
Споконвіку так скла-
лося, що священик 
на парафії — одна із 
головних осіб у житті 
громади. Але завжди 
поруч із сильним паро-
хом є не менш сильна 
його підтримка і опо-
ра — це його дружина. 
Здавалось би, та що 
там жінка за плечима 
чоловіка? Але ж ні.

5 квітня 1710 р.
була прийнята Перша українська 
конституція на зборах козацтва 
біля містечка Тягина на правому 
березі річки Дністер.

7 квітня 
Благовіщення Пречистої Діви 
 Марії.

7 квітня 2008 р. 
у Катедральному соборі Непороч-
ного Зачаття в Тернополі відбула-
ся Архиєрейська хіротонія Eкзарха 
Луцького Екзархату Української 
Греко-Католицької Церкви o. Йоса-
фата Говери.

7 квітня 2009 р.
в Архикатедральному соборі Свя-
того Юра у Львові відбулася Архи-
єрейська хіротонія о. Святослава 
Шевчука. Головним святителем, 
у присутності Патріярха Любомира 
Гузара, був Високопреосвященний 
Владика Ігор Возьняк, Архиєпис-
коп Львівський.

7 квітня 2014 р.
в Патріаршому соборі Воскресіння 
Христового в Києві відбулася Ар-
хиєрейська хіротонія ієромонаха 
Михайла Бубнія — Екзарха Одесь-
кого Екзархату.

7 квітня 2016 р. 
в Архикатедральному Соборі св. 
Юра у Львові відбулася Архиєрей-
ська хіротонія ієромонаха Володи-
мира Груци — Єпископа-помічника 
Львівської Архиєпархії. Головним 
святителем був Патріарх Святос-
лав, співсвятителями — Архиєпис-
коп і Митрополит Львівський Ігор 
Возьняк та Єпископ Самбірсько-
Дрогобицький Ярослав Приріз.

7 квітня 1919 р.
померла у тяжких болях, спри-
чинених туберкульозом кісток, 
прп. Йосафата (Михайлина) Гор-
дашевська, засновниця згрома-
дження Сестер Служебниць Непо-
рочної Діви Марії. Блаженна УГКЦ.

11 квітня 1945 р. 
Митрополит Йосиф Сліпий та укра-
їнські греко-католицькі Єпископи: 
Кир Миколай Чарнецький, Кир Ни-
кита Будка, Кир Григорій Хомишин 
та Кир Іван Лятишевський, були 
ув’язнені совєтською владою.

Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня
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 «Ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти.  
Поки Я у світі, Я — світло світу»  (Ів. 9, 4-5).

Цей тиждень в подіях

7-го квітня ми в черговий раз свят-
куватимемо Благовіщення Пречи-
стої Діви Марії, свято, яке входить 
до ряду дванадесятих свят та є 
третім за значенням після Велико-
дня і Різдва Христового. І навіть 
якщо це свято й не несе в собі покут-
ничого чи посного характеру, то все 
ж його глибинний зміст має також 
тісний зв’язок з Великим Постом, 
в якому ми тепер перебуваємо. А ще 
це свято може дати, крім того, й чи-
мало відповідей на нашу суспільно-
політичну ситуацію. Спробуймо роз-
думати разом, в чому саме!

«Ось я Господня слугиня, нехай ста-
неться по твоєму слову» (Лк. 1, 38). 

Це велике і абсолютне «ТАК!» Богові 
звучить не лише під час Благовіщення, 
але золотою ниткою пронизується протя-
гом всього життя Богородиці. Це «ТАК!» 
Богові продовжується тоді, коли кесар Ав-
густ видає декрет про перепис населення, 
і Марія змушена пускатися у далеку доро-
гу до Вифлеєму. Згодом це «ТАК!» є поруч 
з Марією, коли не знаходять помешкання 
в місті, і Вона разом зі Св. Йосифом му-
сить шукати притулку у стаєнці. Це «ТАК!» 
супроводжує Марію в небезпечній дорозі, 
коли треба втікати в чужину, в Єгипет. А це 
пустеля, де може забракнути найелемен-
тарніших умов для життя — води і хліба. 

Святе Писання каже, що цією дорогою 
ізраїльський народ блукав по пустелі 40 ро-
ків. Відомо також, що цей народ швидко 
забув жахи єгипетського полону і пам’ятав 
лише про смачну їжу, яку їв у Єгипті, нарі-
каючи на свого провідника Мойсея. 

У 3-ю неділю Велико-
го Посту, 31 березня, 
в Чернівцях вірні Гре-
ко-Католицької, Римо-
Католицької та Вірмен-
ської Апостольської 
Церков зібралися, щоб 
об’єднатися у молит-
ві та роздумати над 
Страстями Господа 
Нашого  Ісуса Христа.

Продовження на стор. 2

Вулицями Чернівців пройшла 
Хресна Дорога

Не лише дружина священика…

стор. 5стор. 4

Богородиця — приклад перемоги 
над випробуванням та зневірою
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Сокровенне таїнство 
для ангелів незбагненне
завіряє Гавриїл архангел
і до тебе нині приходить, 
єдиної неторканної і доброї 
голубки — 
покликання нашого роду, 
і взиває до тебе, Всесвята:
«Радуйся! Приготуйся через 
слово прийняти Бога Слово»

Зі стихир празника «Благовіщення».

Іконографія празника «Благовіщен-
ня» передає вірним звіт про «Добру 
новину». Всемилостивий Господь Бог 
стає надзвичайно милосердним для 
«старої (грішної) людини». Він по-
силає Сина свого Єдинородного для 
спасіння «пасовиська свого».

Києво-Лаврська ікона «Благо-
віщення Пресвятої Богородиці» — 
яскравий приклад цієї невимовної 
радості. Вона виконана в стилі укра-
їнського бароко XVIII століття. Це 
та ікона, яка зберегла засади візан-
тійської канонічної іконографії, але 
невідомим митцем була доповнена 
багатьма інноваційними елемента-
ми у стилістиці й техніці творення. 
Художник збагачує декор, прояснює 
палітру та урізноманітнює «візантій-
ську» прадавню стилістику.

Світла, життєрадісна гармонія 
барв, запропонована ще Отцями в Се-
редньовіччі, класично-ренесансна по-
будова сюжету, яскраво виражена 
слов’янізація ликів святих, орнамен-

товане золочене тло іко-
ни — ось елементи, які 
вирізняють український 
зразок «Благовіщення» 
від балканських чи пост-
візантійських.

Промінь із серця Бога-
Отця падає на Діву Ма-
рію. Небесний напівкруг 
із променями спрямова-
ний на Богородицю — 
символ всесильної дії 
Духа Святого (Лк. 1, 35). 
Цю деталь лаврські май-
стри прийняли з мисте-
цтва країн Заходу (прав-
доподібно в Лаврі викла-
дав малярство італієць 
Бенджаміно Фредеріче). 
Це свідчить про те, що 
східні християни не цура-
лися ренесансно-бароко-
вих західноєвропейських 
мистецьких ідеалів.

Пречисту Діву Марію 
зображено з покритою 
головою — символ її по-
кори. Лик святої надзви-
чайно умиротворений. 
Автор ікони зображає 
Марію з невимовною ра-
дістю і здивуванням на 
обличчі. У лівій руці зна-
ходиться книга — схо-
ластичний елемент му-
дрості, інтелектуалізму 
і працелюбності. Жест 

правиці — символ повного підпоряд-
кування волі Отця. Одяг Богородиці 
змальовано добре, але кольори даль-
матики і мафорія замінено місцями, як 
це було зазвичай у сак ральному мис-
тецтві Заходу. 

