
З  8  по  11  квітня  2019  р.  прохо-
дили  реколекції  для  священно
служителів ІваноФранківської Архі
єпархії. 

«Справжня свобода неможлива без 
відповідальності.  Свобода  без  від-
повідальності  стає  сліпою  і  руйнів-
ною силою, сваволею…»

Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня
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Слово священика

Схаменімося!  2 стор.

Про наболіле

Хто формує наш  
світогляд?  4 стор.

Наші інтерв’ю

Вірте в себе,  
вірте в Україну  5 стор.

Хресна Дорога

Через Голгофу  
до Воскресіння  6 стор.

Слово редактора

18 квітня 2019 р. Б.  
число 16 (1259)

«Щоб ви увірували, що Ісус — Христос, Син Божий,  
та, увірувавши, щоб мали життя в Його Ім’я».  (Ів. 20, 31).

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

Входячи у стольний град 
Єрусалим, Господь прино-
сить благовість спасіння, 

благовість свободи. Цю свобо-
ду Він пропонує не як той, хто 
поневолює і пригноблює. 

Упродовж нашої національної 
історії, зокрема в минулому сто-
літті, до нас не раз навідували-
ся різні «визволителі», які, при-
криваючись оманливими гасла-
ми рівності й свободи, приноси-
ли із собою терор, спустошення 
і смерть. Натомість Христос 

у смиренному служінні, в яко-
му віддає на хресті своє життя 
за наше визволення і спасін-
ня, стає джерелом й основою 
справжньої Божої свободи, що 
приносить мир, дає надію, кли-
че до зросту. «Ви бо, брати, по-
кликані до свободи; аби тільки 
свобода ваша не стала приводом 
до тілесности» (Гал. 5, 13). 

Цей заклик до зростання 
у свободі водночас є закликом 
до дозрівання у відповідаль-
ності. Адже нині ворог нашого 

спасіння — особистого і націо-
нального — знову намагається 
приспати нашу чуйність. Хоче, 
щоб ми сприймали свободу як 
право без особистого зусилля, 
щоб просто «плили за течією», 
самі відмовилися від високих 
устремлінь та ідеалів.

Справжня свобода неможли-
ва без відповідальності.

(З Послання  
Блаженнішого Святослава  

до молоді на Квітну неділю).

Як навчитися 
досягати 

рівноваги  
та спокою?..

«Неспокійне моє серце, 
Господи, поки не спочине 
у Тобі» (Святий Августин, 
Сповідь І, 1). 

Час так невгамовно летить, 
що,  не  озирнувшись,  ми 
вже  майже  перейшли 

шлях  Великого  Посту,  входячи 
осьось  у  Страсний  тиждень.  Усі 
наші духовні вправи, такі як утри-
мування  від  надмірного  харчу-
вання і від розваг, і від осуду, і від 
гніву — усе це спрямоване до од-
ного: щоб у вирі щоденних турбот 
і  негараздів  навчитися  досягати 
рівноваги та спокою, практикуючи 
любов до Творця і до ближнього. 

Цьогорічний  Великий  Піст  ви-
пав  на  період  передвиборчої 
гонки.  У  ній  українське  суспіль-
ство  настільки  вороже  розділи-
лося у своїх поглядах, що кого б 
не обрали 21 квітня, то все одно 
22 квітня розпочнеться справжні-
сінький  Страсний  тиждень  для 
всієї  України  у  повному  значенні 
цього словосполучення… 

Та  все  ж  залишмо  на  хвильку 
тему  виборів,  а  повернімося  до 
духовних роздумів про те, як від-
найти  духовний  спокій,  зокрема 
і в такій політичнонапруженій си-
туації, в якій ми тепер знаходимо-
ся. Чи є хоч одна людина на зем-
лі, яка б не мріяла про спокій?.. 

Закінчення на стор. 2.

Входячи в Єрусалим, Господь приносить 
благовість спасіння та свободи

19 квітня 2005 р.
Кардинал  Йозеф  Ратцінгер  був  об-
раний 265им Папою Римським, при-
йнявши ім’я Венедикт XVI.

21 квітня 
Вхід  Господній  в Єрусалим  (Вербна 
неділя).

22 квітня 2019 р.
Всесвітній день МатеріЗемлі.

Цей тиждень в подіях 23 квітня 
Всесвітній  День  книг  та  авторського 
права.

24 квітня 1646 р. 
Була  укладена  Ужгородська  унія  — 
акт  церковного  об’єднання  з  Римом 
63х закарпатських священиків Мука-
чівської православної єпархії на чолі 
з Василем Тарасовичем з еґерським 
римокатолицьким єпископом Ю. Яку-
шичем. Ініціаторами унії були Василі-
яни.стор. 2 стор. 3

Реколекції для священиків
Послання Блаженнішого 
Святослава на Квітну Неділю

https://www.facebook.com/oleg.tsunovskyy/posts/817268475123905
https://www.facebook.com/oleg.tsunovskyy/posts/817679295082823
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D2%91%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8
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Закінчення. Початок на стор. 1.
Але віднаходимо ми його лише ко

роткотривало.  Чому  завжди  з’явля
ються  якісь  такі  обставини,  які  роз-
бурхують  мій  життєвий  корабель? 
Знаю,  Господи,  що  справжній  спокій 
є лише в Тобі. Але я досі так і не на-
вчився віддаватися Тобі всеціло. Час-
то мені здається, що Ти дуже далеко 
від мене. І насправді я розумію, що це 
дійсно так. Але це так тому, що в моїх 
життєвих  клопотах  першим  від  Тебе 
віддаляюся  саме я… Зараз  я це до-
бре розумію, про це я жалкую і каюся. 
Але в цьому всьому я не маю права 
до  кінця  судити  навіть  себе  самого, 
а  тим паче — мого ближнього. Адже 
я не знаю до кінця ні себе самого, а ні 
мого  брата.  Єдиний,  хто  знає  мене 
цілісно, — це Ти, Господи. Тому, щоб 
віднайти мій справжній спокій, розпо-
чинатиму мій кожен новий день з мо-
литви. Розпочавши мій день з Тобою, 
я  не  дратуватимуся  на  кожну  дрібну 
річ,  а  буду  намагатися  протягом  дня 
бути  Твоїм  апостолом,  який  в  Твоє 
ім’я  послуговуватиме  іншим,  навіть 
якщо  мене,  можливо,  і  зневажати-
муть. Знаю, що обов’язково знайдеть-
ся хтось такий, що перехопить у мене 
цю естафету і продовжить її, переда-
ючи послугу  іншим. До кінця дня нас 
таких, мабуть, буде дуже багато.

А  завершуватиму  я  мій  день  обо
в’язково  іспитом  сумління.  Мабуть, 
що я не розпочинатиму його з аналізу 
вчинених  мною  гріхів  протягом  дня. 
Спершу я просто дякуватиму Тобі, Гос-
поди,  за  прожитий  день  із  молитвою 
про справжнє розпізнання добра і зла. 
У цій молитві я проаналізую від самого 
ранку мої думки, вчинки та різні події. 
Якщо  у  них  було щось  гріховне,  я  не 
буду просто картати себе, а проявляю-
чи милосердя до самого себе і просячи 
Твого прощення, я шукатиму справжній 
корінь, щоб зрозуміти, як оминути все 
те, що віддаляє мене від Тебе і робить 
мене неспокійним. Навчи мене, Госпо-
ди, покірно визнавати власну неміч та 
відрізняти її від гордого дорікання собі 
самому. Знаю, що покаяння і моя пере-
міна в Тобі, Господи, є завжди можли-
вими. У цьому я маю тисячі прикладів 
Твоїх святих угодників. 

Разом зі св. Ап. Павлом я роздумую 
над  тим, «що добро не живе в мені, 
тобто в моїй недуховній людській 
природі. Прагнення робити добрі 
справи у мене є, але здійснити їх ще 
не можу. Бо я не роблю те добро, яке 
я хочу робити, а чиню зло, якого чи-
нити не хочу. Тож коли я роблю те, 
чого не хочу, то вже не я здійснюю 
це, а гріх, який живе в мені» (Рим. 7, 
1420). Тому прошу Тебе, Господи, до-
поможи мені бути кращим. Ні, не кра-
щим  від  когось  іншого,  але  від  того, 
яким я був вчора. Ні, не кращим для 
власної  гордині,  а  заради  любові  до 
Тебе. Допоможи мені, Господи, роби-
ти правильні вибори,  зокрема  і  у ви-
борі Президента України.

