
Великоднє 
послання 
Блаженнішого 
Святослава
Сьогодні  небо і земля, ан-
гели і люди проголошують 
на  весь  всесвіт  найповні-
ший вияв  істини: Христос 
Воскрес! Силу цього при-
вітання  відчуває  кожен  із 
нас, від наймолодшого до 
найстаршого,  відповіда-
ючи:  воістину,  насправді, 
дійсно Христос Воскрес! 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

Всесвітліші та всечесні отці, преподобні монахи та монахині, дорогі семінаристи, 
возлюб лені брати і сестри у Христі, щиросердечно, з глибоким почуттям Пасхаль-
ної радості вітаю вас з великим святом Світлого Христового Воскресіння.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

«Споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було — 
Бог»  (Йо.  1,  1), —  такими  словами  сьогодні  у  всіх  наших  храмах 
розпочинається євангельське читання у день Святої Пасхи. Словом 
Божим творився увесь матеріальний світ: «Ним постало все, і ніщо, 
що постало, не постало без нього» (Йо. 1, 3). І Слово Боже — Ісус 
Христос — заради нас приймає тіло від Пречистої Діви Марії та живе 
серед людей, тихо й покірно виконуючи свої обов’язки. Словом наш 
Спаситель  навертає  гонителя  християн Савла,  який  переміниться 
настільки, що прийме нове  ім’я Павло  і стане проповідником Сло-
ва. Словом Христос кличе митаря Левія: «Іди за мною» (Мт. 9, 9). 
Словом воскрешає Лазаря: «Лазарю, вийди сюди!» (Йо. 11, 43). Ми 
виразно бачимо силу Слова Божого. 

Й у наших святкових Пасхальних богослужіннях осяяне світлом 
Христового  Воскресіння  Слово  Боже  звучить  особливо  урочисто, 
адже Господь переміг  гріх  і  смерть  та відкрив нам двері Царства 
Небесного. Цю радісну звістку несімо  іншим повсюди, де б ми не 
були, адже віра у воскресіння та надія, принесена Христом, є най-
кращими дарами, які ми повинні дарувати своїм ближнім. 

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

у к р а ї н с ь к и й  г р е к о - к а т о л и ц ь к и й  ч а с о п и с
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«Не бійтеся! Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп’ятого.  
Він воскрес, Його нема тут».  (Мр. 16, 6).

Ось і наступило спасительне 
свято — день Воскресіння Господа

Наступне число «Нової Зорі»  
вийде 9 травня

Великоднє послання Папи 
Франциска "Urbi et Orbi" 2019
«Нехай  же  в  цій  Пасці  знайде  розраду  населення 
східних регіонів України, що й далі страждає від досі 
триваючого конфлікту. Нехай же Господь заохотить 
гуманітарні ініціативи, а також ті, що спрямовані на 
досягнення  тривалого  миру»,  —  таке  побажання 
прозвучало з уст Папи Франциска в його цьогорічно-
му великодньому посланні "Urbi et Orbi".

стор. 2

стор. 3

Продовження на стор. 2

«Чому 
шукаєте 
живого між 
мертвими? 
Його нема 
тут: він 
воскрес»

(Лк. 24, 5).

https://www.vaticannews.va/uk/pope/news/2019-04/urbi-et-orbi-pasqua-2019.html
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Дорогі брати й сестри, 
благодатної вам Пасхи!

Сьогодні Церква поновлює звіщен-
ня перших учнів: «Ісус Воскрес!». 
Із уст в уста, від серця до серця на-
ново лунає запрошення до просла-
ви: «Алилуя!... Алилуя!». В цей ранок 
Пасхи, вічної молодості Церкви та 
всього людства я хотів би донести до 
кожного з вас перші слова останнього 
Апостольського напоумлення, особли-
вим чином присвяченого молоді:

«Христос живе. Він — наша надія та 
найпрекрасніша молодість цього світу. 
Все, до чого Він доторкається, стає мо-
лодим, стає новим, наповняється жит-
тям. Тому перші слова, з якими хочу 
звернутися до кожного юнака чи дівчи-
ни [і до кожного] християнина: Він живе 
й хоче, щоб ти жив! Він — у тобі, Він — 
з тобою і ніколи не йде геть. Наскільки 
ти б не віддалився, поруч з тобою пере-
буває Воскреслий, Який кличе тебе та 
очікує, аби все наново розпочати. Коли 
почуваєшся постарілим задля смутку, 
образ, страхів, сумнівів чи невдач, Він 
перебуватиме там, щоби повернути 
тобі силу та надію» (Christus vivit, 1-2).

Дорогі брати й сестри, це послан-
ня водночас звернене до кожної лю-
дини і до світу. Христове Воскресіння 
є початком нового життя для кожного 
чоловіка і кожної жінки, бо справжнє 
оновлення завжди розпочинається від 
серця, від сумління. Але Пасха — це 
також початок нового світу, звільненого 
від рабства гріха та смерті, світу, який, 
нарешті, відкритий на Боже Царство, 
Царство любові, миру й братерства.

Христос живе й перебуває з нами. 
Він показує світло Свого обличчя як 
Воскреслого й не залишає тих, які 
переживають випробування, біль та 
жалобу. Нехай же Він, що є Життєдав-
цем, стане надією улюбленого сирій-
ського народу, жертви триваючого кон-

флікту, щодо якого існує небезпека, 
що ми з ним змиримося або ж навіть 
збайдужіємо. Натомість настав час 
відновити старання на користь полі-
тичного вирішення, що відповідатиме 
справедливим прагненням свободи, 
миру й справедливості, долатиме гу-
манітарну кризу та сприятиме безпеч-
ному поверненню переміщених осіб, 
як також біженців із сусідніх країн, осо-
бливо з Лівану та Йорданії.

Пасха спонукає нас зосередити 
погляд на Близькому Сході, пошма-
тованому безперервними поділами 
й напруженнями. Нехай же християни 
регіону не перестають з витривалою 
терпеливістю свідчити про воскрес-
лого Господа та про перемогу життя 
над смертю. Особливу думку скеро-
вую до населення Ємену, зокрема до 
дітей, виснажених голодом і війною. 
Нехай же пасхальне світло просвітить 
усіх правителів та народи Близького 
Сходу, починаючи від ізраїльтян і па-
лестинців, та спонукає їх полегшувати 
стільки страждань та шукати майбут-
нього миру й стабільності.

Нехай же зброя припинить закри-
вавлювати Лівію, де протягом останніх 
тижнів знову вмирають невинні люди, 
а чимало сімей змушені залишити 
власні домівки. Закликаю зацікавлені 
сторони вибрати діалог замість сва-
вілля, уникаючи поновного відкриван-
ня ран десятиліття конфліктів та полі-
тичної нестабільності.

Нехай же Живущий Христос дарує 
Свій мир всьому дорогому африкан-
ському континентові, на якому ще 
й досі поширюється соціальне на-
пруження, конфлікти та іноді насиль-
ницькі екстремізми, що породжують 
невпевненість, руйнування та смерть, 
особливо в Буркіна-Фасо, Малі, Нігері, 
Нігерії та Камеруні. Моя думка лине 
також до Судану, що переживає пері-

од політичної невизначеності, якому 
бажаю, щоб усі інстанції могли отри-
мати голос і кожен докладав зусилля 
для того, щоб дозволити країні віднай-
ти свободу, розвиток і добробут, яких 
вона тривалий час прагне.

Нехай же воскреслий Господь су-
проводжує зусилля цивільної та релі-
гійної влади Південного Судану, під-
тримані плодами реколекцій, які кіль-
ка днів тому відбулася тут, у Ватикані. 
Нехай же відкриється нова сторінка 
історії країни, в якій усі політичні, сус-
пільні й релігійні компоненти активно 
дбатимуть про спільне добро та націо-
нальне примирення.

Нехай же в цій Пасці знайде розра-
ду населення східних регіонів України, 
що й далі страждає від досі триваю-
чого конфлікту. Нехай же Господь за-
охотить гуманітарні ініціативи, а також 
ті, що спрямовані на досягнення три-
валого миру.

Нехай же радість Воскресіння напо-
внить серця тих, хто на американсько-
му континенті страждає від наслідків 
важких політичних і економічних си-
туацій. Маю на думці, зокрема, вене-
суельський народ: так багато людей, 
позбавлених мінімальних умов для 
того, щоб вести гідне й безпечне життя 
з приводу кризи, що далі триває й по-
глиблюється. Нехай же Господь дасть 
тим, на кому лежить політична відпо-
відальність, докладати зусиль, щоб 

покласти край соціальній несправед-
ливості, зловживанням і насильству та 
робити конкретні кроки, що дозволять 
зцілити поділи й запропонувати насе-
ленню допомогу, яка їм потрібна.

Нехай же воскреслий Господь про-
світить зусилля, які докладаються 
в Нікарагуа, щоб якнайшвидше знайти 
мирне вирішення шляхом переговорів 
для добра всіх нікарагуанців.

Нехай же перед обличчям числен-
них проявів страждань нашого часу 
Господь життя не застане нас холод-
ними й байдужими. Нехай же Він зро-
бить нас будівничими мостів, а не му-
рів. Нехай же Він, що дарує нам Свій 
мир, зупинить гуркіт зброї, як у ситуа-
ціях війн, так і в наших містах, та спо-
нукає провідників народів докладати 
зусилля для припинення гонки озбро-
єнь і тривожного поширення зброї, зо-
крема, в економічно найрозвинутіших 
країнах. Нехай же Воскреслий, Який 
навстіж відчинив двері гробниці, від-
криє наші серця на потреби знедоле-
них, беззахисних, убогих, безробітних, 
марґіналізованих, тих, які стукають до 
наших дверей, шукаючи хліба, притул-
ку та визнання своєї гідності.

Дорогі брати й сестри, Христос 
живе! Він — надія та молодість для 
кожного з нас і для всього світу. До-
звольмо Йому оновити нас! 

Благодатної Пасхи!

(Закінчення. поч. на 1-ій стор.)

Не втомлюймось звіщати, що 
Христос воскрес, не лише 
словами, але й свідченням 

свого життя. Кожен, хто зустрічається 
з нами на нашому життєвому шляху, 
повинен бачити цю радісну звістку 
в наших вчинках, почуттях, на нашо-
му обличчі. Ділімося своїми радістю, 
досвідом віри з тими, хто цього най-
більше потребує, хто шукає справжній 
сенс свого життя і щастя.

Кожен з нас, заради котрих страж-
дав, помер та воскрес Христос, по-
особливому близькі один одному. Ми 
всі, незалежно від віку та статі, на-
ціональності та освіти, соціального 
стану й політичних поглядів, є бра-
тами і сестрами у Христі. Ми — діти 
Божі, і тому повинні любити ближньо-
го чистою та жертовною любов’ю, як 

і Христос полюбив нас (Йо. 13, 34). 
Свято Пасхи — це найбільше і най-
радісніше свято, свідчення любові 
Бога до людини, у якому ми реально 
зустрічаємось з тайною Божої любові 
до кожного з нас.

У подіях хресної смерті й Воскресін-
ня полягає вся сутність християнства. 
«Ось і наступило для нас очікуване, 
спасительне свято, день Воскресіння 
Господа, — говорить святий Іван Золо-
тоустий. — Це свято є запорукою миру, 
джерелом примирення, руйнування 
смерті. Сьогодні люди з’єднались з ан-
гелами і разом з безтілесними силами 
підносять хвалебні пісні Богу».

Святкове вітання: «Христос Во-
скрес! Воістину Воскрес!» несеться 
сьогодні різними мовами в усіх ку-
точках нашої планети. «Христос Во-
скрес!» лунає сьогодні й в Україні та 
у різних країнах світу, де є наші вірні, 

які своєю думкою линуть до батьків-
ського дому, щоб розділити пасхальну 
радість.

«Христос Воскрес!» по-особливому 
звучить у окопах і бліндажах, польо-
вих шпиталях серед героїв-воїнів, які 
стоять на захисті нашої Батьківщини 
та промовляють до нас: «Христос Во-
скрес! — Воскресне Україна до мирно-
го життя!»

Ділімось тією Пасхальною благо-
вістю з нашими батьками, дітьми, бра-
тами і сестрами, з нашими ближніми, 
друзями і знайомими. Постараймося 
передати її скорботним і знедоленим, 
хворим і немічним, всім, хто потребує 
нашої уваги та підтримки.

У цей день згадаймо в наших молит-
вах усіх, хто віддав своє життя за нашу 
Батьківщину Україну. Пам’ятаймо та-
кож наших військовополонених і не-
справедливо засуджених за свої пере-

конання. Дякуймо усім їм за свідчення 
справжньої любові до нас і вслухай-
мося у Слово Господнє: «Бадьортеся! 
Я бо подолав світ!» (Йо. 16, 33).

З цією великою радістю Воскресін-
ня Христового вітаємо всіх Вас: свя-
щеннослужителів, монахів і монахинь, 
представників усіх гілок української 
влади, науковців, лікарів і військово-
службовців, вчителів і катехитів, сту-
дентів і шкільну молодь, батьків і дітей 
та усіх людей доброї волі!

Благодать Воскреслого Господа на-
шого Ісуса Христа нехай буде з усіма 
вами!

Радісних і благословенних свят!

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!

† Володимир ВІЙТИШИН,
Архієпископ і Митрополит 

Івано-Франківський УГКЦ.

Голос Церкви

Слово Митрополита

Великоднє послання Папи 
Франциска «Urbi et Orbi» 2019

Ось і наступило спасительне свято — 
ДЕНЬ ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДА
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Протягом чотирьох днів, з 18 по 
21 квітня на парафії св. влмч. 
Параскеви м. Болехів проходи-
ли великопосні реколекції.

На запрошення адміністратора 
парафії о. Степана Витвицького цьо-
горічні духовні науки провів о. Павло 
Сеньків, голова місійного відділу Іва-
но-Франківської Архієпархії.

