
Їх покликання — 
служити іншим
«Бути багатодітною мамою — 
то для мене відповідальність 
і довіра Всесвіту, що дали че-
рез нашу сім’ю появитись на 
світ нашим дітям», — пишаєть-
ся своєю сім’єю Ілона Мурзова.

З’їзд «Матерів 
у молитві»
4 травня в с. Погоня відбув-
ся ХIІІ з’їзд спільноти «Матері 
в молитві». До Божої Мате-
рі — Цариці Покуття з’їхалися 
тисячі матерів з різних куточків 
Івано-Франківська та області, 
щоб подякувати Пречистій Діві 
Марії за вислухані молитви та 
отримані ласки.

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

«Катедральні дзвони» 
задзвеніли дзвінко! стор. 3

Реквієм

Пам’яті  
о. Івана Качанюка стор. 4

Трагічні сторінки історії

Спогади з моєї  
молодості стор. 6

Вісті з парафій  

Перша парафіяльна  
проща до Гошева стор. 7
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«Істинно кажу вам: хто слухає Моє слово й вірує в того, хто послав 
Мене, живе життям вічним».  (Ів. 5, 24).

12 травня 
День Матері.

13 травня 
Об'явлення Пресвятої Богородиці у Фа ті мі. 
З 13 травня по 13 жовтня 1917 року Пре-
свята Богородиця шість разів з'являлась 
трьом пастушкам: Люсії Сантос, Францис-
ко Марто та Жасінті Марто.

Цей тиждень в подіях

Глава УГКЦ зустрівся 
з новообраним 
Президентом України
6 травня 2019 року у резиден-
ції Блаженнішого Святослава 
Шевчука при Патріаршому со-
борі Воскресіння Христового 
в Києві відбулася його зустріч 
із Володимиром Зеленським, 
новообраним Президентом 
України.

Продовження на стор. 2

Дорогий Читачу!
Сьогоднішній номер нашої газети особливий, адже він виходить напередодні другої неділі травня, коли 
увесь світ святкує свято ніжності й любові — День Матері! І ким би Ти не був — чоловіком чи жінкою, 
матір’ю чи ні, це свято у будь-якому випадку має до Тебе особливе й безпосереднє відношення. Адже 
це свято наших Матерів — нашої Небесної Матері, нашої рідної неньки, яка привела нас на цей світ, та 
матері України, яка хоче об’єднати усіх своїх дітей в одну велику братерську спільноту. 

13 травня 1981 р.
Мехмет Алі Аґджа на площі Свято-
го Петра в Римі стріляв у Папу Івана 
Павла ІІ, важко поранивши його. Про-
те куля пройшла в кількох міліметрах 
від життєво важливих органів. Папа 
пробачив його 27 грудня 1983 року 
у римській тюрмі «Реджіна челі».

15 травня 
Міжнародний день родини.

16 травня 1946 р.
у Дрогобицькій тюрмі від рук катів 
НКВС загинув о. Віталій Байрак — 
український церковний діяч, ієромо-
нах-василіянин, проповідник, місіонер, 
письменник. Блаженний священному-
ченик Української Греко-Католицької 
Церкви.

16 травня 
День вишиванки.

Материнство — святий Божий дар

стор. 2

стор. 7

Сторінки Святого Письма як в Но-
вому, так і в Старому Завітах просяк-
нуті порадами чи навіть пересторога-
ми щодо поваги та любові до матерів. 
Ось як навчає праведний Товит сво-
го сина Товію: «Як умру, то поховай 
мене належно. Шануй рідну матір, не 
покидай її ніколи, поки життя твого. 
Роби те, що їй любе, й не засмучуй 
її серця ніяким твоїм учинком. Зга-
дай, моя дитино, про всі ті небезпе-
ки, яких вона зазнала з-за тебе, коли 
ти був у її лоні. А як умре, то похо-

вай її в одному гробі біля мене» (Тов. 
4, 3-5). Схожу оцінку материнству ви-
словлює і св. Ап. Павло у Новому За-
віті. Пишучи своєму духовному синові 
Тимотеєві, він наголошує на тому, що 
ми завдячуємо нашим матерям даром 
нашого життя. 