Знаю,  що  Твої  заповіді  —  це  не 
просто  заборони,  а  радше  огорожі 
над  прірвою.  Знаю,  що  мої  терпін-
ня — це не кара, а радше прокладан-
ня  важкого шляху до  раю.  Знаю, що 
коли здається, що темрява поглинула 
світло, саме тоді слід чекати перших 
променів Твого воскресіння.

Дякую Тобі, Господи, за благодатні 
дні  Великого  Посту,  які  хочу  завер-
шити  із гаслом:  Ісусе, я довіряю Тобі 
і  лише  в  Тобі  моя  справжня  сила  й 
спокій! 

о. Іван СТЕФУРАК.

З 8 по 11 квітня 2019 р. прохо-
дили реколекції для священно-
служителів Івано-Франківської 
Архієпархії. Цього року один 
з турів традиційних днів відно-
ви духа були організовані у «Па-
тріаршому домі» міста Львова.

Чотириденна  програма  реколекцій 
включала в себе не тільки духовні нау-
ки, але й насичену молитовну програму 
Церковного Правила, ділення власним 
душпастирським  досвідом  та  приватні 
духовні  розмови  з  реколектантом.  Те-
мою, яку обрав для роздумів реколек-
тант  о.  Петро  Іськів,  директор  «Патрі-
аршого дому», стала «Книга Виходу — 
модель визволення віруючої людини». 

У  цьому  першому  турі  реколекцій 
взяли  участь  понад  50  священиків. 
Наступні  заїзди  продовжаться  у  сті-
нах  ІваноФранківської  Духовної  Се-
мінарії.  Крім  того,  у  вересні  остання 
група священиків пройде віднову духа 
в  реколекційнокатехитичному  комп-
лексі урочища «Підлюте».

Варто  зазначити,  що  «родзинкою» 
реколекцій  для  священиків  із  Прикар-
паття стало те, що вони разом  із пра-
цівниками Патріаршої курії у середу, 10 
квітня  2019  року,  долучилися  до  без-
термінової  екологічної  акції  «Посади 
дерево миру». Цей захід у межах вели-
копосної  ініціативи «Екологічне навер-
нення для порятунку створіння» прово-
дить Бюро УГКЦ із питань екології.

«Ми маємо цю нагоду разом (в про-
довження свята Благовіщення) засвід-
чити  духовне  споріднення  з  Главою 
Церкви», —  заявив  о.  Андрій Макси-
мович, адміністратор Патріаршої курії. 
Він згадав про жертводавців, які здій-
снили  великий  внесок  для  розвитку 
Патріаршого дому.

«Для нас важливо побувати в осе-
редку на Західній Україні, який є домом 
нашого Патріарха, у якому він прова-
дить  свою  Церкву,  молиться.  Окрім 
того, нам потрібно було приїхати сюди 
і подивитися на те, як працює курія та 
почерпнути  «духовне  зерно»  від  ре-
колекцій», — сказав о. Віталій Федун, 
канцлер  Курії  ІваноФранківської  Ар-
хиєпархії,  та  подякував  адміністрації 
Патріаршого дому і Патріаршій курії за 
надану можливість та запрошення. На 
його думку,  саме в  такому місці мож-

на почуватися затишно й комфортно, 
а також одержати духовну опіку й під-
несення.

Ще однією важливою подією в пері-
од реколекцій було те, що священики 
на запрошення ректора УКУ о. Богда-
на Праха  ознайомилися  з  життям  за-
кладу,  який  на  основі  християнських 
і  загальнолюдських  цінностей  навчає 
молодь.  Отці  не  приховували  здиву-
вання,  особливо  від  новозбудованого 
Центру Шептицького.  Під  час  зустрічі 
отець Богдан подякував громадам Ар-
хиєпархії за щорічну підтримку Універ-
ситету  в  рамках  церковної  збірки.  На 
закінчення екскурсії, яку провів ректор 
УКУ, душпастирі помолилися в універ-
ситетському  храмі  Софії  —  Премуд
рості Божої та почаювали з ректором.

Вл. інф.

За  що  Христа  розіп’яли?  Бо  Він 
був  неугодний  тим,  хто  вважав, 
що має право, а навіть обов’язок 

правити суспільством. Христос бажав 
добра людству і закликав до терпели-
вості у прямуванні до істинного щастя; 
закликав людей брати свої «хрести», 
тобто  нести  свої  терпіння,  через  які 
вони спасуться. 

Чого  ж  від  Нього  чекали? Що  Він, 
Той, Хто творив різні чуда, навіть во-
скресив померлого Лазаря, є тим Ца-
рем,  Котрого  чекають, що Він  приве-
де  ізраїльський  народ  до  панування. 
Простолюддя  очікувало  земних  благ 
і не було готовим прийняти заклик до 
вічного, до Царства Божого.

«Еліта» юдейського суспільства не 
мала можливості самостійно позбути-
ся Ісуса, але різноманітними шляхами 
намагалася  це  зробити,  неоднора-
зово ставлячи Його, як  їм здавалось, 
у скрутне становище, хоча щораз без-
успішно.  І ось напередодні Пасхи на-

решті  їм  вдалося  використати 
натовп, який примітивно думав, і 
якого підкупом та обманом спря-
мували  в  потрібному  напрямку. 
Христа  арештували.  Однак  самі 
не  мали  права  заподіяти  Йому 
смерть.  Тому  вимагали  у  прави-
теля  Пилата  стратити  «злочин-
ця»,  але  той  стверджував,  що 
не бачить у Ньому вини. І тоді ті, 
котрі намагалися погубити Ісуса, 
скерували дику,  знавіснілу юрбу, 
яка криком і шантажем «перемо-
гла». Як би прикро не було  кон-
статувати,  але  здійснилося  те, 
що  сьогодні  прикривалося  б  по-
няттям  «народовладдя».  Не  ми, 
а народ же вибирає.

Безперечно,  я  не  порівнюю 
Христа  з  сьогодні  діючим  Пре-
зидентом України. Але логіка по-

дій — майже та ж. Ще у часи стародав-
нього Риму був  вислів, що в багатьох 
випадках  треба  подивитися,  «кому 
це  вигідно».  Або  як  в  українському 
прислів’ї  мовиться:  «Хто  платить,  той 
і замовляє музику». Чи довго треба ду-
мати,  щоб  зрозуміти,  кому  вигідна  ця 
«музика», котру розвели в нашій Украї-
ні, і хто за неї платить? А хтось же пла-
тить тим ЗМІ, котрі постійно нагнітають 
незадоволення серед народу.

Так,  економічний  стан  у  нашій  дер-
жаві  —  не  найкращий.  Безперечно. 
Але,  чого  ми  хочемо? Щоб  за  5  років 
створити  певний  добробут?  Щоб  ми 
жили безтурботно? Згадаймо,  в  якому 
стані сьогоднішні владні структури при-
йняли керування державою. Державна 
скарбниця залишилися від попередни-
ків майже порожньою. Росія розпочала 
війну.  Збройні  сили  були  безпорадни-
ми.  Відбулося  захоплення  Криму,  за-
гарбано  значну  частину  території  на 
Сході України. Україна залишилася без 

вугілля, без металургійних підприємств, 
паралізовано  значну  частину  промис-
ловості… Чи треба продовжувати пере-
раховувати матеріальні проблеми?

Звинувачують сьогоднішнього Пре-
зидента, що не подолано корупцію, що 
не  покарано  жодного  винуватця  зло-
чинів на Майдані тощо. А чи може він 
впливати на суди? Судова ж гілка вла-
ди «укомплектована» при «колишніх», 
непідвладна, на жаль, нікому (і совісті 
також), а тим більше Президенту.

На  початок  нашої  незалежності 
Україну  обеззброїли…  США,  Європа 
та Росія зобов’язалися бути «гаранта-
ми» нашої безпеки. Ну  і що? Сьогод-
ні  один  «гарант»  є  агресором,  а  інші 
лише  висловлюють  стурбованість 
станом справ в Україні. Чи впливають 
«санкції»  на дику  російську  орду? Як 
може вплинути на це Президент (сьо-
годнішній чи той, хто прийде)?

