, крупи, олію, пе-
чиво, фрукти, солодощі, — зрештою, 
будьщо їстівне. Щодо того, скільки 
приносити, то не існує жодних пра-
вил, — чи обов’язково три хлібини, чи 
обов’язково три в’язки бананів тощо. 
Кількість принесеного Вами залежить 
від того, скільки Ви можете і хочете 
пожертвувати в ім’я прощення гріхів 
спочилих родичів та полегшення ста-
ну їхніх душ. У будьякому разі молит-
ва і милостиня не бувають зайвими 
і надмірними. Милостиня є проявом 
милосердя, яке, згідно з євангель-
ським читанням про страшний суд 
(Мт. 25), є ключем до Царства Небес-
ного. 

Тож користуймося цим могутнім за-
собом, який дав нам Господь, стара-
ючись стати учасниками Божого Цар-
ства і відкриваючи туди дорогу іншим.

Розмовляла Віра БІЛА.

ДУХОВНА ЇЖА

О дин монах був наділений 
даром видінь і мав прони-
кливий погляд. Він завжди 

молився Богові, щоб Той дав йому 
видіння. І так сталося, що одного 
разу у монастирі всі монахи вече-
ряли за спільним столом, а в нього 
враз і видіння: одні монахи їдять 
мед, другі — хліб, а інші — сіно. Він 
здивувався і почав молитися Бого-

ві. Просив, щоб Господь роз’яснив 
йому, чому саме так. Тоді Бог про-
мовив до нього: ті, що їдять мед, 
завжди моляться, а їх молитва, як 
запах кадила, піднімається високо 
в небо... 

Ті, що їдять хліб, працюють на 
славу Божу. Вони приймають волю 
Божу і роблять те, хто і що їм каже 
й просить. Їхні основні чесноти: 
праця, милосердя, доброта. 

Щодо тих, хто їсть сіно, то тим 
людям все недобре і недогода. 
Дуже часто навіть на парафіях є 
такі, що нарікають, кажуть: я би 
зробив так, а не інакше. 

Тому те, що говорить священик, 
треба виконувати, бо через його 
уста до нас промовляє Бог. А особ
ливо, коли парох говорить і нака-
зує під час сповіді. Не можна цим 
нехтувати.

Мар’яна ЛОКАТИР.

Актуально!

У Великий Піст б’ються поклони. 
Та чи у всі дні це доречно?

Притчі
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21 березня світ відзначив день «ді-
тей сонця» — Міжнародний день лю-
дини з синдромом Дауна. Дата була 
обрана не випадково – це символіч-
не позначення самого синдрому Дау-
на, причиною якого є трисомія однієї 
з хромосом: у людини з цим захво-
рюванням 21а хромосома наявна 
у трьох копіях.

Синдром Дауна характеризується 
певним набором фізіологічних осо-
бливостей: пласке перенісся, шкірна 
складка на шиї, гіпермобільність су-
глобів, м’язова гіпотонія та інші. Не-
зважаючи на поширену думку про не-
здатність цих діток до навчання, вони 
цілком можуть освоїти як навички до-
гляду за собою, так і більш складні дії.

У всьому світі проходила масова 
акція Lot’s of socks, під час якої її учас-
ники надягають різнокольорові шкар-
петки і демонструють, як це бути не 
таким, як усі. Працівники ІваноФран-
ківської дитячої поліклініки (по вулиці 
Тичини) теж долучилися до акції на 
підтримку «дітей сонця».

Того дня, 21 березня, в поліклініці 
було поособливому святково. Вже на 
першому поверсі можна було огляну-
ти фотовиставку, на якій до всіх посмі-
хались «сонячні» дітки та їхні батьки. 
Майстерклас для діток організував 
медичний персонал. Діти ліпили тва-
ринок з м’якої глини і не звертали ува-
гу на спалахи фотоапаратів, на розмо-
ви журналістів з батьками. 

В ІваноФранківській області 163 
«сонячних» діток. В обласному цен-
трі 35 родин об’єднались і створили 
Асоціацію батьків дітей із синдромом 
Дауна. 

Про власний досвід розповіла Ва-
лентина Цура, мама «сонячної» дити-
ни Дем’янчика, якому один рік і п’ять 
місяців. Дем’ян — третя дитина в ро-
дині. Вагітність у п. Валентини проті-
кала нормально. Після пологів лікарі 
виявили, що в хлопчика — синдром 
Дауна. З того часу в сім’ї почалось 
зовсім інше життя. Найперше батьки 
почали шукати інформацію про інші 
франківські родини, в яких є такі діти. 
Валентина натрапила на статтю в ін-
тернеті, де Леся Лазар ділилась своєю 
історією. Не знаючи одна одну, жінки 
годинами спілкувались по телефо-
ну, плакали і втішали одна одну, що 
не все так погано, що «сонячні» діти 
насправді дарують багато радості та 
щастя.