Архангела Гавриїла зображено 
в динамічній позі зі схрещеними рука-
ми. Таке трактування «сил небесних» 
не було властивим для візантійського 
іконного малярства V-IX ст. Для серед-
ньовіччя «рідними» були площинність, 
надмірний аскетизм і статичність тіла. 
Лілея в руках архангела читається як 
алегорія цнотливості. Його святочні 
яскраво-білі ризи відповідають духу 
невимовної радості від того, що Бог 
стане водночас і людиною.

В правому верхньому куті компо-
зиції зображено червону завісу. Цей 
елемент стовідсотково прижився ще 
в V-VI ст. і означав те, що подія відбува-
ється всередині храму чи помешкання.

Тло зображено правильно, золотим 
кольором. Цю барокову ікону мож-
на назвати своєрідним «мостом» між 
церковним мистецтвом Сходу і За-
ходу. Адже Annuntiatio Domini — це 
зображення урочистої церемонії при-
ходу у світ Богочоловіка на межі з кур-
туазністю, де «святий вісник» Бога на 
землі адорує і приклоняє коліно пе-
ред чистотою та красою Святої Діви, 
яка привела на світ «Спасіння люд-
ства» — Господа Бога і Спаса нашого 
Ісуса Христа.

о. Віталій КОЗІНЧУК, 
доктор філософії, член Національної 

спілки художників України, доцент 
кафедри богослов’я Івано-Франківської 

Академії Івана Золотоустого,
провідний науковий співробітник 
Музею мистецтв Прикарпаття.

Закінчення. Початок на стор. 1.

Цими днями ми більше, ніж будь-
коли, запитуємо себе: а скільки часу 
Український народ приречений ще 
«блукати пустелею», щоб прийти до 
«обіцяної землі, текучої молоком і ме-
дом»? 

Читаючи різні післявиборчі комен-
тарі у соціальних мережах, слухаючи 
розмови у різних середовищах, вигля-
дає, що зневіра бере верх. І до певної 
міри — це закономірність. Але повер-

німося до Марії. Вона теж як людина 
не була звільнена від почуттів триво-
ги і випробувань. Після втечі в Єгипет 
Вона мусить налагоджувати життя 
у чужому краї… Згодом — спроба по-
вернення, і знову небезпека у власно-
му краю, бо царює Архелай, замість 
Ірода (Мт. 2, 22). А ще більше звер-
шується Маріїне «ТАК!», коли Христа 
засудили і Він несе хрест на Голго-
фу... Вона стоїть під хрестом, коли Він 
вмирає. На її руки опускають мертве 
тіло Ісуса. Це Благовіщенське «ТАК!» 

продовжується тут, на Голгофі: «Ось я 
слугиня Господня, нехай станеться по 
твоєму слову», а не по моїй волі. 

І здається саме в цей момент — 
час смерті рідного сина — це «ТАК!» 
мало б захитатися. Але ні, навіть коли 
сім мечів прошивають її серце, Благо-
віщенське «ТАК!» залишається непо-
рушним. 

Дозволю собі порівняти шлях Ма-
рії зі шляхом нашої країни. Скільки 
разів до нас зашіптується спокуса на 
кшталт: «все пропало», «це кінець», 
«то був останній шанс». Схожі відчут-
тя, мабуть, переживали як Марія, так 
і апостоли у страсну п’ятницю та субо-
ту. І схоже як вночі найбільша темрява 
є передвісником, що незабаром на-
ступить ранок і зійдуть перші промені 
сонця, так і Христос Воскрес, коли зда-
валося, що всьому мав би наступити 
кінець… Зауважте, коли Ісус воскрес 
із мертвих, то з’являється Він Ма-
рії Магдалині, жінкам Мироносицям, 
учням з Емаусу, Петрові, Апостолам, 

але немає жодного словечка у книгах 
Нового Завіту, щоб Він об’явився його 
матері Марії. І за логікою Євангелії не 
треба було їй з’являтися, щоб утвер-
дити Ïї у вірі. Вона вірила, вона постій-
но жила тим Благовіщенським «ТАК»! 
Тому Ісус сказав невірному Томі: «По-
бачив мене, то й віруєш! Щасливі ті, 
які, не бачивши, увірували!» (Ів. 20, 
29). Богородиця була тією, що завжди 
слухала і вірила! Тому не треба було 
їй з’являтися. 

Нехай ці роздуми про Марію допо-
можуть нам ще раз усвідомити, що 
саме від кожного з нас залежатиме 
майбутнє нашої країни. Можливо, 
коли після стількох випробувань і важ-
ких ситуацій, коли здається, що все 
пропало, можливо саме тепер у най-
більшій темряві настав час, щоб схо-
дило сонце над нашою Батьківщиною, 
настав час її воскресіння. Тому не зне-
вірюймося, а молімося й робімо нада-
лі усе можливе, так, начебто лише від 
мене одного залежатиме завтрашнє 
майбутнє. Продовжуймо молитися 
і працювати у найважчі хвилини, зо-
крема під час зневіри. Незалежність 
нашої держави — це дар Божий, і за 
те, як ми ним послуговуємось, ми не-
стимемо відповідальність не тільки 
перед майбутніми поколіннями, але 
в першу чергу перед Подателем цього 
дару (Мт. 25,14-30).

Пресвята Богородице, покрий своїм 
омофором наш народ і навчи нас ска-
зати «ТАК!» Богові для нашого спасін-
ня та добра нашого народу. 

о. Іван СТЕФУРАК,
головний редактор.

Сакральне мистецтво

Слово редактора

БЛАГОВІЩЕННЯ: іконографічний сюжет 
радості й примирення людини з Богом

Благовіщення Пресвятій Богородиці. 
Ікономалярська майстерня Києво-Печерської 
лаври. Друга половина XIX ст.

Богородиця — приклад перемоги 
над випробуванням та зневірою

«Скільки часу Український 
народ приречений ще 
«блукати пустелею», щоб 
прийти до «обіцяної землі, 
текучої молоком і медом»? 
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За плечима — перший тур ви-
борів, український народ та 
два кандидати в президенти 
вже готується до другого. Я не 
вмію передбачати майбутнє, не 
знаю, хто стане переможцем. 
Але хто б це не був, можна вже 
стверджувати одне: українці 
йому також не будуть довіря-
ти. Останні цифри рівня довіри 
до влади були шокуючі — у нас 
сьогодні він найнижчий у сві-
ті вже другий рік поспіль. Такі 
цифри подає нам аналітика. Тут 
звичайно можна пояснити такий 
показник: влада не дотримала 
обіцянок, рівень зубожіння на-
селення сягнув критичної межі, 
значне підвищення ціни на газ, 
а відповідно й на все інше.

Однак хочу розповісти таку жар-
тівливу історію. Одна бабуся скаржи-
лась, мовляв, як зараз важко живеть-
ся, все не так, як було колись.

— Бабусю, а колись жилось добре?
— Ну так, синку, в 1944-у році!
— Бабцю, та ж тоді була Друга сві-

това війна!
— Та, так, але й мені було тоді 18…
Бабуся вже не пригадує про важкі 

роки війни, але от приємний період 
молодості залишився в її пам’яті наза-
вжди.