А якщо все ж прийде «новий» Прези-
дент, то кому це буде вигідно? Хто цьо-
го прагне? Він — не Христос, не здат-
ний зробити миттєве чудо, подарувати 
«благоденствіє».  Та  й  чи  взагалі  він, 
далекий  від  принципу  трьох  «П»  (па-
тріотизм,  порядність,  професіоналізм), 
зможе  керувати  державою?  Чи  зможе 
вести  спілкування  з  іншими  держава-
ми,  забезпечувати  національну  безпе-
ку? Чи доцільно «купувати кота в міш-
ку» виключно тому, що ми хочемо змін? 
Зміни,  безперечно,  настануть,  але  чи 
в кращу сторону? Можна  і  так сказати 
(жартома):  якщо  хочемо  змін,  то  від-
ключімо газ, електроенергію, воду. Спа-
лімо дах над будинком … і будуть нам 
зміни. Чи таких змін ми хочемо?

Господи,  дай  схаменутися  вибор-
цям. Порятуй! Ти один можеш спасти 
нас сьогодні.

о. Орест ПУТЬКО,  
лікарняний та військовий капелан.

З життя Церкви Слово редактора

Слово священика

Реколекції для священиків

Схаменімося!
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Справжня свобода неможлива 
без відповідальності. Свобода 
без відповідальності стає слі-
пою і руйнівною силою, сваво-
лею, що закриває очі на дотепе-
рішні здобутки, нищить наявне 
добро — особисте та суспіль-
не — і ставить під сумнів осо-
бисте та національне «завтра».

«КОЛИ СИН ВАС ВИЗВОЛИТЬ, 
ТО СПРАВДІ СТАНЕТЕ ВІЛЬНІ».

Ів. 8, 36

Дорога в Христі молоде 
в Україні та на поселеннях!

Із великою радістю, як і щороку, 
хочу скористати з нагоди Квітної неді-
лі, урочистого В’їзду Христа-Господа 
в Єрусалим, щоб звернутися до вас із 
пастирським словом. Адже молодь, за 
словами Папи Франциска, — це Боже 
«тепер» нашої Церкви й народу, в яко-
му Бог прагне об’явити свою присут-
ність, своє милосердя і своє спасіння. 
Як це зробив Христос тоді, коли входив 
до свого царського міста та започатку-
вав урочистий прихід свого Царства 
у смиренному служінні, так Він у сво-
єму вічному «тепер» через вас хоче 
сьогодні нести у світ своє світло і свою 
надію. Від вашої відкритості до Христа, 
чутливості до того, чим сьогодні живе 
ваша Церква і народ, від вашої здат-
ності брати відповідальність за себе 
і світ — залежить майбутнє.

За нещодавніми соціологічними 
опитуваннями, більшість молодих 
українців найважливішою цінністю 
свого життя вважає свободу. Варто 
зауважити, що такої позиції дотриму-
ється і велика частина дорослого на-
селення. Для пострадянського україн-
ського суспільства такий ціннісний орі-
єнтир можна вважати справжнім про-
ривом. Справді, після десятиліть по-
неволення і кривавого комуністичного 
терору в народу пробудився волелюб-
ний дух предків, який дотепер жоден 
ворог не зміг ослабити чи загасити. Це 
й не дивно, адже справжня свобода 
дає нам можливість засвідчити власну 
гідність, здійснювати свої благородні 
прагнення і цілі, робить нас здатними 
почуватися вільними від будь-якого 
поневолення, щоб жити в правді і тво-
рити красу та добро. Як влучно висло-
вився мій достойний попередник Бла-
женніший Любомир, «свобода — це 
можливість творити добро».

Наприкінці 2013 року нас намагали-
ся позбавити можливості реалізувати 
нашу національну мрію, — мрію про 
вільну, соборну, європейську Україну. 
І цілком невипадково, що супротив-
ні сили обрали мішенню свого удару 
саме молодь. Церковні дзвони про-
будили нашу совість, і ми на Майдані 
ціною великих жертв відстояли наше 
право у свободі чинити добро, вільно 
жити на своїй Богом даній землі. Се-
ред Героїв Небесної сотні були і ваші 
ровесники — студенти, спортсмени, 
волонтери, молоді батьки. Вони з Бо-
жого вічного «тепер» споглядають на 
нас сьогодні, щоб знову дзвонами сум-
ління пробудити нас до чуйності та від-

повідальності. Сьогодні нашу свободу 
ціною великої самопожертви оберіга-
ють від російського агресора захисни-
ки на Сході України, яким ми не маємо 
права завдати удару в спину.

Дорогі в Христі! Свобода — це не 
просто людська цінність, якої ніхто 
не має права нас позбавити. Справ-
жня свобода — це дар Божий, який 
ми одержали в Христі-Ісусі. «Христос 
нас визволив на те, щоб ми були сво-
бідні, — нагадує св. Павло і відразу ж 
застерігає: — Тож стійте і під корми-
гу рабства не піддавайтеся знову» 
(Гал. 5, 1). Входячи у стольний град 
Єрусалим, Господь приносить благо-
вість спасіння, благовість свободи. 
Цю свободу Він пропонує не як той, 
хто поневолює і пригноблює. Упро-
довж нашої національної історії, зо-
крема в минулому столітті, до нас не 
раз навідувалися різні «визволителі», 
які, прикриваючись оманливими гас-
лами рівності й свободи, приносили 
зі собою терор, спустошення і смерть. 
Натомість Христос у смиренному слу-
жінні, в якому віддає на хресті своє 
життя за наше визволення і спасіння, 
стає джерелом й основою справжньої 
Божої свободи, що приносить мир, дає 
надію, кличе до зросту. «Ви бо, брати, 
покликані до свободи; аби тільки сво-
бода ваша не стала приводом до ті-
лесности» (Гал. 5, 13). Цей заклик до 
зростання у свободі водночас є закли-
ком до дозрівання у відповідальності. 
Адже нині ворог нашого спасіння — 
особистого і національного — знову 
намагається приспати нашу чуйність. 
Хоче, щоб ми сприймали свободу як 
право без особистого зусилля, щоб 
просто «плили за течією», самі від-
мовилися від високих устремлінь та 
ідеалів.

Справжня свобода неможлива без 
відповідальності. Свобода без відпо-

відальності стає сліпою і руйнівною 
силою, сваволею, що закриває очі на 
дотеперішні здобутки, нищить наяв-
не добро — особисте та суспільне — 
і ставить під сумнів особисте та наці-
ональне «завтра». Під час урочистого 
в’їзду до Єрусалима саме молодь при-
єдналася до лав Христових учнів і ви-
явила свою відкритість серця та відпо-
відальність перед лицем епохальних 
змін і потрясінь.

Дорога молоде! Сьогоднішня єван-
гельська подія вчить нас зріло та від-
повідально вибирати — ставати на 
бік правди, добра і справедливості, 
протистоячи маніпуляціям, підступній 
пропаганді та пустопорожнім обіцян-
кам легкого й безтурботного майбут-
нього. Історія спасіння показує усім 
нам, що дорога з рабства до свобо-
ди — це важкий і тривалий шлях, яким 
треба крокувати з дня на день, послі-
довно й витривало. На цьому шляху 
можливі помилки, але неприпустимо 
допускатися злочинної байдужості чи 
легковажності, якими ми самі, часто 
навіть не помічаючи цього, перехо-
димо на бік нашого противника, самі 
добровільно повертаємося під його 
кормигу.

Сьогодні ми в Україні виявлятиме-
мо нашу національну і християнську 
зрілість через участь у виборах Пре-
зидента України. Для когось із вас це, 
можливо, перші вибори в житті. Саме 
цей день може стати вирішальним для 
долі країни на десятиліття, а навіть 
і для її подальшого існування. Тому за-
кликаю вас до зрілої відповідальності. 
Тільки зріла особа здатна передбачи-
ти наслідки свого вибору та брати на 
себе особисту відповідальність за них. 
Не даймо нікому висміяти України, 
глумитися над кров’ю і стражданням 
нашого народу, який ціною власного 
життя виборює справжню свободу!

Для того, щоб ви краще і якомога 
свідоміше прийняли особисте й від-
повідальне рішення, хочу пригадати 
критерії, які свого часу висловив свя-
тої пам’яті Блаженніший Любомир і за 
якими, на його думку, необхідно оціню-
вати претендентів на пости в органи 
державної влади: професіоналізм, 
порядність і патріотизм. Тільки той, 
хто має всі три риси, може бути гідним 
нашої довіри. Сьогодні вся наша Церк-
ва прикликає благодать Святого Духа 
на нашу молодь із вірою в те, що її ви-
бір, як і вибір усього нашого народу, 
буде доброю новиною Україні та сві-
тові, подібно як вибір єрусалимської 
молоді став славною частиною Єван-
гелія самого Христа!