У три з половиною місяці Дем’янчику 
зробили операцію на серці. Після того 
батьки із сином увесь час були вдо-
ма, на люди не виходили, замкну-
лись у собі, про своє горе нікому не 
розповідали. Аж до дзвінка Катерини 
Мельничук, голови ГО «РЕМА», яка 
запросила родину Цурів на зустріч із 
«сонячними» дітьми та презентацію 

книги «Планета сонячних зайчиків». 
Тоді Валя вперше побачила мамів та 
діток, в яких такий самий діагноз. 

Після тієї зустрічі була створена 
Асоціація батьків дітей із синдромом 
Дауна. Життя наповнилось змістом. 
Діти та батьки почали частіше збира-
тись, проводити спільно час. Вже про-
йшли дві спільні фотосесії — різдвяна 
та весняна. Своїх чоловіків дружини 
вивели в світ, бо в них також були 
комплекси, що на їхніх дітей будуть 
показувати пальцями, бо вони не такі, 
як всі.

І хоча Дем’янчик в рік і п’ять міся-
ців ще не ходить і зубки в нього піз-
ніше почали рости, батьки його дуже 
люблять, щасливі, що саме в них він 
народився.

Катерина Мельничук, голова ГО 
«РЕМА» (Рада ерудова-
них молодих аристокра-
тів), розповіла, що Асоці-
ація батьків дітей із син-
дромом Дауна появилась 
із потреб самих батьків. 
Причиною була низька 
поінформованість у сус-
пільстві про те, хто ці діти, 
чому вони так виглядають. 
Батьки хотіли приверну-
ти увагу громадськості до 
цих дітей, щоб суспільство 
було толерантніше до них. 

В Коломиї та Бурштині 
є такі асоціації, вони про-
водять активну діяльність, 
мають багато практики та 
досвіду. Безцінний обмін 
досвідом між батьками. 
Коли батьки поінформо-
вані про це захворювання, 
вони захищені, застрахо-
вані. Ще під час пологів 
вони готуються до наро-
дження «сонячної» дити-
ни. 

В європейських країнах 
«сонячні» діти навчають-
ся у звичайних школах, 

пізніше працевлаштовані. Різні благо-
дійні фонди, державні установи, вла-
да міст їх забезпечують. З 35 родин, 
які належать до асоціації, тільки 10 є 
відкриті, позитивно налаштовані до 
життя, виходять у світ, роблять своїх 
батьків знаменитими. З рештою бать-
ками працюють психологи, перекону-
ють, що їхні діти поціловані Богом, що 
вони — особливі, що ними потрібно 
пишатися. 

Степанія Гоян на свято прийшла 
разом із 14річною дочкою Христиною, 
яка є четвертою дитиною в родині. 
Христинка — дуже емоційна, любля-
ча, щира, світла, ніколи ні на кого не 
ображається. І її також усі люблять. 
Родина Гоянів належить до парафії 
Матері Божої Неустанної Помочі, що 
по вулиці Володимира Івасюка. Саме 

на цій парафії для «сонячних» дітей 
створені особливі умови для кращого 
розвитку. Це спільнота «Віра і світло», 
в якій є капелан о. Андрій Цікало, ігу-
мен монастиря отців редемптористів. 
Отець Андрій має великий досвід пра-
ці з такими дітьми. 

Щонеділі о 15ій годині діти з бать-
ками та приятелі дітей приходять на 
ці зустрічі. Разом вони моляться, спі-
вають, у робочій майстерні щось виго-
товляють своїми руками. Потім органі-
зовують ярмарки для парафіян.

Церква багато робить для таких ді-
тей. Всеукраїнська спільнота «Віра 
і світло» минулого року відзначила 
25ліття. Пані Стефанія з дочкою їз-
дила до Києва в Патріарший собор 
св. Воскресіння, де були діти зі всієї 
України, які належать до цих спільнот 
у своїх містах. Дітки з батьками бага-
то подорожують. Іванофранківська 
спільнота побувала у Зарваниці, Тер-
нополі. Щоліта ці діти відвідують хрис-
тиянський табір у с. Ямна на Ярем-
чанщині, де капелан та волонтери 
організовують для них цікаве духовне 
дозвілля.

Христинка Гоян розповіла, що вона 
відвідує 7 клас реабілітаційного цен-
тру, а більшість дітей відвідують про-
міжну школу. Її улюблений предмет — 
малювання, а ще любить співати. Від-
відує басейн у школі №22. Дуже пова-
жає свого класного керівника Софію 
Петрівну Савчук. 