Регенсбурський єпископ Йоганн 
Зейлер (+1832) має такі чудові слова, 
варті цитати: «Дякую тобі, найдорож-
ча мамо! Остаюсь навіки твоїм борж-
ником! Як пригадаю твій погляд, жест, 
твою поведінку зі мною, твоє терпіння, 

твою мовчанку, твою відданість, твою 
працю, твою руку, що благословить, 
твою тиху постійну молитву, від пер-
ших років в мені рівночасно наново 
народжується вічне життя, відчуття 
релігійності, і це відчуття потім не мо-
гли вбити в мені всякі інші поняття — 
думки, жоден сумнів, ніяка похіть, ні-
який біль, ніяке насилля, ніякий гріх. 
У мені ще живе те вічне життя, хоч ти 
вже більш як сорок років покинула до-
часний світ…».

стор. 5

https://www.facebook.com/oleg.tsunovskyy/posts/825822980935121
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1946
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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6 травня 2019 року у резиденції 
Блаженнішого Святослава Шев-
чука при Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового в Киє-
ві відбулася його зустріч із Во-
лодимиром Зеленським, ново-
обраним Президентом України.

Володимир Зеленський привітав 
Його Блаженство з днем народження 
та висловив слова пошани до Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви за 
постійну і тривалу духовну підтримку 
всіх українців у ці складні часи.

Відтак Глава УГКЦ привітав пана 
Володимира з обранням на прези-
дентське служіння, а також виявом 
до нього великої довіри українського 
народу. Архиєрей запевнив його у від-
критості УГКЦ до співпраці на парт-
нерських засадах для добра україн-
ського народу та нашої держави.

У ході зустрічі була порушена ціла 
низка важливих для майбутнього не-

залежної і соборної України питань 
та ролі УГКЦ у цих процесах. Було 
згадано вагому місію Всеукраїнської 
ради Церков і релігійних організацій 
у справі збереження релігійного миру, 
громадську ініціативу «Національний 
форум «Трансформація України» для 
здійснення глибинного прагнення на-
шого народу побудувати європейську 
Україну, повноправного члена ЄС.

Окремо Блаженніший Святослав 
згадав про важливість Світового кон-
гресу українців і великої української 
діаспори в царині підтримки нашої 
держави на світовій арені, а також про 
необхідність належної відповіді на ви-
клики гібридної війни, яку країна-агре-
сор веде проти України за допомогою 
пропаганди та дезінформації.

Глава УГКЦ згадав про проблему ма-
сової еміграції молоді з України та роль 
Церкви не лише в тому, щоб надати на-
лежну пастирську опіку емігрантам, а й 
щоб подбати про їхній зв'язок із Бать-

ківщиною. «Нашою турботою є, зокре-
ма, молодь, яка покидає країну в по-
шуках якісної європейської освіти. Тому 
ми хочемо запросити Вас до Львова, до 
Українського католицького університе-
ту, який є сучасним європейським хрис-
тиянським і академічним майданчиком 
надії для молодих українців», — зазна-
чив Блаженніший Святослав.

Володимир Зеленський, зокрема, 
подякував Архиєрею за те служіння, 
яке здійснює УГКЦ на окупованих те-
риторіях Донбасу та в анексованому 
Криму, зберігаючи таким чином зв'язок 
із цими громадянами України та нада-
ючи їм належну опіку. Він також ви-
словив вдячність за привітання, цінні 
думки та відкритість до співпраці.

На прощання Глава Церкви пода-
рував поважному гостеві книжку про 
історію Української Греко-Католицької 
Церкви та ікону дванадцяти найбіль-
ших церковних свят.

Департамент інформації УГКЦ.