Першого дня о. Павло, бр. Ан-
дрій та о. Степан відвідали місце-
вий ліцей, де провели декілька зу-
стрічей з учнями. Також наступного 
дня, у п’ятницю, отці мали духовну 
зустріч зі студентами лісогосподар-
ського коледжу. 

Кожного дня вірні в храмі мали мож-
ливість почути духовні науки з уст про-
повідника, прийняти Святі Тайни По-
каяння та Євхаристії. Також щоденно 
у церкві проходили молодіжні зустрічі.

Завершились реколекції святковою 
недільною Літургією, освяченням лози 
та благословенням вірних мощами 
святих фатімських дітей. Опісля від-
бувся дитячий концерт, на якому пара-
фіяльна дітвора співала духовні пісні, 
які вивчили протягом щоденних духо-
вних наук. 

Отець Степан щиро подякував від 
всієї парафії місіонеру о. Павлу та бр. 
Андрію за їхню важливу духовну пра-
цю та побажав Божого благословення, 
здоров’я й успіхів у подальшому місій-
ному служінні.

о. Степан ВИТВИЦЬКИЙ.

Вісті з парафій

Великопосні реколекції

Високопреосвященним і пре-
освященним владикам, все
світлішим, всечеснішим і пре-
подобним отцям, преподобним 
ченцям і черницям, дорогим 
у Христі мирянам Української 
ГрекоКатолицької Церкви 

Христос Воскрес!
Від раннього ранку чуваймо
і, замість мира, пісню принесім Владиці,
і Христа побачимо — правди Сонце,
що всім життя освітлює.

Пісня 5 Канону Воскресної утрені

Дорогі в Христі!
Сьогодні небо і земля, ангели і люди 

проголошують на весь всесвіт найповні-
ший вияв істини: Христос Воскрес! Силу 
цього привітання відчуває кожен із нас, 
від наймолодшого до найстаршого, від-
повідаючи: воістину, насправді, дійсно 
Христос Воскрес! Усіма мовами ми цю 
істину урочисто сповіщаємо словами 
пасхального Євангелія: «…і ми славу 
його бачили, — славу Єдинородного від 
Отця, благодаттю та істиною спо-
вненого» (Ів. 1, 14). Усі ми піднесені не-
вимовною радістю і оживлені Воскресін-
ням Христовим, Він бо воскресає і живе 
для того, щоб жили і воскресали в Ньо-
му та разом із Ним і ми.

Від раннього ранку чуваймо і, 
замість мира, пісню принесім 
Владиці…

Сяйво воскресіння Сонця правди 
першими побачили жінки-мироноси-
ці серед темряви ночі розчарування, 
зневіри і страху. Зі сльозами на очах 
несуть миро для померлого і журять-
ся, хто їм відкотить великий камінь від 
входу до гробу. Кожен із нас, пережив-
ши смерть і похорон близької особи, 
може зрозуміти, з яким болем у сер-
ці жінки-мироносиці йдуть провести 
в останню путь свого Вчителя. Проте 
натрапляють на іншу, неочікувану іс-
тину. Ангел у білому одязі їм сповіщає: 
«Не жахайтеся! Ви шукаєте Ісуса 
Назарянина, розп’ятого. Він воскрес, 
його нема тут. Ось місце, де його 
були поклали» (Мр. 16, 6).

Наша Пасхальна утреня закликає 
нас «чувати», тобто прокинутися зі 

сну і відкритися на несподіване Боже. 
Чувати тут означає бути чутливими 
до того, що є правдивим, справжнім 
та істинним: чувати, щоб пізнати Істи-
ну; чувати, щоб не дати себе одурити 
тому, що фальшиве та оманливе; чу-
вати, щоб зустріти Воскреслого. Його 
сяйво виявляє нам правду про себе, 
про те, чого варті наші зусилля, пра-
ця і страждання, чого варте наше діло 
як Церкви, громади і всього народу. 
Правда, що Христос Воскрес, є такою 
ж дійсною і певною, як і те, що сонце 
зійде і ніч поступиться місцем дневі. 
Воскресіння Христа, як Сонця прав-
ди, нам «життя освітлює» — показує 
нам не лише справжній зміст пошуку 
мироносиць, а й сенс життя, страж-
дань і навіть смерті кожної людини: 
ми сотворені для воскресіння в Христі 
і наше земне життя є чуванням-очіку-
ванням цього воскресіння. Хай слова 
псалмоспівця стануть нашою піснею 
у світлі Воскресіння: «Співайте Гос-
подеві нову пісню, співайте Господеві, 
уся земле! Співайте Господеві, бла-
гословіть його ім’я; звіщайте день 
у день його спасіння» (Пс. 96, 1-2).

…І Христа побачимо —  
правди Сонце…

Ми живемо у світі культури фей-
ків і неправди, фальшивих продуктів 
і облудних ідеологій. Настала епоха 
постправди, коли дійсність наче тво-
риться для чиїхось приватних інтере-
сів, «на замовлення», незалежно від 
того, що насправді відбувається з ці-
лими народами, культурами та пооди-
нокими особами.

Правда для сучасної людини пере-
стає бути цінністю. Тому кожен христи-
янин, який вірить, що Христос воістину 
воскрес, повинен спитати себе само-
го: чи істина для мене важлива? Чи, 
можливо, я деколи нехтую правдою, 
бо мені комфортніше жити без неї, 
не турбуватися її пошуком? Чи я вмію 
сказати собі правду про власне життя 
і свої недоліки, а не приписую їх іншим 
і скидаю на інших свої гріхи?

Нинішнє середовище життя серед 
«підробок та обману» є ніччю для люд-
ства і, фактично, вмиранням і погре-
бінням людського духу. Бо без прав-

ди людина гине, як квітка без сонця. 
Пророк Ісая напоумляє про таке лихо, 
кажучи: «Горе тим, що зло добром 
звуть, а добро — злом; що з пітьми 
роблять світло, а зо світла — піть-
му; що гірке роблять солодким, а со-
лодке гірким! Горе тим, хто у своїх 
очах мудрі та перед собою самими 
розумні!» (Іс. 5, 20-21).

Святкувати Пасху, Воскресіння Гос-
поднє, серед такої ночі означає бути 
служителем Істини, світочем Сонця 
правди — Христа, що освітлює нам 
життя. Приклад жінок-мироносиць є 
закликом до всіх нас шукати воскрес-
лого Спасителя. Миро, яке вони не-
суть, щоб помазати тіло покладеного 
до гробу Ісуса, — це символ нашого 
особистого обов’язку шукати правду 
і йти до неї, їй служити і про неї свідчи-
ти перед могутніми світу цього, навіть 
ризикуючи власним життям. Свідчити 
істину — це пасхальне покликання 
кожного християнина.

Правда має власну силу, яка пере-
магає брехню так само звитяжно, як 
Христос подолав смерть, як світло 
усуває темряву, а сонце виганяє решт-
ки ночі. Коли матимемо відвагу жити 
в правді, то станемо свідками сили 
Воскресіння Христового, побачимо, 
що її треба не так боронити, як, рад-
ше, показувати власним життям, за 
прикладом мироносиць, які запевняли 
апостолів про воскресіння Ісуса, на-
віть коли ті не йняли віри.

…Що всім життя освітлює
Ми, як народ, часто відчуваємо на 

собі вбивчу силу неправди. У нас кра-
ли і далі крадуть правду про наше ми-
нуле. Нам накидали і далі накидають 
фальшиві ідеології, щоб зруйнувати 
наше сьогодення. Нас обманювали 
і далі обдурюють у час передвибор-
чих перегонів, щоб украсти наше май-
бутнє. Війна, яку веде наш народ, на-
справді є війною з нічим іншим, як із 
неправдою, брехнею та всім, до чого 
вона призводить у житті людини і сус-
пільства, у міждержавних відносинах 
і в самому існуванні світової спільноти.

Ось чому таким важливим для нас 
є благовіст у день Пасхи: Христос во-
істину Воскрес! Наука нашого Господа 

і Вчителя є для нас світилом і дорогов-
казом. Адже боротьба з неправдою по-
чинається в глибині людського серця. 
Верховний апостол Петро закликав: 
«Очистивши послухом правди душі 
ваші для братньої нелицемірної любо-
ви, любіть гаряче один одного щирим 
серцем, відроджені наново не з тлін-
ного насіння, а з нетлінного: словом 
Божим живим і вічним» (1 Пт. 1, 22-23).

Живімо, отже, у світлі Воскреслого, 
перед яким жодна темрява і неправда 
не можуть встоятися. Вірмо в Христо-
ву істину і служімо правді в усіх сферах 
людського життя — і Україна, її народ 
будуть непереможні. Усяке діло, що 
збудоване на брехні, завалиться, як це 
колись сталося з комуністичною імпе-
рією зла. Будуймо нашу державу на іс-
тині та правді, хоч би якою гіркою і важ-
кою вона нам видавалася. Воскреслий 
Христос має силу освітити наше життя 
та воскресити нас до нового майбуття.

Саме сьогодні у світлі справжньої 
Істини-Христа нам треба пізнавати 
своє минуле і з довірою до воскрес-
лого Спасителя впорядковувати своє 
теперішнє. Саме тепер силою Його 
перемоги над брехнею будуймо своє 
майбутнє — не примарне, темне чи 
сумне, а просвітлене і радісне, у по-
вноті життя, яке маємо в Господі.

 Дорогі в Христі браття і сестри! 
У цей світлий, радісний день прагну 
привітати всіх вас із Пасхою Господ-
ньою. Нехай світло Христа — Сонця 
правди — просвічує кожного з вас до 
відповідального служіння істині та дає 
вам відвагу і витривалість перед тем-
ною брехнею лукавого. Усім, в Укра-
їні й на поселеннях сущим, засилаю 
свої щирі молитви і сердечні вітання. 
Нашим воїнам, що на передовій, та 
їхнім сім’ям, вимушено переселеним 
особам і мешканцям окупованих тери-
торій, полоненим і в’язням сумління, 
молодим і старшим, здоровим і неміч-
ним — кожному з вас бажаю радості 
життя, поставленій на правді про Божу 
безмежну любов до нас. Обіймаю вас 
батьківською любов’ю і щиро бажаю 
вам благословенних Великодніх свят, 
смачного свяченого яйця та світлої 
пасхальної радості!

Благодать воскреслого Господа на-
шого Ісуса Христа, любов Бога Отця 
і причастя Святого Духа нехай будуть 
з усіма вами!

 Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!

† СВЯТОСЛАВ.

Великоднє послання 
Блаженнішого Святослава

Слово Глави Церкви
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Народився отець Микола 14 верес-
ня 1930 року в селі Старий Лисець по-
близу Івано-Франківська у заможній 
селянській родині, де любили працю, 
а найбільшою цінністю був Бог. З ди-
тинства мав великий потяг до релігії, 
міг годинами вистоювати на Богослу-
жіннях, вдивляючись на престіл, де 
мешкає сам Ісус. Навіть дитячі ігри 
отця були не такими, як у інших ді-
тлахів. Він із маминої півки робив собі 
священичі ризи, вклякав на коліна пе-
ред іконою Ісуса й по-дитячому «від-
правляв» служби. Залучав до цього 
й інших сільських дітей. Символічно 
«причащав» їх, спільно молилися. 

Очевидно, ще з народження Бог ви-
брав його на свого слугу. За Божим по-
кликанням з підліткового віку вирішує 
стати священиком. З 1944 року відві-
дував Богослужіння в мо-
настирі отців-редемпторис-
тів у Станиславові. Тут при-
дбав перші побожні книжки, 
які залюбки перечитував 
на пасовищі. Після закрит-
тя монастирів, у 1946 році 
о. Микола таємно зустріча-
ється із греко-католицькими 
священиками та вступає до 
підпільної греко-католиць-
кої семінарії. Його учите-
лями були владики Симеон 
Лукач, Іван Слезюк, Василь 
Величковський, Миколай 
Чарнецький. Великий вплив 
на формування душі Мико-
ли Волосянка мали мона-
хи — брат Климентій, се-
стра Юліянія, сестра Єре-
мія — односельці з родини 
Білогубків, які приїздили до 
рідного села. Часто годи-
нами розмірковував з ними 
про вічні істини.

Склавши іспити з основних бого-
словських дисциплін владиці Симе-
ону Лукачу, молодий хлопець поїхав 
до Львова, де 8 жовтня 1957 року був 
рукоположений на священика єписко-
пом Миколаєм Чарнецьким. Все життя 
шанобливо відгукувався про свого свя-
тителя, який став для нього прикладом 
служіння. Молодий священик вирішив 
цілковито присвятити своє життя Бого-
ві й у 1961 році першим у підпіллі на 
теренах Галичини вступив до монасти-
ря отців-редемптористів. У 1965 році 
отець Микола склав довічні обіти й 
розпочав служити в чистоті, убогості та 
послуху на славу Божу та для потреб 
ближніх. Здібний, талановитий юнак 
міг розпочати світську кар’єру, та голос 
Божий бринів у його душі, він «вибрав 
кращу частку, яка не відніметься від 
нього». «Світ ловив його, та не впій-
мав», отець став рятівником душ.

В часи підпілля проводив велику 
душпастирську працю. Таємно хрес-
тив дітей, вінчав молодих, давав добрі 
й мудрі поради. Немає в Старому Лис-
ці родини, якій не послужився б отець 
Микола. Молився за тих, хто його зне-
важав, і допомагав їм. Працював не 
тільки в рідному селі, його знали по 
всій Галичині як доброго, лагідного 
священика, мудрого проповідника.