Пані Стефа Гоян розповідає, що 
при храмі отців редемптористів є твор-
чі майстерні. Їх відвідують діти з осо-
бливими потребами, які вже закінчили 
школу і ніде не вчаться та не працю-
ють. Упродовж цілого тижня з 9ї до 
15ї години ці діти щось виготовляють 
своїми руками, вчаться готувати різні 
страви, продають свої вироби. 

Іванна Герула, мати 4річної Хрис-
тинки, розповідає, що її донька відвідує 
дитсадок №20 «Росинка». Спеціально 
для неї є додаткова няня. В садку ди-
тина стала більш самостійна, краще 
почала говорити. Мати з семи місяців 
почала вчити дитину ходити. У рік ді-
вчинка пішла. Після операції на серці 
в рік і чотири місяці дівчинка почала 
краще розвиватись. У садку почала 
багато розмовляти, має друзів, діти її 
люблять.

Лікарі звернулись до батьків, щоб 
вони не думали, що залишилися на-
одинці зі своїми проблемами. Хтось із 
родини, де є «сонячні» дітки, повинен 
звернутись до генетика обласної дитя-
чої клінічної лікарні, щоб усі подальші 
кроки були скореговані, а саме, щоб 
їхніх діток відправили у центри, де на-
дається безкоштовна реабілітація.

Мабуть, найважливіше для самих 
дітей — це подарувати їм в дитин-
стві достатню кількість тепла, любові, 
ласки і турботи. Вони дуже волелюбні 
і сильно прив’язані до своїх батьків. 
Без цього не зможуть вижити в бук-
вальному сенсі цього слова.

Озирнімось навколо! Можливо, по-
руч з нами живе така дитина чи вже 
доросла людина. Допоможімо їй відчу-
ти себе частиною цього великого світу. 
Справжня дружба і любов не рахують 
хромосом. А вони допоможуть нам. 
Людей із синдромом Дауна залучають 
до спілкування з тяжкохворими і тими, 
хто замкнувся на своєму горі. У них є 
рідкісний дар — непідробна доброта, 
нездатність відповідати злом на зло, 
інтуїція та почуття гумору.

Спілкувалась Юлія БОЄЧКО.

Наші інтерв’ю

Діти, поціловані Богом
«Я — щаслива мама, особлива 
мама. На цю особливість мене 
надихає мій син Богдан. Він — 
натхнення у всіх моїх справах. 
Не знаю, чи була б я такою, не 
маючи особливої дитини. Чи 
звертала б я увагу на найцінні-
ше, на дрібниці, маленькі радо-
щі? Чи сприймала б так тонко 
життя?» — так вважає Леся Ла-
зар, лідер Асоціації батьків ді-
тей із синдромом Дауна.
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Наш Небесний Отець ніжно піклу-
ється про всіх нас. Він бачить, коли 
ми йдемо на роботу і повертаємося. 
Його око над нами, коли ми лягаємо 
спати і коли встаємо. Бог знає про 
кожну пролиту сльозину, нічого не ли-
шається непоміченим. Коли б ми все 
це глибоко розуміли, у нас зникли б 
безпідставні сумніви і зайві тривоги. 
У своєму житті ми б не мали стільки 
розчарувань, які сьогодні приносять 
нам багато горя. Буквально у всьому 
ми би покладалися на волю Божу.

Кожен з нас знає, як багато у світі зла, 
недосконалості, знає, що в світі повсю-
ди нишпорить смерть. Вмирають рано 
чи пізно всі живі істоти — від маленької 
рослини до людини. Біль, страждання, 
муки нероздільні із  життям.

Звідки з’явилося зло? Адже Бог не 
створив смерті і гріх не міг виходити 
від Творця. Бог задумав Всесвіт не 
таким, який він є сьогодні, а вільним 
від страждання й смерті. Він був по-
будований так, щоб людина возвели-
чила його. Для того людині й іншим 
духовним істотам було дано великий 
дар — розум і волю. Та дар волі є не 
тільки великий, але й трудний. І се-
ред тих духовних істот, тобто Ангелів, 
які були створені раніше від людини 
й першими одержали цей дар, деякі 
відхилились з дороги, вказаної Богом. 
Вони захотіли скерувати розвиток сві-
ту по особистій волі, всупереч зако-
нам Божим. Із самого початку ці сили, 
які стали ворожими Богу, стараються 
внести в світ зло і погибель. Ось тому 
Всесвіт несе на собі не лише знак Тво-
ріння, але й знак розрухи. Зі світом 
сталося так, як буває з деревом, яке 
підточують шкідники. Воно росте, за-
ражене хворобою.

