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«Чувайте ж, моліться, щоб не ввійти в спокусу.  
Дух бадьорий, але тіло кволе!»  (Мр. 14, 38).

12 квітня 
День скаута (пластуна) в Україні.
Всесвітній день авіації і космонавтики.

13 квітня 1880 р. 
У м. Бучач Тернопільської області 
народився Теодосій Тит Галущин-
ський — український греко-католиць-
кий ієромонах-василіянин, доцент 
Львівського університету, ректор 
Львівської духовної семінарії, архі-

мандрит Чину святого Василія Вели-
кого.

13 квітня 2014 р. 
Початок антитерористичної операції 
(АТО) на Донбасі.

14 квітня 1911 р.
В багатодітній сім’ї залізничного служ-
бовця в с. Великий Бичків на Закарпат-
ті народився Теодор Ромжа, єпископ 
Мукачівської греко-католицької єпар-
хії, блаженний Католицької Церкви. 

16 квітня 1927 р.
в місті Марктль (Баварія, Німеччи-
на) народився Йозеф Алоїс Ратцін-
гер — Папа-емерит Bенедикт XVI 
(понтифікат: з 19 квітня 2005 р. по 
28 лютого 2013 р.). Почесний Папа  
Римський.

17 квітня
Всесвітній день боротьби з гемофілі-
єю (гемофілія — спадкове порушення 
процесу згортання крові).
День пожежної охорони України.

Цей тиждень в подіях

«Щороку Хресна Дорога вулицями Івано-Франківська збирає щораз більше охочих спільно помолитися до Господа 
в своїх намірах. Ми присвятимо Хресну Дорогу нашим родинам, адже з родини починається все живе. «Тому просимо 
прийти, щоби спільно просити в Господа миру для нашої Батьківщини та благословення для наших родин», — сказав 
Митрополит Володимир Війтишин під час прес-конференції в Архиєпархіальному управлінні.

В свою чергу, о. Олег Каськів, синкел у справах духовенства та священичих родин, розповів про постійне збільшення 
кількості людей, які беруть участь у Хресній Дорозі, а зокрема молоді. Він також пригадав, що вперше загальноміську 
Хресну Дорогу провели 22 роки тому та в загальному розповів, що це за молитва.

«Традиційно на Хресну Дорогу, яку проводимо в п’яту неділю Великого Посту в м. Івано-Франківську, приходить багато 
прочан, людей різного віку. Ласкаво просимо всіх бути чуйними та ввічливими один до одного, допомогти пройти Хрес-
ний хід старшим людям та дітям, а також людям з обмеженими можливостями», — зауважив о. Олег.

На завершення Митрополит Володимир наголосив, що ми йдемо на молитву, а не на мітинг.

Претерпівий за нас страсті,  
Ісусе Христе, Сину Божий, 
помилуй нас!

Хресна Дорога 
в Католицькій школі
У рамках Тижня Католицького 
шкільництва у Католицькій шко-
лі-гімназії св. Василія Великого 
м. Іва но-Франківська відбулася 
незви чайна Хресна Дорога. 

Відновлення шлюбних 
обіцянок у Кані 
Галилейській
Відбулося щорічне паломництво 
до Святої Землі, організоване па-
рафією св. Кирила і Методія в Іва-
но-Франківську (Крихівцях) під ду-
ховним супроводом о. Йосафата 
Бойка, ВС. Цьогорічне паломни-
цтво було присвячене Року сім’ї 
та сімейним цінностям і серед 
54 паломників було 17 подружніх 
пар, які відновили свої шлюбні обі-
цянки у храмі Кани Галилейської.

Вогні Святого Духа
Під такою назвою в Івано-Франків-
ську стартував мистецький проект, 
організатором якого є художник, 
музикант, дизайнер Ярема Сте-
цик. Він — один з організаторів 
фестивалю «Вгору серця», конкур-
су дитячого малюнка «Для Бога я 
створю найкраще» та щорічного 
«Bело-мото-пішо-авто-кінно про-
бігу», автор образу «Христос бла-
гословляє подорожуючих» на стіні 
заводу «Автоливмаш» та муралу 
на стіні пластової домівки «Ан-
дрей Шептицький».

Митрополича Хресна Дорога вулицями Івано-Франківська відбудеться у неділю — 14 квітня. Моли-
товна хода розпочнеться о 14:00 год. від парафії Царя Христа (мікрорайон Майзлі), що на вулиці Не-
залежності, та пройде до Архікатедрального Собору Воскресіння Христового УГКЦ. Очолить молитву 
Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин.
Особливістю цьогорічної ходи стане спільна молитва за мир та спокій в нашій Батьківщині Україні, 
а також і той факт, що вона проводиться з нагоди Року родин.

стор. 3

стор. 6

стор. 2
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7 квітня парафіяни храму св. ап. 
Андрія Первозванного, мешкан-
ці міста Долина та околиць мали 

можливість спостерігати театралізо-
вану Хресну Дорогу вулицями м. До-
лина, яку провело Товариство україн-
ських студентів-католиків «Обнова» із 
м. Івано-Франківськ. Це було неймо-
вірне та надзвичайно реалістичне дій-
ство. Всі, хто прийшов на це дійство, 
були переповнені враженнями та емо-
ціями. Дуже щиро й переконливо гра-
ли власні ролі актори-студенти.

Надзвичайно талановиті молоді 
люди не просто хотіли показати видо-
вище, а передати повноту страждань 
Ісуса на Хресній Дорозі, допомогти 
усвідомити, яким важким має бути гріх, 
щоб Він змушений був знести усі зну-

щання й приниження. Допомогти при-
гадати, що Ісус Христос — не просто 
легенда чи міфічна істота, а реальна 
людина, яка відчувала біль, страх 
і зневагу. І хоча у натовпі співчутливо 
кричали: «Не бий так сильно!», на-
справді Ісусу було в тисячі разів гірше. 
Його, невинного, катували за нас, за 
наші гріхи.

Хочеться, щоб це була не розвага 
для людей, яка за кілька днів зали-
шиться лише хорошою постановкою, 
а реальним усвідомленням власної 
гріховності та немічності власних сил. 
Лише в Ісусі Христі маємо спасіння. 
Згадуються слова з пісень, що сьогод-
ні лунали: «Якщо ти хочеш жити так, як 
Бог, — навчися так любити і прощати...» 
та: «Претерпівий за нас страсті...».

Велика вдячність творчому колек-
тиву за чудове виконання, а також 
адміністратору храму св. ап. Андрія 
Первозванного о. Богдану Тисяку, 
меру міста Володимиру Гаразду та Га-
лині Курус — за сприяння у підготовці 
до цього заходу, комунальникам — за 

технічну підтримку, працівникам полі-
ції, усім священикам, які долучилися 
до Хресної ходи, та усім тим, хто до-
поміг із організацією такої незвичай-
ної Хресної Дороги. Нехай зростає та 
зміцнюється ваша віра й любов.

Ірина НОВИЦЬКА.

Свято Благовіщення Пресвятої 
Владичиці нашої Богородиці 
в с. Княжолука Долинського де-

канату було багатим на різні події. 
Так з нагоди свята в храмі перебу-

вала Гошівська ікона Божої Матері. 
Вранці на Божественній Літургії о. Ігор 
Ліпчанський з вірними розважали над 
прийняттям в своє лоно Пречистою Ді-
вою Марією Божого Сина, а також над 
даром власного життя. Після Літургії 
всі помолилися молитву подяки за дар 
життя і приторкнулися до ікони Божої 
Матері. Протягом дня храм був відчи-
нений, щоб кожен міг прийти та побути 
в присутності Божої Матері. 