Українці сьогодні нагадують мені 
90-річну бабусю, яка хворіє амнезією. 
Якщо навести знову ж такі дані аналі-
тики про рівень довіри до влади, то при 
Януковичу він становив 24%! Звідси 
випливають певні питання: або за Яну-
ковича жилось набагато краще, або ж 
рівень довіри населення не відповідає 
реальній картині стану речей в країні? 

Бути невдоволеним владою — це 
до певної міри традиція українців, ко-
ментує на «Радіо Свобода» соціаль-
ний психолог Віктор Пушкар. Говорити 
добрі слова про владу — це начебто 
«не бути в тренді» або ж те саме, що 
серед мусульман розповідати про 
християнство. М’яко кажучи — на тебе 
подивляться не так. 

Українці чомусь масово почали хво-
ріти на амнезію, забувши не тільки про 
важкі 90-ті. Я добре пам’ятаю і недавні 

2000-і роки. В той період я закінчува-
ла навчання в школі. Рівень корупції 
в ВУЗах захмарював. Державні місця 
на престижних факультетах міста «сві-
тили» тільки тим, хто мав хоч пару ти-
сяч доларів у кишені. Про ніяке ЗНО 
та вступ до вишів «просто так», без ха-
баря, ми не могли й мріяти. Ті студен-
ти, які хотіли б хоч на місяць потрапи-
ти за кордон, проходили «дев’ять кіл 
пекла», готуючи сніп документів та 
відстоюючи черги біля консульств. 

Напередодні виборів видання 
«Foreign Policy» публікує статтю захід-
ного політолога Олександра Мотиля. 
«Багато хто каже, що в Україні нічого не 
змінилося від Євромайдану», — пише 
Мотиль. Він не погоджується з такою 
думкою. Автор зауважує, що було 
зміцнено армію, реформована поліція, 
підсилені спецслужби, розвинулися 
політичні, дипломатичні й культурні 
стосунки із Заходом. Автор також зга-
дує про реформи у сфері освіти, охо-
рони здоров’я і розвиток української 
культури. «Звичайно, країна ще не до-
сконала, а політика й економіка все ще 
сприяють надбагатим олігархам. Про-
те, враховуючи тривожні антидемокра-
тичні, антиринкові й популістські тен-
денції в інших країнах Європи, Україна 
виглядає цілком здоровою — набагато 
більш «європейською», якщо порівню-
вати», — мовиться у статті.

То чому ж українці не вміють аналі-
зувати та критично оцінювати реаль-
ний стан речей в державі, об’єктивно 
порівнявши ситуацію з минулими ро-
ками? Звичайно, обравши президента, 
народ делегує йому певну владу над 
державою та процесами у ній. Але він 

мав би залишати за собою певні важелі 
чи механізми регулювання та контро-
лю. На жаль, на сьогодні це є утопією. 
Ми мало чим можемо вплинути на ті чи 
інші рішення президента, і коли народ 
відчуває себе безсилим, він просто пе-
рестає довіряти чинній владі. 

Проте складається таке враження, 
що ми не тільки нашій владі не дові-
ряємо, ми перестали довіряти і нашим 
оточуючим, нашим сусідам. Про це 
йдеться у монолозі Любомира Гузара, 
опублікованого в журналі «Новое Вре-
мя» від 7 квітня 2017 року.

«Українцям все ще складно дові-
ряти один одному. Недовіра почалася 
не сьогодні, її наш народ успадкував 
від радянської влади. Східні області 
України були під радянською владою 
70 років, західні — як мінімум 45 ро-
ків. Але скрізь ця влада мала спільну 

мету — не допустити об’єднання лю-
дей, щоб вони не створювали спілок, 
не зустрічалися і не говорили один 
з одним. Щоб зникла колективна, гро-
мадянська дія. Лідери радянської вла-
ди розуміли, що в єдності, у спілкуван-
ні народжується загальне розуміння 
і загальна мета. Тому вони виховували 
людей в ідеї, що нікому не можна ві-
рити, навіть сім’ї, щоб діти не довіряли 
батькам, і навпаки. Згадайте історію 
з Павликом Морозовим, який довгий 
час був ідеалом. На жаль, ми досі не 
довіряємо один одному. Вже немає 
страху перед КДБ, але залишився 
страх однієї людини перед іншою...».

Тому українці люблять будувати ви-
сокі паркани, бажано з каменю. Адже 
ми не довіряємо ні сусідам, не перехо-
жим. Такі паркани ми будуємо між вла-
дою, і влада – між нами. Відгороджує-
мось, ізолюємось, і не до кінця вникає-
мо, що влада робить за тим парканом. 
А, можливо, нічого й поганого… Дові-
ра — це основа будь-яких стосунків: 
чи на особистісному рівні, чи на сус-
пільному. А якщо ми не вміємо дові-
ряти взагалі, то хто б не прийшов до 
влади, будь-який його незрозумілий 
крок будемо розцінювати як «зраду». 
Психологи кажуть, що навчитись дові-
ряти можливо, це набагато полегшує 
життя. Але найперше давайте довіри-
мось Богу! 

Віра БІЛА.

З 29 по 31 березня на парафії 
Покрови Пресвятої Богородиці 
с. Стратин Рогатинського про-
топресвітеріату відбулися дні 
духовної віднови, які проводив 
місійний відділ Івано-Франків-
ської Архиєпархії. До парафі-
яльної громади завітав парох 
храму св. Арх. Михаїла прото-
ієрей Роман Микієвич та брат 
Павло Віра, семінарист 6 курсу. 

У храмі для молитовного почитан-
ня були виставлені копія Чудотворної 
Крилоської Богородиці та мощі святого 
о. Піо. Вірні могли приклонитися і при-
ступити до ікони та мощей, приносячи 
у молитві свої труднощі й потреби, тим 
самим випрошуючи необхідних ласк.

Отець-реколектант протягом цих 
днів очолював на парафії Богослужін-

ня, виголошував великопосні науки 
та мав зустріч у школі з вчителями. 
У своїх глибоких повчаннях о. Роман 
зосередив увагу вірних на важливості 
часу Великого Посту, говорив про спо-

відь на прикладі апостола Петра, роз-
крив велич Божественної Літургії та 
ваги Святого Причастя. Говорячи про 
любов, отець допоміг присутнім глиб-
ше пізнати любов Бога до людини.

Брат Павло працював з дітьми при 
школі та парафії. Проводив катехиза-
цію, різні ігри, руханки для глибшого 
пізнання Божої любові. Також діти ка-
техитичної школи “Ковчег” в п’ятницю 
провели Хресну Дорогу.

А в суботу на вечірню програму до 
нашої парафії завітав о. Ярослав Жо-
лоб — парох храму Успіння Пресвятої 
Богородиці с. Крилос, який дав науку 
про Боже Милосердя.

Завершились дні духовної віднови 
Святою Літургією Хрестопоклонної 
неділі. Звертаючись до вірних з духо-
вним словом, о. Роман наголосив на 
тому, щоб ми впродовж свого життя 
вдивлялися в Хрест Господній, чер-
паючи з нього духовні сили, всупереч 
всім труднощам та бідам людського 
життя. По закінченні Літургії парафія-
ни отримали повний відпуст.