Звичайно, Бог міг би за одну мить 
знищити зло, але Він зберігає за кож-
ною духовною істотою свободу, щоб 
вона сама навернулася до Нього, як 
сама і відійшла. Природа не має ні ро-
зуму, ні волі. Вони є у людей, які ма-
ють образ і подобу Божу. Ось чому вся 
природа так чекає від людини подвигу, 
який би з допомогою Творця перебо-
ров зло цього світу. Та замість цього 

людина стала рабом сатани і замість 
виконувати справу, покладену на неї 
Богом, потрапила під владу злих сил. 
Разом з людиною на землю прийшов 
гріх. 

Гріх — це свідоме порушення волі 
Божої. Гріх — найстрашніше зло, яке 
потягнуло за собою цілу в’язку наслід-
ків: страх, хвороби, людські немочі, 
тяжку працю, а в кінці — смерть. Але 
ми знаємо, що з останнім подихом не 
все закінчується і багато людей заду-
муються над цією тайною. Після смер-
ті на людину чекає тяжкий і довгий 
шлях очищення. Вона вся заражена 
недугою гріха, ніби проказою, і ця хво-
роба позбувається вогненними випро-
буваннями. Скільки ненависті і злоби 
носить наше серце! Ми зживаємося 
із підлістю, лицемірством, байдужіс-
тю, черствістю, підлабузництвом. 
Ми зростаємося з користолюбством 
і брехнею. Тому до того часу, поки ми 
не вирвемо це все, наша душа не змо-
же піднятися вгору. Страшний і тяжкий 
шлях суду чекає нас, але тут ми наді-
ємося на Того, Котрий так любить світ, 
що і Сина Свого Єдинородного не по-
жалів, а дав, щоб кожний, хто повірить 
у Нього, не вмер, а мав життя вічне.

У світ прийшов Христос, щоб на-
віки примирити Небо із Землею. Він 
став людиною, щоб заговорити до нас 
людською мовою, щоб ми могли Його 
бачити, чути, відчувати. Він так само, 
як і ми, радів і страждав, потребував 
відпочинку і їжі, в жилах його текла та 
сама кров, що і у нас. Він був у всьо-
му схожий на нас, крім гріха. Христос 
прийшов у світ, щоб замість царської 

корони взяти на себе терновий ві-
нок, замість слави — Голгофу. Він 
став жертвою. Кров’ю відкупив нас 
від диявола, смертю Своєю переміг 
смерть. Христос прийняв на себе муки 
і смерть тому, що прийшов у світ, де 
править сатана і правда гонима.

Якби світ був іншим, то Богочоло-
вік, явившись на світ, не повинен був 
страждати. Це була би радісна зу-
стріч, яка б з’єднувала людину з Бо-
гом, землю із Небом. Але замість ра-
дості Христос зустрів ненависть. Тому 
відбулася одна з найбільших траге-
дій: Праведник, єдиний без гріха, був 
страчений, як розбійник. Та смерть не 
в силі була тримати Христа у гробі. Він 
воскрес, а разом з Ним — Правда та 
перемога світлих сил.

Людина створена на те, щоб слави-
ти Бога і навіки з’єднатися з Ним. До 
пізнання Бога веде віра. Віра — нена-
че дорога, що веде до небесних воріт, 
а заповіді Божі — це дороговказ на 
цій дорозі. Дорога до небесних воріт є 
вузька, стрімка, терниста і мало таких, 
що нею йдуть. Зате широкі ті двері 
й розлогий той шлях, що веде до по-
гибелі, і багато таких, що ним ходять.

Ми часто це бачимо у наші дні. По-
дивіться, що робиться всюди. Злі сили 
повстають і владарюють у світі. Чи був 
хоч один рік, коли б люди не вбивали 
один одного, коли б мільйони не вми-
рали з голоду, коли людина не терпі-
ла би зла? Ми всі відповідаємо один 
за одного. Але буває й так, що один 
сіє зло, а страждають від цього тисячі 
 інших.

Святий Іван Золотоустий писав: 
«Коли б хтонебудь із сторони прий-
шов до нас, добре би пізнав заповіді 
Христа і гріховність нашого життя, то 
не знайшов би гірших ворогів Христа, 
ніж ми самі». Особливо важко зараз 
нашій молоді. Батьки, котрі по своїй 
гріховності і байдужості не прищепи-
ли з раннього дитинства своїм дітям 
любов до Бога, стоять на роздоріжжі, 
а потім вибирають «широку» дорогу 
погибелі. Тому так потрібно, щоб наша 
молодь і діти звернулися сьогодні до 
Церкви, де б почули слово Боже. 