Молодих вірян нашої Церкви, які не 
живуть в Україні й не беруть сьогодні 
участі у виборах, хочу також заклика-
ти до відповідальності в наших гро-
мадах — церковних і суспільних. Бе-
ріть відповідальність за майбутнє тієї 
країни, у якій перебуваєте, не бійтеся 
досягати успіху та здійснювати служін-
ня на найвищих щаблях суспільства 
і в такий спосіб ставати гордістю рід-
ного народу та своєї Церкви. Ставай-
те активними членами вашої парафії 
й української громади! Так ви, як Боже 
«тепер», будете творити краще май-
бутнє для себе, своїх нащадків, Церк-
ви й усього людства.

Дорога молоде! Сердечно вітаю вас 
з цим особливим молодіжним днем! 
Дякую за вашу активну, зрілу та відпо-
відальну християнську життєву пози-
цію. Будьте певні: хто йде за Христом 
і ходить у своєму житті Божими доро-
гами, той завжди досягне благосло-
венної  мети — правдивої свободи й 
щастя, які ніколи не переминають.

Благословення Господнє на вас!
† СВЯТОСЛАВ

Послання Блаженнішого Святослава 
до молоді на Квітну неділю

Слово Глави Церкви
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Язайшла до кафе пообідати. 
З собою завжди в сумочці маю 
газету «Нова Зоря», адже це 

нагода ще раз перечитати деякі статті, 
дещо проаналізувати та осмислити. 

Отож, поки чекала на замовлення, я 
сіла зручно та відкрила газету. Сусідка 
по столику якось дивно на мене гля-
нула. Чи то її збентежило, що я читаю 
релігійне видання, чи те, що я взагалі 
читаю газету! Дійсно, всі були занурені 
в екрани своїх мобільних. 

Хтось може зауважити, що сьогод-
нішні друковані видання комусь на-
лежать і, відповідно, висвітлюють ту 
точку зору, яка вигідна власникові того 
чи іншого ЗМІ. Можливо, десь воно так 
і є. За часів радянської влади культура 
читання газет була досить поширена, 
їх був великий вибір: «Комсомоль-
ський прапор», «Комсомольська прав-
да» тощо. Вибір був великий, але ідей-
на нитка — та ж сама. 

Сьогодні в пошуках нефільтрованої, 
я б так сказала «чистої» інформації ми 
всі звернулись до Інтернету. Здавалося 
б, нарешті люди будуть мати доступ до 
справжніх, неманіпульованих новин. 
Воно так би й було, якби ми читали різ-
ного роду сайти, по можливості, й ан-
глійською мовою про те, як ту чи іншу 
ситуацію трактують іноземні ЗМІ. Ось 
тоді ми б мали більш-менш не викрив-
лений аналіз питання, яке нас цікавить. 
Але так роблять одиниці. Для більшос-
ті таким джерелом є Фейсбук. І тут ми 
потрапляємо в інформаційну пастку, 
віртуальний світ, створений спеціально 
для нас. Уляна Супрун на своїй ФБ сто-
рінці пояснює це явище так:

«Ситуація, яку нам змальовують ме-
діа чи ми спостерігаємо в соціальних 
мережах, найчастіше не дає повної 
картини стосовно того, що відбуваєть-
ся. Багато фактів, думок та точок зору 
взагалі випадають з нашого поля зору, 
адже найчастіше ми бачимо й читає-
мо те, що знаходиться лише в нашій 
стрічці новин чи звичному нам медіа 
полі. Це означає, що ви знаходитесь 
в інформаційній бульбашці». 

Дійсно, в ній нам комфортно, тут 
читаємо думки, які співпадають з на-
шими. Любителям куховарити кожен 
день приходять нові та цікаві рецеп-
ти; ті, що люблять тварин, щодня 
отримують кумедні фото з домашніми 

улюбленцями. Прихильники того чи ін-
шого політика читають схожу і типову 
інформацію, не розуміючи, що ми пе-
ребуваємо в нашій «зоні комфорту». 
Чому ж люди так «підсіли» на Інтер-
нет-новини та телебачення? Тому що 
це просто. Люди емоційно виснажені 
довгими роками війни, коли день за 
днем гинуть то один, то два воїни. 
Люди виснажені переживаннями, чи 
зможуть завтра оплатити комунальні 
послуги, лікування, навчання дітей. 
І тоді набагато простіше зануритись 
у той фантастичний світ, де «всі дума-
ють, так, як ти», де до тебе з фотогра-
фій посміхаються кумедні дітлахи, де 
гарні малюнки з кавою й філософськи-
ми написами. 

Але це все не так просто. Якщо ви 
все-таки зберетесь з останніми сила-
ми і трошки проаналізуєте, то зрозумі-
єте, що це добре розроблений кимось 
проект. Він давно запрацював у США 

і привів до влади популіста Дональ-
да Трампа. Цей проект зараз активно 
впроваджується в Європі. Він працює 
і у нас. Мислячою нацією була лише 
та, яка читала. Ще дотепер в Італії 
можна побачити людей старшого віку, 
які сидять у кав’ярні й читають свіжий 
випуск ранкової газети. На жаль, мо-
лодь, як і у нас, цього вже не робить… 

Нам прикро, коли чуємо думки про 
те, що друковане слово не має май-
бутнього. Інколи така думка звучить 
навіть від священиків. Адже резуль-
тати такого хибного бачення маємо 
вже зараз. Бо нещодавно прочитала 
страшну (як на мене) інформацію. Ре-
лігієзнавець Оксана Горкуша, аналізу-
ючи сьогоднішню ситуацію в Україні, 
зазначає: «Ми казали, що найбільше 
люди довіряють Церкві, волонтерам, 
але раптом ми побачили, що наші гро-
мадяни довіряють телевізору та Інтер-
нету. Сьогодні ми з вами є свідками 
створення нової релігії — войовничо-
го секуляризму. Тобто ми думали, що 
існуємо в християнській релігії, а на 
повірку з’ясувалося, що християнство 
з його ціннісним базисом, з його світо-
глядною матрицею мало вплинуло на 
результати виборів президента».

На її думку, громадяни не голосу-
вали за християнські цінності. «Вони 
проголосували за вульгарний утилі-
таризм, помножений на легковажний 
інфантилізм. Громадяни так довго 

боялися клерикалізації суспільства, 
освіти, що свідомість людини буде 
кимось тоталітарно підпорядкована, 
і маємо те, що свідомість уже стала 
підпорядкована певним каналам та ін-
формаційним потокам. Найлегше спо-
відувати програму, яка не потребує 
включення в дійсність людини, лише 
перебування у віртуальному просто-
рі, яке не потребує жодної жертви для 
людей», — каже Горкуша.

Свого часу американський соціолог 
і дослідник з суспільних комунікацій 
Даніел Бурстін жартував про те, що 
«ніщо не існує реально, доки це не по-
казали по телебаченню». Нещодавно 
почула від старшої людини таку дум-
ку: «А ти знаєш, що «Х» політик має 
на рахунках стільки-то мільйонів!». На 
моє запитання, звідки він знає таку 
точну цифру, той відповів: «Так сказа-
ли по телевізору!». 

Для нас перестав бути авторите-
том священик, для наших дітей авто-
ритетом не є вчитель у школі. Ми по-
чуваємося розумнішими за всіх і за 
все. От тільки тут доречною була б 
така фраза: у нас «горе від розуму»? 
Або ж система цінностей помінялась 
і ми довіряємо тільки тому, що почу-
ли з екранів телевізорів та прочитали 
у Фейсбуці. 

Та ж релігієзнавець пані Горкуша 
пригадує про всім відому казку Кар-
ла Коллоді «Пінокіо», де дерев’яний 
хлопчик на своєму шляху до станов-
лення себе як дитини потрапляє до 
рук шахрая, який пропонує йому кра-
їну мрій. Сьогодні ми всі це саме пе-
реживаємо. Треба повертати цінність, 
сенс, бо сьогодні нам замість героїв 
пропонують персонажі.

Звичайно, не потрібно викидати 
з дев’ятого поверху телевізор чи зліс-
но виривати шнури Інтернету, адже це 
ще один безцінний ресурс інформа-
ції. Проте читати потрібно не «жовту 
пресу» про тигренят, які народились 
в зоопарку, адже це ще один вид мані-
пуляції з інформацією. В такий спосіб 
нас відволікають від більш «болючих» 
питань. Варто читати різні газети й по-
рівнювати їхню інформацію. І тільки 
тоді ми зможемо зібрати найбільш 
достовірну картину явища, яке нас 
 цікавить.