Ввечері парафіяни храму св. Дми-
трія та гості зібралися на спільний Мо-

лебень до Богородиці, щоб подякувати 
за ще одну важливу подію — завер-
шення облаштування подвір’я храму. 
На Молебні присутні роздумували над 
відвагою Діви Марії, коли Вона прийня-
ла на слово ангела волю Божу. Також 
у проповіді роздумували над відвагою 
кожного парафіянина, коли потрібно 
відкинути гріх і прийняти добро, як 
не боятися бути активним в парафії 
і вміти сказати своє «так». Молилися 
за усіх, хто долучився до благоустрою 
біля Божого храму. На завершення свя-
щеник окропив усіх свяченою водою та 
запросив на оновленому подвір’ї зро-
бити спільну світлину.

Прес-служба  
Долинського деканату УГКЦ.

У рамках Тижня Ка-
то лицького шкіль-
ництва, що триває 

з 8 по 12 квітня, у Като-
лицькій школі-гімназії 
св. Василія Великого м. 
Івано-Франківська відбу-
лася незвичайна Хресна 
Дорога. Адже цю молит-
ву шкільна спільнота мо-

лилася цього разу не в каплиці. Гім-
назисти пройшли Хресну Дорогу ко-
ридорами школи, а її зупинки (стації) 
знаходилися в шкільних кабінетах.

Кожен клас писав роздуми над од-
нією зі стацій, також були залучені до 
цього і вчителі.

Під час Хресної Дороги хрест як 
символ страждань Христа, Єванге-
ліє — Слово Боже, свічку як символ 

Христового світла та саму стацію 
несли почергово учні різних класів. 
Останню, 14 стацію, хрест несли та 
читали роздуми вчителі школи.

Така форма молитви є свого роду 
закликом і нагадуванням того, що мо-
литися — означає вийти поза стіни ка-
плиці і бути з Богом, пам’ятаючи про 
Нього.

Джерело: cathol-gym.com.ua.

До християнського «Руху за 
життя» в цьому році долучи-
лись миряни з м. Надвірна. 

Вже 1 березня біля каплиці Пресвятої 
Євхаристії (на території Надвірнян-
ської центральної районної лікарні) 
вперше відбулось молитовне стояння 
«За життя та сімейні цінності».

Миряни на чолі з о. Василем та 
о. Олексієм молилися за ненародже-
них дітей і тих, яким у лоні матері за-
грожує смерть.

Минув місяць і 5 квітня Молебень 
до Пресвятої Богородиці та Вервицю 
спільно з о. Василем та о. Олексієм 

відправляв голова комісії охорони 
здоров’я Коломийської єпархії о. Юрій 
Савчук. Священик виголосив науку 
для присутніх, а також ознайомив їх 
з місією «Рахиль».

Святий Папа Іван Павло II, коли 
виступав у польському сеймі, наголо-
сив: «Той народ, який вбиває своїх ді-
тей, не має майбутнього». Відомо, що 
життя людини починається не з дня 
народження, а з моменту зачаття. І на 
кожну дитинку в Бога свої плани.

Люди — слабкі духом, вірять у Бога, 
але не довіряють Йому. Найчастіше 
через матеріальну неспроможність, 

незахищеність, осуд оточуючих та інші 
страхи вони позбавляють свою дитину 
права на життя, дарованого їй Госпо-
дом.

Щоб не бути мовчазними свідками 
і пасивними співучасниками вбивства, 
варто робити бодай те, що в наших 
силах — молитися за любов і відвагу 
батьків щодо народження своїх діто-
чок, за мир і спокій в Україні, духовне 
та економічне зростання, мудрих, бла-
гословенних Господом Богом керів-
ників нашої держави. Тож о. Василь 
Когутяк запрошує усіх бажаючих при-
єднатись до спільної молитви.

Молебень до Пресвятої Богоро-
диці та Вервиця відправлятимуться 
у м. Надвірна біля каплиці Пресвятої 
Євхаристії кожної першої п’ятниці мі-
сяця о 14-ій год.

Оксана СЕРЕДЮК.

Вісті з парафій

Вісті з Коломийської Єпархії

Школа і Церква

Приємні події на Благовіщення в с. Княжолука

Театралізована Хресна Дорога в Долині

Хресна Дорога в Католицькій школі

Молитовне стояння «За життя  
та сімейні цінності» у Надвірній

https://cathol-gym.com.ua/ua/novyny
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З 26 березня по 2 квітня цього 
року відбулося щорічне палом-
ництво до Святої Землі, органі-
зоване парафією Святих Кирила 
і Методія в Івано-Франківську 
(Крихівцях) під духовним супро-
водом о. Йосафата Бойка, ВС. 

Цьогорічне паломництво було при-
свячене Року сім’ї та сімейним ціннос-
тям. Серед 54 паломників було 17 по-
дружніх пар, які відновили свої шлюб-
ні обіцянки у храмі Кани Галилейської, 
саме в тому місті, де Ісус Христос 
учинив своє перше чудо — перетво-
рив воду у вино, перебуваючи зі своєю 
Матір’ю на весіллі. Це дуже символіч-
но, що стільки подружніх пар, наймо-
лодша з яких мала два роки подруж-
нього життя, а найстарша — 43. Пари 
почергово підходили до центру хра-
му і перед престолом, кладучи руки 

на Євангеліє, відновлювали взаємно 
їхні шлюбні обіцянки «любові, вірнос-
ті і чесності подружньої», а дружини 
перед їхніми чоловіками — ще й «по-
слуху» подружнього. Відтак священик 
благословляв і просив Божої допомоги 
для продовження подружнього життя 
у радості та служінні Богові й ближнім. 
Опісля на одному з вечірніх зібрань 
кожна пара мала гарну нагоду поді-
литися радістю подружнього життя 
у паломницькій спільноті і отримала 
відповідне свідоцтво про відновлення 
шлюбних обіцянок.

Ще однією родзинкою нашого па-
ломництва було відновлення «хрес-
них» обіцянок на узбережжі річки Йор-
дан: це відречення «сатани і всіх діл 
його», а також обіцянка служити Богові 
й вірити в Нього. Всі паломники мали 
нагоду приступити до святого Таїнства 
Покаяння, взяти участь у Святій Лі-

тургії, поєднатися з Ісусом у Святому 
Причасті, а відтак, відновивши «хрес-
ні обіцянки», увійти у води йорданські 
та отримати благословення священи-
ка. Так звані «хресні обіцянки» в іме-
ні своїх похресників у часі Таїнства 
Хрещення виконують хресні батьки, 
які зобов’язуються перед Господом 
Богом, перед Церквою і родиною да-
вати приклад доброго християнського 
життя, жити святими таїнствами По-
каяння і Причастя, виконувати Божі 
й церковні заповіді. А відтак ці хресні 
батьки й матері повинні піклуватися 
про християнське виховання своїх по-
хресників і молитися за них.

Паломництво має за мету укріпити 
віру та утвердитися в ній з допомо-
гою Божого Слова, відвідуючи місця, 
де народився, зростав, проповідував, 
пройшов хресний шлях, був розп’ятий, 
помер, воскрес і вознісся на небо, 

а звідти зіслав Святого Духа на апос-
толів наш Господь Ісус Христос. Па-
ломництво в першу чергу має набли-
зити людину до Господа, а паломник 
покликаний роздумувати над власним 
наверненням і просити прощення грі-
хів. Сюди, на Святу Землю, у 1906 
році Митрополит Андрей Шептицький 
ініціював паломництво з групою 500 
чоловік, а Патріарх Йосиф ходив цими 
стежками у 1934 році і навіть написав 
книгу «Паломництво до Святої Землі».