Отець Микола мав великі інтелекту-
альні здібності, цікавився різними на-
уками, особливо астрономією, любив 
спостерігати зоряне небо. «Кожна зі-
рочка на небі – то людська душа», — 
повторював наставник. Досконало во-
лодів кількома іноземними мовами, міг 
вільно спілкуватись німецькою, фран-
цузькою, англійською, польською. До-
бре знав латину, яку у 70-80-х роках 
викладав студентам-богословам. Ні-
коли не втрачав надії на вихід Греко-
Католицької Церкви з підпілля.

За свою священичу діяльність свя-
щеник був ув’язнений. У поле зору 
правоохоронних органів потрапив 
у 1968 році, коли повертався з Поль-
щі, куди їздив до брата Івана. Згодом, 
за донесенням сільських активістів-
односельців, був заарештований і за-
суджений на три роки тюрми. Звину-
ватили отця за «опір представникам 
влади», а насправді – групі п’яних 
урядовців, які в черговий раз напали 
на оселю духівника. З 1970 до 1973 
року відбував незаконне покарання 
у Товмачику біля Коломиї. Зазнавав 
знущань, зневаг, залякувань. Йому 
пропонували перейти на православ’я 
з обіцянками служіння у катедрально-
му соборі обласного центру. Звісно, 
зробити цього не дозволяли переко-
нання, віра й любов до Творця. Один 
слідчий, проводячи допити, одного 
разу сказав отцеві: «Швидше в мене 
на долоні виросте волосся, ніж від-
новиться твоя уніатська церква». Вже 
в часи незалежності України священик 
зустрів того служителя сатани, та він, 
упізнавши колишнього в’язня, опустив 
голову і швидко перейшов на проти-
лежний бік вулиці. Після звільнення 
з тюрми працював кочегаром, підмітав 
алеї Піонерського парку в Івано-Фран-
ківську. Вдень трудився, виконуючи 

чорнову роботу, а ввечері проповіду-
вав Слово Боже, хрестив, вінчав. 
У 1990 році вийшов на пенсію. Витри-
мати всі приниження та залишитись 
непохитним у вірі допомагали молит-
ви й набожество до Пресвятої Бого-
родиці, Яку, як люблячий син, називав 
«наша Небесна Матінка». Священик 
постійно молився до Ісусового Серця.

Отець Микола став активним учас-
ником руху за відновлення УГКЦ. 
Саме завдяки його зусиллям у Старо-
му Лисці було відновлено греко-като-
лицьку церкву. Доклався до будівни-
цтва церкви Собору Пресвятої Бого-
родиці та Святого Йосипа Обручника, 
виділив чимало власних коштів для 
зведення святині. За розпорядженням 
церковної влади служив на різних па-
рафіях. Кілька років був парохом села 

Іваниківка, служив у Росільній. Пізні-
ше проповідував Слово Боже у містах 
Новояворівську, Стрию, Вінниці, Іва-
но-Франківську. У Вінниці певний час 
був настоятелем монастиря. З 2002 
року проживав і служив у монастирі 
отців редемптористів у м. Кохавино на 
Львівщині. Був духівником для моло-
дих ченців.

Своєю працею, богоугодним жит-
тям залишив добрий слід, посіяв зер-
на Христової науки, врятував не одну 
грішну душу. Про це засвідчують ті, 
кому неодноразово допоміг святець. 
За його молитвами наступало оздо-
ровлення, духовне оновлення. При-
кладом особистого життя показував 
справжню мету життя християнина — 
Бога любити, Бога славити й Богові 
служити. Вірний обітові убогості, не 
збирав земних скарбів, а все, що мав, 
роздавав ближнім і потребуючим. За 
свою священичу діяльність та з нагоди 
50-ліття священства о. Микола у 2007 
році був нагороджений грамотою Папи 
Римського Бенедикта XVI.

У вересні 2018 року о. Микола отри-
мав травму та став прикутим до ліжка. 
Мужньо переносив фізичні болі, по-
стійно молився. Його погляд був звер-
нений до Матінки Божої Неустанної 
Помочі, образ якої висів над ліжком. 

Уста шепотіли слова молитви, а єди-
ним бажанням стала зустріч з Небес-
ним Отцем. Бог забрав свого вірного 
слугу, щоб у вічності міг удостоїтись 
ласки славити Творця.

Дякуємо Богові за дар життя і слу-
жіння нашого славного земляка отця-
ієромонаха Миколи Волосянка, який, 
проживаючи серед нас, прославив Все-
вишнього своїм життям, своїми добри-
ми ділами. Тішимось тим, що саме ста-
ролисецька земля зродила такого рев-
ного священика. Рідне село, односель-
ці постійно відчували духовний зв’язок 
із святцем. Свою маленьку батьківщину 
отець називав «наша столиця», постій-
но молився за своїх земляків. Ми, духо-
вні діти отця Миколая, молимось, щоб 
Бог оселив його душу у вічних оселях, 
де немає болю, журби і зітхання, а є 
життя вічне. Спогадом про священика 
стане ротонда Матері Божої, яку вста-
новив на родинному обійсті у Старому 
Лисці. Цим усіх своїх односельців від-
дав в опіку Матінці Божій.

24 березня  у храмі свщмч. Йо-
сафата м. Львова було відслужено 
чернечий парастас за покійним єрм. 
Миколаєм, який очолив Архиєпископ 
і Митрополит Львівський Ігор Возьняк 
у співслужінні Владики Володимира 
Груци, помічника Львівської Архиєпар-
хії, та Владики Петра Лози, помічника 
Сокальсько-Жовківської Єпархії. Па-
растас співслужили численні свяще-
ники у присутності багатьох вірних, ро-
дичів і знайомих покійного о. Миколая.

25 березня об 11-ій годині заупокій-
ну Святу Літургію і монаший похорон 
у храмі свщмч. Йосафата м. Львова 
очолив Єпископ-помічник Сокальсько-
Жовківський Кир Петро Лоза у спів-
служінні Владики Йосафата Говери, 
Екзарха Луцького, та Владики Володи-
мира Груци, єпископа-помічника Львів-
ської єпархії. Серед численних свяще-
ників були також послідовники й учні 
отця Миколи Волосянка — ієромонах 
Іван Маланюк та отець Микола Рома-
нів. На похорон прибули односельці 
покійного отця, знайомі та друзі о. Ми-
коли з Прикарпаття та Львівщини.

Домовину з тілом померлого було 
перевезено та захоронено на черне-
чому цвинтарі на Голосківському кла-
довищі. Могила отця знаходиться по-
руч із похованням односельця-монаха 
брата Климентія (Гаврила Білогубки).

У пам’яті всіх, хто знав отця, він за-
лишиться добрим, чуйним, лагідним, 
чесним і справедливим священиком, 
ідеалом священства, прикладом са-
мопосвяти й взірцем для насліду-
вання. Маємо надію, що в особі отця 
Миколи Волосянка отримаємо заступ-
ника перед Богом, що він удостоїться 
святості у Царстві Небесному.

Спіть спокійно, дорогий отче Мико-
лаю! Лебединим пухом хай буде вам 
земля, а душі — вічне життя у Царстві 
Предвічного Отця.

Вічна пам’ять вам, вельмишанов-
ний отче Миколаю!

P. S. Людина живе доти, поки про 
неї пам’ятають. Даниною пам’яті про 
отця Миколу Волосянка стануть спо-
гади про його життя, свідчення слу-
жіння вірного слуги у Божому вино-
граднику, відгуки про допомогу свя-
щеника. Прошу не бути байдужими й 
написати свої згадки для написання 
життєпису о. Миколи Волосянка. До-
писи прошу надсилати на таку адресу: 
m.ptashynska@outlook.com .

Галина ПТАШИНСЬКА.

Постаті

23 березня 2019 року, на 89у році життя, відійшов у вічність отецьієромонах Микола 
Волосянко. В задумі схиливши голови, кожен замислюється над життям і служінням 
священика, адже, воістину, це був непересічний служитель. Він став еталоном, взір
цем для кожного з нас.

Пам’яті дорогого отця

Парафіяни с. Іваниківка в гостях у о. Миколи в монастирі у Кохавино.Парафіяни с. Іваниківка в гостях у о. Миколи в монастирі у Кохавино.
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Про публічну страту Ісуса Хрис-
та, ухвалену Понтієм Пилатом 
на вимогу юдейського Сине-

дріону у I столітті н.е., дізнаємося не 
лише зі свідчень ранніх християн та 
записів євангелистів. Про це свідчить, 
крім того, і цілий ряд тодішніх навіть 
і нехристиянських істориків, таких як 
Йосиф Флавій, Корнелій Тацит, Лукіан 
із Самосати, Маймон і навіть юдей-
ський Синедріон, а отже розп’яття 
Ісу са Христа є доведеним історичним 
фактом. Однак, коли мова заходить 
про Його Воскресіння, то вже від са-
мих початків були спроби оповити цей 
факт міфами й надати йому лише ле-
гендарно-символічного значення, або 
й повністю його заперечити, мовляв, 
тіло апостоли вкрали, а потім пошири-
ли чутки, що Він воскрес. 

Незважаючи на це, після 2000 років, 
сьогодні немає куточка на земній кулі, 
де б не вірили в Христа Воскреслого. 
Якщо точніше в цифрах, то приблиз-
но 2,2 млрд людей (32% від загальної 
чисельності людства) сьогодні спо-
відують християнство. Звичайно, що 
віра — це дар Божий, який дається усім 
без виключення, тому соціологи харак-
теризують людину не лише як «нomo 
sapiens», але й водночас як «homo re-
ligiosus». Однак слід пам’ятати, що не 
всі, хто отримує цей дар віри, однаково 
протягом життя розвиває його. 

Для найбільших скептиків поставлю 
запитання і постараюся знайти відпо-
віді: чому ми маємо вірити у воскре-
сіння Христа?

Спробуймо на хвильку перенести-
ся в ту страшну ніч, коли Христа за-

суджують на страту. Апостоли, які три 
роки були з Ісусом, бачили Його чуда, 
чули Його науки, все одно з переляку 
повтікали, побоюючись за своє життя. 
Навіть Апостол Петро, який на Тайній 
вечері твердо запевняв Христа, що 
ніколи не відречеться від Нього, не 
встояв…

Але буквально через три дні ці на-
лякані чоловіки вийшли на вулиці, без-
страшно проповідуючи Воскресіння, 
незважаючи на гоніння, що посилюва-
лися. Звичайно, що й на це хтось змо-
же знайти пояснення, що, можливо, 
вони оговталися, зібралися з думками, 
а може совість їм дошкуляла і таке 
інше… Але ж ні… Якби Христос не 
воскрес, апостоли могли знайти собі 
виправдання, мовляв, ми повірили, за-
лишили все, пішли за Ним, а все закін-
чилося тим, що Його розіп’яли, смерть 
і кінець… Однак відбувається щось 
зовсім інше. Звичайні перелякані ри-
балки стають носіями такого сильного 
свідчення, що до них долучається ба-
гато послідовників, перших християн. 
Ці перші християни свідомо та рішуче 
йшли на тортури і навіть на смерть, не 
бажаючи відрікатися від своїх пере-
конань та віри в Христа Воскреслого. 
Більшість християн могли би покласти 
край своїм стражданням, просто відмо-
вившись від своєї віри. Замість цього, 
як ми бачимо, вони вирішили терпіти 
страждання і до смерті проголошувати 
воскресіння Христа. Особливих гонінь 
християни зазнавали за часів імпера-
тора Нерона. Римський історик Корне-
лій Тацит у своїх Анналах розповідає 
про те, що Нерон освітлював бенкети 

у своїх садах християнами, живцем 
спалюючи їх. Задумаймося, якщо б це 
був обман, невже б не знайшлося хоча 
б когось одного, хто б перед страхом 
тортур не розповів би про змову?..

Та це ще не все. Зверніть увагу на 
жорстокого гонителя Церкви Савла. 
Як можна було переконати іншим спо-
собом освіченого військового, щоб 
той після згадуваної ним зустрічі з во-
скреслим Христом миттєво та карди-
нально змінився — із безжального го-
нителя Церкви на одного з її найбільш 
активних і самовідданих захисників та 
проповідників Воскреслого Христа. Зо-
крема в 15-ій главі першого послання 
наверненого Апостола Павла до Ко-
рінтян дізнаємося про його реакцію на 
місцеву єресь, яка заперечувала мож-
ливість тілесного воскресіння з мерт-
вих. Павло відповідає досить різко 
і логічно: «Коли ж про Христа пропо-
відується, що він воскрес із мертвих, 
як же деякі між вами кажуть, що нема 
воскресіння мертвих? Коли ж нема 
воскресіння мертвих, то і Христос не 
воскрес. А коли Христос не воскрес, 
то марна проповідь наша, то марна й 
віра ваша. І ми являємося неправдиви-
ми свідками Бога, бо свідчили проти 
Бога, що воскресив Христа, якого він 
не воскресив, якщо не воскреснуть 
мертві. Бо як не воскреснуть мертві, 
то і Христос не воскрес. А як Христос 
не воскрес, то марна віра ваша, — ви 
ще у гріхах ваших» (1 Кор. 15, 12-17). 

Як відомо, Павло, як і багато хрис-
тиян, постраждав від переслідувань, 
побиття, тюремних ув’язнень за свою 
незмінну віру у воскресіння Христа.

Християнські апологети вказують 
нам на ще одну цікаву деталь. У всіх 
історіях про воскресіння ключовими 
свідками є жінки. Як відомо, в єврей-
ській і в римській культурі того часу 
жінки були позбавлені будь-яких прав, 
а їхні свідчення вважалися юридично 
недійсними. 

То чому ж тоді за наявності безлічі 
учнів-чоловіків, які стверджували, що 
бачили воскреслого Ісуса, все-таки 
першість новини про пустий гріб була 
надана найбільш ненадійним свід-
кам — жінкам? Як ви гадаєте, апосто-
ли, які б вирішили обманути суспіль-
ство, обирали б для цього жінок клю-
човими свідками? 