Віра БІЛА.

Жив собі один чо-
ловік, у якого 
рясно зародив 

горіх. Позбиравши го-
ріхи, він пішов на ба-
зар, щоб здати їх всіх 
разом продавцям. Не 
мав часу продавати по-
купцям сам особисто. 
Коли він запропонував 
трьом продавцям горіхи, 
ті у присутності один одного 
вирішили їх перевірити. Кожен 
розлупив по горіху. Два продавці, по-
кивавши головою, відразу розверну-

лися і пішли. А один з них 
придбав у господаря всі 

горіхи.
Одному, що пі-

шов, попався горіх, 
гнилий всередині... 
Іншому — з вели-
чезним черв’яком... 
А третьому, що при-

дбав усі горіхи, — по-
пався чудовий горіх, 

ядро якого було смачне 
і велике... І хоча він бачив го-

ріхи, які попалися іншим двом, він все 
одно заплатив за всіх....

Ядром нашого християнства є лю-
бов. Хоч є багато різних видів горіхів (є 
ті, яких навіть я ніколи не бачив), проте 
у всіх є тверда шкаралупа і ядро все-
редині. Часто горіхи, гарні з вигляду, 
виявляються без ядра всередині. Так 
і люди: зовнішність є оманлива... Ззов-
ні — гарні, всередині — без любові.

Навіть через найтвердішу шкаралу-
пу всередину може потрапити хробак. 
Так і через гріх, ненависть та байду-
жість диявол у серці людини краде 
любов.

«Без любові все марне» (див. 
1 Кор. 13).

Молитва, добрі справи і взагалі все 
в житті...

Гнилизна горіха і той хробак робить 
горіх ні на що нездатним. Посадивши 
його навіть у найсприятливіші умови, 
він не проросте і не дасть плід...

Але Господь, що «милосердний до 
невдячних і злих», любить всіх одна-
ково... Той з продавців, що купив усі 
горіхи, це сама Любов — Бог. Він ін-
ший від нас... Його логіка нам незро-
зуміла. Як Він міг заплатити одну ціну 
хрестом за всіх нас, таких різних?

Бо в Нього немає «шкаралупи», яка 
є в нас...

Тому Він на Голгофі і виявився та-
ким беззахисним…

о. Олег КОБЕЛЬ. м. Стрий.

Про наболіле

Хто формує наш світогляд 
або чому ми так мало читаємо?

Духовні роздуми

Притча, якої ви не знайдете в Євангелії

«Кілька днів тому я 
прочитав вислів когось із 
родичів Небесної Сотні. 
Дружина загиблої дорогої 
особи сказала, що Україна 
може бути першою 
державою, яку зруйнує 
телевізор».   
 Блаженніший Святослав.
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— Пане  Михайле,  здається  ще 
недавно ми були поруч,  в  сусідніх 
кабінетах,  радились,  про  що  пи-
сати в наступний номер, а з того 
часу минуло вже чотири роки…

— На посаду редактора в Богород-
чанську районну газету мене кликали 
ще з 2013 року. Тривалий час обдуму-
вав це непросте рішення. Зрештою, 
наважився і в червні 2015 року змінив 
місце праці. На сесії районної ради де-
путати одноголосно затвердили мене 
редактором газети «Слово народу». 
Ще раз наголошую: це було непросте 
рішення, адже за тривалий відрізок 
часу, коли працював у «Новій Зорі», 
у нас склався колектив однодумців, 
де один одного розумів з півслова, 
фактично, це була одна велика друж-
на сім’я. Тому, по-перше, важко було 
розлучатись з колективом, а, по-друге, 
дещо змінювалась специфіка роботи, 
бо треба було керувати колективом. 
Все решта — звична справа, адже піс-
ля закінчення університету, до того, як 
доля звела мене з «Новою Зорею», я 
дев’ять років працював у районній га-
зеті в м. Сторожинець Чернівецької 
області. Там пройшов головну «обкат-
ку» — був кореспондентом, секрета-
рем, заступником редактора. Щоправ-
да, тут є ще один нюанс: починав робо-
ту в «районці» в радянські часи, а про-
довжив її вже в часи незалежності. 

«Слово народу» на той час був 
офіційним органом Богородчанської 
районної ради, тому на перших порах 
було певне побоювання, чи вдасться 
знайти конструктив у співпраці. Голова 
районної ради Михайло Головчук від-
разу підтримав, я жодного разу не від-
чував тиску з боку засновників. Звісно, 
були побажання, обмін думками про те, 
як краще висвітлювати життя району.

З січня 2019 року відбулось роз-
державлення газети згідно із Законом 
України «Про реформування держав-
них і комунальних засобів масової ін-
формації». Трудовий колектив редак-
ції створив приватне підприємство. Ми 
уклали угоди на висвітлення діяльнос-
ті з районною та селищною радами, 
управлінням освіти, на черзі — інші 
проекти. 

— Чи друкуються в газеті «Сло-
во  народу»  статті  на  духовні 
теми? 

— Я, як людина, яка 20 років пра-
цювала в релігійній газеті, волею-не-
волею вніс і в «Слово народу» еле-
мент релігійності. У нас з’явилося 
значно більше матеріалів на духовну 
тематику, час від часу подаємо роз-
повіді про священиків, підшуковуємо 
матеріали, які є корисними для наших 
читачів, котрі практично всі є христи-
янами. Зокрема, це короткі вислови 
світочів Церкви, притчі. Читач уже це 
побачив, оцінив. Це піднімає імідж та 
авторитет газети. 

У проекті — створення сайту часо-
пису. Вже два роки є сторінка «Сло-
ва народу» у Фейсбуку, її вподобали 

вже майже 2400 наших прихильників. 
Окремі матеріали мають 10-12 тисяч 
вподобань у значній мірі тому, що є 
можливість дати багато світлин. Но-
винкою в газеті і соцмережі є прогноз 
погоди виключно для району. В інтер-
неті оновлюємо інформацію з деталь-
ним описом кожних два-три дні. Звіс-
но, це далеко не щось нове, адже ме-
теосайтів у наш час не бракує. В той 
же час маємо вже багато схвальних 
відгуків, адже наші прогнози для на-
шого регіону наразі є найточнішими. 

— Минулого  року  Православна 
Церква  України  отримала  Томос. 
Як вплинула ця подія на релігійне 
життя району? 

— У нашому районі було дві грома-
ди московського патріархату, які обслу-
говував один священик. Одна з них — у 
невеличкому с. Похівка, де мешкає 500 
жителів, там є також греко-католицька 
громада. Інша ще в 1991 році отрима-
ла в безоплатне користування пам’ятку 
національного значення — Домінікан-
ський костел, що в самому центрі Бо-
городчан. Люди в Богородчанах обу-
рювались давно: як так, йде війна з Ро-
сією, а в нашій святині національного 
значення моляться за патріарха Кірі-
ла, який освячує зброю, благословляє 
на війну? У квітні 2017 року районна 
рада одноголосно прийняла рішення 
про розірвання договору оренди, од-
нак громада категорично відмовилася 
звільняти костел. З прийняттям Томосу 
вірні активізувалися. Спочатку в Похів-
ці, а потім і в райцентрі відбулися збо-
ри громад, де абсолютною більшістю 
голосів було прийнято рішення про пе-
рехід в Українську Православну Церк-
ву. В Похівці вже на Йордан відбулося 
перше Богослужіння.

У Богородчанах ці процеси відбу-
валися дещо складніше. Отець Воло-
димир Шувар покликав на підтримку 
вірних з сусідніх областей. Наприкін-
ці січня цього року храм опечатали, 
спеціальна комісія описала майно. 
Вірні Української Православної Церк-
ви просять, щоб костел віддали їм. 

Однак у селищі далеко не всі схвалю-
ють таку ідею. Люди хочуть, щоб кос-
тел залишився поза конфесіями, був 
пам’яткою архітектури для гостей. Від-
бувалися навіть громадські слухання. 
Однак не все так просто, адже костел 
дуже занедбаний. Нині, за найскром-
нішими підрахунками, потрібно до 10 
мільйонів гривень для його реставра-
ції. Як будуть далі розгортатись події? 
Поживемо — побачимо!