Боже провидіння чуває над селом 
Крилос Галицького району. У грізні 
роки безбожного атеїзму сіяв Боже 
слово між нашим народом душпастир 
Ярослав Легін і не одну людину напра-
вив на вірну дорогу життя, але вороги 
Христа не дали йому завершити свої 
мрії.

У 1961 році закриваються ворота 
церкви. Перестає битися серце нашо-
го священика, народ огортає невимов-
ний страх, розпука, смуток, не в одного 
вірного християнина серце обливало-
ся кров’ю. Та серед цього запустіння, 
пітьми і прокляття не залишила нас, не 
зреклася своїх нещасних дітей наша 
покровителька і заступниця Пречиста 
Діва Марія, а вислухала молитви неве-
ликої жменьки людей, які не втратили 
віру і надію на Боже милосердя.

2 квітня 1989 року знову залунали 
дзвони на нашій Крилоській горі, зно-
ву відкрилися ворота нашої церкви. 
Наші душі пробудилися від страшного 
гріховного сну, знову в нашому селі за-
панувала християнська любов. Однак, 
диявол не спить, він сіє між людьми 
ненависть, злобу, ворожнечу. Він ста-
рається загарбати собі якнайбільше 
душ і, на жаль, багато людей підкоря-
ються йому.

Та наша покровителька Пречис-
та Діва Марія не лишає нас самотніх 
у цій боротьбі, посилає нам ревного 
священика, натхненного Божою лас-
кою отця Леонтія, який голосить слово 
Боже і закликає людей до єдності, за-
палює в наших серцях любов до Бога 
і до ближніх та до рідної батьківщини. 
Його слова такі палкі і прості, вони за-
падають в душу кожного християнина. 
У церкві перебуває Дух Святий, що 
сходить на кожного. Він дарує нам 
силу, мудрість і розум, віру і надію.

Як дізнатись, чи дійсно Він торкнув-
ся наших сердець? «Дерево пізнаємо 
по плоду», — говорить Христос. Пло-
ди Святого Духа — це любов, радість, 
мир, довготерпіння, благодать, ми-
лосердя, віра, покора, стриманість. 
І якщо ми це все відчуємо в часі мо-
литви чи в інші дні смутку і важкої 
праці, то Дух Божий з нами, якщо за-
мість радості у нас смуток, замість 
миру — тривога, замість любові — 
злоба, замість стриманості — розпу-
щеність, замість покори — гординя, 
замість віри — марновірство, то це не 
Дух Божий, а самообман, наша хвора 
фантазія. Дух Святий дає нам силу 
жити в цьому світі, виконувати свій 
обов’язок, трудитися на славу Божу, 
для людей, для ближніх.

Як приємно чути спів наших хорів, 
що прославляють Творця. Особливо 
весело слухати хор дітей, які своїми 
невинними устами славлять нашого 
Спасителя, як радо Всевишньому ба-
чити ці чисті душі, які йому служать. 
Христос прийняв у свої обійми всю 
землю. Він з нами у кожній хвилині. 
Великі мудреці, полководці залишили 
людям пам’ять про себе, свою працю. 
Христос залишив нам найбільше — 
Самого Себе.

У цьому — наша надія і сила. Його 
присутністю скріплюємося. Коли слаб-
не душа, коли ми відчуваємо, що нас 
долають спокуси, коли нам здається, 
що навіть вірні зрадили Христа, а ми 
самі недостойні називатися Його ді-
тьми, нехай оживе у нашому серці ве-
лика обітниця Спасителя: «Я з вами 
у всі дні аж до кінця світу».

Іван МАЛАНІЙ,
пенсіонер, 1926 р. н.

с. Крилос Галицького району.

Різноманітні шляхи ведуть людину до пізнання Бога. Наш Небесний Отець є джерелом життя, мудрості 
і радості. Подивіться на дивовижні й прекрасні витвори природи. Вдумаймося, як чудово все перед-
бачено для радості й щастя не тільки людини, але й всіх живих істот. Сонячне світло, дощ, гори, моря 
і рівнини — все говорить нам про любов Бога.

«Коли б хтонебудь із 
сторони прийшов до нас, 
добре би пізнав заповіді 
Христа і гріховність нашого 
життя, то не знайшов би 
гірших ворогів Христа, ніж 
ми самі».  
 Святий Іван Золотоустий

Духовні роздуми

Що таке ГРІХ?
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Період Великого Посту… Час 
духовного очищення. Саме за-
раз кожен християнин намага-

ється відкинути тілесне, щоб духовно 
наблизитись до Бога. Допомогою для 
цього стає відмова від багатьох про-
дуктів, щоб зосередитися на справ-
жніх цінностях життя. 