Це паломництво і ці події, які ми 
особливо хочемо згадати й пам’ятати, 
мають одну єдину мету: роздумувати 
над тим, який добрий є наш Господь, 
скільки дарів Він нам уділив у житті 
і яка це велика благодать — мати віру. 
Не помилюся, коли скажу, що віра за-
ймає особливе місце у житті кожної 
людини. А звідки ми маємо віру? Каже 
апостол Павло: «Кожний, хто призове 
ім’я Господнє, спасеться». Як же при-
зиватимуть того, в кого не увірува-
ли? Як увірують у того, що його не 
чули? А як почують без проповідни-
ка?... Тож віра із слухання, а слухання 
через слово Христове» (пор. Рим. 10, 
13-17). Отже, маємо віру, тому що 
хтось нам розказав про Господа Бога, 
про Церкву, хтось нас навчив моли-
тися, тому в часі паломництва ми 
особ ливо молимося за тих, хто пере-
дав нам віру, хто віру плекав у нас та 
укріп лював її — це за батьків, хресних 
батьків, родичів, знайомих, священи-
ків. Отже, паломництво — це один із 
численних засобів для християнина, 
щоб утвердитися у вірі в Єдиного Гос-
пода Ісуса Христа, бо «нема ні в кому 
іншому спасіння, бо й імени немає ін-
шого під небом, що було дане людям, 
яким ми маємо спастися» (Ді. 4, 12).

Дякуємо Богові за гарну нагоду по-
бувати на святих місцях.

о. Йосафат БОЙКО, ВС.

Відновлення шлюбних  
обіцянок у Кані Галилейській

Триденну реколекційну Віднову 
Духа, з 5 по 7 квітня, вів доктор о. Роман 
Микієвич. Йому допомагали семінарис-
ти. У рамках цієї молитовної віднови 
Духа вірні мали змогу почути місійні 
науки, взяли участь у Хресній Дорозі, 
молитвах на оздоровлення, отримали 
благословення мощами, приступили 
до Святих Таїнств Сповіді та Причастя. 
А по завершенні — Апостольське бла-
гословення і Повний Відпуст.

У перший день реколекцій вірні 
співпереживали страсті Христові ра-
зом із Тисменицькою молоддю, яка 
приїхала до Калуша з парафії отця-
реколектанта разом із сотрудником 
о. Юрієм Павлюком. Стації Хресної 
Дороги Господа нашого Ісуса Христа 
озвучували й представляли в театра-
лізованій формі члени тамтешньої мо-
лодіжної організації «Українська мо-
лодь — Христові». 

У своїх науках о. Роман акцентував 
на важливості доброї Сповіді.

— У перший день духовної віднови 
реколектанти мали змістовну зустріч 
з гімназистами і викладачами Калусь-
кої гімназії ім. Дмитра Бахматюка. 

А в суботу відвідали школу №7, — 
розповів декан Калуський о.-митр. 
Михайло Бігун. — Варто подякувати 
директорам цих навчальних закла-
дів — Оксані Табачук і Володимиру 
Кіндрату — за організацію очолюва-
них ними колективів для такої надзви-
чайно важливої духовної науки. 

Суботнього дня о. Роман поспілку-
вався також і з калуською молоддю. 
Вони збиралися в місцевому так зва-
ному «Вільному просторі». 

У переддень свята Благовіщення 
разом із деканом о. Михайлом Бігуном 
звершили Всеночне не лише реколек-
тант о. Роман Микієвич і сотрудники 
храму о. Любомир Гаєцький, о. Василь 
Бігун, о. Олександр Марків (молодший), 
о. Іван Бігун, але й о. Яро слав Жолоб із 
Крилоса. У рамках реколекційних наук 
того передсвяткового вечора о. Ярос-
лав вів мову про Боже милосердя. 

В останній день реколекцій, який 
припав на свято Благовіщення, о. Ро-
ман Микієвич наголосив на вмінні за-
вжди казати Богові «так», як свого часу 
не побоялася зробити свій вибір на ко-
ристь Бога Пречиста Діва Марія. 

На завершення великопосних 
реколекцій з благословення про-
топресвітера Калуського УГКЦ 
відбулася традиційна Хресна 
Дорога центральними вулиця-
ми Калуша. Цьогоріч вона про-
ходила під гаслом «За щасливе 
сімейне життя та добре вихован-
ня дітей». Хресну ходу очолили 
декан Калуський УГКЦ о. Ми-
хайло Бігун, настоятель костелу 
св. Валентина о. Роман Стад-
ник, реколектант о. Роман Микієвич. 
У Хресній Дорозі взяли участь тисячі 
калушан і гостей міста. Як вдало зау-
важив о. Роман Микієвич, того святко-
вого недільного дня, «чудо зійшло на 
Калуш: велелюдність і молитва». 

Символічний хрест вулицями міста 
несли священнослужителі Калущини, 
працівники освіти, культури, медици-
ни, представники міської та районної 
влади, лідери молодіжних організацій, 
правоохоронних органів, батьки, мате-
рі, учні, студенти, церковна прислуга.

Цього року Хресна Дорога була зо-
бражальною. Тисячі калушан і меш-
канців сіл району різного віку спів-

переживали Страсті Христові з ак-
торами молодіжної християнської 
спільноти «Дар» парафії Святого Ми-
колая в мікрорайоні Калуша «Хотінь» 
(настоятель о. Дмитро Кишенюк). Вік 
аматорських акторів — від 13 до 23 
років. Цьогоріч юні аматори вже пред-
ставили театралізоване дійство від-
творення страстей Христових у Підгір-
ках, Хотіні, побували на Тернопільщині 
(м. Борщів). Мають запрошення у два 
села на Рогатинщину та в Пустомити 
на Львівщині. 

Дарія ОНИСЬКІВ,
прес-секретар товариства 

парафіяльних волонтерів. м. Калуш

Рік сім’ї

Хресна хода

«Чудо зійшло на Калуш: велелюдність і молитва»
Напередодні великого християнського свята Благовіщення Пресвятої Богородиці з благословення 
протопресвітера Калуського УГКЦ, митрофорного протоієрея о. Михайла Бігуна на парафії Святого 
Архистратига Михаїла в Калуші проходили великопосні реколекції. Цьогорічні реколекції проходи-
ли під покровом мощей Святого отця Піо. В храмі також була виставлена на поклін копія Чудотвор-
ної Крилоської ікони Пресвятої Богородиці.
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Україна саме зараз, тут і тепер, 
знову переживає непростий, 
дуже відповідальний час ви-
бору свого майбутнього шляху. 
Можливо, багато українців не 
до кінця усвідомлюють важ-
ливість цього історичного мо-
менту і всіх загроз, які він несе. 
Віце-ректор Українського като-
лицького університету, україн-
ський дисидент, правозахисник, 
публіцист Мирослав Маринович 
наголосив, що ми можемо до-
магатися чесного керівництва, 
лише зберігши державу. Якщо 
ми втратимо нашу державу, то 
будемо боротися за права лю-
дини в ГУЛАГу — так, як боро-
лися колись. Щоб не починати 
нове коло дуже тяжких страж-
дань, давайте отямимося.
Про це Мирослав Маринович 
сказав в інтерв’ю IA ZIK.