За церковним законом, Пасха від-
значається в першу неділю після вес-
няного рівнодення і повного місяця. 
Греко-католики та православні в цер-
ковному житті дотримуються юліан-
ського, давно застарілого і неточного 
календаря, котрий був прийнятий ще 
1 січня 45 року до Різдва Христового за 
правління Юлія Цезаря. Тоді було по-
становлено, що звичайний рік триває 
365 днів, а високосний (кожен четвер-
тий) — 366. Але не було враховано, 
що кожних 400 років різниця між юлі-
анським і сонячним, астрономічним ка-
лендарем збільшується на 3 дні, і сьо-
годні ця різниця становить уже 13 днів.

Папа Григорій ХІІІ 1582 року запро-
вадив уточнений календар, який нази-
вається григоріанським. Оскільки цей 
перехід на «новий стиль» відбувся 

уже після розколу Церкви 1054 року, 
то лише тому, що ця ініціатива вихо-
дила від Папи, Православна Церква 
продовжувала дотримуватись юліан-
ського календаря. Що ж через це від-
бувається?

За сонцем весняне рівнодення на-
стає 22 березня, потрібно після цього 
почекати, коли на небі з’явиться по-
вний місяць, і в неділю після цього 
святкувати Великдень. Але ж за цер-
ковним календарем це не 22 березня, 
а 9-те. Чекають ще 13 днів. Після того 
знову чекають наступного повного мі-
сяця (знову ж не за дійсними астроно-
мічними даними, а за давніми табли-
цями) і аж тоді зустрічають Воскресін-
ня. Тому і різниця між святкуванням 
Пасхи за «новим» і «старим» стилями 
становить від 1-го до 5-ти тижнів.

То ж чи не пора прийняти ту правду, 
що ми живемо вперто за застарілим, 
помилковим календарем?! І називає-
мо його «православним»! Що ж у ньо-
му «православного»?

Деколи можна почути «аргумент», 
що така наша традиція — святкувати 
Різдво 7 січня, а Богоявлення — 19 січ-
ня, і її не можна порушувати. Але це є 
самообманом. Сьогодні різниця в ка-
лендарях становить 13 днів, а з пли-
ном часу зростатиме. У ХХІІ столітті 
Різдво буде 8 січня, а в  ХХІІІ — 9 січ-
ня. Якщо наполегливо будемо дотри-
муватись «традиції», то наші нащадки 
відзначатимуть Великдень восени, 
а Різдво — влітку. Така правда!

о. Орест ПУТЬКО.

У світлий тиждень Воскресіння 
Христового звістка про смерть 
о. Івана Качанюка сколихнула 
не тільки Коломийську єпархію, 
але й духовенство та вірних з-за 
кордону, адже це був жертов-
ний, відповідальний, чуйний 
і надзвичайно працьовитий пас-
тир Христової ниви.

3 травня у селі Фитьків Надвірнян-
ського району відбулась Божественна 
Літургія з чином поховання, яку очо-
лив правлячий Архиєрей Коломий-
ської єпархії Кир Василій (Івасюк). 
Попрощатися зі священиком до пара-
фіяльного храму, в якому він служив, 
прибула велика кількість духовенства, 

монашества, рідних, друзів та вдячних 
парафіян.

Після богослужіння домовину з по-
кійним священнослужителі винесли 
і обійшли навколо церкви під спів 
“Христос Воскрес!”. Попереду дороги 
діти встеляли землю квітами.

Наприкінці Владика та духовенство 
подякували присутнім за те, що при-
йшли віддати шану о.Івану Качанюку, 
який усе своє свідоме життя не тіль-
ки словом, а й особистим прикладом 
плекав сильну і глибоку християнську 
віру.

У своєму прощальному слові Влади-
ка Василій зачитав біографію о. Івана, 
а також передав співчуття родині від 
Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава. 

«Понад тридцять років о.Іван Ка-
чанюк служив на благо Христової 
Церкви. Його незламну віру не змогли 
зруйнувати часи атеїзму і суворого 
підпілля. Цей ревний священик був 
духовною, щедрою, мудрою і доброю 
людиною. Покинувши цей світ у світ-
лий тиждень, він прилучився до вічної 
воскресної Трапези Небесного Отця. 
Сьогодні у скорботі схиляємо голови 
перед світлою пам’яттю новопрес-
тавленого пресвітера о.Івана Качаню-
ка. Віримо, що Господь прийме душу 
слуги Свого Івана в оселі праведни-
ків…», — сказав Владика.