Деякі плутають піст із простими ді-
єтами, але люди, які посправжньому 
чекають Великодня, розуміють різницю 
між дієтами і постом. Потрібно просто 
відмовитись від деяких продуктів, щоб 
зосередитись на важливішому. М’ясо, 
молочні продукти та яйця чекають лю-
дей аж до Великодня. А що ж риба?

Часто доводиться чути легкі диску-
сії щодо того, чи можна їсти рибу в піст. 
Одні стверджують, що не можна, тому 

що це також жива істота, а інші все 
одно вважають її пісною.

Так, пані Ярослава пояснює власну 
позицію щодо невживання у свій раці-
он риби:

«Я не відношу рибу до пісних страв 
і вважаю, що у великодній піст, особли-
во у середу і п’ятницю, можна обійти-
ся без цього продукту. У такі дні кож-
на людина інтуїтивно розуміє від чого 
вона може відмовитися, тож мій вибір 
впав саме на рибні і м’ясні страви».

Молода дівчина Вероніка каже:
«На мою думку, риба є м’ясом. Не 

знаю, як її віднесли до пісних страв, 
можливо там якийсь склад інший, ніж 
у такого, я ніколи у це не вникала. Осо-
бисто я не їм рибу. Якщо людина зможе 
протриматись без риби, то добре, але 

якщо є спокуса їсти м’ясо, то краще 
вже їсти рибу, ніж зірвати увесь піст».

Більшість людей, які їдять рибу 
в піст, не можуть пояснити свого ви-
бору, просто вважають її пісною і все. 
Але знайшлась дівчина Сніжана, яка 
детальніше пояснила свою думку:

«Я вважаю, що рибу можна їсти 
у піст. Це пов’язано з біблійною істо-
рією, коли Ісус нагодував п’ятьма хлі-
бами і двома рибинами народ, який не 
мав що їсти. На мою думку, оскільки 
риба стала своєрідним спасінням для 
багатьох людей на той час, її можна 
їсти у Великий Піст».

Щоб поставити крапку в цьому 
питанні потрібна думка священика. 
Отець Іван Жук говорить так:

«У піст можна їсти рибу, вона вва-
жається пісною. Одна з причин, чому 
під час посту заборонені м’ясо і яйця, 
в тому, що в давнину м’ясо і молочні 
продукти були дорожчими від риби. 
Тому, щоб мати можливість більше 
грошей віддавати на благодійність, їли 
рибу. А яйця віддавали в храми, тому 
що їх підмішували в будівельні мате-
ріали, отож їх просто збирали і від-
давали церкві. Кури ж не перестають 
нестися в піст, а корова не перестає 
давати молоко.

Що ж до риби, то насправді цей 
продукт є менше калорійним, пісним. 
Хоча й певні види риби бувають дале-
ко не пісними, до прикладу, стейк з ло-
сося за калорійністю, можливо, не да-
леко поступиться шматку м’яса. Тому, 

зрозуміло, що риба у піст допускаєть-
ся швидше за все з якихось простих 
і недорогих видів. Адже якщо постійно 
харчуватися креветками, морськими 
гребінцями і дорогою рибою, то сенсу 
в такому обмеженні немає.

Тому в пості є два види: якісний і кіль-
кісний. Тобто якість продуктів, м’яса, 
риби, овочів, фруктів чи взагалі хліба 
й води та кількість. Адже можна пере-
їсти навіть і пісними стравами, то хіба 
це буде постом? А ще в піст найкраще 
не їсти один одного! Отож, утримуюся 
від якоїсь їжі, щоб навчитися усмиряти 
тілесні пристрасті, економлю, а зеко-
номленим ділюся з бідними».

Отож, рибу їсти можна, але це 
не головне. Їсти чи не їсти її – спра-
ва кожного. Головне — розуміти, для 
чого потрібен Великий Піст і справді 
дотримуватись його не лише фізично, 
а й духовно. Саме в піст важливо жити 
у гармонії не зі шлунком, а з людьми 
і Богом. Їжа — не головне, адже бува-
ють випадки, коли не можна постити 
фізично, але ж це не означає, що при 
дотриманні моралі піст не буде ви-
конаним. Отже, головне не те, що ми 
їмо, а те, що ми робимо і в яких сто-
сунках перебуваємо з ближніми.

Чистота душі — ось що справді 
важливо для Бога. Заповіді любові, які 
допомагають рухатись далі. І не тільки 
в піст.

Світлана ТИМЧУК,
студентка II курсу факультету 

журналістики ПНУ.