— Пане,  Мирославе,  що  Ви  ду-
маєте  про  результати  першого 
туру президентських виборів?

— Мушу визнати, що поставився 
дуже критично до цього вибору. Але 
я дорікаю українцям лише частко-
во. Бачу, що це не лише типове для 
українців неприйняття влади, критич-
ний настрій. Ми знаємо, що історично 
українці завжди були дуже критичними 
до своєї влади і прихильними, слухня-
ними, коли мова йшла про чужинську 
владу. Тому в цьому всьому, що відбу-
лося, є цей елемент, але разом з тим 
є дуже важливий елемент російської 
інформаційної кампанії, яка була для 
людей, на жаль, невидимою. Вони не 
вловлювали того, що ними маніпулю-
ють. Спосіб Росії полягає в тому, що 
вона не вигадує чогось неприродного 
для цього народу, вона бере слабинки 
народу і підсилює їх, перетворюючи 
у величезну проблему. Скажімо, Brexit 
у Великобританії містив критичність 
щодо європейської демократії, але до-
сить було додати трохи більше крити-
цизму і все, перевалило за 50%, відтак 
Великобританія тепер паралізована.

— Цей «95 квартал» 20 років ви-
сміював  українців,  принижував, 
таким  чином  на  цьому  заробля-
ючи,  називав  нас  хохлами, —  і  не 
вкладається  у  голові,  як  люди 
могли віддати голос тому, хто їх 
зневажає. Це що — аж так закорі-
нений  комплекс  меншовартості 
чи  вплив  сучасних  технологій  на 
психіку людини, який у нас ще зо-
всім не досліджений?

— Є дві причини: одна та, про яку 
ви говорите, — малороси, тобто укра-
їнці з малоросійською свідомістю, яка 
завжди скептично ставилася до свого 
і завжди обожнювала все російське, 
насолоджувалися жартами «95 квар-
талу». Це лягало їм на душу, тому вони 
підтримують Зеленського абсолютно 
щиро і свідомо. Але є значна частина 
людей, українців, які є патріотами, але 
потребують нових облич. Вони реагу-
ють ірраціонально, не звертають уваги 
на аргументи, їх не збиває з пантелику 

загроза, — аби лише хтось інший. І тут 
я теж бачу вплив Росії. Це спостеріга-
ється навіть на рівні слоганів. Скажі-
мо у тому ж Brexit гуляла фраза: «Так 
погано, як зараз, бути вже не може». 
А виявилося, що може. Але тоді це 
спрацювало. Так само від українців 
часто можна почути фразу «гірше не 
може бути». І наче люди подуріли, за-
були про Голодомор, всі наші історичні 
катастрофи.

— Що чекає  на Україну  у  випад-
ку,  коли переможе людина без по-
літичного досвіду, по суті, вірту-
альний персонаж. Які виклики і за-
грози постануть перед Україною?

— Не маю сумніву, що він уже по-
дбав про кадрове забезпечення, тоб-
то команду він збирає. І будьте пев-
ні, що до його помешкання, умовно 
кажучи, вже стоїть велика черга тих, 
які хотіли би бути керівниками в його 
уряді і команді. Але мене страшить 
інше — консультантом Володимира 
Зеленського є Дмитро Разумков, який, 
по-перше, гордиться тим, що він син 
проросійського батька, по-друге, він 
працював на «Партію регіонів». Тоб-
то, будемо мати професійних керів-
ників, але вони будуть працювати на 
колишніх регіоналів. Насправді треба 
боятися не цілковитої непрофесій-
ності, а професійності з регіональним 
знаком мінус.

— Як ви вважаєте, чи можливи-
ми  є  найгірші  сценарії  —  втрата 
держави, федералізація?

— У нашому світі все можливе, 
якщо Америка могла вибрати прези-
дентом популіста, маючи за плечима 
таку потужну демократію… Мені зда-
ється, що цей час до другого туру, що 
відбудеться 21 квітня, Господь дає лю-
дям для того, щоб вони осмислили си-
туацію. Мені дуже сумно, що так бага-
то прихильників інших кандидатів так 
зарвалися у своєму критицизмі Петра 
Порошенка, що їм зараз цілковито не-
можливо розвернутися на 180 граду-
сів. Мені дуже сумно, що люди хотіли 
начебто добра Україні, але насправді 
загнали її у дуже великий клопіт.

— Те,  що  відбулося 
на  Майдані,  назвали 
Революцією  Гідності, 
але до справжньої  гід-
ності  нам  ще  треба 
довго  йти,  як  писав 
отець  Борис  Гудзяк: 
гнів  —  це  ще  не  гід-
ність.  Невже  люди  не 
розуміють,  що  йде 
кривава  боротьба  за 
державу і гідність кож-
ного, зокрема?

— Отець Борис Гудзяк 
дав дуже мудрий сигнал 
для українців — ваші не-
нависницькі позиції, ваш 
страх є дуже далекими 
від справжньої людської 
гідності, яка є спокійною, 
мудрою, виваженою.

— Як  би  Ви  оцінили 
цю  мову  ворожнечі, 
нетерпимість до дум-

ки  іншого,  яка  зараз  розгорілася 
у соц мережах — це наша емоційна 
незрілість?

— Люди пропускають повз вуха за-
клики християн жити в мирі і злагоді, 
любити одне одного. Це все звучить 
наївно. Але я би хотів, щоб люди мо-
гли оцінити наслідки тієї ворожнечі. 
Півроку тому наша країна була острів-
цем стабільності, як її назвав історик 
Ярослав Грицак, — на тлі розбурхано-
го моря популізму у Європі. Так тепер 
ті, які брали участь у тій ненависниць-
кій кампанії, подивіться на Україну, до 
якої міри вона занепала за кілька мі-
сяців. Мусимо робити якісь висновки 
з наших помилок.

— У теперішньому  віртуально-
му  світі  люди  втрачають  орієн-
тири,  де  правда,  а  де  брехня.  Ви 
казали,  що  у  радянські  часи  було 
легше розрізнити добро  і  зло,  за-
раз — щораз  важче.  Як  нам  бути 
у цій ситуації?

— Немає одного спасенного методу, 
який би я міг назвати. Але хотів би за-
пропонувати нашим людям таке про-
сте завдання: перше запитання — чи 
ви визнаєте, що Росія веде проти Укра-
їни інформаційну війну?; друге — чи ви 
вважаєте, що ця інформаційна війна 
буде спрямована на українські вибори 
так само, як вона була спрямована на 
французькі, британські, американські 
тощо? Мабуть, люди погодяться, ска-
жуть так. Якщо ми двічі сказали так, то 
невже не можемо розрізнити і побачи-
ти, що саме ми є об’єктами тієї війни. 
Почати думати, а в чому полягає цей 
вплив Росії, де Росія нас купує. Цього 
я не бачу. Навіть, якщо люди визнають, 
що є інформаційні атаки з боку Росії, 
вони все одно не можуть побачити їхніх 
наслідків у собі, у своїй ментальності. 
І в цьому є страшна небезпека. Росії 
з українськими дуже недалекоглядни-
ми виборцями вдалося зробити загаль-
ноприйнятою тезу про те, що в усьо-
му — зубожінні, всіх наших проблемах 
винувата одна людина — Петро По-
рошенко. Але хіба люди не розуміють, 
що це жахливе спрощення. Звичайно, 

якась частка вини Порошенка є, так 
само і Верховної Ради, громадянського 
суспільства. Це дуже зручно сказати — 
ми «білі і пухнасті», а винен один Поро-
шенко. Але в цьому і полягає російська 
технологія — каналізувати обурення 
людей в одному напрямку і зробити 
ворога Путіна ворогом українців №1. 
Це величезний талант — таке зробити, 
і люди на це купилися. Я не закликаю 
до обожнювання наших політиків і пре-
зидентів. Ми маємо критикувати наше 
керівництво, але, люди добрі, не впа-
даймо в крайнощі.