Щиро дякуємо Богові за все!

Вл. інф.

Людина і суспільство

З життя парафій

Недовіра — у нас в генетиці?

Дні духовної віднови у Стратині

Уряду українці не довіряли ніколи,  
але зараз недовіра зашкалює
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Василь Васильович Лукач 
(1938 р. н.), племінник блажен-
ного Владики Симеона Лукача, 
пригадує, як вперше на судово-
му засіданні побачив підпільно-
го Владику Івана Слезюка. Це 
було 23-24 жовтня 1962 року. 

На тому засіданні розглядав справу 
народний суд міста Станіслава. В його 
складі були головуючий народний суд-
дя Кабицький та народні засідателі: 
Васильєв, Гридньов, секретар Козар, 
прокурор Анісімов, громадський обви-
нувач Гона. 

Спочатку зачитали справу. Слезюк 
Іван Миколайович народився 14 січня 
1896 р. у с. Живачів Обертинського 
району Станіславської області. Меш-
кав у м. Станіслав по вул. Дніпропет-
ровська, 22. На той час про нього ска-
зали, як про не працюючого, громадя-
нина СРСР, українця, з вищою духов-
ною освітою, холостого, судженого 
12 червня 1946 р. за ст. 54-10 ч. П КК 
УРСР до 10 років позбавлення волі. 
Звільнений о. Іван Слезюк був 15 лис-
топада 1954 р. умовно-достроково.

Василь Лукач згадує, що Владика 
Іван був невисокого зросту, без боро-
ди. На суді виглядав спокійним. Його 
погляд говорив про постійну молитву. 
А суддя й далі зачитував вирок. 

Суд встановив, що підсудний Сле-
зюк, звільнившись з місць ув’язнення 
в 1954 році, де відбував покарання 
за антирадянську діяльність, не став 
на шлях виправлення, а, навпаки, 
встановив злочинний зв’язок з Симе-
оном Лукачем. Два колишні уніатські 
греко-католицькі священики таємно 
керували на Станіславщині нелегаль-
ною релігійною діяльністю уніатських 
священиків греко-католицької Церк-
ви, забороненої Львівським собором 
в 1946 році.

Василь Лукач каже, що нещодавно 
зустрічав старшого чоловіка, який про-
живав по вулиці Дніпропетровській. 
Він тоді був дитиною, але всі сусіди 
знали, що поруч з ними живе свяще-
ник, що він дає шлюби, хрестить дітей, 
що в його домі проживають монахині.

Зі слів вироку: «Так, протягом 
1954-1962 років підсудний Слезюк, 
повернувшись в м. Станіслав, та-
ємно систематично відправляв уні-
атську релігійну службу в своїй квар-
тирі в присутності бувших монахинь 
Гриб, Шеремети, Лапінчук, Негель, 
сусідки Анни Твердохліб та інших.

5 жовтня 1962 року органами 
слідства було встановлено, що під 
час відправлення уніатської служ-
би в квартирі знаходилось 11 осіб, 
в тому числі учень 4 класу школи №5 
Меринда. Також служби правились 
в квартирі Володимири Кандюк по 
вул. Суворова. Керуючи діяльністю 
уніатських священиків, Слезюк давав 
гроші отцям, щоб останні відправля-
ли релігійні обряди в м. Чортків Тер-
нопільської області.

Підсудний Слезюк втягував у свої 
тенета радянських дітей, перекону-
вав їх в тім, що людина і всесвіт ніби-
то створені Богом, давав їм релігійну 
літературу для читання, перекону-
вав їх, що греко-католицька церква 
підкорена Римському Папі, який ні-
бито є єдиним спадкоємцем Бога на 
землі. Отак своїми підступними діями 
відривав дітей від радянської школи, 
спонукував їх до відмови від виконан-
ня громадських обов’язків — будівни-
ків комуністичного суспільства.

Слезюк рецензував рукописи, зо-
крема рукопис Симеона Лукача, ре-
акційного релігійного характеру під 
назвою «Ложні пророки», складав 
сам рукописи релігійного уніатського 
змісту і розповсюджував їх серед ві-
руючих, однодумців, священиків.

Обшуком було виявлено 52 книги, 
а також предмети для відправлення 

релігійних обрядів: три епі-
трахилі, хрест металічний, 
салфетки і хусточки, анті-
мінс, хлібці для причастя, 
чаша з жовтого металу, чот-
ки з хрестом, старовинні вос-
кові свічі».

Василь Лукач пригадує, що 
на судовому засіданні Вла-
дика Слезюк не визнав своєї 
вини в закинутому йому об-
винуваченні і пояснив, що не-
легальною діяльністю серед 
уніатських священиків не за-
ймався, вилучену релігійну лі-
тературу використовував лише 
для себе. Нікого від громад-
ського життя не відривав, що 
учні приходили добровільно, 
їм роз’яснював походження 
всесвіту і людини лише тому, 
що вони прохали його про це. 
Книжок з релігійним змістом їм 
читати не давав. В своїй квар-

тирі молився сам, деколи до нього 
приходили молитися колишні монахи-
ні, що живуть з ним в одному будинку. 
Симеон Лукач його відвідував як дав-
ній знайомий і один раз залишив лише 
для ознайомлення рукопис «Ложні 
пророки». 

Міністерство УРСР приговорило 
Слезюка Івана Миколайовича і Лука-
ча Симеона Михайловича на піставі 
ст. 209 ч. І КК УРСР до позбавлення 
волі у виправно-трудових колоніях су-
ворого режиму на 5 років кожного без 

конфіскації майна та заслання у від-
далені райони СРСР строком на 5 ро-
ків кожного після відбуття основної 
міри покарання.

Міру покарання рахували з 17 лип-
ня 1962 р. Речові докази конфіскували, 
предмети релігійного обряду знищили. 
Суддя виголосив, що вирок може бути 
оскаржений в Станіславському облсу-
ді протягом 7-и днів з дня вручення за-
судженим копії вироку.

Адвокат вирок оскаржив, у резуль-
таті єпископів Івана Слезюка та Симе-
она Лукача було засуджено до 5 років 
звичайного режиму, їх не відправили 
етапом, а залишили в тюрмі, що на 
куті вулиць Чекістів-Дадугіна. Коли 
у с. Старуні помирав Владика Симе-
он Лукач, то Владика Іван не зміг бути 
присутнім. Родині Лукачів віддали 
стрийка у березні 1964 р., бо бачили, 
що він помирає (помер 22.08.1964 р.)

Пан Василь часто ходив попри тюр-
му. Знав, що тюремники там виготов-
ляли поштові ящики. 

У 1967 році Василь Лукач зустрічав-
ся з Владикою Іваном Слезюком на 
його квартирі по вулиці Дніпропетров-
ській, 22. Запам’ятав день 5 грудня, бо 
було свято — день сталінської консти-
туції. Прийшов подякувати.

Завдяки молитві Владики Слезюка 
одужав племінник п. Василя Михай-
лик, який мав дві операції. Ситуація 
була безвихідна, п. Василь був фельд-
шером, тому все розумів. Але його 
сестра поїхала до Владики Івана, за-
мовила Службу Божу за здоров’я сина 
і просила про молитву. 

У квітні 1968 року Владика Іван 
Слезюк вінчав Василя Лукача та Гали-
ну Богач у їхньому власному будинку 
на вулиці Пушкіна, а через два роки 
хрестив їх старшу дочку Лілію. 