— Богородчанщина  —  край  ту-
ристичний,  на  дві  третини  гір-
ський.  Тут  є  Манявський  скит, 
один з найбільших в Україні водо-
спадів,  куди  приїжджають турис-
ти. У разі реставрації могли б ми-
луватись  і Домініканським косте-
лом та іншими пам’ятками.

— Так. До речі, минулого року тере-
ни нашого району відвідав Блаженні-
ший Святослав, Глава УГКЦ. Він побу-
вав у с. Ластівці, що належить до Ста-
рунської сільської ради, в якому є храм 
св. Ап. Петра й Павла та музей Бла-
женнішого Симеона Лукача. Сюди та-
кож почали приїздити туристи, палом-
ники. Отож, Ластівці та Старуня стали 
ще однією візитівкою Богородчанщини. 
А щодо монастирів, то багатьом відо-
мий Манявський Хресто-Воздвижен-
ський чоловічий монастир УПЦ. У с. 
Кривець також є новітній чоловічий мо-
настир УПЦ. На жаль, три місяці тому 
він згорів, тепер його відбудовують. 

У райцентрі головним храмом УГКЦ 
є церква св. Івана Богослова. Цікава 
її історія. Щоб її в радянський час не 
знищили, перед святинею збудували 
двоповерховий магазин. На першому 
поверсі був продуктовий відділ, а на 
другому — дитячий світ. Коли приїзди-
ли урядники, то церква, як кажуть, не 
муляла око. У 90-их роках магазин ро-
зібрали, а храм став окрасою селища.

Богородчани ще відомі тим, що по-
руч з головним храмом греко-католи-
ків є приміщення, яке в 30-их роках 
було літньою резиденцією Владики 
Григорія Хомишина. Зараз в части-
ні приміщення є музей Блаженного 

Єпископа Хомишина, де можна поба-
чити цінні експонати. Також у селищі є 
осідок сестер Мироносиць. 

— Святинь якої конфесії у райо-
ні більшість?

— Богородчанський район — це 
70 тисяч населення, 31 сільська рада 
(до утворення об’єднаних територі-
альних громад), переважають греко-
католицькі церкви. У таких великих 
селах, як Горохолино, — чотири гре-
ко-католицькі храми, у Старуні — три. 
Єдині у вірі також села Маркова, По-
роги, Підгір’я та інші.

З 1991 року збудовано 33 храми. 
Майже в кожному селі постала нова 
святиня. Більшість нових церков — 
греко-католицькі. Унікальним залиша-
ється село Луквиця: там дві громади 
і Богослужіння відбуваються почерго-
во. 

— Пригадую, коли Ви, будучи ре-
дактором  «Нової  Зорі»,  очолюва-
ли походи в гори для журналістів, 
дивували  власними  поезіями  та 
захоп лювались  спортом.  Чи  ви-
стачає часу на це зараз?

— Надзвичайно люблю наші Карпа-
ти, тож, як тільки випадає така нагода, 
вирушаю туди. На всіх двотисячниках 
побував, на деяких — не один раз. 
Люблю виходити у травні, червні, ми-
луватись крокусами та рододендрона-
ми. Залучаю до походів молодих. Мій 
улюблений вид спорту — футбол, не 
полишаю його ще й зараз. Наша об-
ласна Спілка журналістів часто орга-
нізовує турніри пам’яті Ореста Олек-
сишина, Ярослава Гретчука. Я є капі-
таном нашої ветеранської журналіст-
ської команди. 

Пишу вірші, деякі з них покладені 
на музику. Багато читачів чули пісню 
«Синам України», присвячену ситуації 
на Сході України, пісню «Ой то не го-
лубка», написану до 100-річчя об’яви 
Богородиці у Фатімі у співавторстві 
з композитором Богданом Шиптуром. 
Одна з останніх наших спільних ро-
біт — різдвяна пісня «У небі вечірнім». 
Є у доробку пісня про Богородчани, 
але офіційно вона ще не звучала, про 
місце повстанської звитяги — урочи-
ще Малиновищі. У майбутньому, мож-
ливо, вийде збірка віршів. 

Люблю займатись садівництвом. 
Вдома у с. Іваниківка маю шість сортів 
винограду. Коли щеплю, саджу, підрі-
заю, то надзвичайно відпочиваю.

— Ваші побажання читачам «Но-
вої Зорі».

— Бажаю вірити в себе, в Україну, 
надіятись, що все буде добре. Якщо 
у вашому житті є труднощі чи неприєм-
ності, ні на секунду не розчаровуйтесь. 
Життя схоже на їзду на велосипеді. 
Якщо вам важко, отже ви йдете вгору.

Бажаю редакції газети, щоб тираж 
«Нової Зорі» зростав, бо Слово Боже 
має ширитись між вірними, люди по-
винні ділитись ним з ближніми.

Спілкувалась Юлія БОЄЧКО.

Наші інтерв’ю

Читачі часопису «Нова Зоря», а особливо поети та письменники нашого краю добре пам’ятають Михайла Захарчука, який пропрацював 
двадцять років на посаді редактора, згодом — старшого редактора видавництва. У щотижневому випуску газети «Нова Зоря» була його 
вагома частка праці. 
Окрім газети, Михайло Миколайович редагував книжки — щомісяця 1-2 видання, літературно відшліфовані ним, виходили в світ. Це цікава 
та неординарна особистість, від нього ми, молоді, увесь час чомусь вчилися. Михайло Захарчук — не тільки хороший журналіст-наставник, 
а й добрий господар, поет, спортсмен, любитель гірських мандрів.
У даний час М. Захарчук — директор та головний редактор ПП «Редакція газети «Слово народу» (смт. Богородчани). Коли буває в обласно-
му центрі, то обов’язково відвідує колишніх колег. З ним наша сьогоднішня розмова…

Вірте в себе, вірте в Україну
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Відбувся цей захід з благословення 
сільського пароха о. Василя Смицню-
ка. По обіді у сільському храмі зібра-
лася значна частина сільчан. Розпо-
чала виступ аматорів сестра Михаїла. 
Вона у короткому слові розповіла про 
підготовку цієї інсценізації та згадала 

про труднощі, що виникали у процесі 
підготовки. Але всі вони з Божою по-
міччю були подолані.

Виступ учасників справив дуже гар-
не враження. Виділяти когось із висту-

паючих було б невдячною справою. 
Усі зробили спільну справу, а найкра-
щою відзнакою для них були сльо-
зи на очах глядачів. Це означає, що 
прем’єра удалася.

По завершенні Хресної Дороги па-
рох села отець Василь наголосив, що 
з такою постановкою можна сміливо 
виступити і в інших селах. А ще він від-
значив, що кожен із аматорів доклав 
не лише максимум зусиль до виступу, 
але й частину власної душі, що було 
справді відчутно. 

Підсумовуючи, хочеться зазначи-
ти, що такі виступи доконче потріб-
ні. Адже кожного року, переживаючи 
дійство Хресної Дороги у будь-якому 
варіанті, ми спрямовуємо свій погляд 
до Христового Воскресіння. І голо-
вне в цій ситуації, щоб ми не змаліли 
у вірі, щоб не розчарувалися у житті. 
Бо мета людського життя — це праг-
нення осягнути Небо. Для цього по-
трібно зовсім небагато — простягнути 
руку до Господа і відкрити Йому своє 
серце. 

Іван ДРАБЧУК.

Уже надвечір, коли сонце схилялося 
за небокрай, розпочалась жива Хрес-
на Дорога, яку провели молодь з то-
вариства «Обнова» м. Івано-Франків-
ська. Зрада, засуд та до болю виснаж-
лива і незмірно важка Хресна Дорога 
Христових страждань. Театралізоване 
дійство молодих акторів з товариства 
«Обнова» унаочнили всім присутнім 
Христовий біль, який Він перетерпів 

заради нашого спасіння. Удари бато-
гів по Христових раменах, на яких Він 
ніс важкий хрест людських гріхів, ще 
надовго залишаться у пам’яті усіх при-
сутніх на цій дорозі болю.

Сльози Святої Матері та побожних 
жінок у злуці зі сльозами усіх матерів 
омили Христові рани та залишили не-
затертий Образ Божий у душі кожної 
людини.

Христа розп’ято між розбійника-
ми… Він помер… Зійшов до аду та 
воскрес. Він сьогодні став нашим спа-
сінням. Сьогодні Він — мій Спаситель!

Незабутні враження від цього дій-
ства надовго залишать слід у душі 
кожного присутнього.