R R R R R
Парафіяни церкви св. Арх. Михаїла 

с. Яб лунька Солотвинського деканату щиро 
вітають з днем народження свого пароха

о. Василя ХЕРМАНЧУКА.
Дорогий отче! Обсипає-
мо Вас цілими пригор-
щами своєї шани й лю-
бові за Ваше добре 
серце, самовіддану 
і великодушну працю 
в Господньому вино-
граднику. Бажаємо Вам 
здоров’я, затишку у Ва-

шій оселі, повноти Божої благодаті, дарів 
Святого Духа, опіки Пресвятої Діви Марії та 
земних дарів. Хай Пречиста Діва буде покро-
вом Вашого життя, хоронить від усіх терпінь, 
Ангелхоронитель провадить до святого, 
а Господь обдаровує потрібними ласками 
і сотворить благих та світлих многа літ!

R R R R R

Парафіяни храму св. Андрія Перво-
званного м. Калуш щиросердечно вітають 
з днем народження

о. Миколу КРУШЕЦЯ.
Нехай духовна нива 
життя щедро коло-
ситься рясним врожа-
єм! Хай засіяні Вами 
зерна правди, добра 
і любові дають плоди 
стократ! Хай Господь 
обдаровує міцним 
здоров’ям, радістю, 

натхненням до праці, всіма ласками й щед
ротами. Дякуємо Вам за молитву і моли-
мось повсякчасно за мудре служіння на 
добро людей і на славу Господню! 

R R R R R

Грекокатолицька громада храму Не-
порочного Зачаття Пресвятої Богородиці 
с. Луквиця Солотвинського деканату вітає 
з днем народження пароха

о. Василя ХЕРМАНЧУКА.

Всечесний отче, бажаємо Вам здоров’я, 
Божого благословення, сил і наснаги у Ва-
шій нелегкій священичій праці. Нехай Гос-
подь та Пречиста Діва Марія завжди обері-
гають Вас від усіх негараздів, дарують Вам 
здоров’я тілесне і міцність духовну, бла-
годать та довголіття, душевний спокій та 
рясних ужинків у Вашій самовідданій пра-
ці в Господньому винограднику. На многії 
і благії літа!

R R R R R

Отець Володимир Воробець та парафі-
яни церкви св. влмч. Параскеви м. Болехів 
щиросердечно вітають з днем народження

о. Степана ВИТВИЦЬКОГО.
Всечесний отче, дяку-
ємо Богові за те, що 
Ви розкрили свій та-
лант і примножуєте 
його. Щиро вдячні Вам 
за служіння на нашій 
парафії. Нехай Ваша 
духовна нива життя 
щедро колоситься 

рясним врожаєм. Хай засіяні Вами зерна 
правди, добра і любові дають плоди сто-
крат! Хай Господь обдаровує Вам міцним 
здоров’ям, радістю, натхненням до по-
дальшої праці, всіма ласками і щедротами!

R R R R R

Отець Микола Кук, ЧСВВ, о. Кшиштоф 
Панасовець, о. Микола Андибур, о. Петро 
Коваль, дяк Богдан Капко, п. Ігор Лазорко, 
п. Юрій Черневий, п. Богдан Мельник та 
громадськість м. Болехова вітають з днем 
народження адміністратора парафії св. 
Параскеви

о. Степана ВИТВИЦЬКОГО.
Всечесний отче, прийміть найщиріші 

побажання міцного здоров’я, духовної ра-
дості, миру й добра, Господньої любові та 
опіки Матері Божої. Хай Ваше серце буде 
зігріте теплом людської вдячності та шани, 
кожен день буде осяяний високим злетом 
душі, а добре самопочуття та гарний на-
стрій стануть запорукою Вашої праці.

R R R R R
Церковний комітет, хор, спільнота «Ма-

тері в молитві», вівтарна дружина та всі 
парафіяни храму Вознесіння Господнього 
с. Гринівка Богородчанського дту вітають 
із 60річчям свого пароха 

о. Віктора БУЯНОВА.
Всечесний отче, при-
йміть від нас сердечну 
вдячність за Ваш дар 
священства, за щирі 
молитви, які Ви зано-
сите перед престіл 
Всевишнього.

Бажаємо Вам міц-
ного здоров’я, добра, 

миру, достатку, повноти Божої благодаті 
та опіки Пречистої Діви Марії. Нехай Ваша 
духовна нива щедро колоситься рясним 
врожаєм!

R R R R R

Парафіяни храму св. Ап. Петра і Пав-
ла с. Лесівка Богородчанського деканату 
щиро вітають із 60річним ювілеєм свого 
пароха

о. Віктора БУЯНОВА.
Всечесний отче, дякуємо Богові за дар 

Вашого життя і священичого покликання. 
Бажаємо Вам духовної радості, міцного 
здоров’я, Божої милості, щоб Ви ще дов-
го трудились на Христовій ниві. Хай бла-
гословення Святого Духа через Ваше слу-
жіння щедро переливається на всіх, хто 
потребує Вашої поради й молитви.