Пан Василь, як лікар, був з Влади-
кою Іваном за кілька днів перед його 
смертю, у грудні 1973 року. Каже, що 
єпископ, як світла Божа людина, був 
спокійним перед своєю кончиною. На 
похорон Василь Васильович не пішов, 
бо радянська дійсність була така, що 
на похороні були чекісти, щоб слідку-
вати за людьми.

Постановою президії Івано-
Франківського обласного суду від 
16 лютого 1996 року вирок народ-
ного суду м. Станіслава від 24 жов-
тня 1962 р. відносно Слезюка Івана 
Миколайовича та Лукача Семена 
Михайловича — скасовано. Прова-
дження по справі закрито за відсут-
ністю в їх діях складу злочину.

Спілкувалась Юлія БОЄЧКО.

Світочі Церкви

Два вироки — одне життя

Владика Іван Слезюк

Василь Лукач

Роздуми над Хресною Дорогою за-
читувала молодь Римо-Католицької 
Церкви, ТУСК «Обнова» УГКЦ та вірні 
Вірменської Апостольської Церкви, 
а науку виголошували священики.

На завершення Хресної Дороги 
Єпископ Чернівецької Єпархії УГКЦ 
Йосафат Мощич у своїй проповіді на-

голосив: «Віра — великий ризик. Ви 
не маєте видимої гарантії, натомість 
гарантією є лише сам Бог, якщо ви на-
важитеся Йому довіритися. Ми маємо 
один видимий знак — Святе Письмо, 
і це для нас як навігатор: куди йти і які 
зупинки робити».

Прес-служба Чернівецької Єпархії.

Хресна хода

Вулицями Чернівців пройшла Хресна Дорога
У 3-ю неділю Великого Посту, 31 березня, в Чернівцях вірні Греко-
Католицької, Римо-Католицької та Вірменської Апостольської Цер-
ков зібралися, щоб об’єднатися у молитві та роздумати над Страс-
тями Господа Нашого Ісуса Христа.
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Сьогодні ми розповімо про приклад 
дружини священика, котра не про-
сто любляча дружина і мати, вона ще 
й сповна віддається тому, що дбає про 
храм Божий, про морально-духовне 
зростання громади, особливо піклую-
чись про дітей на парафії. Мова піде 
про добрий приклад служіння їмості, 
котра є правою рукою душпастиря.

Парафія Всіх Святих Українського 
Народу в мальовничому куточку на 
межі Івано-Франківська та приміського 
села Микитинці створена декілька ро-
ків тому, а новозбудовану церкву тут 
відкрили півтора року тому. Проте жит-
тя цієї громади вирувало ще з початку 
її заснування. Тут діяла Катехитична 
школа, щоправда вона була дуже не-
величка. Духовне життя відродилося, 
коли справу катехизації взяла у свої 
руки їмость Христина Чорній.

Історія пані Христини Чорній — це 
приклад того, як можна оживити життя 
невеликої парафії і показати людям, 
що церква — це не тільки Служба 
Божа у неділю чи в свято. Саме тому 
при церкві діє чимало різних гуртків. 
Катехизація тут настільки популярна 
і не нудна, що тепер на заняття у двох 
вікових групах приходить до півсотні 
дітлахів.

«Для мене важливе їхнє життя, бо 
зараз ми живемо у такий складний 
час, коли на дітей чигає багато не-
безпек і загроз. Але діти змінюються, 
коли вони починають своє життя із Бо-
гом, — ділиться їмость Христина Чор-

ній. — Одного разу до мене 
підійшла дитина і сказала, 
що не любила ходити на 
літургію, але тепер вона 
охоче відвідує церкву, бо 
їй тут подобається».

Цікаві й змістовні занят-
тя, різноманітні гуртки, та-
бори, кінозал у церкві, май-
стер-класи — все це за-
охочує маленьких іванофранківців до 
життя з Богом. У повсякденному житті 
цієї парафії трапляються настільки 
різні ситуації, що пані Христина готова 
розповідати ледь не про кожну зокре-
ма. «Є в нас такі діти, котрі привели до 
церкви своїх батьків. І це не може не 
тішити. Діти мене насправді надиха-
ють. Деколи, буває, після катехизації 
додому не йдеш, а летиш як на кри-
лах. Діти не спішать додому після за-
нять, а залишаються у храмі якомога 
довше. Що мені важливо? Не найголо-
вніше, щоб вони знали усі визначення 
напам’ять, а щоби пам’ятали, що Бог 
їх любить. Мені здається, саме таким 
чином вони зможуть більше відкрива-

ти свої серця для Бога», — 
додає пані Христина.

У розмові пані Христи-
на зізналася, що ніколи й не 
планувала настільки глибоко 
входити у життя церкви і від-
даватися служінню. Вона за-
кінчила магістратуру Прикар-
патського національного уні-
верситету ім. В. Стефаника 
за спеціальністю фінансист-
викладач, працювала у банку 
«Хрещатик». І лише з 2016 
року стала катехитом на па-
рафії Всіх Святих Українсько-
го Народу.

Запитую про приклад до-
брої їмості у житті. Але вона 
дає зрозуміти, що усе, що їй 
вдається зробити, вона ро-
бить з добрим серцем і чи-
стою любов’ю. «Я бачила 
багато їмостей, які були хоро-

шими дружинами для своїх чоловіків-
священиків. В дитинстві у нашому селі 
був парохом отець Василь. Його дру-
жина була скромною, привітною, щи-
рою і відкритою для спілкування. Але 
тоді я не надавала особливої уваги 
цьому. Бо ж ніколи і не мріяла про те, 
що стану дружиною священика», — 
розповідає Христина Чорній.

Щонеділі дівчина разом із батьками 
відвідувала сільську церкву у селі Біл-
ка на Городенківщині. А зважаючи на 
те, що її батько був директором місце-
вої школи, старалася завжди бути хо-
рошою дитиною.

«Завжди хотіла мати хорошу робо-
ту, побудувати кар’єру. А коли позна-
йомилася із майбутнім чоловіком, то 
помінялися цінності і прагнення. Коли 
зустрічаєш людину, яку ти любиш 
і з якою тобі добре, тоді все навколо 
змінюється. Я просто побачила інше 
життя, більш наповнене духовніс-
тю, — пригадує пані Христина своє 
знайомство із майбутнім священиком 
та той період, коли поміняла світо-
гляд. — Мені було приємно почути, 
що в Івано-Франківську багато молоді 
вітається між собою християнським 
привітом «Слава Ісусу Христу!». Коли 
у нас народилися діти, то появилося 
розуміння, що є речі, важливіші від 
буденних світських клопотів. Я хотіла 
мати хорошу роботу, хорошу зарплату. 
Економіку і математику люблю і знаю. 
Але Бог так скерував, що я тепер ро-
зумію: не настільки важливим у житті 
є те, що ти хочеш мати, як те, що лю-
биш».

Пані Христина працює завідувачем 
бібліотеки Католицької школи-гімназії 
св. Василія Великого. До своєї роботи 
у школі вона також підходить творчо 
і натхненно.