Прес-служба 
Коломийської єпархії

Слово редактора Церква і держава

Реквієм

Слово священика

Глава УГКЦ зустрівся  
з новообраним Президентом України

У Фитькові попрощалися з о. Іваном Качанюком

Закінчення. Початок на стор. 1.

В українському народі материн-
ство шановане в особливий спосіб, 
що вилилося в народну творчість. 
Хто з українців не знає і не любить 
пісні сина на слова В. Симоненка 
«Рідна мати моя»? А ще згадаймо, 
як по-особливому оспівав материн-
ство наш кобзар Тарас Шевченко: 

«Не називаю її раєм, 
Тії хатиночки у гаї 
Над чистим ставом край села. 
Мене там мати повила 
І, повиваючи, співала, 
Свою нудьгу переливала 
В свою дитину...».
Від імені всієї нашої редколегії 

дозвольте схилити голову та склас-
ти найщиріші привітання всім тим, 
хто має право величати себе ма-
мою. Молімось усі разом до Пре-
чистої Діви Марії, щоб наші мами 
були милими Богові та людям, осо-
бливо дітям. Молімось, щоб наші 
мами, які поневіряються сьогодні 
в далеких світах у пошуках кращо-
го заробітку, далеко від своїх дітей, 
з ними якнайшвидше об’єднались, 
щоб вони могли виховали сво-
їх діточок добрими християнами, 
патріотами свого краю, провідни-
ками народу. Молімося сьогодні 
по-особливому за тих матерів, які 
пережили втрату своїх дітей через 
війну чи інші трагедії… 

Пам’ятаймо також про ще одну 
маму — матір Україну. Хто є Укра-
їною? Насамперед Україна — це 
ми, це ти, це ви, це я. Молімося 
за неї дитячими устами: «Україно! 
Збери своїх дітей, обійми їх своєю 
піснею, обійми правдою, силою 
слова. Об’єднай думкою про кра-
ще життя. І діти твої зрозуміють 
тебе. Воскресне слава і міць дер-
жави твоєї» (Юлія Приймак, м. Не-
тішин на Хмельниччині).

Нехай Господь Бог, що творить 
добро вашими руками, дорогі ма-
тері, додає вам сили й наснаги, 
благословить вас та ваших дітей, 
зміцнюючи ваше здоров’я та сили 
на многії і благії літа!

А тим матерям, що перестави-
лися від нас до життя вічного, не-
хай Господь дарує за нашими мо-
литвами вічний упокій та Царство 
Небесне. 

З подякою та молитвою – Ваші 
діти!
о. Іван СТЕФУРАК, головний редактор.

Святкування Великодня
Свято Воскресіння Христового (Пасха, Великдень) є найбільшим 
святом у християнському світі — це свято свят, торжество торжеств. 
Воно є центром віровчення, бо « … коли Христос не воскресне, то 
марна і проповідь наша, і віра наша» (1 Кор. 15,14). Кожна неділя — 
це пам’ять про ту подію, про Воскресіння.

http://kolugcc.org.ua/slovo-vladyky-vasyliia-ivasiuka-na-pokhoroni-o-ivana-kachaniuka/
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У 2018 році з ініціативи секре-
таря Івано-Франківської міської 
ради Оксани Савчук було реалі-
зовано проект «Місяць жіночого 
здоров’я». Цього ж року проект 
продовжать під назвою «Місяць 
здоров’я». У чому його особли-
вість? 

Тепер безкоштовно здати аналізи 
та пройти обстеження в кваліфіко-
ваних спеціалістів зможуть не тільки 
жінки, а й чоловіки. До того ж, у разі 
необхідності учасників проекту скеро-
вуватимуть у медичні лабораторії «Сі-
нево» для здачі аналізів відповідно до 
рекомендацій лікаря.