— Наскільки Ви оцінюєте небез-
пеки для України?

— Небезпеки дуже серйозні. Поки 
ми говорили про внутрішню небезпеку. 
Але давайте пригадаємо момент, коли 
після втечі Януковича в Україні був ва-
куум влади і Росія моментально цим 
скористалася, пішла в атаку. А тепер 
уявіть на хвилинку, що переможе Зе-
ленський. Упродовж півроку він буде 
президентом, але матиме парламент, 
який не його, — буде параліч влади. 
І в умовах цього паралічу влади, зви-
чайно, Росія може почати нові атаки. 
Потім будемо собі лікті кусати, казати: 
ми не думали, не знали, не припускали 
і т. д. Так що ця небезпека є дуже сер-
йозна. Візьміть іншу небезпеку — якщо 
Україна вибере Зеленського, у канад-
ських медіа вже поставили питання: 
чи не повинні західні держави задума-
тися, чи продовжувати підтримувати 
Україну. Наша гра, щоб показати Поро-
шенкові дулю, може обернутися тим, 
що покажемо дулю самим собі.

— Ну і на парламентських вибо-
рах теж будуть серйозні виклики.

— Не заздрю президентові Укра-
їни на цей період, в будь-якому ви-
падку, — Порошенко чи Зеленський. 
Якщо буде Зеленський, то він матиме 
дуже серйозну опозицію в парламен-
ті. Парламент буде домагатися своїх 
конституційних прав. Взагалі, Україна 
входить у дуже складний період.

–Насамкінець нашої розмови що 
б Ви хотіли ще важливого сказати 
українцям  у  цій  непростій  ситуа-
ції, в якій опинилася Україна?

— Хотів би, щоби українці зрозуміли 
одну дуже важливу і просту істину — 
добре усвідомлюю і поділяю прагнен-
ня українців мати чесний і справедли-
вий уряд, президента. Але ми можемо 
домагатися чесного керівництва, лише 
зберігши нашу державу. Якщо ми втра-
тимо нашу державу, то будемо бороти-
ся за права людини в ГУЛАГу — так, 
як боролися колись. Щоб не починати 
нове коло дуже тяжких страждань, ма-
ємо отямитися. Так, це означає, що я 
закликаю голосувати за менше зло. 
Я не боюся цього слова. Але в цьо-
му випадку воно виправдане тим, що 
нам потрібно зберегти державу. Укра-
їнці завжди забували про це. Українці 
скидали своїх гетьманів, тому що вони 
зробили помилку, не думаючи про те, 
чим це обернеться для України. Бодай 
раз в нашій історії, тепер, коли маємо 
незалежну державу, подумаймо.

Розмовляла Галина ПАЛАЖІЙ.

Точка зору

Мирослав Маринович:
«Наша гра показати Порошенкові дулю 
може обернутися на дулю самим собі» 
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— Як зародився в Україні «Пласт»? 
Звідки походить його назва?

— Саме слово «пласт» походить 
від назви козаків-розвідників, які на-
зивались пластунами. Олександр Ти-
совський, Петро Франко та Іван Чмо-
ла заснували перші пластові гуртки 
у 1912 році. В 1913 р. відбувся перший 
з’їзд представників пластових гуртків 
у Львові, на якому створено «Організа-
ційний Пластовий Комітет». В 1914 р. 
вибухнула війна і багато пластунів ста-
ли у ряди УСС. В 1918 р. до розбудо-
ви «Пласту» долучився і Митрополит 
Андрей Шептицький, подарувавши 
пластунам площу на горі Сокіл у Кар-
патах. Український «Пласт» розгорнув 
активну діяльність у таких країнах, як 
Австралія, Аргентина, Канада, Вели-
кобританія, Німеччина, США. 

— Івано-Франківському «Плас-
ту» — 29 років. Яка історія його по-
яви в нашому місті? Яка його осно-
вна діяльність?

— Перший гурток був створений 
Василем Іваночком, до нього згодом 
долучився Степан Корчинський з еко-
логічним гуртком, що незабаром дало 
змогу утворити цілий юнацький курінь. 
«Пласт» із раннього дитинства виховує 
лідерів та провідників суспільства. Ми 
змалку навчаємо дітей бути патріота-
ми, цінувати та поважати батьківщину.  
Багато можна зрозуміти та почерпнути 
з Пластової присяги: «Присягаю сво-
єю честю, що робитиму все, що в моїх 
силах, щоб бути вірним Богові і Укра-
їні, допомагати іншим, жити за Плас-
товим Законом і слухатись пластового 
проводу». 

Щороку ми вшановуємо річницю 
бою під Крутами, героїв Листопа-
дового Чину, покладаємо вінки біля 
пам’ятників, щорічно збираємо вели-
кодні кошики для дивізійників. Дбаємо 
про здоров’я підростаючого покоління. 
Нещодавно була спартакіада, де діти 
та молодь змагались між собою. Що-
року висаджуємо дерева, дбаючи про 
довкілля. Цього року садимо в Чорно-
му лісі Богородчанського району. 

Практикуємо зимові, весняні, літні 
походи в гори. Проводимо мистець-
кі заходи. Пластуни виготовляють 
іграшки, прикраси, які продають на 
ярмарках, а вилучені кошти йдуть на 
необхідні речі для наших воїнів. Про-
водимо майстер-класи з писанкар-
ства. Пластовою традицією є акція 
«Різдвяна свічка». На саме Різдво 
пластуни йдуть з вертепом, коляду-
ють, влаштовуємо «Битви вертепів». 

Організовуємо вишколи, пластовий 
впоряд (строєва підготовка). Прово-
димо екскурсії до військових частин, 
музеїв, військові та ідеологічні ви-
школи, акції на вшанування різних 
подій. 

— Як відбувається вшанування 
107-ї річниці «Пласту»?

— Починається з вимаршу вулиця-
ми міста, Молебня на майдані Андрея 
Шептицького, церемоній біля міської 
ратуші. Увечері біля міського озера — 
ватра поколінь, на яку запрошуються 
батьки. Пластуни демонструють те-
атральні здібності. Наступного дня є 
пластовий забіг на міському озері на 
дистанції 3,5 та 10 кілометрів. Пере-
можці отримають призи. 

— З якого віку можна вступити 
в «Пласт»? Яка мета організації?

— Від чотирьох років вже можна 
приходити з батьками. Пластовий 
улад це: «Пташата» (4-6 р.), «Нова-
цтво» (6-11 р.), «Юнацтво» (11-18 р.), 
«Старшопластунство» (18-35 р.), 
«Сень йори» — від 35 років і старші. 
Мета організації — всебічний патріо-
тичний інтелектуальний та духовний 
розвиток дітей та молоді. Зараз у нас 
історичний момент — засадити «гряд-
ки» українським зерном. Ті люди, які 

в наш час боронять мирну Україну, ві-
дійдуть, а на їхнє місце мають прийти 
нові охоронці та берегині України, які 
передаватимуть іскру наступним по-
колінням.

— Кого виховав «Пласт»? Хто 
з відомих людей був пластуном?