R R R R R

Отець Володимир 
Майка та о. Олег Ан-
гельчук, а також цер-
ковне братство, се-
стринство та вся гро-
мада храму Святого 
Вознесіння Господньо-
го смт. БрошнівОсада 
вітають з 50річчям 

старшого дяка та регента хору «Диво»

п. Лілію БОЙЧУК.

Щиро дякуємо Вам за самовідда-
ну працю та жертовність. Бажаємо Вам 
міцного здоров’я, духовної радості, миру 
й добра та Господньої любові. Хай без-
межне Боже милосердя й надалі надихає 
Вас на невтомне служіння в ім’я прослави  
Бога.

R R R R R

Учениця Богородчанської ЗОШ №2 ві-
тає з днем народження вчительку христи-
янської етики, людину великого покликан-
ня і щедрої душі 

п. Оксану ВЕРБОВСЬКУ.
Щиро дякую Вам за ті 
знання, які Ви нам да-
єте цілком безкорис-
ливо, нічого не вима-
гаючи взамін.  Нехай 
у Вашій нелегкій, але 
такій потрібній роботі 
завжди буде місце 
творчості, натхненню, 

енергійності й запалу.
Бажаю Вам міцного здоров’я, благопо-

луччя, високих досягнень у праці, доброти 
оточуючих людей. Завжди залишайтеся 
таким прекрасним вчителем, гідним уваги 
та глибокої поваги.

R R R R R

Отець Володимир 
Майка та о. Олег Ан-
гельчук, а також цер-
ковне братство, се-
стринство та вся гро-
мада храму Святого 
Вознесіння Господньо-
го смт. БрошнівОсада 
вітають з 50річним 

ювілеєм регента церковного хору

п. Тетяну ДЗУНДЗУ.
Складаємо щиру подяку за довгі роки 

служіння на славу Божу та для добра ві-
рних. Зичимо міцного здоров’я, миру, ро-
динного тепла, рясних Божих ласк, земних 
і небесних благ, опіки Пресвятої Бого
родиці.

Вітаємо!

Роздуми на Великий Піст

Риба:  
ЇСТИ ЧИ НЕ ЇСТИ?

Чи помітили ви, що навколо стало трохи світліше? Люди менш за-
смучуються через дрібниці, а випадково зачепивши вас, ласкаво 
просять вибачення. 
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До уваги спільнот «Матері в молитві»
6 квітня 2019 р. в церкві св. Миколая с. Ямниця Єзу-

пільського деканату відбудуться реколекційні науки на 
тему: «Благословенна будь, християнська родино». 
Реколектант – о.митр. Богдан Курилів.

Добиратися з Івано-Франківська: тролейбусом №4 та 
автобусами Галицького напрямку до зупинки: «Церква». 

Запрошуються всі спільноти «Матерів у молитві».
Початок реєстрації – о 8ій год. 15 хв.

Обсяг 1,95 ум. друк. аркуш. 
Газета віддрукована офсетним способом
Видрукувано видавництвом «АПрінт», 
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aprint.com.ua. Зам. № 346
Редакція може не поділяти думку авторів і не 
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український греко-католицький часопис

Жартома про серйозне

Оголошення

На парафію Пресвятої Трійці м. ІваноФранківська (вул. Мазепи) запро-
шуємо дяка (переваги надаються особі з музичною освітою), а також 

катехита з богословською освітою.

Деталі за тел.: 068-65-64-267; 066-312-66-61 —  
парох о. Михайло Михайленко.

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 ІваноФранківськ, вул. Софрона Мудрого (Гарбарська), 22
телефони для довідок:  

050 673 10 62, 068 410 32 26, 095 410 10 54

Виборчій комісії України
пенсіонера Михайла КНИШУКА,
мешканця м. Івано-Франківська

Заява

Мені 80 років. Я — молодий 20річний пенсіонер. У мене достат-
ньо життєвого досвіду. Пережив Другу світову війну, переживу й ро-
сійськоукраїнську.

Люди добрі, хочу заявити: свою кандидатуру на пост Президента 
України не подаю з таких причин:

1. Не вмію обманювати.
2. Не можу жити тільки для себе.
3. Мені заважає досвід у господарюванні.
4. Не вмію з держави робити цирк.
5. Не вмію красти.
6. Моє слово з ділом не розходиться.

Отже, навіть не 
просіть мене, бо 
ніяких з перера-
хованих якостей 
не маю, тому Пре-
зидентом бути не 
можу.

З повагою — 
Михайло Іванович 

Книшук.