Проект «Місяць здоров’я» тривати-
ме протягом травня. Адреси поліклінік 
та необхідну інструкцію можна знайти 
на сторінках у соцмережах секретаря 
міськради Оксани Савчук, на офіцій-
ному сайті міської ради та в буклетах.

«Минулого року обстеження прохо-
дили лише жінки, зараз ми хочемо за-
просити взяти участь у проекті й чоло-

віків. Маємо на меті й надалі 
сприяти оздоровленню на-
селення міста та закликаємо 
звертатися до медичних за-
кладів не тоді, коли вже щось 
болить, а систематично для 
проходження медичного 
огляду. Пропонуємо зробити 
п’ять кроків здоров’я:

1. Прийти в оглядовий 
кабінет найближчої поліклі-
ніки.

2. Поспілкуватися з лікарем та отри-
мати свою «Картку здоров’я».

3. Здати загальні аналізи крові.
4. Виконати рекомендації лікаря та 

пройти необхідні обстеження.
5. Зберегти свою «Картку здоров’я», 

щоб наступного року знову пройти об-
стеження», — розповіла ініціатор про-
екту, секретар міської ради Оксана 
Савчук.

У 2018 році понад 1300 іванофран-
ківок змогли в самостійно обраних лі-
карнях безкоштовно пройти огляд у гі-
неколога, здати загальний аналіз кро-

ві, пройти цитологічне дослідження, 
УЗД і проконсультуватися в суміжних 
спеціалістів. Минулого року, напри-
клад, завдяки проекту 10 жінкам по-
відомили, що вони стануть матерями. 
Крім того, в 10 жінок було виявлено 
підозру на онкозахворювання, що до-
зволило вчасно розпочати необхідне 
лікування. 237 жінок було направле-
но на мамографію і 441 — на УЗД та 
кольпоскопію. Серед оглянутих 284 
дівчат-підлітків у 59 діагностували па-
тології. 18 юних учасниць проекту від-
правили на додаткові обстеження.

У соціальних мережах під хештегом 
#дій_сьогодні жінки обмінювалися ін-
формацією про пройдені обстеження.

Наше здоров’я

Стартував проект «Місяць здоров’я»

— Пане Володимире, розкажіть, 
які хорові колективи побували в на-
шому місті?

— Цього року наше місто відвідала 
плеяда зіркових хорів. Вперше в Іва-
но-Франківську за часи незалежності 
нашої держави для містян співала На-
ціональна заслужена академічна капе-
ла України «Думка». Художній керів-
ник і головний диригент — Народний 
артист України, лауреат національної 
премії України ім. Тараса Шевченка Єв-
ген Савчук. Також вразив Муніципаль-
ний академічний камерний хор «Київ», 
наш частий і поважний гість, дириген-
том якого є наш земляк, виходець із 
села Битків Надвірнянського району, 
Народний артист України, лауреат на-
ціональної премії України ім. Тараса 
Шевченка Микола Гобдич. Академічна 
хорова капела «Орея» (диригент — За-
служений діяч мистецтв України Олек-
сандр Вацек) прибула з Житомира.

Свої таланти демонстрували та-
кож наші місцеві хори: Митрополичий 
камерний хор «Кредо» (диригент — 
Жанна Зваричук), Муніципальний 
камерний хор «Галицькі передзво-
ни» (диригент — Заслужений діяч 
мистецтв України Ігор Дем’янець) та 
камерний хор «Воскресіння», яким 
керую я від початку його створення 
і якому цьогоріч виповнилося 10 років.

— Чим цього року фестиваль 
дивував мешканців та гостей Івано-
Франківська?

— Насамперед — якістю хорового 
співу, адже це були кращі хори Украї-
ни, а також свіжими прем’єрами. Впер-
ше в Івано-Франківську прозвучала 

прем’єра музичного полотна Вален-
тина Сильвестрова «Майдан», при-
свяченого пам’яті «Небесної сотні». 
І звичайно — прем’єра Божественної 
Літургії українського романтика Якова 
Яциневича, яку ми репрезентували 
антифонами в чотири хори. Це було 
щось неймовірне.