А тепер перенесімося у наш час і тут 
ми також знайдемо сліди воскресло-
го Христа. Доля українського народу 
склалася так, що в пошуках заробітку 
Україну за часи незалежності покину-
ло понад 8 мільйонів людей. Візьмімо, 
до прикладу, Італію. В цій країні наша 
Церква, окрім Риму, не мала жодних 
своїх посілостей. Але сьогодні там на-
лічується понад 140 наших церковних 
громад. Як це трапилося? Українці, 
куди б не приїжджали, свідчили про 
свою віру у воскреслого Христа. А ті на-
роди, які нас приймали, пройняті тією ж 
вірою, ділилися з нами своїми парафі-
ями, нерідко віддаючи у виключне ко-
ристування цілі храми і прилеглі до них 
приміщення. Саме там сьогодні, буду-
чи далеко від дому, наші брати і сестри 
діляться свяченим яйцем та паскою. 
Якби Христос насправді не воскрес, чи 
було б можливе сьогодні навіть таке 
маленьке чудо, щоб різні чужі народи 
ділилися спільними просторами в ім’я 
Воскреслого Христа? 

Тому для тих, хто насправді цього 
шукає, докази воскресіння є абсолют-
но очевидними і настільки переконли-
вими, що їх неможливо не помітити 
і не прийняти за правду. А ще важливі-
ше усвідомити, що ця спасаюча подія 
має безпосереднє відношення до кож-
ного з нас — як до мене, так і до Тебе, 
дорогий брате й сестро. Адже Світло 
Христової слави осяяло праведникам 
шлях до неба, поєднало небо і землю, 
удостоївши вірних небесної слави і ві-
чного життя. «Це день, що його сотво-
рив Господь, тож радіймо і веселімся в 
нім»! (Стихири Пасхи).

о. Іван СТЕФУРАК.

Слово редактора

Після Святої Літургії усі парафіяни 
мали унікальну можливість долучити-
ся до благодійності.

Впродовж місяця учасники спіль-
ноти на своїх зустрічах готувалися до 
ярмарку: своїми маленькими рученя-
тами виготовляли великодні сувеніри, 
малювали, вирізали, клеїли, шили, 
розмальовували, а батьки залюбки 
їм допомагали. У переддень ярмарку 
діти разом з батьками у своїх домівках 
займалися домашньою випічкою.

У день ярмаркування на заздале-
гідь підготовлених полицях діти роз-
містили власноруч зроблені великодні 
сувеніри, декор, смачні пряники, тіс-
течка і кекси. Парафіяни активно ку-
пували сувеніри і тим самим зробили 
особистий внесок у добру справу.

Духівник спільноти о. Микола Фреї-
шин подякував усім, хто долучився до 
організації ярмарку: «Ми пишаємося 
нашими дітьми, які мають великі сер-
ця та беруть участь в таких заходах. 

Ми разом вчимося бути небайдужими, 
активними і милосердними. А також дя-
куємо батькам учасників спільноти, які 
відгукнулися й підтримали дітей та від-
дали цій справі часточку свого серця».

Діти спільноти «Добре серце» з ра-
дістю робили цю милосердну справу, 
бо це не перша їхня доброчинна акція. 
Тепер діти мріють, щоб світлий день 

Воскресіння Христового був радісним 
для ще однієї багатодітної родини.

«У цей передвеликодній час добро, 
яке ми спільно творимо, благословен-
не для нас, наших родин, — говорить 
керівник спільноти п. Ірина. — Адже ми 
вже маємо практику у такій благодій-
ній справі: на свято святого Миколая 
ми також проводили благодійний яр-
марок. За зібрані кошти ми придбали 
для потребуючих дітей іграшки, засоби 
гігієни. Діти тоді дуже раділи, що змо-
гли зробити добру справу. Недарма ж 
наша спільнота носить таку назву — 
«Добре серце». А цього разу всі виру-
чені кошти ми передали хворому, який 
дуже потребує молитовної і фінансо-
вої підтримки. Ми всі разом молилися 
за зцілення багатодітного батька і віри-
мо, що в його сім’ю прийде добра звіст-
ка і всі радісно скажуть: ваш тато здо-
ровий! Щира подяка батькам і діткам з 
добрим та щирим серцем!»

о. Микола ФРЕЇШИН.

Благодійність

Щоб допомогти онкохворому Ігорю Галаю, 21 квітня 2019 року в хра-
мі Всіх Святих містечка «Калинова Слобода» м. ІваноФранківська, 
а перед тим 7 квітня, на свято Благовіщення Пречистої Діви Марії, 
в Архікатедральному і Митрополичому Соборі Воскресіння Христо-
вого УГКЦ учасники дитячої спільноти «Добре серце» (керівник Ірина 
Фреїшин) провели Великодній благодійний ярмарок. 

Христос 
Воістину 

Воскрес!

Дитяча спільнота «Добре серце» 
провела Великодній ярмарок
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Вирушаємо до оселі Кріпчуків, яка 
розташована у присілку Заголиці. Від 
центральної дороги підніматись вгору 
потрібно два кілометри, а від храму — 
цілих три. Пані Ганна дорогою розпо-
відає, що знає тут кожну гору. Напри-
клад, Костіл — величезний білий ка-
мінь має 50 метрів висоти, горган Бу-
рачиківський, що в народі називають 
Боже око. Пан Богдан додає, що про-
тяжність Микуличина — 13 кілометрів, 
а проживає в ньому понад шість тисяч 
мешканців. Славиться село водоспа-
дом Гук, каплицею, витесаною в каме-
ні, каньйоном на річці Прутець, музеєм 
символіки Гуцульщини, а ще – народ-
ними умільцями, етномайстрами.

В одну з таких родин ми й потра-
пили. Палахкотять дрова у величез-
ній кахельній печі. Господар підкидає 
в грубку поліна. У гуцульській хаті, 
де кожна кімната, неначе музей, по-
особливому затишно. Пані Ганна по-
казує вишиті сорочки, фартух своєї 
покійної мами Ганни Іванівни Кіф’як, 
1924 р.н., запаски, коричневі постоли 
з натуральної шкіри. 

У вітальні, де збирається вся ро-
дина, лави, вкриті ліжниками, вишиті 
руками господині подушки. Жінка ви-
шиває низинкою та художньою гладдю, 
хрестиком, сама придумує орнаменти. 
На вішаках бачимо оздоблені капелю-
хи, сорочки, яким по 100 років, на сті-
нах — старовинні ікони. Є в родині чи-
мало сардаків, які носять на Різдво та 
Великдень, бесаги, гердани, силянки, 
рантухи. А пані Ганна одягає гуцуль-
ський стрій на всі дванадцять свят року. 

Кілька років тому вона зіграла роль 
у фільмі Марії Матіос «Солодка Дару-
ся». У гуцульському строї, в шаляно-
вій спідниці, з бесагами, у постолах, 
перев’язаних онучами, у квітчастій 
хустці, зав’язаній по-особливому, вона 
була красива без гриму. Ганна Юріїв-
на зіграла роль матері. Проте фільм 
вийде на широкі екрани аж тоді, коли 
в Україні настане мир. 

А за вікном височіють смерічки та 
ялини вічно-зелених Карпат, до яких 
подати рукою. Краєвид — неймовір-
ний. Тут ніби зупинився час. Тихо, спо-
кійно, зелено. 

Богдан Григорович збудував біль-
ше ста дерев’яних будинків у горах. 
Свій талант передав старшому синові 
Роману. На подвір’ї ще одна, але вже 
сучасна двоповерхова гуцульська ха-
тина. В ній живе родина сина Назара. 

Родину Кріпчуків із Микуличина 
добре знають на Гуцульщині. Ганна 
Юріївна складає та виконує великодні 
гаївки, коломийки на патріотичні теми, 
грає на дримбі, виконує роль свахи 
на весіллі. Разом із сином Назаром 
(за спеціальністю — актор, режисер) 

багато років поспіль — на всеукраїн-
ських сценах.

Переглядаємо рукопис «Нашому 
роду нема переводу», де під старо-
винними світлинами є надписи, тексти 
гаївок, коломийок (гуцулок). Пані Ганна 
дістає дримбу і починає грати. І здаєть-
ся, що то звучить музика гір. Вона вико-
нує пісню-баладу про Шугая, яку скла-
ла сама. «Шугай» — псевдо провідника 
УПА, Юрія Кіф’яка, який боровся на те-
ренах Микуличина. Разом із побрати-
мами був розстріляний у 1948 році. 

Знову звучить дримба. На цей раз гу-
цулка виконує власну великодню гаївку. 
В ній йдеться про те, як Христос терпів 
муки за нас, людей, отож, щоб відмоли-
ти гріхи, маємо щонеділі бути в храмі.

Пані Ганна згадує, як з батьками 
у заборонені радянські часи ходи-
ла до старенької дерев’яної церкви 
в с. Ямна. У великодній понеділок 
йшли на могили померлих біля храму. 
Навколо церковці співали гаївки «Ой 
по горі жито-жито, на долині — овес», 
«Про Василя і Василинку», але не 
дуже голосно, щоб з дороги не було 
чути. Вже нещодавно жінка написала 
гаївку про наших заробітчан. В одних 
доля складається щасливо, повер-
таються додому заможними, а хтось 
втрачає і здоров’я, і родину, і гроші.

Згадує жінка свого батька Юрія Ку-
чака, який вмів грати на дримбі, на 
сопілці, на листках дерев (ліщині), на 
травах. Талант грати на дримбі у неї — 
від батька. Він навчався за Польщі, 
мав усього п’ять класів, але був дуже 
освіченим. Цікавився навчанням донь-
ки. Розповідав їй історичну правду, яку 
радянська школа часто приховувала. 

Переходимо в іншу світлицю. На 
столі — рум’яні паски, кокуци (маленькі 
пасочки), баранчики. У «живний» чет-
вер у Микуличині діти відвідують своїх 
родичів, сусідів. Їм дають солодощі, 

печиво або кокуци. Цим ритуалом по-
минають своїх померлих родичів.

Талант випікати у Ганни Юріївни від 
матері, яка, крім пасок, випікала пере-
пічки, прикрашала їх косичками і роз-
давала дітям «за простибіг». У с. Ямна 
в їхню домашню піч поміщалось 12 
великих пасок. У Микуличині в піч по-
міщається 7 великих і 13 маленьких. 

Чоловік п. Ганни Богдан Григорович 
допомагає дружині оздоблювати паски. 
Особливо, коли вона має велике за-
мовлення. Знаючи про талант п. Ган-
ни — смачно випікати, її просять пекти 
на весілля, фестивалі, річниці храмів. 
До 150-річчя церкви Святої Трійці в Ми-
куличині вона спекла 30 баранчиків 
і склала коломийку. В ній згадала пред-
ків, які передали нащадкам цю святи-
ню, і побажала, щоб діти та онуки свят-
кували 200-річчя храму. А баранчиків із 
білого борошна прикрасила стрічками, 
квітами та дзвіночками. Один із них 
потрапив до редакції часопису «Нова 
Зоря». Завдяки йому ми й познайоми-
лись із родиною Кріпчуків.

Перед тим, як братись за роботу, 
Ганна Юріївна молиться. Пече за-
вжди у середу напередодні свят. На 
пасках — хрестики, що символізують 
надію на спасіння, пташечки — відро-
дження життя, ромбики — символ ро-
дючості, обручі, листочки. На малень-
ких пасочках, які випікає для онуків, — 
кольорова присипка, великі — змаще-
ні медом, щоб гарно виглядали 
і були солодші. 

Жінка пече багато, бо 
за святковим столом 
будуть троє синів — 
Роман, Богдан та 
Назар з невістка-
ми, а також се-
меро онуків. Спі-
ватимуть гаївки, 
смакуватимуть 

гуцульські великодні страви. Батьки 
Богдан Григорович та Ганна Юріївна 
радіють, що всі їхні діти живуть у Мику-
личині, що не виїхали за кордон. Кожен, 
маючи талант, зміг реалізувати його на 
своїй землі. Роман виготовляє пиво 
«Гірське», йому допомагає брат Назар, 
Богдан приймає туристів у власному 
котеджі, їхні дружини виховують дітей. 

Кажуть, Гуцульщина буде доти іс-
нувати, поки пишуть писанки та печуть 
паски. Писанки Ганна Юріївна виготов-
ляє по-простому: збирає листя конюши-
ни, пирію, кладе, щоб прив’яло, а тоді 
прикладає до варених яєць і обмотує 
капроном, опісля опускає в цибулиння. 
Коли капрон знімає, на коричневих пи-
санках з’являються білі листочки. 

Слухаючи гаївки, не помічаємо, що 
за вікном злива, що час біжить і вже 
вечоріє. Про такі родини, які зберіга-
ють наші українські звичаї й традиції, 
потрібно знімати фільми. Господь на-
ділив усіх Кріпчуків любов’ю до всього 
рідного, до гір, особливо Рокити Вели-
кої, з якої видно найбільші Карпатські 
вершини: Говерлу, Піп-Іван, Чорногору, 
Чорногірський хребет, Хом’як та інші.

У цей великодній час спільно про-
славляймо Воскреслого Спасителя, 
єднаймось у молитвах у всіх україн-
ських храмах, і хай лунають гаївки на 
нашій батьківській землі.

Ой на горі жито-жито,  
 по долині — овес,
Як задзвонять в усі дзвони,  
 скажемо: «Христос Во-
скрес!».
Як задзвонять в усі дзвони,  
 чути аж на гору,
Збирайтеся, люди добрі,  
 до Божого дому.

Спілкувалась О. БИСТРИЦЬКА

Наші традиції

Вербна неділя в селі Микуличин, якому виповнилося 607 років… Разом із гуцульською 
родиною Богдана та Ганни Кріпчуків, їхніми дітьми та онуками у храмі Святої Трійці 
освячуємо вербові гілочки. 150річна святиня, намолена віками, приймає у свої обійми 
і парафіян, і гостей свята. Навколо храму святково вбрані, радісно піднесені гуцули ві-
тають одні одних, промовляючи: «Верба б’є, не я б’ю, віднині за тиждень — Великдень»!