— Найбільш знаний, шанований 
і люблений поміж пластунами був 
Верховний Архиєпископ УГКЦ Кар-
динал, пластовий сеньйор Любомир 
Гузар. Усім знані Степан Бандера, Со-
фія Галечко, Роман Шухевич, Дмитро 
Вітовський, Василь Андрусяк, Мико-
ла Арсенич, Ольга Басараб, Омелян 
Грабець. Пластунами були улюблена 
українцями співачка Квітка Цісик, по-
ети та письменники Олег Кандиба-
Ольжич, Віра Селянська-Вовк, Надія 
Світлична, Леся Храплива-Щур тощо.

До розмови приєднується старша 
пластунка Віта Дідик.

— Скільки років Ви є в «Пласті»? 
Чим Вас привабила ця організація?

— З 2004 року я є в «Пласті», тож 
цього року виповнюється 15 років. Ця 
організація має зміст, мету та понад 
столітню історію, вона мені багато чого 
дала в житті. Прикладом для мене є 
Марко Паславський, який поміняв аме-
риканське громадянство на українське, 
щоб піти захищати Україну в російсько-
українській війні. На превеликий жаль, 
він загинув в Іловайському котлі.

— Ким Ви є в «Пласті»?
— Я є референтом медіа, відпо-

відаю за пресу, також займаюсь юна-
цтвом. Остання акція, яку я провела, — 
медійне вчення по піар-Пласту. Це 
була зустріч пластунів з журналістами 
на телебаченнях «РАІ», «Галичина», 
«Вежа». Пластуни почули про фейкові 
новини, побачили студії, дізнались, як 
брати інтерв’ю, робити репортажі. 

— Чим цікаві пластові табори?
— Хто їде вперше, той пізнає плас-

тування. Насправді табір виховує. 
11 днів відірваності від дому, батьків, 
без телефонів загартовують молодь. 
Вони вчаться як поводитись з україн-
ським прапором та символами, дотри-
муються пластового закону. 

Юлія БОЄЧКО.

Патріотичні організації

Вірні Богові й Україні
12 квітня Національній скаутській організації України «Пласт» виповнюється 107 років. Єпископи Борис 
Гудзяк, Гліб Лончина та Дмитро Григорак, а також 38 священиків є пластунами в даний час. Блаженної 
пам’яті єпископи Любомир Гузар, Володимир Стернюк, Іван Маргітич були ними у свій час. 
Кого виховує «Пласт»? Чого навчає? Чому існує в багатьох країнах, де є українці? Про це розмовляємо 
з керівником осередку «Пласту» в Івано-Франківську, старшим пластуном Назарієм Лугарєвим.

Станиці  
в Березівці та Фразі

Понад 10 років тому у «Пласт» 
вступив о. Богдан Рудницький, 
парох церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці в с. Березівка Лисець-
кого деканату. 

«Я створив пластові станиці 
в с. Фрага Рогатинського райо-
ну та Березівка Тисменицько-
го району, які налічують понад 
50 пластунів, — розповідає о. Бог-
дан. — Родзинкою нашої праці є 
те, що станиця в Березівці органі-
зовує Пластову розколяду, на яку 
з’їжджаються пластуни всієї окру-
ги (області). Усі восьмеро моїх ді-
тей є пластунами. У березні я ор-
ганізував прощу пластових родин 
до Меджугор’є. У ній взяли участь 
8 станиць з усього краю (України)».

Марія Рудницька — виховник 
Івано-Франківського дитячого 
пластового центру і керівник осе-
редку в Березівці — розповіла: 
«Наша організація бере участь 
у різноманітних акціях: «День 
села», «Посади дерево», «Ви-
флеємський вогонь», «Подаруй 
кошик солдату». Ми відвідуємо 
сиротинці в с. Залуччя та м. Сня-
тин, проводимо Хресні Дороги. 
Сестри Тетяна та Яна Гураль, Лю-
бов Сисак, Ірина Бігун та Василь 
Андріїв — виховники станиці Бе-
резівка — є прикладом для під-
ростаючого покоління».

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D1%96%D1%81%D0%B8%D0%BA
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Між тим, ладан — це ароматична 
смола, що видобувається з дуже рід-
кісного ладанного дерева Boswellia, 
що росте в Аравії. На стовбурі ро-
блять зарубки, після чого сік, схожий 
на молоко, піднімається по стовбурі 
та витікає назовні. Три-чотири тижні 
сік сохне на стовбурах дерев, потім 
настає час збирання врожаю. 

Найдрібніші частинки, потрапляючи 
через легені в організм, чинять неймо-
вірний оздоровчий ефект! B димі лада-
ну містяться речовини, які перемагають 
стрес, допомагають впоратися з нерво-
вим виснаженням, панічними атаками 
і безсонням. Аромат ладану зміцнює 
пам’ять. У давнину в монастирях для 
зміцнення здоров’я пили воду, настоя-
ну на ладані. Обкурюючи ладаном, лі-
кували хворих, одержимих бісами. 

Отець Петро Ців’юк, адміністратор 
релігійно-подарункової крамниці «Нова 
Зоря», яка нещодавно запрацювала 
при нашому видавництві, зауважує: 

«Разом із традицією Старого Завіту 
перші християни починають застосо-

— Розкажіть  про 
Ваш  проект  «Вогні 
Святого  Духа».  Звід-
ки така ідея?

— Ця ідея з’явилася 
в мене приблизно рік 
тому, коли ми з дітьми 
у студії, що в Підпеча-
рах, почали готувати-
ся до участі у конкурсі 
«Найкраще я створю 
для Бога». Спочатку ми 
багато говорили про дію 
Святого Духа у нашо-
му житті, у житті наших 
ближніх. Усе, про що ми 
говорили, було втілене 
в роботах дітей. Потім 
ми почали малювати 
Вогні Святого Духа. Ма-
лювали, придумували 
різні композиції на ниточках, було ціка-
во. Власне, тепер — це продовження 
ідеї, її розвиток, головна мета якої — 
спілкування про Бога. Люди приходять 
і хочуть живого спілкування. Бо навіть 
зараз для багатьох людей церква за-
лишається своєрідним муром.

— Яким  є  продовження  цього 
проекту?

— Зараз це частини фанери, роз-
мальовані, різної форми. Я бачу ці 
Вогні у повітрі, підвішені й підсвічені. 
Шукатиму такі місця, які, можливо, 
будуть фотозонами або просто інста-
ляціями, які будуть жити власним жит-
тям. А хто зацікавиться, що це таке, 
буде мати глибше пояснення. Адже це 
мистецький проект, який підіймає за-
питання: яким є Святий Дух.

— Можливо,  маєте ще  якісь  за-
думи? Як Ви відчуваєте, що саме 
це треба робити?

— Так, напередодні мав зустріч 
з мером нашого міста та з представ-
никами духовенства стосовно питання 
створення сучасних мистецьких хрис-
тиянських муралів. Це щось нове для 
нашого міста. І воно повинне мати ви-
ключно християнський зміст. Найголо-
вніше у моїй творчості, щоб вона роз-
вивалася в духовному напрямку. Що 
коли робити? Насправді я нічого не 
вигадую і особливо не планую. Дуже 
важливо зараз для мене не стримати 
якісь речі, які можуть бути розвинені. 
Якщо я бачу, що є така річ, яка мені 
нічого не коштує і вона десь у сфе-
рі мого впливу, а я цього не зробив, 

то для мене це на межі гріха. Так 
само з проектом «Вогнів». Сьогод-
ні сьомий день проекту і відбува-
ється щось неймовірне, я тут не 
роблю нічого, все робите ви, а я 
сам не зробив би нічого подіб ного. 
Думаю, що творчий ресурс у спів-
праці зі Святим Духом набагато 
сильніший, ніж просто голий про-
фесійно мистецький, навіть якщо 
брати до уваги світовий мистець-
кий ресурс. Бо саме Він є джере-
лом натхнення.