— Що стало родзинкою фести-
вальних днів?

— Вважаю, що кожен фестиваль-
ний день був свого роду родзинкою. 
Свідченням цього був переповнений 
наш Архікатедральний собор на кож-
ному концерті. І глядачі на площі Ри-
нок також були в захваті. Незважаючи 
на дощову погоду, люди, стоячи під 
парасольками, насолоджувались кон-
цертними виступами. 

— Хто цьогорічний організатор 
фестивалю?

— Наш Митрополит Володимир 
Вій тишин разом з міським головою 
Русланом Марцінківим вирішили ство-
рити цей фестиваль. Вони делегували 
мене вести організацію даного заходу. 
Варто сказати, що я радію такою тіс-
ною співпрацею Церкви і міської вла-
ди. Радію, що в Івано-Франківську піс-
ля довготривалого занепаду народив-
ся справжній фестиваль академічної 
хорової музики.

— Що потрібно було підготувати 
до такого поважного заходу?

— На моїх плечах були домовле-
ності з керівниками хорів. Організація 
почалась від вересня 2018 року. По-
трібно було організувати загальну кон-

цепцію фестивалю: художній рівень, 
прем’єри, презентації. Я намагався 
зробити якомога цікавішою реперту-
арну політику. І, звичайно, треба було 
передбачити всі дрібниці: поліграфію, 
запрошення почесних гостей, розкла-
ди репетицій, концертів, харчування, 
години приїздів, стоянку автобусів 
тощо.

— Які відгуки самих учасників, 
тобто хористів, про цю подію?

— Мені приємно було чути від Мико-
ли Гобдича, що фестиваль уже сьогод-
ні є одним з кращих в країні. Цей факт 
підтвердили численні гості з інших об-
ластей, які приїхали безпосередньо на 
фестиваль «Катедральні дзвони». До 
речі, п. Гобдич також говорив про кон-
солідовану співпрацю Руслана Мар-
цінківа і Кир Володимира Війтишина, 
яка дає такий чудовий результат.

Олександр Вацек сказав, що Іва-
но-Франківськ — справді європейське 
місто, а фестиваль проводиться на ви-
сокопрофесійному європейському рів-
ні. Євген Савчук розповів, що капела 
«Думка» вражена чудовим собором 
і фантастичною акустикою. А загальне 
враження всіх хористів було таке: «За-
прошуйте нас ще, ми із задоволенням 
приїдемо!».

— Які звучали побажання учасни-
кам та організаторам фестивалю?

— Тримати планку високо. І про це 
говорять всі. Люди починають звикати 
до якісного співу, і це, на мою думку, 
прекрасно. Особисто мене засмучу-
вала відсутність студентів Музичного 
училища та Інституту мистецтв. Так 
не повинно бути. Я в студентські роки 
брав квитки на потяг і щороку їздив до 
Києва на хоровий фестиваль «Золото-
верхий Київ», бо був переконаний, що 
концерт такого рівня замінить не один 
десяток уроків з диригування.

— Чи матиме фестиваль «Катед-
ральні дзвони» продовження?

— Я готовий працювати і вже зараз 
уявляю ІІІ Всеукраїнський фестиваль 
«Катедральні дзвони». Але поки що 
хай це залишиться таємницею.

Спілкувалась Юлія БОЄЧКО.

«Катедральні дзвони» 
задзвонили дзвінко!

Фестивалі

Вже вдруге Івано-Франківськ став місцем, куди приїздять одні з найкращих хорових колективів України. 
У Великодній час, в рамках Дня міста, Архікатедральний і Митрополичий собор св. Воскресіння напов-
нився мелодіями, що зігріли душі та серця своїх вірних. 
Про ІІ Всеукраїнський Великодній фестиваль хорової музики «Катедральні дзвони» розмовляємо з Во-
лодимиром Рудницьким, директором фестивалю та диригентом хору «Воскресіння».