Гуцульські великодні звичаї 
в родині Кріпчуків
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— Галю,  знаю тебе  і  твою  ро-
дину  вже  багато  років.  Знаю,  що 
твоє коріння походить з прекрас-
ної гірської Лемківщини… Які тра-
диції  у  святкуванні  передались 
твоїй родині від предків?

— В нашій сім’ї були і залишаються 
улюбленими святами Різдво та Велик-
день. Мене з сестрою Жанною з дитин-
ства навчали, що до них потрібно ре-
тельно готуватись, як духовно, так і фі-
зично. Тому кожен член нашої сім’ї має 
свої важливі обов’язки щодо приготу-
вання до Великодня. Наприклад, бать-
ко Євген готує свою фірмову страву — 
кров’янку з тертою картоплею, мама 
Мирослава пече смачне солодке. Вона 
випікає за лемківськими рецептами 
кислий (дріжджовий), горіховий пляцки, 
крученик та ін. Її мама, а моя бабуся — 
лемкиня Ганна Бандура (з дому Дзю-
бинська), що народилась в с. Верховня 
Велика Новосончівського повіту, була 
кухарем і прищепила моїй мамі любов 
до цього. Тому мама ще з 14-річного 
віку записує рецепти печива. Потім по-
чала пізнавати кухню і цікаві рецепти 
своєї свекрухи, моєї бабусі Віри Баран-
кевич (з дому Ладан) з м. Жидачів, що 
на Львівщині, де народився мій батько. 
Отож, у блокнотах сьогодні налічуєть-
ся понад 1000 рецептів різноманітних 
смаколиків, записаних від руки моєю 
мамою. 

Напередодні Великодня сестра 
Жанна Пастущен дуже ретельно за-
ймається прибиранням будинку і при-
готуванням гарячих страв до святково-
го столу. Також вона дуже гарно фар-
бує яйця в листі цибулі чи в куркумі. 

Також ми перейняли від бабусі 
Ганни традицію — викладення мере-
жива. Оселю прикрашають вишивані 

подушки, старовинний обрус на вели-
кодньому столі. На Великдень ми всі 
одягаємо вишиванки. У моїй колекції є 
сорочка від бабусі-лемкині, яку я дуже 
люблю, бо виглядає дуже стильно. Со-
рочка пошита з чорної тканини, а на ній 
рожевими та зеленими нитками — ста-
ровинні візерунки. Прикрашання коши-
ка і підготовка страв до нього в нашій 
сім’ї — справа рук жіночих. Цьогоріч 
матимемо три святкові кошики. А я 
в цьому році взялася за вишивання 
власного великоднього рушника, який 
прикрасить один з кошиків.

— Випікання пасок — річ непро-
ста. Не  кожній  господині  вдаєть-
ся, адже печеться всього раз у рік. 
Тут, як кажуть, потрібно набити 
руку. Знаю, що ти особисто випі-
каєш  чималу  кількість  маленьких 
та  великих  пасочок.  За  яким  ре-
цептом? Хто навчив тебе випіка-
ти? Які потрібно знати тонкощі, 
щоб паски були рум’яні та смачні?

На Великдень у палаці По-
тоцьких м. ІваноФранківська 
встановлять дзвони, у які 
зможуть дзвонити всі охочі. 

Дзвони привезуть з резиденції 
Митрополита Андрея Шептицько-
го, що знаходиться в Підлютому, за 
сприяння Івано-Франківської Архі-
єпархії УГКЦ. За давньою україн-
ською традицією на Великдень діти 
дзвонили у дзвони. Цьогоріч таку 
традицію відновлять в Івано-Фран-
ківську. 

Наші інтерв’ю

Наші звичаї

Великодні традиції 
лемківської родини

Дзвони з резиденції 
Митрополита 
Шептицького

Великдень — час радості, бо Христос Воскрес, час надії на краще майбутнє. Для христи-
ян — це одне з найбільших свят року. Про те, як це свято спонукає задуматись над вічни-
ми цінностями, про те, як до нього приготуватися, розмовляємо із Заслуженою артисткою 
України Галиною Баранкевич з ІваноФранківська. 

— Я перейняла від 
своєї мами і двох бабусь 
одну з найважливіших 
місій — випікання ве-
ликодньої паски. Цього 
року печу вже вдесяте. 
Ще жодного року в нашо-
му домі не було купле-
ної паски. Важливо для 
мене, що моя маленька 
племінниця Ніколь також 
проявляє велике бажан-
ня до випікання і не про-
пускає можливості щось 
зробити з тістом.

Рецептів паски у маминих великих 
записах є безліч, але я обрала два 
основних, які чергую у випіканні. А од-
ного року, очікуючи велику кількість 
гостей, напекла пасок за двома рецеп-
тами. Більш солодший варіант — то ре-
цепт бабусі Ганни Бандури та її сестер. 
Більш схожий на хліб — рецепт татової 
мами, моєї бабусі Віри Баранкевич. 

Щоб паска вдалась, потрібно дуже 
добре вимісити тісто. Місити треба не 
менше півгодини, а то й довше. Для 
цього треба мати багато сили у руках. 
Коли насипаємо тісто у формочки, 
його не можна рвати. Треба з першо-
го разу розрахувати у своїх долонях 
кількість тіста, яке маєш охопити, щоб 
воно потрапило у форму.

— Чи  у  вашій  родині  є  тради-
ція постити?

— Що стосується посту, то тут кожен 
вирішує індивідуально. В сучасному 
світі так багато спокус, що м’ясна їжа 
не є найбільшим гріхом. Хоча я відмо-
вилась на час посту від м’яса, солодко-
го, зокрема шоколаду, який безмежно 
люблю, і від продуктів з борошна. 

Переглядаю у цьому часі багато ду-
ховних фільмів про життя і діяльність 
святих, а також про людей з великим 
серцем та міцною вірою. Зокрема, ре-
комедую до перегляду: «Страсті Хрис-
тові» (реж. Мел Гібсон), «Хоробре сер-
це Ірени Сендлер» (реж. Джон Кент 
Харіссон), «Пісня Бернадетти» (реж. 
Генрі Кінг), «Мовчання» (реж. Мартін 
Скорсезе), «Ной» (реж. Дарен Аронов-
скі), «Чудеса з небес» (реж. Патрісія 

Рігген), «Бахіта» (реж. Джакомо Кампі-
отті), «Молокаі» (реж. Пол Кокс) та ін.

Можу сказати точно, що кожен у на-
шій сім’ї зробив собі певну індивіду-
альну постанову, щоб стати кращим 
в очах Бога. І це, як на мене, є най-
важливішим.

— Ти була в місцях, де народив-
ся,  жив,  помер  та  воскрес  Хрис-
тос? Чим тебе вразила та земля?

— Була в Єрусалимі та у Вифле-
ємі двічі, але дуже мало, лише один 
день. Звичайно, для віруючої людини, 
яка ступає на Святу Землю, це є ве-
ликий дар. Думаю, кожен християнин 
повинен ставити собі мету: хоча б раз 
побувати там, побачити, емоційно пе-
режити ті відчуття. Маю мрію поїхати 
на Святу Землю паломницьким туром, 
щонайменше на тиждень.

— Передвеликодні  богослужіння 
в  храмі  —  це  можливість  набли-
зитися  до тих  подій,  які  пережив 
Христос напередодні своїх страс-
тей. Це Хресна Дорога, поклоніння 
перед  Плащаницею.  Найвеличні-
шим  богослужінням,  звичайно,  є 
день  Воскресіння  Христового.  Де 
і як ці дні проводить ваша родина? 

— Місце, де ми освячуємо паску 
всією родиною, де святкуємо Різдво, 
Преображення, Стрітення та всі інші 
свята, є храм св. Параскеви, що в мі-
крорайоні Опришівці. Парохом храму 
є отець-декан Іван Репела, до речі, 
також лемко. Однак на недільних бо-
гослужіннях чи Хресних Дорогах я 
була і в інших церквах нашого міста. 
Наприклад, у храмі св. Кирила і Мето-
дія в Крихівцях, в Архікатедральному 
Соборі св. Воскресіння, в храмі Різд-
ва Христового, що на вул. Мазепи, та 
в храмі Зіслання Святого Духа, що на 
вул. Коновальця. От прокидаюсь в не-
ділю, а внутрішній голос мені підказує, 
куди саме піти на Богослужіння. Всі ці 
храми відвідую за один день, щоб по-
клонитись перед Плащаницею. 

Дуже важливим для нашої родини є 
те, щоб ми збирались разом за свят-
ковим столом, спілкувались, раділи 
за ще один прожитий рік і дякували за 
нього Воскреслому Христові.

Спілкувалась Юлія БОЄЧКО.

Довідка: Баранкевич Галина Євгенів-
на — співачка та актриса Івано-Фран ків сь-
кого Національного драм театру ім. І. Фран-
ка. Закінчила теат ральний факультет Інсти-
туту мистецтв Прикарпатського Національ-
ного університету, курс Народного артиста 
України Ростислава Держипільського. В до-
робку є два сольні альбоми. 

У 2009 р. отримала театральну премію 
ім. Віталія Смоляка за роль Марусі у ви-
ставі «Маруся Чурай» (реж. Євген Курман). 
У 2014 р. отримала звання Заслужена ар-
тистка України. Виконала понад 30 голо-
вних ролей та ролей другого плану. 

У 2018 р. нагороджена грамотою і ме-
даллю Верховної Ради України за заслуги 
перед українським народом.

У 2019 р. отримала другу вищу медичну 
освіту. 
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Історія роду Шепаровичів є 
і давньою, і цікавою. Етимоло-
гічно походження цього пріз-
вища пов’язується із назвою 
с. Шепарівці Коломийського ра-
йону, хоча, здається, Шепаро-
вичі в цьому селі ніколи не про-
живали. Проте інші дослідники 
стверджують, що корінь слова, 
від якого утворилося це пріз-
вище (порівняйте Шапіро), має 
єврейське походження із зна-
ченням «милий», «приємний».

Із сіл Івано-Франківської об-
ласті з Шепаровичами найбільше 
пов’язана Колодіївка, що у Тисме-
ницькому районі. Свого часу я уже 
писав про шістьох синів місцевого 
пароха о. Зенона Шепаровича, які 
відіграли важливу роль у національ-
но-патріотичному русі не тільки в Га-
личині, але й в Україні (див. статтю 
«Шестеро синів отця Шепаровича» 
у часописі «Галицька Просвіта» за 30 
серпня 2007 р.).

Наступні пошуки дозволили збіль-
шити, хоча, можливо, і не набагато, 
відомості про цю родину та співвід-
ношення родинних зв’язків між її чле-
нами. Також розширилася і географія 
поширення цього прізвища.

У другій половині ХІХ століття 
у с. Чорнолізці того ж Тисменицького 
району працював о. Фавст (або Фа-
устин) Шепарович. На жаль, мені не 
вдалося встановити роки життя цьо-
го священика, але є інформація, що 
він приходився батьком згаданому 
вище о. З. Шепаровичу. Дідом цього 
священика був о. Панкратій Шепа-
рович (1804-1886), священик, парох 
с. Колодіївка Станиславівської єпар-
хії. Саме після його смерті о. Зенон 
обійняв парафію у Колодіївці.

У о. Панкратія був ще один син 
священик — о. Авдій (Абдій) Шепа-
рович (1834-1891) — парох в Олеші 
біля Тлумача, заступник маршалка 
Тлумацького повіту, член окружної 
шкільної ради. Дочка цього олешів-
ського пароха Каміла (за іншими 
даними, Емілія) вийшла заміж за 
Тита Войнаровського, пізніше відо-
мого релігійного діяча. Вони побра-
лися у січні 1889 року, але восени 
у дев’ятнадцятирічному віці дружина 
померла, о. Т. Войнаровський зали-

шився вдівцем без сім’ї і потомства. 
Пізніше, у 1909 році він переведе-
ний до кліру Львівської архієпархії, 
де був довголітнім адміністратором 
митрополичих дібр. А з вересня 1881 
по 1884 рр. він перебував на парафії 
у церкві св. Михаїла с. Колодіївка, де 
був сотрудником у діда своєї дружини 
о. Панкратія Шепаровича. 

З того часу маємо повідомлен-
ня про дружин цих священиків, але 
вони дуже короткі, бо взяті із некро-
логів, які поміщувала львівська газе-
та «Діло». Перша з них – це згадка 
про Онисію Шепарович (1836-1899), 
вдову священика, що померла у Ста-
ніславі. А друга — про Емілію-Мела-
нію Шепарович (1839-1903) — удову 
пароха в Чорнолізцях, яка померла 
у Коломиї. Остання була дружиною 
Фавста Шепаровича, а перша, найві-
рогідніше, — Авдія. Дочка Ф. Шепаро-
вича Софія у 1891 році вийшла заміж 
за М.Вармського, нотаря у м. Долині. 

Цікаво, що в о. Панкратія було ще 
два сини, які померли молодими. Це 
Іван Шепарович (1843-1882), доктор 
медицини, видатний хірург, примар 
львівської лікарні, він помер у Від-
ні на 39-у році життя. А також Орест 
Шепарович (1842-1880), крайовий 
адвокат, який помер у Станіславі на 
38-у році життя.

Небагато є інформації і про о. Зе-
нона (Зіновія) Шепаровича (1860-
1911). Він був парохом с. Колодіївки 
від 1886 р. аж до смерті. Рік перед 
цим о. Шепарович набув (купив) ка-
дастральну цілість двірської посілос-
ти — маєтку Колодіївка-Добровляни 
й зараз же того самого року перевів 
парцеляцію приблизно 1200 моргів 
орного поля, залишаючи для сво-
їх шістьох синів близько 400 моргів 
доброї ріллі і сіножатей. Мешканці 
Колодіївки – малоземельні селяни й 
двірські робітники польського дідича 
– завдяки відважній і розумній тран-
сакції свого священика закупили 1200 
моргів землі та стали на цій землі са-
мостійними господарями. 