«Кожна людина намагається досяг-
нути щастя, і його частинку можна від-
чути у читанні. Це особливий талант, 
який з безмірної доброти дарований 
нам Господом. Читання приносить 
для кожного прекрасні плоди і чудові 
можливості. Моя мета — прищепити 
дітям любов до книг, щоб вони змогли 
інтелектуально та духовно зростати. 
Прагну, щоб за допомогою читання 
вони все краще пізнавали світ і все 
більше захоплювалися й прославляли 
його Творця», — наголошує жінка.

Катехитичну школу при парафії 
Христина Чорній любить. І про це на-
віть не треба в неї багато розпитувати, 
у жінки просто горять очі, коли вона 
починає розповідати захопливі історії 

про своїх маленьких ви-
хованців: «Я не вважаю 
роботу у церкві своєю 
професією. Це не робо-
та. Якщо є можливість 
зробити щось добре, то 
чому б не зробити. Мені 
допомагає любов, нади-
хає».

Окрім ролі катехи-
та, пані Христина, якщо 
треба, під час дитячої 
літургії може замінити 
і дяка. «Кожному Бог дає 
різні можливості. Дорос-
лі щасливі, що є хтось, 
хто займається з їхніми 
дітьми», — зауважує 
їмость.

Та й не тільки спра-
вами Катехитичної школи живе пані 
Христина. Зізнається, що парафіяни 
ставляться до неї з повагою. Буває, 
що й звертаються за порадою. Також 
їмость дуже тішиться тим, що відчу-
ває неабияку підтримку від батьків, чиї 
діти ходять у Катехитичну школу. Така 
згуртованість громади, на її думку, і є 
показником активного християнського 
життя на парафії.

Чимало дружин священиків допо-
магають своїм чоловікам, вони навіть 
випікають богослужбовий літургійний 
хліб — просфори. Щоправда пані 
Христина каже, що такої потреби не-
має, бо зараз є можливість їх придба-
ти. У справи отця Василя вона також 
старається не вникати і не скеровува-
ти його. Та й не любить стояти у церк-
ві «в першій лавці». Вона себе бачить 
поміж звичайних парафіян, котрі спі-
вають Службу Божу.

«Я можу по-жіночому налаштувати 
отця, надихнути, підтримати, допомог-
ти. У нашій сім’ї важливо цікавитися 
парафіяльними справами. Тоді отець 
відчуває, що він робить важливу спра-
ву», — каже пані Христина.

Наостанок молода їмость запевняє, 
що бачить свою місію у тих справах, 
котрі їй до вподоби: «У кожного своя 
дорога. У кожної дружини священика 
також своя дорога. Хтось може до-
помагати отцеві на парафії, в когось 
краще вдається поратися з іншими 
обов’язками. Тепер я виховую своїх 
дітей і хочу, щоб вони були добрими 
християнами і хорошими людьми».

Володимир БОДАК.

Служіння

…Якщо є 
можливість зробити 
щось добре, то 
чому б не зробити. 
Мені допомагає 
любов, надихає…

Не лише дружина священика…
Споконвіку так склалося, що 
священик на парафії — одна із 
головних осіб у житті громади. 
До нього прислухаються, його 
шанують, поважають, ним на-
віть можуть пишатися.

Але завжди поруч із сильним 
парохом є не менш сильна його 
підтримка і опора — це його 
дружина. Здавалось би, та що 
там жінка за плечима чоловіка? 
Але ж ні. Кожен погодиться, що 
порядна дружина буде дуже до-
бре дбати про те, аби її чоловік, 
а за сумісництвом парох грома-
ди виглядав охайно і достойно. 
Бо це ж, як не крути, але її лице. 
І навіть якщо та їмость не стоїть 
у першій лавці в церкві, то все 
одно її невидиму роботу можна 
чітко побачити.
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В цих духовних розважаннях, по-
єднаних з відправою Хресної Дороги, 
отець-реколектант спонукав кожного 
застановитися над такими важливи-
ми питаннями, як зміст земного жит-
тя, сенс людських терпінь, виконання 
діл милосердя та служіння ближньо-
му. Отець Порфирій також заохотив 
глибше проникнутися духом в сутність 
Євангельських блаженств, як основи 
духовного росту християнина.

Наступного дня була відслужена 
Божественна Літургія та Чин собору-
вання, який очолив протоієрей Дми-

тро Бігун, декан Рогатинський. Пара-
фіяни мали можливість прийняти три 
Святі Тайни: Сповіді, Євхаристії та 
Єлеопомазання. Святе таїнство Єлео-
помазання звершується соборно, мо-
литвою всієї Церкви на зцілення душі 
й тіла: скріплення довіри до Бога та 
отримання прощення гріхів, а також 
фізичне одужання. Однак все зале-
жить виключно від волі Божої.

Такі реколекції на нашій парафії 
стали вже доброю традицією. Вони 
спонукають кожного з нас задумати-
ся над своїм способом життя, а також 

посилено боротися із своїми гріхами, 
духовно вдосконалюватися.

Ми, парафіяни, щиро дякуємо 
 отцю-пароху Володимиру Баранови-

чу за те, що дбає про духовне життя 
 своєї парафії. 

Марія ЧЕПІЛЬ.
с. Нижня Липиця Рогатинського р-ну.

З поетичного блокнотаЗ поетичного блокнота

У документі «Напрямки нової 
євангелізації УГКЦ» з 2013 р., Синод 
єпископів УГКЦ заохочує: «Розвива-
ти євангелізаційні програми для но-
вих адресатів місії Церкви; розвивати 
програми духовної та матеріальної 
взаємо допомоги між парафіями на мі-
сійних теренах і парафіями, деканата-
ми та єпархіями УГКЦ». 

Місійне Згромадження св. Ап. 
Анд рія кільканадцять років поспіль 
розвиває євангелізаційну програму, 
співпрацюючи з школою євангеліза-
ції, проводячи євангелізаційні кур-
си на парафіях та для молодіжних 
спільнот, на вимоги часу провадить 
місійне душпастирство та підтримує 
співпрацю з отцями на теренах Сходу 
України. 

Місійне Згромадження св. Ап. Анд-
рія, що у м. Івано-Франківську (вул. 
Селянська 6), разом із прихожанами 
каплиці зорганізували допомогу для 
парафії св. Миколая Чудотворця, що 
у м. Кривий Ріг. Отці місійного Згро-
мадження тривалий час приятелюють 
з о. Іваном Талайло, котрий кілька 
років поспіль душпастирював у м. До-
нецьк, а з 2017 р. розпочав душпастир-
ське служіння у м. Кривий Ріг. У новій 
місійній станиці о. Іван почав будувати 
церкву. На даний час служить у малій 
кімнаті 4х4 метри, що, звісно, є зама-
лою для присутніх, котрі приходять на 
молитву. Розповіді о. Івана Талайла 
надихнули місіонерів св. Ап. Андрія 
підтримати ревного служителя най-
необхіднішим для богослужінь. Чима-

ло людей в короткому 
часі після пропозиції 
допомогти парафії на 
Сході України відгукну-
лися позитивно. Дехто 
переказав пожертви 
на банківський раху-
нок для будівництва 
церкви, інші приноси-
ли кошти до монасти-
ря, адже отці постано-
вили купити літургійні 
ризи. Зібраних по-
жертв вистачило, щоб 
купити червоного і зе-
леного кольору фело-
ни. Комплект блакит-
них риз пожертвували 
отці нашого монасти-
ря. Чашу для служіння 
Літургії пожертвував 
о. Петро Семенич. Се-
стра Юліана та Маркі-
яна Гошовські поши-
ли два стихарі та два 
епітрахилі для парафії 
в Кривому Розі. Спіль-
ними зусиллями зі-
брали кошти для пла-
щаниці, Євангелії та 

інших необхідних речей для парафії. 
Отець Іван висловив вдячність від 

імені всіх парафіян та особисто від 
себе за коштовну підтримку парафії, 
котра розвивається. Він також наго-
лосив про досить добру співпрацю та 
важливу духовну й матеріальну під-
тримку для нього, а також інших отців, 
що душпастирюють на теренах Схід-
ної України, котру виявляють отці Мі-
сійного Згромадження св. Ап. Андрія. 