— Розкажіть про свою роди-
ну. Як Вам вдається тримати 
баланс між творчими справами 
і справами родини? Знаємо, що 
Ви стали батьком вп’яте. 

— Я би не назвав це балансом, 
скоріше — прямою залежністю, 
яка витікає з одного в друге. Ми 

з дружиною займаємося проектами, 
які є нашим хлібом. А коли це жертов-
не соціальне служіння, то маємо від-
дачу в чомусь іншому. 

— Якою  Ви  бачите  Вашу  місію 
як віруючої людини, християнина?

— Колись я думав над своєю місією. 
Тепер я її не бачу і, якщо чесно, бачи-
ти не хочу. Взагалі місія у нас всіх по-
дібна: ми маємо достойно прийти до 
свого природного завершення, і не так 
воно все просто на цій дорозі. Ще раз 
повторюся: зараз основна моя мета — 
не стримати чогось важливого. Мож-
ливо, маю талант щось не стримати, 
бо бачу подекуди плоди: там виросло, 
там виросло… У багатьох справах, де 
я задіяний, я є, якщо можна так сказа-
ти, хімічним елементом, який робить 
щось зв’язкове. І я щасливий від цього.

Розмовляла Анна МАСЛЯК.

Під такою назвою в Івано-Франківську стартував мистецький проект, організатором якого є художник, 
музикант, дизайнер Ярема Стецик.
Ярема Стецик — митець, одружений, має п’ятеро діток. Завжди усміхнений. У його творчому доробку — 
безліч мистецьких та культурних акцій. Як музикант, Стецик був учасником культового гурту «Перка-
лаба», пізніше заснував власну групу «Перкалабські придатки», а також ряд інших музичних проектів. 
Зокрема, створення музично-соціального постпанкового проекту «Пенсія». Він — один з організаторів 
фестивалю «Вгору серця», конкурсу дитячого малюнка «Для Бога я створю найкраще» та щорічного 
«Bело-мото-пішо-авто-кінно пробігу», автор образу «Христос благословляє подорожуючих» на стіні за-
воду «Автоливмаш» та муралу на стіні пластової домівки «Андрей Шептицький».
Про задум проекту «Вогні Святого Духа», його основну ідею, про виношування творчих мрій, про сім’ю, 
дітей та місію християнина у світі сьогодні говоримо з п. Яремою.

Сучасне мистецтво

Вогні Святого ДухаВогні Святого Духа

Ви коли-небудь замислювалися над тим, а що ж таке ладан, звідки 
він береться? Перше, що приходить на думку, — це ароматичні па-
ління, якими з незапам’ятних часів пронизане повітря церков. 

Варто знати

Цілющі 
властивості 

ладану,  
про які ніхто  

не знає

вувати і ладан для здійснення та-
їнств. Тління ладану — це символ 
молитов вірних, що підносяться 
до раю. Сьогодні люди часто скар-
жаться, що від ладану у них в церк-
ві починає боліти голова. Дехто на-
віть втрачає свідомість. На жаль, 
ладан буває різної якості. Не-
якісний ладан, ще й використаний 
у неправильних дозах, може спри-
чиняти такий ефект. Але в нашій 
крамниці маємо ладан, привезений 
з Греції та Італії. Досить декілька 
грамів, щоб по церкві розійшовся 
приємний аромат, який надихає до 
молитви. Люди часто беруть його 
собі й додому, щоб запалювати 
в приміщенні, коли хтось хворіє. 

Але варто пам’ятати, що ладан 
перш за все, як і молитва, більшою 
мірою — ліки для душі, ніж для тіла. 
«Дозволь моїй молитві стати ла-
даном перед Тобою; моїм зведеним 
рукам дозволь піднестися у вечір-
ньому проханні» (Пс. 141:2).

Вл. інф.
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Я вчуся
Я вчуся Господа хвалити
За те, що Він подарував
Мені ту мить, де я зустріти
Зміг мрію ту, яку шукав.

Я вчуся Богу довіряти
Тоді, як прагну, щоб поміг
Мені дорогу вибирати
Ту, що найкраща із доріг.

Я вчуся Господа шукати
Тоді, як важко так мені,
Що я не можу вже тримати
Сам тягарі свої земні.

Я вчуся Господу вклонятись
За тишу серед суєти,
Де я міг з Господом єднатись,
Де міг я Неземне знайти.

Я вчуся дякувати Богу
За сонце, за небес блакить,
За нерозпізнану дорогу
І за прожиту кожну мить.

Богдан СІМКІВ. м. Калуш.

* * *
Помилуй мене, Отче, що єси...
І воскреси не в сні, а наяву.
...Мене живцем, було, кусали пси, 
і гризли до костей, а я — живу!

А я живу, бо ще не судний день, 
бо в пеклі зла не час душі палати.
Не буде правди на Землі й ніде, 
як правитимуть Всесвітом пилати.

Помилуй грішних, Господи,  
  й прости, 
хоч прощення благати нам не гоже.
Над банями церков  
  блищать хрести, 
та чи горить у душах Слово Боже?..

Не докір... То дзвенить моя сльоза, 
котра вночі та вдень лупає тишу.
Народе мій, я ще не все сказав, 
то сповідь серця у піснях залишу...

Ярослав ТКАЧІВСЬКИЙ.
м. Івано-Франківськ

5 квітня вранці несподівано ві-
дійшла від нас Марія Федущак. 
Багато людей, які знали п. Ма-
рію, працювали з нею, в неї вчи-
лися, згадують її з вдячністю. 
А ці рядки — це моє слово вдяч-
ності.

У мене вона передусім асоціюєть-
ся із квітами, квітчанням. Саме Ма-
рія вперше ввела як науковий термін 
слово «квітчання». Вона захистила 
кандидатську дисертацію «Українські 
народні флористичні композиції (квіт-
чання): історія, функції, типологія, ху-
дожні особливості». Це вперше темою 
комплексного дослідження стала тра-
диційна флористика в Україні — себто 
«квітчання». Так само називався і гур-
ток флористики при Міському центрі 
дитячої та юнацької творчості, який 
багато років вела Марія Львівна. В її 
особі учні знайшли оригінальну, твор-
чу особистість, чуйного і мудрого пе-
дагога та здобували цікавий фах.

І в роботі гуртка, і у науковій роботі 
для Марії Федущак було принциповим 
ствердити, що в Україні завжди існува-
ло своє оригінальне мистецтво прикра-
шання рослинами. Вона досліджувала 
рослинні композиції, пов’язані з ка-
лендарними (наприклад, Великдень, 
Зелені свята, Успіння Матері Божої) 

та родинними (весілля, похорон) об-
рядами, а також ті, які були частиною 
народного костюму чи інтер’єру жит-
ла. Вийшли дві її книжки на цю тему: 
«Прикрашання квітами — квітчання: 
погляд на окреме явище культури» та 
«Квітчання під небозводом України».

Марія народилась і прожила усе 
життя в Івано-Франківську. Після за-
кінчення Львівського лісотехнічного 
інституту як проектант із озеленення 
працювала в «Укрдорремпроекті», 
у групі благоустрою, згодом – у ПКТІ. 
Любила свою роботу, але згодом, зда-
ється, зробила дуже вдалий вибір, 
створивши при МЦДЮТ гурток «Квіт-
чання» і поринувши паралельно у на-
укову роботу, бо це було теж її покли-
канням.