На завершення Хресної Дороги 
пролунали вдячні слова отця-пароха 
від імені усіх присутніх юним акторам 
з побажаннями Божого благословення 
доброї долі для молоді, яка посвятила 
себе для служіння Христові через мо-
литву театралізованої Хресної Дороги 
Христа Спасителя.

о. Андрій ТИМОНЧАК.

Усі парафіяни та гості села мали 
можливість нести хрест, розважаючи 
над Страстями Господніми.

Час Великої Чотиридесятниці — 
період застанови кожного христи-

янина над своїм духовним життям. 
Саме з цієї нагоди в парафіях Івано-
Франківської Архієпархії відбувають-
ся молитви покаяльного характеру.

Повідомив о. Віталій КОЗІНЧУК.

Вісті з парафій

Справа №05/19
Визнання неправосильності 
Тайни подружжя:  
Скотник Наталія —  
Савіцький Віктор
м. Івано-Франківськ, 08 квітня 2019 р. Б.

Виклик відповідача
Викликається до Митрополичого три-

буналу Івано-Франківської Архиєпархії 
п. Віктор Савіцький у справі визнання 
недійсності його подружжя з п. Наталією 
Скотник, яке було укладено 28 серпня 

1997 року в храмі «Святого Арх. Михаї-
ла» с. Жовчів Рогатинського району Іва-
но-Франківської області. Одночасно по-
відомляємо п. Віктора, що дня 13 лютого 
2019 р. Б. було видано декрет про при-
йняття позовної скарги.

В осідку Митрополичого трибуналу 
п. Світлана зможе ознайомитись із зміс-
том позовної скарги.

Даний виклик опублікований в «Новій 
Зорі» — віснику Івано-Франківської Ми-
трополії УГКЦ.

Ті, хто знає про теперішнє місце про-
живання п. Світлани, нехай подбають, 
щоб вона була повідомленою про даний 
виклик, як також нехай повідомлять про її 
місце проживання Митрополичий трибу-
нал Івано-Франківської Архиєпархії УГКЦ 
за адресою: вул. Василіянок 64, м. Івано-
Франківськ тел.: 8-0342 78-53-76.

Після пройдених 15 днів від моменту 
публікації цього виклику справа перейде 
до наступної стадії процесу.

Театралізована Хресна 
Дорога у Воскресинцях

Парох церкви Святого Духа с. Ли-
півка Рогатинського району з парафі-
янами та вівтарною дружиною взяли 
участь у загальноміській Хресній До-
розі, яка відбулася 14 квітня. 

Гостей з Липівки вразила велика 
присутність мешканців Івано-Фран-
ківська у молитовній ході, де було 
багато як молоді, так і дітей. Глибокі 

за змістом читання на кожній стації 
наповнили присутніх спокоєм та ми-
ром, які дає тільки щира молитва. 
Сповнені вражень та емоцій, пара-
фіяни церкви Святого Духа поверну-
лись додому, домовившись наступ-
ного року обов’язково взяти участь 
у Хресній Дорозі знову.

Повідомила Анна ЛОЗИНСЬКА.

Сповнені вражень  
та емоцій

12 квітня 2019 року Божого з благословення митрофорного прото-
ієрея Мирослава Любінця, декана Букачівського, та на запрошення 
пароха о. Андрія Тимончака у парафії св. Івана Богослова с. Воскре-
синці Рогатинського району відбулася подія, яка залишила слід 
у житті парафії.

У неділю, 14 квітня, в церкві 
Різдва Христового с. Сілець 
Єзупільського деканату про-
йшла інсценізація Хресної До-
роги, яку відтворили місцеві 
аматори. Вони є учасниками 
біблійного гуртка, який веде 
сестра Михаїла, що приїжджає 
з Івано-Франківська. Ідея такого 
варіанту Хресної Дороги, влас-
не, й народилася під час занять 
цього гуртка. 

Через Голгофу до Воскресіння

У неділю, 7 квітня, в с. Іваниківка Богородчанського протопрес-
вітеріату відбулась Хресна Дорога вулицями села. Молитовний 
захід провів місцевий священик д-р Віталій Козінчук.

Співстраждаючи  
зі Спасителем



18 квітня 2019 р. Б. число 16 (1259) НОВА ЗОРЯНОВА ЗОРЯ 7

Люди, народжені навесні, ма-
ють у собі щось вічно весняне. 
Такою весняною, розумною, 

з ніжним поглядом душі, лагідною 
усмішкою, серцем, сповненим духо-
вної краси, співчутливим і добрим, є 
для нас Ви, отче Володимире!

П’ятдесят весен за плечима. П’ят де
сят — вік досвідчення. Велику частину 
поля зорано, засіяно добрим зерном...

Зустрічаємося з цією шановною лю-
диною у церкві, коли приходимо на Свя-
ту Літургію, Святу Сповідь, на розмову 
із Спасителем, за поміччю до Матінки 
Божої... Вслухаємося в його продумані 
до найменшого слова глибокозмістовні 
проповіді, йдемо до нього зі своїми бо-
лями, проблемами і радощами.

Кажуть, дорога життя — коротка, 
проте дорога любові — довга. І Ви, 
всечесний отче Володимире, йдете по 
ній, сіючи цінні, добірні зерна, бо тільки 
на цій дорозі твориться добро, мовить-
ся правда, співчувають ближньому.

Любити — це страждати, любити — 
це розпинати себе для інших, думати 
про інших. Саме Ви вчите нас пере-
магати життєві труднощі, прощати 
і любити, самозаглиблено молитись, 
йти вузенькою стежиною до неба, міц-
но триматися теплої Божої руки, Його 

святих заповідей. Господь наділив Вас 
одним із найбільших і найкращих да-
рів — даром любові й добра.

Прочитані Вами уривки із св. Єван-
гелія пов’язуються з дійсністю, з кон-
кретним життям нашої Церкви, пара-
фії, нашим сьогоденням. Кожним Ва-
шим словом зігрівається, омивається, 
очищається душа, додається цілюща 
сила, світло до життя і молитви, бо Ва-
шими устами промовляє Бог!

Високе і шляхетне виховання дали 
Вам люблячі, дорогі батьки. Ввічли-

вий, стриманий, Ви робите все за 
покликом душі й серця. Вмієте дати 
добру, щиру пораду, навчання, по-
дарувати промінчик Божої любові й 
теплоти, що засвідчується радістю, 
заспокоїти. Служите великою, правди-
вою любов’ю Богові.

Залишайтесь, отче Володимире, 
таким же добрим, працелюбним, му-
дрим, безпосереднім ще багато, бага-
то років, щоб принести великі нев’янучі 
плоди у Божому винограднику.

Хай Всемилостивий Бог і надалі 
тримає Вас у своїй особливій опіці. 
Хай дарує Вам сили, здоров’я душев-
ного і тілесного та наснаги до жертвен-
ної праці на прославу Небесного Отця, 
Пречистої Діви Марії. Хай Ваше серце 
не старіє, хай у ньому буде вічна тепла 
весна. Хай невидима ниточка життя, 
що вишиває час, буде світлою і дов-
гою. Хай Бог щедро винагородить Вас 
своїми особливими ласками і дарами 
за любов, якою Ви Йому служите!

Обіймаємо Вас нашими щирими 
молитвами, уклін і шана, дорогий отче 
Володимире. Хай віночок щастя сплі-
тають Вам зорі на многії і благії літа!

З повагою і вдячністю —  
парафіяни.

Коли ми опинилися в складній си-
туації, то на поміч нам прийшли не-
бесні захисники: Матінка Божа Не-
устанної Помочі, св. Ап. ЮдаТадей, 
св. Анна, св. Антоній, до яких я мо-
лилася дев’ятниці і благала допомо-
ги. Святий ЮдаТадей неодноразово 
поспішав мені на допомогу, коли я до 

нього зверталася з молитвами у важ-
ких і безнадійних випадках. Господь 
почув мої молитви і моя невинність 
була оправдана.

Також є ще люди, які можуть і хо-
чуть допомогти іншим. Мене моли-
товно й духовно підтримав ігумен 
о. ВасильІван Коваль з Перегінська 

та добродій Володимир з Рожнятова, 
за що я їм дуже вдячна й прошу для 
них здоров’я та Божого благословен-
ня. 

Дорогі читачі нашої «Нової Зорі», 
вірте в безмежне Боже милосердя, 
Його доброту і справедливість. Дові-
ряйте Його Пресвятій Матері, нашій 
Заступниці і Покровительці, Яка ніко-
ли не залишає своїх дітей у біді. Інко-
ли Господь дає нам тимчасове тер-
піння і випробування, тож перенесімо 
його в покорі та з подякою за ласку 
терпеливості.