Нехай ця ревна духовна співпраця 
щораз більше розвивається та заохо-
чує й інші парафії на Галичині підтри-
мувати духовно й матеріально ново-
створені парафії на Сході України. 

о. Григорій ДЖАЛА, МЗСАА.
м. Івано-Франківськ.

Богородиця

Не погляд — а крихіточка жалю
і океан надії, віри й світла,
промінням він розсіявся  
  над світом —
я до безтями очі ті люблю.

Очищу душу в сяєві очей,
які постійно вірили й прощали...
Не відаю, чи вимолю пощади
в Пречистої за грішний світ оцей.

Прости моління до земних богів,
усі провини, Матінко, прости нам,
за страсті та розп’яття  
  Бога-Сина —
прости нас всіх: братів і ворогів.

Як «Отче наш» і «Вірую» щодня,
й до Тебе, Богородице, молюся,
до Твого серця серцем  
  я тулюся —
моя Ти Покровителька одна.

* * *
Пересуди і обмови,
і буденна суєта...
Лиш наїдки та обнови,
а забули про Христа.

І пісні у дні скорботи,
і гріховності плоди...
Чом шукаємо гидоти
в склянці чистої води?

Брате мій, дитино Світла,
душу сатані не дай!
Поміж тлінню цього світу
пізнаваймо святість Тайн...

Правду, як зіницю ока,
збережи, бо в цьому суть...
І тобі Господь звисока
праведний осяє путь.

Ярослав 
ТКАЧІВСЬКИЙ.
м. Івано-
Франківськ

З 29 по 31 березня 2019 р. на парафії св. Миколая Чудотворця у м. Кривий Ріг о. Григорій Джала Місійно-
го Згромадження св. Апостола Андрія провів реколекції. Головною темою під час наук були прощення 
та Боже милосердя. На завершення духовних наук реколектант разом із парохом о. Іваном Талайло 
освятили Євангеліє та дарохранильницю, котру о. Григорій привіз із Івано-Франківська.

Благодійність

Допомога новоствореній парафії

Великий Піст — час особливих Божих ласк, час духовного очищен-
ня людини. З цією метою на парафії св. Йоакима і Анни села Нижня 
Липиця на Рогатинщині відбулись одноденні великопосні реколек-
ції, які провів о. Порфирій Шумило, ЧСВВ, з монастиря Христа Царя 
м. Івано-Франківська. 

Вісті з парафій

Великопосні реколекції та  
Чин соборування у Нижній Липиці
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31 березня вулицями Коломиї 
пройшла єпархіальна Хресна 
Дорога з життєписом блаженно-
го священномученика Василія 
Величковського.

Цьогоріч хода розпочалася від най-
давнішого храму Коломиї — церкви 
Благовіщення Пречистої Діви Марії 
і завершилася на площі перед кате-
дральним собором Преображення 
Христового.

Попереду коломияни несли де-
рев’я ний хрест, на кожній стації вони 
змінювали одні одних. Велелюдну ко-
лону формувало численне духовен-
ство, семінаристи та віряни. 

Під час стацій присутні роздумува-
ли над терпіннями і смертю Христа, 

а також спогадами з життя в’язня ра-
дянських концтаборів, одного з провід-
ників підпільної УГКЦ блаженного Ва-
силія Величковського. Перейнявшись 
стражданнями Спасителя, які стали 
ціною відкуплення людства, учасники 

ходи роздумували і над служінням бла-
женного з незламною вірою, котрий так 
само пожертвував себе задля нашого 
народу. В тяжкі часи поневірянь він 
взяв на свої плечі батьківську опіку над 
загнаною в катакомби Церквою. Муче-
ницький шлях, який довелося пройти 
блаженному, вартий уваги сьогодні.

Наприкінці Хресної Дороги правля-
чий Архиєрей Коломийської Єпархії 
Кир Василій Івасюк звернувся до при-
сутніх із пастирським словом, в якому 
подякував усім за участь у спільній 
молитві. Також Владика зауважив, що 
вкотре Великий Піст впровадив нас 
в атмосферу глибоких роздумів перед 
святим хрестом.

Відтак, з нагоди Хресної Дороги, 
у катедральному соборі кожен зміг 
приступити до мирування єлеєм, який 
був освячений на мощах блаженного 
Василія Величковського.

Прес-служба Коломийської Єпархії.

Два чоловіки жили в селі, були 
близькими сусідами. Як ка-
жуть, жили душа в душу. У кож-

ного була дружина, маленькі діточки. 
І кожен чесною працею, як міг, утриму-
вав свою сім’ю. 

Але один із них постійно пережи-
вав за свою родину. Він часто казав: 
«Якщо я помру або тяжко захворію, 
що буде з моїми маленькими діточка-
ми, з моєю дружиною?».

Ці думки часто не давали йому 
спокою ні вдень, ні вночі. Такі ж самі 
думки з’являлись і в другого сусіда. 
Але його увага довго на них не затри-
мувалась, він часто додавав: «Та ж 

Господь Бог, як Милосердний Отець, 
дуже добре знає все про свої створін-
ня і завжди піклується про них. Поза 
всяким сумнівом, Він потурбується 
і про моїх маленьких дітей, і про мою 
дружину».

І цей чоловік жив спокійно, в мирі, 
в душі благословляючи Господа і дя-
куючи Йому за всі ті благодаті, якими 
Він обдарував його. 

Тим часом у першого чоловіка 
в душі не було ні радості, ні спокою. 
Якось одного разу, працюючи в полі, 
він, засмучений, стурбований різни-
ми прикрощами цього життя, побачив, 
як дві пташки то залітали в один кущ, 

то вилітали з нього. Зацікавившись, 
він наблизився до куща і побачив два 
гніздечка, в яких сиділи маленькі пта-
шенята. Повернувшись до своєї праці, 
цей чоловік час від часу спостерігав, 
як ці дві пташки несуть їжу своїм не-
мічним пташенятам і годують їх. Та 
саме в той час, коли одна з пташок-
матерів несла своїм дітям у дзьобику 
їжу, її схопив яструб. Вона ще довго 
билася в кігтях свого ворога і кричала 
пронизливим голосом, а її діти-пташе-
нята стали сиротами.

Наш чоловік бачив це все на власні 
очі і вважав, що її пташенята неодмін-
но загинуть від голоду. Але яким було 
його здивування, коли він побачив, що 
і на другий день, і на третій, і на всі по-
дальші дні її діти-пташенята були цілі, 
здорові, жодне з них не загинуло!

Нічого не розуміючи, щоб з’ясувати 
причину цього дивного випадку, він за-
ховався і незабаром побачив, як друга 
пташка-мати несла в дзьобику їжу і по 
черзі годувала своїх дітей і чужих. Ви-
явилось, що ці пташки-сироти не були 
покинуті. Про них потурбувалась дру-
га мати.