Після визвольних змагань село Ко-
лодіївка під проводом Шепаровичів 
було одним з перших у всіх організа-
ційних, культурних, господарських та 
політичних справах. В селі діяли до-
бре зорганізована школа й читальня 
«Просвіти», будинки яких село побу-

дувало на двірськім ґрунті, що його 
дав для села український дідич Іван 
Шепарович, син о. Зенона. Його двір 
стояв за церквою недалеко при в’їзді 
у село.

Крім цього, в селі діяли кооперати-
ви «Злука», гурток «Сільського гос-
подаря» та аматорський гурток при 
читальні, який під вмілим проводом 
Омеляна й пізніше Романа Шепаро-
вичів здобув на повітових конкурсах 
перші місця. Селяни Колодіївки «дій-
сно були громадсько вироблені, а на 
доказ активної їхньої національної 
свідомости й патріотизму можна на-
вести той факт, що у 1916 році з Юрі-
єм Шепаровичем зголосилися до УСС 
20 хлопців із цього села».

Дружиною о. Зенона Шепаровича 
була Єва (Евеліна), дівоче прізвище 
Гіцкевич. У 1925 р. вона була патро-
ном місцевої церкви. У подружжя на-
родилося шестеро синів. 

Ю л і я н , 
1886 р.н., 
учасник укра-
їнських ви-
з в о л ь н и х 
змагань, ота-
ман артиле-
рії УГА, пізні-
ше директор 
Центросоюзу 
у Львові, про-
відник ком-
батантського 
та коопера-
тивно-економічного секторів Західної 
України, одружений з І. Бойчук. По-
мер на еміграції в Німеччині у 1949 
році. 

Лев, 1887 
р.н., інженер, 
учасник ви-
звольних зма-
гань, стар-
шина УГА, 
представник 
берл інсько ї 
фірми Сімен-
са у Львові, 
о д р у ж е н и й 
з Оленою Фе-
дак. Помер на 
еміграції в Кракові у 1940 році. 

Іван, 1889 р.н., землевласник, ді-
дич села Колодіївки, колишній дирек-
тор Рільної Палати у Львові та голова 

Товариства Української Кооперації. 
Після війни на еміграції в Німеччині 
і США, одружений з Меланією з роду 
Громадка. Помер у Нью-Йорку в 1960 
році. 

Р о м а н , 
1890 р.н., ін-
женер, учас-
ник визволь-
них змагань, 
с т а р ш и н а 
кінного пол-
ку УГА, ре-
презентант 
Товариства 
Поташевих 
Солей у Ка-
луші. Помер 
зам учений 
більшовицькими партизанами в 1944 
році. 

ЮрійЗе-
нон, 1897 
р.н., інже-
нер, учасник 
визвольних 
з м а г а н ь , 
с т а р ш и -
на УСС та 
УГА, тяжко 
поранений 
в боях з по-
ляками в час 
Чортківської 
О ф е н з и -
ви, відомий кооператор, директор 
Окружного Союзу Кооперативів у Бу-
чачі, Сокалі і Бережанах. Одружений 
з Яро славою з Ярошів. 

Омелян, інженер, голова Львів-
ського спортивного товариства 
«Україна», пропагандист фехтування 
в середовищі українських спортсме-
нів, одружений з Дарією Прокурат.

Як бачимо, жоден із синів о. Зено-
на Шепаровича не став священиком. 
Через це духовна гілка цього роду 
зів’яла. Не пригодилися їм і ті морги 
поля, які придбав для них батько, бо 
вони змушені були з часом емігрува-
ти за кордон. Так, що все матеріаль-
не є в житті не конче потрібним, чи 
в якійсь мірі відносним. А в історії за-
вжди залишаються тільки імена. 

Іван ДРАБЧУК, 
співробітник Національного 
заповідника «Давній Галич».

Як до кожної важливої справи по-Як до кожної важливої справи по-
трібно ретельно підготуватися, так трібно ретельно підготуватися, так 
і до цієї діти готувалися заздалегідь. і до цієї діти готувалися заздалегідь. 
Справжні писачки в тендітних руках Справжні писачки в тендітних руках 
спершу поволі, а потім щораз швидше спершу поволі, а потім щораз швидше 
виводили візерунки, символи та ма-виводили візерунки, символи та ма-
люнки. Діти із захопленням слухали люнки. Діти із захопленням слухали 
повчання та практикувалися. За неве-повчання та практикувалися. За неве-
ликий проміжок часу діти встигли зро-ликий проміжок часу діти встигли зро-
бити кілька писанок, тому по приїзді бити кілька писанок, тому по приїзді 
принесли до храму писанки і прикра-принесли до храму писанки і прикра-
сили ними храм до свята Великодня. сили ними храм до свята Великодня. 

Подія не Подія не закінчилася, тому що діти закінчилася, тому що діти 
швиденько спішили до своїх домівок, швиденько спішили до своїх домівок, 
щоб уже вдома продовжити опанова-щоб уже вдома продовжити опанова-
не ремесло. не ремесло. 

Щира подяка п. Ксенії, яка в му-Щира подяка п. Ксенії, яка в му-
зеї «Бойківщина» м. Долина провела зеї «Бойківщина» м. Долина провела 
майстер-клас, батькам, які супрово-майстер-клас, батькам, які супрово-
джували дітей, водієві та всім людям джували дітей, водієві та всім людям 
доброї волі.доброї волі.

о. Ігор ЛІПЧАНСЬКИЙ, о. Ігор ЛІПЧАНСЬКИЙ, 
адміністратор храму св. Дмитрія адміністратор храму св. Дмитрія 

УГКЦ с. Княжолука.УГКЦ с. Княжолука.

З архівних джерел

Вісті з парафій

Діти парафії св. Дмитрія УГКЦ с. Княжолука Долинського деканату 
з нетерпінням чекали того дня, коли почнуть опановувати давнє ре-
месло — писанкарство. 

Шепаровичі: священики і не тільки

Майстерклас з писанкарства
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— Розкажіть, будь ласка, про цю 
нову програму духовного музичного 
слова. Яка  ідея закладена у «Божий 
Агнець»?

Галя Тельнюк:
— Оновлення слова і нове його зву-

чання робиться завдяки таки журналам 
і таким людям, як отець Роман Терлець-
кий, завдяки тим людям, які хочуть чути 
справжнє слово і готові його промовля-
ти, серцем і душею бути із словом за-
вжди. Це слово божественне і слово про 
нашу душу.

Нова програма «Агнець Божий», 
яку ми привезли до Івано-Франківська, 
написана Лесею. Це більше як перед-
чуття і як потреба слова, озвучення 
його. Це всеукраїнська прем’єра. Ми 
створювали її як передчуття, як по-
требу слова. І зрештою народилася 
програма у натхненній ситуації і в ду-
шевній потребі творити щось більше, 
ніж просто світське, не лише для світ-
ського задоволення, а в потребі неба.

Леся Тельнюк:
— Ми включили до цієї програми 

пісні на вірші Богдана-Ігоря Антонича, 
Кароля Войтили, Тараса Шевченка 
і моєї Галі прекрасної. Частина з цієї 
програми вже звучала з симфонічним 
оркестром і хором у Києві під час вру-
чення премії Омеляна Ковча. А до Іва-
но-Франківська ми привезли повністю 
акустичну програму. Хочемо, аби гля-
дачі через таку інтимність змогли від-
чути саме ті слова і музику, які ми хоті-
ли передати своїми голосами.

— Це нові твори чи ви 
вже їх десь виконували?

Галя Тельнюк:
— Нові пісні робилися 

доволі швидко. У наших знакових про-
грамах «Наш Шевченко» і «Україн-
ська поезія в рок-музиці» обов’язково 
з’являвся такий вірш, який зовсім не 
мав світського забарвлення, а був фак-
тично як молитва. 

Коли у липні минулого року Леся тво-
рила цю програму, то сюди підтягнулися 
і ті пісні, котрим по десять років. Кожна 
пісня має свою дивовижну історію і свій 
поклик душі. Не подумайте, що то було 
щось замовне, що ми раптом вирішили 
зробити таку релігійну програму. Мені 
здається, що воно трохи стало схожим 
на те, як писав Богдан-Ігор Антонич. 
Його вірші релігійного спрямування 
були написані у 22-річному віці. То було 
провидіння Боже і знак для нього, що 
він не міг цього не написати. Є такі мо-
менти у житті, які насправді дуже цінні. 
Наш приїзд до Івано-Франківська також 
є таким добрим знаком.

Івано-Франківськ для нас став рід-
ним. Із цим містом пов’язана історія на-
шої творчості. Вперше ми тут були ще 
у 2001 році. Тоді показ грандіозної ви-
стави «Український буржуазний націо-
налізм» був можливий лише у Львові 
та в Івано-Франківську. У головних ро-
лях були Федір Стригун та Таїсія Лит-
виненко. Це така надзвичайно потуж-
на вистава, яка важлива і на сьогодні. 
Вона про моральність у політиці. А ми 
з вами самі бачимо, яка вона є. Зви-
чайно, для нас це велике щастя бути 
на презентації журналу «Слово». Із 
слова все починалося, а для нас дуже 

важливо, яким є це слово, яке зніве-
льоване політиками, засобами масо-
вої інформації, яке втратило свої сен-
си і свою значимість. А нове звучання 
й наповнення слова твориться завдяки 
тим людям, які хочуть чути справжнє 
слово і готові його промовляти.

— В  Україні  ви  вже  становите 
певний  бренд.  Що  вам  допомагає 
втриматися у творчому тандемі 
і творити музику тільки удвох?

Леся Тельнюк:
— Тримає нас любов одна до одної 

та наше бажання бути разом і бажан-
ня творити. Любов, яка прощає, розу-
міє, здатна створити щось дивовижне. 
Пригадуєте слова Івана-Павла ІІ? Він 
написав прекрасний вірш, у якому є 
такі рядки:

Любов мені все пояснила,  
  любов розкрила все.

Тому обожнюю любов, де б не була.
— А в чому ж секрет успіху сес-

тер Тельнюк?
Галя Тельнюк:
— Я не люблю слово успіх. Бо він 

дуже набув поганючого забарвлення 
у нашому сучасному житті. Єдиним 
успіхом людини може бути, коли вона 
почувається щасливою. А таким ти 
почуваєшся лише тоді, коли здатен 
любити і давати цю любов, не очіку-
ючи у відповідь того самого. Це єдина 
успішна нота, висота кожної людини. 
Нічого іншого не може бути — ні ви-
знання, ні прихильники, ні повні зали, 
ні крутіння по телевізору. Це обман. 
Людей обманюють цим миттєвим успі-
хом, абсолютно швидкоплинним, який 
насправді знищує людину, спустошує 
її. А людина повинна бути зовсім інак-

шою, бо вона прийшла у цей світ із 
відкритим серцем і повинна ходити 
з тим відкритим серцем. Лише тоді 
вона буде щаслива, де б вона не була 
і що б із нею не ставалося.

— Ваша творчість — це постій-
ні експерименти. А чи є такі речі, 
заради яких ви не готові ризикува-
ти та експериментувати?

Леся Тельнюк:
— Експерименти також мають бути 

в гармонії з тим, що ти робиш. Якщо 
він занадто виходить із цього поля, то 
просто перестає бути цікавим. Ми ба-
гато працювали з театром. То був наш 
улюблений експеримент. Ми були в за-
хопленні від театральної співпраці, 
від роботи на сцені. Галя сама є дра-
матургом і автором вистави «У.Б.Н.» 
Якщо нам щось пропонують і нам 
це підходить, то ми беремо у цьому 
участь. Наприклад, спільна робота 
з «Козаками» (гурт «Kozak system». — 
авт.), «Кому вниз».

— У мистецьких колах ви маєте 
свою  окрему  нішу,  завдяки  твор-
чому  тандему  створюєте  оту 
незабутню  самобутність.  Чи  не 
заздрять вам колеги по творчому 
цеху?

Леся Тельнюк:
— Нас мало хто знає. Не від того, 

що ми закриті. Якось так вийшло, що 
наше творче життя пливло трошки 
окремішньо. Ті, хто відкрив нас для 
себе, з тими ми завжди у чудових, світ-
лих і гарних стосунках. Просто дехто 
нас не знає, боїться, думає, що ми такі 
суворі жіночки. Насправді ми відкриті 
й лагідні.

Розмовляв Володимир БОДАК.

Це звернення до молоді та усього Божого люду, 
яке підписав Святіший Отець Франциск. 25 березня 
2019 р. Б. лист розподілений на 299 пунктів, зібраних 
в 9 розділах.

Готуючись до презентації, брати-семінаристи під-
готували відеоопитування, в якому ставили питання 
молоді та духовенству. Це дозволило використати 
в часі презентації мультимедійні методи та зробити 
її більш насиченою. Доповідачі ділилися основними 
ідеями, які Папа зазначив у листі та які, за слова-
ми с. Віталії, «стануть важливими орієнтирами усієї 
української молоді».

Оскільки апостольський лист ще не перекладе-
ний українською мовою, студенти, які представляли 
гостям звернення, разом із с. Віталією переклали 
короткий опис 9 розділів з італійської мови. Допові-

Таланти

Презентації

15 квітня в храмі ІваноФранківської духовної семінарії ім. свщмч. Йосафата 
за ініціативи доктора філософії с. Віталії Іванюк ЗСМ та братівсемінаристів 
відбувся методичнопрактичний семінар, присвячений апостольському лис-
ту до молоді «CHRISTUS VIVIT», що у перекладі звучить «Христос Живе».