Коли у 1988 році в нашій області 
виникла перша справді демократична 
громадська організація — Культурно-
наукове товариство «Рух», Марічка Фе-
дущак відразу до неї долучилася. Там 
зібралось гроно сміливих, патріотич-
них і дуже цікавих людей. Всі робили 
і загальну справу, але кожен робив і те, 
що вмів і любив та діяв у певній секції. 
Марія Федущак зайнялася, зокрема, 
екологічним напрямком. Нову Україну, 
яка народжувалася на уламках радян-
ської імперії, вона бачила зеленою та 
квітучою. Марія не лише ініціювала 

екологічні акції чи брала у них участь, 
але багато що робила таки сама. На-
приклад, озеленювала наше місто, 
просто висаджуючи біля багатьох бу-
динків виноград, який би прикрасив 
нудні порожні фасади. Марія Федущак 
брала активну участь у діяльності різ-
них громадських організацій («Пласт», 
«Меморіал» та інші). Та вона й дотепер 
залишалась незмінно діяльною і не-
байдужою людиною, дописувала у міс-
цеву пресу на різні теми. 

У всій професійній, науковій, педа-
гогічній, громадській діяльності Марія 
Львівна залишалась незмінно дуже 
скромною, ніколи не виставляла сво-
їх заслуг, не хвалилася своїми досяг-
неннями, нічого не робила напоказ, 
тихо робила свою справу. Була одні-
єю з тих небагатьох, що завжди готові 
прийти на допомогу друзям чи зна-
йомим, фактично була справжньою 
практикуючою християнкою. І саме це 
виявилось дуже важливим, коли при-
йшла важка і, як виявилось, смертель-
на хвороба.

…Між цими датами — 16 березня 
1965 року і 5 квітня 2019 року — вміс-
тилося все життя Марії Львівни Феду-
щак. Занадто коротке життя… Нехай 
же наша пам’ять про цю людину буде 
довгою. Вона цього достойна.

Анна КИРПАН.

Дуже важливо пам’ятати про тих 
священиків, які трудилися на славу 
Божу і відійшли у вічність, залишивши 
на землі добрий слід не тільки в історії 
церкви, а й в серцях парафіян. Таким 
був світлої пам’яті отець Олексій За-
клинський. Для того, щоб краще зро-
зуміти цінність та працю о. Олексія, 
треба зануритися в історію. І в цьому 
нам допоможе книга жителя с. Старі 

Богородчани Богородчанського райо-
ну Івано-Франківської області Василя 
Романюка «Богові і Україні». 

Отець Олексій Заклинський наро-
дився 27 березня 1819 року у свяще-
ничій родині. У Старих Богородчанах 
він жив і працював з 1863 по 1891 роки 
і був відомий не лише на всю околицю, 
а й у цілій Галичині та поза її межами. 
Жителі Богородчанщини казали про 

отця О. Заклинського, що у нього го-
лова сповнена розуму, душа — хрис-
тиянських чеснот, серце — любові до 
Бога. Отець Олексій утвердив себе 
і як священик, і громадсько-політич-
ний діяч у Галичині. Член галицької 
«Головної Руської Ради», він поїхав 
делегатом від неї на Слов’янський 
конгрес до Праги (1848 р.), на якому 
був секретарем української секції. Се-
ляни тричі обирали о. Олексія Заклин-
ського послом до віденського парла-
менту. Своїм виступом у парламенті 
він домігся встановлення українського 
єпископства на Станиславівщині. Все 
життя служив галичанам, захищаючи 
їхні права. 

І хоч пройшло достатнього часу, 
але наші сучасники пам’ятають все 
те, що зробив отець Олексій Заклин-
ський. 24 березня на парафії Свято-
го Воскресіння с. Старі Богородчани 
(Заріччя) відбулося урочисте відкрит-
тя анотаційної дошки отцю О. Заклин-
ському, а згодом — її освячення. Була 
відслужена Свята Літургія за участі 
отця-декана Петра Диріва, а також 
місцевих священиків: о. Василя Козо-
різа, о. Романа Пташника, о. Михай-
ла Момота та адміністратора церкви 
о. Любомира Стефанишина. Велика 
подяка Старобогородчанській ОТГ 
за сприяння відкриття анотаційної 
 дошки. 

Вічно актуальні слова Святого 
Письма вчать нас: «Пам’ятайте на-
ставників ваших, котрі проповідува-
ли вам cлово Боже, і, дивлячись на 
кончину життя їхнього, наслідуйте 
віру їх” (Євр. 13, 7 ). Чуючи це слово, 
зберігайте його. 

Вічна пам’ять про людей віри жити-
ме серед нас.

о. Любомир СТЕФАНИШИН,
прес-секретар Богородчанського 

деканату.

R R R R R
Парафіяни, церковний комітет, мо-

литовні спільноти церкви влмч. Дмитрія 
с. Монастирчани Солотвинського дека-
нату щиросердечно вітають з днем на-
родження свого пароха

о. Василя КОЗОРІЗА.
Всечесний отче, 
щиро дякуємо 
Вам за добре сер-
це і мудрі поради, 
глибокоповчальні 
проповіді і щиру 
посмішку, за не-
втомну працю 
в духовному вино-

граднику та глибоку любов до Бога.
Нехай Господь щедро обдаровує 

Вас усіма потрібними ласками, дару-
ючи міцне здоров’я, скріплюючи і на-
дихаючи на подальшу плідну працю, 
а Матінка Божа хай огорне Вас своїм 
покровом. Щедрих і довгих років життя!

Вітаємо!

Пам’ять

Вшанували отця 
Олексія Заклинського 
У світі існує багато гарних професій, але священик — це не профе-
сія. Священик — це більше ніж робота, це виклик світу, це борець за 
добро, це найкращий друг та порадник для своїх віруючих, це той, 
до кого можна звернутися у будь-яку хвилину. Це людина, яка при-
йняла на себе важкий хрест, бо бути священиком — означає брати 
на себе велике випробування на силу, вірність і духовність. 

Реквієм

У пам’ять Марії Федущак

З поетичного блокнотаЗ поетичного блокнота
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Притчі

Неправильно
 � Документ включає важні 
відомості 

 � Лічильник включено
 � Включити до списку 
 � Включити до складу комісії 
 � Влаштував усі справи 

Правильно
 � Документ містить важливі 
відомості

 � Лічильник увімкнено
 � Занести до списку
 � Занести до складу комісії
 � Залагодив усі справи

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

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

БРАМА

Євідома картина: Ісус поночі в саду. 
В лівій руці Він тримає світильник, 

що розганяє темряву, а правою стукає 
в міцні грубі двері. 

Коли картину вперше виставили 
у галереї, один відвідувач звернув 

увагу художника на дивну особли-
вість. 

— У вашій картині є похибка: две-
рі — без клямки... 

— Жодної похибки, — заперечив ху-
дожник. — То двері до людського серця. 
Й відчиняються вони лише зсередини. 

Бруно ФЕРРЕРО.

Оголошення

Для призадуми

Коли Апостоли по-
просили Ісуса на-

вчити їх молитви, тоді 
Він звернув особ ли-
ву увагу на те, як по-
трібно звертатися до 
Бога і що потрібно 
просити. «Коли ви мо-
литесь, кажіть: Отче, 
нехай святиться твоє 
ім’я, нехай прийде 
твоє Царство…» 

(Лк. 11, 2-4).
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