Чоловік, який все це бачив і брав під 
сумнів доброту, милосердя й любов 
Всевишнього Бога, розповів про це 
другому чоловікові, на що той сказав: 
«Навіщо хвилюватися? Господь Бог, як 
всещедрий Податель усякого добра, 
ніколи не залишить своїх дітей у біді. 
Його любов до нас має такі таємниці, 
які часто бувають незрозумілими для 
людини. Але будемо вірити, надіятись 
і любити Його святі заповіді, у мирі та 
покаянні будемо продовжувати шлях 

нашого земного життя. Отже, якщо я 
помру раніше від тебе, — продовжу-
вав чоловік, — то ти станеш батьком 
для моїх дітей і потурбуєшся про них. 
А якщо ти помреш раніше, то я стану 
батьком для твоїх дітей і потурбуюсь 
про них. А якщо ми обидва помремо 
швидше, ніж наші діти зможуть потур-
буватися про своє майбутнє життя, то 
про них потурбується наш Отець Не-
бесний і наша Небесна Мати, Пречис-
та Діва Марія, Яка ніколи не забуває 
і не покидає своїх дітей».

Як тут не згадати слова апостола 
Петра, якими він у своєму посланні 
звертається до кожного з нас: «Усяку 
журбу вашу покладіть на Нього (на 
Господа — авт.), бо Він піклується 
вами» (1 Пт. 5, 7)?

Тож, шановні читачі, ніколи не 
втрачаймо надії на Боже милосердя, 
доброту, любов. Навіть у важкому 
й великому горі, нещасті, при дуже 
гірких, прикрих обставинах не впа-
даймо у відчай, а завжди з упованням 
та надією віддаваймось в руки Божо-
го Провидіння, при цьому мовлячи: 
«Розп’ятий, найдорожчий Ісусе! У Твої 
Пречисті, Пресвяті руки я жертвую 
себе, свою безсмертну душу, все те, 
що я маю. Якщо можливо, то візьми 
від мене це нещастя, цей хрест, однак 
нехай буде Твоя пресвята воля, а не 
моя».

Будьмо певні, що Господь пам’я та-
тиме про нас і в потрібний час дасть 
допомогу в терпіннях.

Степан БОВТЮК.
с. Серафинці Коломийської Єпархії.

R R R R R
7 квітня святкує свій 60-літній ювілей 

директор Івано-Франківського фізико-
технічного ліцею-інтернату Івано-Фран-
ківської обласної ради 

ЯНИШІВСЬКИЙ  
Мирослав Ярославович

Шановний Миро-
славе Ярославо-
вичу! 
Ліцейна родина 
щи ро вітає Вас 
з на годи ювілею 
і ба жає козацько-
го здо ров’я Вам 
і Ва шій сім’ї, світ-

лої лю бові від рідних і близьких, Божої 
благо даті на прийдешні роки. 

З цієї нагоди наші вшанування:
Дитина вчительська —  
  і доля особлива,
Ще й зірка засвітилась благовісно.
Хай доля буде добра, не злостива,
Думкам просторо і словам затісно.

Бо шлях освітній треба торувати,
Вести ліцей до визначних висот, 
Та лиш з небес поблагословить мати,
Такий, на жаль, у долі випав лот.

Зате не буде сором в піднебессі
(Хоча літа пливтимуть за літами)
Нехай любов сторицею воскресне,
Ота, що подарована від мами.

Хай днів земних не сушиться  
   криниця
Хай друзів круг ніколи не маліє,
Хай рідних й друзів доброчесні лиця
Вам додають і сили, і надії!

Хай йдуть до Вас з любов’ю люди,
Хай пам’ятають добрі діти,
Хай зірка Вам дорогу світить,
А Ви Україні служіте!

З повагою, любов’ю і щирими  
побажаннями — колектив ФТЛ.

Вітаємо!

Духовні роздуми

Господь піклується  
про кожного з нас

Хресна хода

У Коломиї відбулась єпархіальна 
Хресна Дорога

http://kolugcc.org.ua/vulytsiamy-kolomyi-proishla-ieparkhialna-khresna-doroha/
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Ісус по пустелі ішов
В сандалях з м’яких підошов
Ісус по пустелі ішов.
Ішов, як біблійний Мойсей,
Призвання підтвердить своє.

Не було питної води.
А скелі кричали: «Іди!».
І сонце пекло звіддаля,
Неначе то Марс, не Земля.

Спасала досвітня роса
І думка, як літня гроза:
В історії спалах і дзвін

Мав бути лиш він. Тільки Він!
Усі сорок днів без прикрас
Молився Ісус за всіх нас.
Із Богом самим розмовляв,
І нас під опіку збирав.

За наші гріхи й каяття
Ісус розписався життям.
Щоб смерть була факелом всім —
Довічним, великим, святим.

Віра БАГІРОВА.
м. Івано-Франківськ

З поетичного блокнота

Для призадуми

Притчі

Неправильно
 � Внести на затвердження 
 � За ним водиться звичка 
 � Воздавши належне 
 � Воздасться сторицею 
 � Закон восторжествував
 � Впасти смертю хоробрих

Правильно
 � Подати на затвердження
 � У нього є звичка, він має звичку
 � Віддавши належне
 � Відплатиться сторицею
 � Закон переміг
 � Полягти (загинути) смертю 
хоробрих

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

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

ВІДПУЩЕННЯ ГРІХІВ

Один добрий, хоч і слабкий хрис-
тиянин сповідався парохіяльному 

священикові. А сповідь його завжди 
нагадувала грамофонну платівку: ті 
самі провини, а передовсім — той са-
мий поважний гріх.

— Ну, годі! — сказав йому з доса-
дою отець-парох. — З Богом не жарту-
ють. Останній раз я відпускаю тобі цей 
гріх. Пам’ятай — останній! 

Утім, через п’ятнадцять днів чоловік 
знову приступив до сповіді, аби спові-
рити той самий гріх. Сповідникові таки 
урвався терпець: 

— Я застерігав, що не дам тобі роз-
рішення. Тільки це може тебе навчити... 

Скривджений і осоромлений, чоло-
вік підвівся з колін. А просто над спо-
відальницею на стіні висіло велике гіп-
сове розп’яття. 

Чоловік звів на нього погляд. І тієї ж 
миті гіпсовий Христос на гіпсовому 
хресті ворухнувся, здійняв руку і вчи-
нив знак розрішення: «Відпускаю тобі 
провину твою...». 

Кожна людина зв’язана з Богом пев-
ною ниткою. Коли вчиняємо гріх, ця 
нитка уривається. Та коли вболіває-
мо над нашою провиною, Бог зав’язує 
на тій нитці вузлик і, отже, вона стає 
коротшою. Розрішення наближає нас 
до Бога. 

Бруно ФЕРРЕРО.

ОголошенняГосподь говорить 
до Своїх учнів: 

«Дайте все, що у Вас 
є, і будуть нагодовані 
усі люди». Учні не за-
лишили собі ні хліба, 
ні риби — усе віддали 
Господеві. 

Погляньмо на-
вкруги, скільки людей 
у біді. Поділімося хлі-
бом щоденним, на-
даймо душевну під-
тримку, і чудо станеть-
ся поміж нами!