Христос Живе

Народні артистки України Леся і Галя Тельнюк в ІваноФранківську презентували свою нову 
програму «Божий Агнець». Цей відомий сімейний творчий тандем завітав до нашого міста на 
прем’єру чергового номера журналу «Слово», котрий присвячений темі братів і сестер. А тому 
Леся й Галя Тельнюк охоче спілкувалися на тему сім’ї, братів і сестер, любові, дружби і, зви-
чайно, творчості. У творчому доробку цього музичного дуету завжди присутнє слово. Духовне, 
виважене, змістовно багате, те, яке надихає і творить утаємничене дійство.

Сестри Тельнюк працюють у жанрах музичної балади, романсу, рокфолку, мелодекламації та 
багатьох інших. Велике значення у їхніх композиціях відіграє текст. У репертуарі сестер пісні 
на слова українських класиків, сучасних вітчизняних та зарубіжних авторів, а також поезія Галі 
Тельнюк, покладена на музику її сестри Лесі. Своєю творчістю вони успішно пропагують укра-
їнську культуру у світі.

Сестри Тельнюк: «Тримає нас 
любов одна до одної»

дачами були не тільки студенти-се-
мінаристи, а також студенти кате-
хитично-педагогічного факультету 
Івано-Франківської академії Івана 
Золотоустого.

У роботі семінару взяли участь: 
Анжеліка Ковальська, Діана Ко-
вальська, Тетяна Бахтіна, бр. Ан-
дрій Жук, бр. Василь Медик, бр. 
Іван Вінтонів, бр. Іван Сехна, бр. 
Ігор Дзера, бр. Максим Малиш, 
бр. Олег Савчук, бр. Олександр 
Яблонський, бр. Роман Везучий, 
бр. Тигран Латишев.

Вл. інф.
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Наші традиції ми й надалі ревно 
плекаємо, дотримуючись звичного 
«передсвяткового розпорядку» на 
страсний тиждень: у «чистий» четвер 
завершуємо прибирання домівок та 
різні господарські клопоти. У п’ятницю 
йдемо до плащаниці. Вже в суботу 
звечора багато хто йде до храму освя-
чувати кошики із запашною паскою та 
ковбасами, а в неділю — кульмінація, 
Великодня Літургія. 

Живучи довший період за кордо-
ном, саме на Великдень ми намага-
лись якомога більше дотримуватись 
наших українських традицій. В цей 
день у громадському транспорті мож-
на було зустріти багато українців у ви-
шиванках, які тримали в руках коши-
ки, прикриті вишитими рушничками. 
По запаху, що линув з кошика, зди-
вовані італійці розуміли, що там були 
продукти, серед яких і ковбаса. Коли 
ми на італійській площі перед нашим 
храмом формували ряди з кошиків 
(робили все так, як і вдома), зацікав-

лені італійці походжали між рядами та 
робили фото яскравих українських ви-
шиванок (а, можливо, і наших дівчат, 
хто зна?..). 

Які ж традиції святкування Велико-
дня є у католицькій Італії сьогодні? За-
звичай італійці все-таки ідуть на Месу 
(Святу Літургію), а потім слухають пап-
ське послання «Urbi et Orbi». А потім 
більшість з них до стареньких батьків 
не поспішають, а, зібравшись з дру-
зями, виїжджають на природу. У них 
навіть є така приказка: «На Різдво – 
з родиною, а на Великдень — з ким 
захочеш» (A Natale con i tuoi, a Pasqua 
con chi voi»). Там ніхто ніякі кошики не 
освячує, хіба що діти в школі зафар-
бовують яйця та зайчиків. Вони також 
отримують на Великдень і солодкі по-
дарунки: величезні шоколадні яйця 
з іграшкою всередині. Ось на цьому й 
завершується їхній Великдень. 

Коли я спілкувалась зі стареньким 
італійцем, розпитуючи, чому в них не-
має жодних Великодніх традицій, він 
з ностальгією в голосі розповів: «Були 
і в нас свої, схожі до ваших, традиції. 
Ми також вдома пекли «Коломбу» 
(з італ. — голубка). Це святкова випіч-
ка на дріжджах, схожа до нашої паски. 
Італійські ґаздині додавали до неї ро-
дзинок, мигдальних горіхів, пекли та-
кож щось схоже і до нашої паски, але 
вона була вже соленою, туди давали 
різні сири, на які багата Італія. Тоді різ-
ного роду смакоту італійська ґаздиня 
на Великдень викладала на святковий 

стіл. А священик ходив від хати до 
хати та окроплював водою святковий 
стіл. З того столу, за звичаєм, дарува-
ли священику найсмачніші ковбаси чи 
випічку. А от вже на другий день свят 
молодь збиралась з друзями на при-
роді, влаштовували ігри, забави. «На 
жаль, тепер часто діти хіба зателефо-
нують на Великдень з привітанням, та 
й все…», — з сумом у голосі завершив 
старенький італієць.

Минулої суботи заходжу в один із 
супермаркетів міста Івано-Франків-
ська і бачу вже приготовлений кошик: 
багато шоколадних яєць та в золотій 
обгортці шоколадні зайці. Ось тут мені 
й пригадалась історія італійця. Що й 
казати, вже і в наших кошиках біля 
храму можна побачити «кіндер-сюрп-
ризи»… Сама, як мама, розумію, що 
дітям важко пояснити істинний зміст 
свята. «Свято — отже мають бути 
солодощі і подарунки!», — так мис-
лить дитина. Мені особисто нелегко 
говорити з моїми дітьми про смерть 
і страждання. Якщо, однак, про це вза-
галі не говорити, то це означатиме, 
що ми зовсім не пробуємо наблизити 
дитині любов Ісуса, яка виражається 
в кульмінаційних моментах Велико-
дня. Тоді не дивує факт, що для дітей 
найважливішими постатями свят ста-
ють овечки і зайчики, а не Ісус.

Кожна мама має сама вирішувати, 
як у найдоступнішій формі донести 
дитині зміст Великодня, дати відчу-
ти це свято по-справжньому. Але хо-

тілося б все-таки не бачити в наших 
кошиках поряд з красунею паскою та 
яскравими крашанками й писанками 
шоколадних яєць та зайців. Я не хочу 
сказати, що солодощі та інші розва-
ги, якими супроводжуються свята, це 
щось погане, але будьмо людьми сві-
домими і спробуймо показати нашим 
дітям, що в цей час найважливіше. 
Даймо їм відчути, що це особливий 
день і особлива радість, — але вод-
ночас покажімо їм справжнє джерело 
цієї радості. Ісус для наших дітей тоді 
буде справжнім супер-героєм, реаль-
ним, Який жив, страждав, помер на 
хресті заради любові до нас. Та най-
головніше — Воскрес! 

Віра БІЛА.

Ця традиція була започаткована 
у 2016 році як майстер-клас для ді-
ток катехитичної школи імені єписко-
па Григорія Балагурака, ЧСВВ. Але 
з роками бажаючих долучитися до 
цієї автентичної майстерності стало 
значно більше, і тепер ми проводимо 
два майстер-класи поспіль: для діток 

і батьків катехитичної школи та для 
усіх бажаючих парафіян. Навчитися 
тримати писачок, користуватися бджо-
линим воском та відчути задоволення 
від творчого процесу у нас на парафії 
можна абсолютно безкоштовно. Зви-
чайно, що це заслуга отців Василіян, 
які опікуються парафією. 

Катехити, які були ініціаторами цієї 
події, намагаються постійно вноси-
ти щось нове і розвиватися. Відтак 
перший майстер-клас проводився 
з використанням писачків, які були 
зроблені власноруч, тепер завдяки 
ігумену і пароху о. Йосафату Хайми-
ку, ЧСВВ ми маємо нові професійні 
писачки. Ідеї розпису обговорюємо 
і розробляємо заздалегідь, також 
проводимо тренувальні навчання 
для людей, які нам постійно допо-
магають, а це Василіянські анімато-
ри та бажаючі долучитися парафія-
ни-волонтери. Наш майстер-клас є 
найбільшим за кількістю відвідува-
чів серед парафій нашої Архієпар-
хії. Основна мета — популяризація 
українського сакрального мистецтва 
серед людей. Ми даємо людям осно-

ву, від якої можна відштовхнутися 
і при бажанні вдосконалювати свою 
майстерність до високопрофесійного 
рівня. Також дуже пильно наголошу-
ємо на писанкарстві, як традиції, яка 
символізує і пов’язана зі святом Во-
скресіння Христового, але в жодному 
випадку не пов’язана з окультизмом, 
оскільки, на жаль, часто люди не роз-
різняють, що писанка не є оберегом, 
і плутаються у розумінні речей, які є 
на межі язичництва і християнства. 

Наша писанка — це писанка, що 
змінила свою символіку із впрова-
дженням християнства. Вона є симво-
лом радості й віри у Воскресіння Ісуса 
Христа, як джерела милосердя і все-
прощення.

Анна МАСЛЯК,
катехит.

Наші традиції

Ми вже не раз на сторінках на-
шої газети критикували пере-
творення Різдвяних свят в пе-
ріод подарунків, не зосереджу-
ючи уваги на основному Пер-
сонажі, чий День народження 
святкуємо насправді. 

Але наш Великдень, варто ви-
знати, ще не зовсім зазнав 
впливу із Заходу. 

Вісті з парафій 

«Кіндерсюрприз» чи писанка або 
Обережно: європейські традиції стукають у двері

Писанкарство на Майзлях
У часі передсвяткових приготувань до свята Світлого Воскресіння 
Христового спільноти катехитів та аніматорів парафії Царя Христа 
м. ІваноФранківська проводять майстеркласи по розпису писанок. 
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Запрошую 
в паломництва:
Ще можна приєднатися до па-
ломницьких груп з виїздом піс-
ля святкування Воскресіння 
Христового!

5-11 травня. Великоднє паломни-
цтво. (економ) В  світлі  Світлого  праз-
ника  Воскресіння  Христового  поєдну-
ємо  молитву  в  святилищі  Цариці  Миру 
в Меджуґор’ї (щоденна вечірня молитов-
на програма, незабутні адорації, молит-
ва  з  розважаннями  таїнств  вервиці  на 
горі  Подбрдо  та  хресної  дороги  на  горі 
Кріжевац), з відвіданням столиці Угорщи-
ни  Будапешта.  Дорога без боснійських 
серпантинів! Акція 125€+300 грн. 

5-12 травня. Святині Італії, празник 
св.Миколая в м.Барі. (ексклюзив) Лише 
один раз в році  з мощей святого Мико-
лая  добувають  миро,  яким  благослов-
ляють присутніх паломників! Незабутня 
атмосфера  малих  італійських  міст:  Ло-
рето,  Ланчано,  Сан  Джованні  Ротондо, 

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

30 травня—8 червня. Паломництво 
до Люрду. (ексклюзив) Спокійний, врів-
новажений тур дає можливість пережи-
ти серцем всі відвідувані святині. Вене-
ція, Турин, Ла Салет (з ночівлею), Люрд 
(3 дні), Мілан, Верона. 425€+200 грн. (5 
ночівель зі сніданками та вечерями). 

Подбайте про якісний літній від-
починок завчасно. При записі до 

5 травня діє знижка 50 євро!

20-30 червня / 21 липня-1 серпня 
/ 7-18 серпня: літній християнський 
відпочинок: Меджуґор’є — 3 дні, За-
остроґ — 7 днів. (ексклюзив) Перша 
лінія, триразове харчування, добове 
молитовне правило. Найкраща пропо-
зиція для тих християн, хто бажає про-
тягом літнього відпочинку провести час 
з користю для душі. Запис в групу і ре-
зерв кімнат — до 5 травня. 375€+200 
грн., при зголошенні влітку — 425€.

Наступні паломництва до 
Меджуґор’я:

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

8-13 липня (економ) Меджуґор’є  3 
дні, 2 дні море. 125€

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

Розпочато попередню реєстрацію 
на вересень до Святої Землі.

26 вересня по 3 жовтня 2019: най-
дешевші паломництва до Ізраїлю. Ви-
льоти  з  Києва  /  Вінниці.  Різні  програми 
на вибір паломників: 6 днів  (економ) — 
550$,  6  днів — 590$,  7  днів — 640$,  8 
днів — 695$, 8 днів (з морем) — 755$, 8 
днів Ізраїль+Єгипет 700$.

Виїзди груп з м. Івано-Фран-
ківська. Духовний провід —  

о. Михайло Добровольський:  
095-400-3135; 097-524-4260;  

063-176-0825.

Фестиваль 
Христового міста 
«Вгору серця»
З нагоди Року сім’ї в Україні 11-
12 травня 2019 р. в Івано-Фран-
ківську відбудеться XII фести-
валь Христового міста «Вгору 
серця». Тема фестивалю: «7’Я». 

11 травня (субота) 
11:00-14:00 —  Молитовний  вело-
мото-автопробіг  вулицями  міста 
«Ісус  благословляє  подорожніх» 
(виїзд  від  храму  Богоявлення  Гос-
поднього, вул. Вовчинецька, 200/а).
12:00-14:00  —  духовні  концерти 
у мікрорайонах міста,  виставка ре-
тро автомобілів (площа перед ОДА).
14:00-22:00  —  ”Фестиваль  родин” 
та  естрадно-мистецька  програма 
за  участю  гуртів:  “Пенсія”,  “YakMa 
Band”,  “Gloria”,  “PopryVse”,  “Андрій 
Винницький  та  друзі”,  “Кайрос”  та 
інші (Палац Потоцьких).

12 травня (неділя) 
18:00-21:00 — гала-концерт фести-
валю «Вгору серця» за участю відо-
мих естрадних виконавців: Світлани 
Весни, Галини Баранкевич, Оксани 
Романюк, Василя Мельниковича та 
інших (Вічевий майдан).
21:00-22:00 — виступ cучасного мо-
лодіжного театру «Gloria» з м. Дро-
гобича (Вічевий майдан).