Марта. с. Перегінське.

R R R R R
Сотрудник церкви Покрови Пресвятої 

Діви Марії м. ІваноФранківська о. Ігор 
Красій, парафіяни, члени Апостольства 
молитви, спільнота «Матері в молитві», не-
дільна школа, церковний хор сердечно ві-
тають з 50річним ювілеєм пароха 

о. Володимира СУПИКА.
Наш Ювіляре, отче Володимире,
Парафія Княгинина вітає Вас,
Бо в пошуках обнов нарід Княгинина
Так покладається на Вас!
Ви — приклад духовенства,  
  слуга Божий,
Який парафію очолив в скрутний час,
Щоб в вірі й в християнській розбудові
Роль особливого посланництва  
  сповнять!
Звучить душпастирський Ваш голос
Як велет духу серед «чагарів»
Й задля загального піднесення народу
Провідним сяйвом духівним розцвів!
Щоби просвітлювать дорогу  
  світлом правди,
На Божій ниві віру берегти,
Щоб християнські цінності й щедроти,
Як Добрий Пастир, у народ нести.
І Ви, всечесний отче, у народі,
Немов місіонер новітній,
В свій піввіковий ювілей в обнові,

Тому й Христова нива квітне!
Бо сіється насіння із дій Ваших,
Як Божий дар, з якого зріють
Й добротні колосяться статки,
В них — Божа благодать й Надія!
Хай проростає все в Любові,
Хай Боже слово переконливо лунає
Й ключі до щастя загадкові
Всевишній в душах відкриває!

R R R R R

Грекокатолицька громада церкви По-
крову Пресвятої Богородиці с. Голинь Ка-
луського деканату вітає з днем народжен-
ня

о. Володимира КОСТЮКА.
Дорогий отче, обсипає-
мо Вас пригорщами 
своєї шани й любові за 
Ваше добре серце, са-
мовіддану і великодуш-
ну працю в Господньо-
му винограднику. Бажа-
ємо Вам здоров’я, за-
тишку у Вашій оселі, 

повноти Божої благодаті, дарів Святого 
Духа. Хай Пречиста Діва буде покровом 
Вашого життя, хоронить від різних негараз-
дів, Ангелхоронитель провадить до свято-

го, а Господь обдаровує потрібними ласка-
ми і сотворить благих та світлих многа літ!

R R R R R

Отець Федір Юрів, парафіяни, церков-
ний комітет, дитячий та дорослий хори 
УГКЦ св. Архистратига Михаїла с. Міжріччя 
Болехівського деканату вітають з ювілеєм 

о. Володимира САВЧИНА. 
Від щирого серця бажа-
ємо Вам міцного 
здоров’я, щастя, щоб 
обраний шлях був світ-
лий і легкий. Щоб кожен 
день  був в радість. Не-
хай Ваше серце б’ється 
довго, випромінюючи 
добро й любов. Нехай  

яскраве світло завжди з’являється там, де 
самому нелегко знайти відповіді, хай душа 
завжди відверта буде з Богом, нехай  Ваші 
старання  сіють доброту і мир навколо. 
Многая літа!

R R R R R

Парафіяни церкви Христа Спаса с. Пав-
лівка Лисецького деканату вітають з днем 
народження

о. Володимира ЗАЛІСЬКОГО.
Щиро вдячні Вам за мо-
литву та служіння на на-
шій парафії. Ваші мо-
литви й науки допомага-
ють нам уникнути блу-
кань, сповнюють нас 
духовною радістю. Хай 
Ваша духовна нива жит-
тя щедро колоситься 

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

R R R R R

Отець Віктор Буянов, парафіяни та хор 
церкви Введення в храм Пресвятої Діви 
Марії с. Гринівка Богородчанського дека-
нату вітають з 50річчям дяка

п. Галину ХМЕЛІВСЬКУ.
Прийміть від нас найщирішу подяку за 

жертовну працю в Божому храмі. Бажаємо 
Вам міцного здоров’я, Господнього благо-
словення, опіки Пресвятої Богородиці. Хай 
Ангелхоронитель Вас оберігає, а Господь 
благословляє на подальше служіння Бого-
ві та людям!

З поетичного блокнота

Вдивляйся в хрест

Коли прийде журба,  
 вдивляйся в хрест.
Що там побачиш?  
 Може — важкість,
Чи сильний біль, який немає меж?
Як принесе тобі він радість?

Коли прийде біда,  
 дивись на хрест.
Що там побачиш? Його муки…
Чи твої теж такі? Чому свій хрест
Ти не віддаш у Божі руки?

Коли прийде кінець, іди на хрест,
Щоби з Ісусом вічно жити.
Хрестом своїм для тебе  
 знищив смерть,
Сказав: «Отак треба любити…».

Світлана ОЛІЙНИК.

Чернець молився

Чернець старесенький молився
Благословенно повсякчас,
Від світу цього віддалився
Й забув, здавалося, про нас.

Ті, що на морі, дивувались,
Що дивно хтось вітри спинив,
Вітри, які за ними гнались.
І дивом це було із див.

Зблудили спраглі у пустелі,
Мить залишалась до біди,
Та зблиснуло щось раптом в скелі
Й з’явились крапельки води.

Дерева, як тріски, горіли,
Ліс навкруги усе палив,
Та люди всі тоді вціліли,
Їх з лісу мов хтось виводив.

Свіча заплакана світила,
Чернець молився за нас всіх,
Щоб ті, що Небо прогнівили,
Не упадали більше в гріх.

Богдан СІМКІВ.

Вітаємо!

Розповіді про священиків

П’ятдесят весен отця Володимира
(Посвята отцю Володимиру Супику з нагоди життєвого ювілею)

Вірую!

Довіряймо Господеві
У наш теперішній час, коли звичайна людина не має можливості 
себе захистити та оправдати в своїй невинності, звертається з мо-
литвами до Небесних Покровителів, які не відмовлять.



18 квітня 2019 р. Б. число 16 (1259)НОВА ЗОРЯНОВА ЗОРЯ8

Обсяг 1,95 ум. друк. аркуш. 
Газета віддрукована офсетним способом
Видрукувано видавництвом «А-Прінт», 

 м. Тернопіль, вул.Текстильна, 28 
тел. (0352) 52 27 37, (067) 350 17 94  

a-print.com.ua. Зам. № 431
Редакція може не поділяти думку авторів і не 

несе відповідальності за достовірність ін-
формації, викладеної у авторських статтях.

Головний редактор —  
о. Іван СТЕФУРАК

Богословський редактор —  
о. Йосафат БОЙКО, ВС

Літературний редактор та макетування — 
Людмила ІВАНОТЧАК
Дизайн та верстка —  

Оксана МИКИЦЕЙ  
та Микола ІВАНОТЧАК

Видання Івано-Франківської Митрополії УГКЦ
Індекс 30072 реєстр. № КВ 112 від 28.09.1993 р. 

1926
1991
2019

Ідентифікаційний код 13641226
Розрах. рахунок редакції: 2600202239794

ПАТ «Кредобанк» м. Івано-Франківськ
МФО 325365

Адреса редакції: 76018
м. Івано-Франківськ,  

площа А. Міцкевича, 5

телефон: (0342) 52 – 73 – 48
e-mail: gazeta.nova.zorya@gmail.comРоздрібна ціна примірника 6 грн. Наступне число «Нової Зорі» вийде 25 квітняВиходить щотижня

український греко-католицький часопис

Оголошення

Розпочалася загальноміська молитва з благословення Архі-
єпископа і Митрополита Івано-Франківського Владики Воло-
димира Війтишина. 

Загалом у Хресній ході взяли участь представники влади, ро-
дини загиблих учасників АТО/ООС, військовослужбовці, семіна-
ристи, студенти та школярі, працівники різних галузей та віряни 
Івано-Франківська.

Головний намір молитовної ходи останніми роками незмін-
ний — прохання до Господа за мир в Україні. Однак цю Хресну 
Дорогу присвятила також Року родини.

Коли горів собор Паризької Богоматері, 
парижани стояли на колінах і молили-

ся. Але з попелу зруйнованої святині від-
родилось щось цінніше — їхня віра. 
Пам’ятаймо, що світанок настає тоді, 
коли ніч найтемніша…

Вулицями Івано-Франківська 
пройшла Хресна Дорога