З’ЇЗД МАТЕРІВ
4 травня у с. Погоня Тисмениць-
кого району відбудеться ХІІІ 
з’їзд спільноти «Матері в молит-
ві» на тему: «Справжня христи-
янська родина — основа міцної 
держави»!

Розпорядок:
9.00 – 9.30  —  реєстрація  учасників 
з’їзду. Молитва на вервиці.
9.30 – 10.30 — молитва «Матерів у мо-
литві».
10.30 – 11.00  —  зустріч  Митрополита 
Володимира Війтишина.
11.00 – 13.00  —  Архієрейська  Свята 
Літургія.

13.00 – 14.00 — обід.
14.00 – 15.00 — Хресна Дорога Мате-
рів.
15.00 – 15.30  —  Молебень  до  Погін-
ської Божої Матері.
15.30 – 16.30  —  Вервиця  до  Божого 
Милосердя і свідчення матерів.
16.30 – 17.00 — наука і благословення 
на дорогу.

:
Церковний  комітет  та  парафіяни  храму 
Різдва  Христового  смт.  Букачівці  вітають 
з  величним  святом  Воскресіння  Господ-
нього свого пароха та декана Букачівського

о.-митр. Мирослава ЛЮБІНЦЯ.
У величний світлий день, 
коли  Великодні  дзвони 
звістили про Воскресіння 
Сина Божого, ми  з  вели-
кою  християнською  ра-
дістю  засилаємо  Вам 
найсердечніше вітання та 
побажання  міцного 

здоров’я,  родинного  тепла  і  злагоди,  Гос-
поднього  благословення,  великої  Божої 
благодаті,  сил  і натхнення для подальшої 
плідної  праці  в  Христовому  винограднику 
на довгий вік, на многії літа!

:
Церковний комітет, хор та парафіяни храму 
св. Вознесіння с. Ясеновець Перегінського 
деканату щиро вітають з днем народження 
свого пароха

о. Олексія АНДРУСІВА.
Всечесний  отче,  прийміть  найкращі  поба-
жання  здоров’я,  добра,  миру,  добробуту, 
злагоди, Божої опіки та благословення у Ва-
ших добрих справах. Щиро дякуємо Вам за 
добре серце і мудрі поради, за глибокопов-
чальні проповіді. Особливо радіємо, що за-
сіваєте у дитячі серця любов до Бога і ближ-
ніх,  відвідуєте  людей  похилого  віку.  Моли-
товно  просимо, щоб Ви й  надалі  впевнено 
та мудро спрямовували наші спраглі душі на 
дорогу спасіння. Хай Ваше серце буде зігрі-
те теплом людської вдячності і шани.

:
Церковний уряд та парафіяни храму св. Архи-
стратига  Михаїла  с.  Іванівка  Рожнятівського 
деканату вітають з днем народження пароха

о. Олексія АНДРУСІВА.
Хай  Господь  Бог  у  Пресвятій  Тройці  об-
даровує Вас  своїми ласками, даючи силу 
поступати  в  святості  й  любові  до  Нього. 
Хай кожен день, прожитий для Ісуса, буде 
пройденою  сходинкою  до  неба,  а  проме-
нисте сяйво Святого Духа хай внесе у сер-

це радісний спокій  і затишок, дарує міцне 
здоров’я та рясні Божі ласки. 

:
Парафіяни церкви св. Івана Богослова смт. 
Богородчани вітають зі світлим святом Во-
скресіння Господнього

о. Івана МАЧКОДЕРУ 
та о. Михайла МОМОТА.

Всечесні  отці,  нехай  одвічна  Божа  благо-
дать ясним променем Великоднього тепла 
увійде у Ваші оселі, наповнить Ваш життє-
вий шлях скарбом міцного здоров’я, вели-
кого  людського щастя,  родинним  теплом, 
здобутками та успіхами у подальшому свя-
щеничому служінні.

:
Парафіяни церкви св. Параскеви с. Стару-
ня Солотвинського деканату щиро вітають 
зі світлим святом Воскресіння Христового 
своїх духовних провідників

о. Ярослава ДИРІВА 
та о. Івана ХЕРМАНЧУКА.

Бажаємо  Вам,  всечесні  отці,  міцного 
здоров’я,  наснаги  в  нелегкій  праці  в  Бо-
жому  винограднику.  Хай  милосердний 
Господь  обдаровує  Вас  своїми  ласками, 
а Мати Божа покриває святим омофором. 
Щиро  просимо  Господа, щоб Ви  й  надалі 
провадили нас дорогою любові  до життє-
дайного джерела до вічного щастя.
З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаєм,
Жити в радості й любові від душі бажаєм!
Запашною нехай буде Великодня паска
І до віку буде з Вами світла Божа ласка!

:
Парафіяни церкви Святого Духа м. Калуш 
(масив «Височанка») вітають зі святом Во-
скресіння Господнього свого пароха

о. Ігоря ПРИШЛЯКА та його сім’ю.
Хай  разом  з  Воскресін-
ням Христовим до Вашо-
го  дому  прийде  духовна 
радість, мир і спокій. Мо-
литовно благаємо Госпо-
да,  щоб  обдарував  Вас 
і  Вашу  сім’ю  міцним 
здоров’ям, додавав сили 

й  наснаги  до  подальшої  праці  для  добра 
Церкви і народу, дарував затишок і гаразди 
у повсякденному житті на довгі Богом бла-
гословенні роки!

:
Парафіяни храму Успіння Пресвятої Бого-
родиці щиросердечно вітають із 45-річчям

о. Миколу ЯРИЧКІВСЬКОГО.
Безмежно дякуємо Госпо-
деві, що з Божого провиді-
ння  маємо  Вас,  як  доб-
рого  проповідника,  муд-
рого  сповідника,  надійно-
го  порадника,  щиру,  до-
бру, чуйну та простодушну 
людину. Ми цінуємо Вашу 
мудрість,  знання,  вміння 

доступно пояснити людям складні речі. Хай 
кріпить Вас Всевишній, а Мати Божа своїм 
омофором захищає від бід і негараздів.

:
Греко-католицька  громада  церкви  Воз-
несіння  Господнього  с.  Підпечари  Тисме-
ницького деканату вітає зі святом Воскре-
сіння Господнього та 25-річчям перебуван-
ня на парафії 

о. Петра СКРИПНИКА.
Нехай світлий Великдень 
осяє  благодаттю 
Вашу  оселю, 
принесе  Вам 
здоров’я,  духо-
вну  радість,  ро-
динне  тепло, 
сповнення  заду-

мів,  а  Воскреслий  Христос  благо-

словить  Вас  ласками  і  щедротами,  додає 
сил  і  наснаги  для  подальшої  праці  задля 
спасіння наших душ.

:
Церковний  комітет,  хор  та  всі  парафіяни 
храму св. влмч. Дмитрія с. Княжолука До-
линського  деканату  щиро  вітають  з  днем 
народження свого пароха 

о. Ігоря ЛІПЧАНСЬКОГО.
Нехай  Воскреслий  Гос-
подь  поблагословить 
Ваші  уста,  щоб  через 
Ваші  глибокозмістовні 
проповіді ще більше лю-
дей  горнулося  до  найсо-
лодшого  Серця  Христо-
вого.  Нехай  любов  Свя-

того Духа через Ваше вірне служіння, яке є 
прикладом  всепрощення  і  покори,  щедро 
переливається на всіх, хто потребує Вашої 
поради і молитви. Хай Всевишній посилає 
Вам міцне здоров’я, рясні ласки та благо-
даті,  а  Пресвята  Богородиця  опікується 
Вами та Вашою родиною завжди і всюди.

:
Парафіяни  церкви  Святого  Воскресіння  ві-
тають з Великодніми святами свого пароха

о. Василя ФІГОЛЯ.
Нехай Воскреслий Господь 
за  молитвами  Пресвятої 
Богородиці обдаровує Вас, 
дорогий  отче,  міцним 
здоров’ям, рясними ласка-
ми  та  щедротами,  просві-
чує  світлом  правди  Ваш 
життєвий  шлях  та  дарує 

сили й наснаги в проповідуванні Божих істин.

Вітаємо!

Оголошення Анонс
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український греко-католицький часопис

Пасочка
Великоднього  тижня  забіліли 

всі  хати,  ніби  вбрались  у  білі 
сорочки,  лише  одна  маленька 

хатка край села стояла як сиротина, 
без білої одежини...

У  тій  хатці  жила  бідна  вдовиця. 
Попала вона в тяжку слабість і біль-
ше жодної помочі не мала, окрім се-
милітнього сина. Семенко був дуже 
добрий  синок:  і  слухняний,  і  тихий, 
і  роботящий.  Товариші  любили 
його,  як  рідного  брата,  а  отець  ду-
ховний і вчитель — як рідного сина. 
А  мати —  то  вже  за  ним  пропада-
ла. Він, бувало, як дівчина, й ложки 
помиє,  і  хмизу  назбирає,  й  корову 
догляне,  словом,  усе,  на що  тільки 
його  слабких  сил  стало.  А  упорав-
шись  з  роботою,  не  відступить  від 
мами. Вона, бідна, лежить на ліжку, 
а він бере книжечку та стане читати 
так гарно і складно, що аж мама ра-
діє. Так він і тепер читав і втомився. 
Наостанку сказав:

— Мамо, післязавтра вже Велик-
день, а ми які свята будемо мати?

Мама  глянула  на  нього  і  рясні 
сльози покотилися по її обличчі, бо 
жаль  стало доброї  дитини. А  потім 
сказала:

— Синочку,  якби  лише  Бог  дав 
мені одужати, якось воно буде.

А  малому  закрутилися  сльози 
в очах, хотів щось сказати, але хтось 
пробіг попід вікна. Семенко вийшов 
з хати і побачив свого шкільного то-
вариша  Василька,  що  прибіг  його 
відвідати.

Поговоривши  дещо  між  собою, 
хлопці  ввійшли  до  хати.  Василько 
побачив,  що  в  їхній  хаті  сумно.  Не 
побілено, пасочок не спечено і нічо-
го  не  приготовлено  на  Великдень. 
Вийшли  хлопці  знову  надвір,  а  Ва-
силько питає:

— Чому у вас нічого не зварено, 
не спечено?

— А  хто,  —  каже  Семенко,  — 
буде варити, коли мама хвора?

Засмутився  Семенко,  та  й  Ва-
силькові стало жаль його. Прийшов 
Василько додому, а його мама якраз 
виймала з печі великодні паски. Ва-
силько глянув на паски та й каже:

— Мамо, а ви мені спекли пасочку?
— А як же, дитино, спекла, та ти 

знаєш, що  я  всім  домашнім  усе  по 
пасочці печу. Ось твоя пасочка!

— Яка ж вона гарна! Мамо, я собі 
зараз її візьму.

— Та куди ти її візьмеш? Я всі до 
комори занесу та й твою теж.

— Ні, мамусю, дозвольте, я її сам 
сховаю, коли вона моя.

— Про  мене,  візьми,  лише  ди-
вись, щось нині не їсти, бо то не го-
диться.

— Ні, мамуню, я не буду їсти.
Взяв Василько свою пасочку, вибіг 

надвір, дав її Семенкові: «Дарую тобі 
цю пасочку, щоб і ви мали свята». 

Семенко прибіг радісний до хати 
і каже: «Не журіться, мамуню, буде-
мо і ми мати свята. Подивіться, яку 
пасочку мені Василько подарував». 
Мати  зітхнула,  подивилася  на  свя-
ті  образи  і  сказала:  «Бачиш,  сину, 
що Бог нікого в біді не залишає, хто 
лише у Нього милість має».

Тим часом до Василькової мами 
прийшла  сусідка  й  запитала,  як  їй 
паски вдалися. Господиня повела її 
до  комори,  показала  всі  й  додала, 
що найкраща паска — Василькова.

— Васильку, —  сказала  вона, — 
ану покажи свою пасочку.

Василько  почервонів,  як  буряк. 
Стоїть  і  словечка  не  промовить. 
А потім розповів, що заніс її Семен-
кові, бо вони бідні.

— Ви,  мамо,  не  гнівайтесь  на 
мене, — закінчив Василько, — що я 
йому свою пасочку подарував?

Мама  поцілувала  свою  дитину, 
нав’язала цілу скатертину пасок, со-
лонини, ковбас та писанок і послала 
Василька, щоб відніс бідній удовиці.

ДДлляя  вваасс,,  ддiiттии!!

Жучок
Великдень, ігри та розваги для 
дітей. Це суто великодня гра, 
вона символізує безкінечний 
рух сонця і вічне життя.

Хлопці й дівчата стають парами в до-
вгий ряд. Руки в парах схрещують осо-
бливо (так, як на «стільчик»). Маленьку 
дитину  запрошують  бути  «Жучком», 
роззувають і двоє дужих хлопців водять 
її по тому «чарівному місточку». Ті пари, 
по  котрих  уже  пройшовся  «Жучок», 
швиденько біжать наперед  і там знову 
стають. Таким чином, якщо грають біля 
церкви, — обходять довкола храму.

Ой ходить жук по жучині,  
 а жучиха — по драбині,

Грай, жуче, грай!
Грай, жуче, грай!

На жучкові опанчина,  
 а сам жучок, як дитина.

На жучкові черевички,  
 а сам жучок невеличкий.

А хто хоче жучка грати,  
 треба йому паску дати.

А ми того рік чекали,  
 щоби нині жучка грали.

А ще будем рік чекати,  
 щоби того жучка грати.

Пасхальна естафета з писанками

Ця весела естафета вимагає від учасників двох команд пройти маршрут 
від старту до фінішу з крашанкою в ложці, не впустивши і не розбивши 
її. Чия команда перша з мінімальною кількістю втрат — та й виграла.