Перелік медичних закладів, 
куди ви можете звернутися:

 � Міська поліклініка №1 (вул. Чорно-
вола, 59 А).

 � Міська поліклініка №2 (вул. Довга, 
42).

 � Міська поліклініка №3 (вул. 
І.Франка, 30).

 � Міська поліклініка №4 (вул. Вовчи-
нецька, 196 А).

 � Міська поліклініка №5 (вул. При-
вокзальна, 17).

 � Міська дитяча поліклініка (вул. 
П.Тичини, 4).

 � Міська дитяча клінічна лікарня 
(вул. Чорновола, 44).

 � Жіноча консультація №1 (вул. Сі-
чових Стрільців, 46).

 � Жіноча консультація №2 (вул. Сту-
са, 2).

 � Жіноча консультація №3 (вул. 
Гетьмана Мазепи, 179).
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Коли у Василя й Ганни Качаню-
ків, селян із Лісної Тарновиці, 
13 березня 1961 р. народився 

син Івась, його ще встиг охрестити 
о. Степан Кисілевський, а після того 
церкву закрили. Нічим особливим се-
ред їхніх шести дітей хлопчик не ви-
ділявся. Батько працював на дерево-
обробному заводі Надвірнянського 
лісокомбінату, мати — цілими днями 
в колгоспі, а вони (діти) самі собі да-
вали раду: вчилися куховарити, під 
керівництвом найстаршого брата по-
ралися по господарству.

Найдорожчі спогади дитинства — 
довгі зимові вечори, коли жінки сходи-
лися пір’я дерти. Ці вечори й прищепи-
ли велику любов до читання. Згодом 
у сільській бібліотеці не було книги, 
яку б не прочитав Іванко. Пристрас-
на любов до читання привела його до 
Ковтуна Федора Михайловича, одно-
сельчанина, що мав чималу бібліоте-
ку. Він дозволяв хлопчині переглядати 
книги і вибирати щось для себе. Од-
ного дня знайшов книгу про лікарські 
рослини і прикипів до неї. Жадібно за-
своював нові знання, відчував кожну 
рослину, як живу істоту, знав, де якій 
подобається рости, у якому товаристві 
любить перебувати.

Підлітком познайомився з уроджен-
кою села Фитькова Олюнею Гуйтин. 
Вона, зв’язкова УПА в підпіллі, добре 
зналася на рослинах і збирала їх. Тож 
почали збирати разом. Те, що пізна-
вав, тут же намагався застосувати 
в житті. Спочатку дивувалися люди, 
спостерігаючи, як простує полем 
хлоп’я з чималим оберемком зілля, 
а потім звикли: знали, що в разі про-
студи чи якоїсь іншої хвороби треба 
йти до Качанюкового Івана, він зара-
дить.

Світ природи й допомога людям — 
це одна з найяскравіших сторінок Іва-
нового життя. Інші складалися не так 
просто й легко. Уже в дитинстві душа 
губила й не могла віднайти гармонію 
та цілісність: у школі твердили, що 
Бога нема, а мама вчила молитися. На 
свята ходили до церкви у село Пере-
рісль. Підлітки нечасто приєднували-
ся до дорослих: атеїстичне виховання 
в школі робило своє, соромилися одні 
одних. Проте й маминими словами 
нехтувати не міг. Якось подолав той 
бар’єр — острах (що скажуть ровесни-
ки) — і пішов. У храмі людей було зо-
всім мало, усі старшого віку, тож дуже 
зраділи, побачивши його. З того часу 
став відвідувати Літургію регулярно. 
Тоді, в підлітковому віці, вирішальний 
вплив на нього мала односельчанка 
Марія Ментинська. Громада Лісної 
Тарновиці шанувала й поважала її ще 
змолоду. Вродлива, розумна, любила 
читати, самотужки здобула таким чи-
ном неабиякі знання. Несла в серці 
глибоку віру в Бога й довіру до Ньо-
го. Тож коли вийшла заміж (дарма, що 
мала лиш 18 років), її обрали старшою 
сестрицею в церкві. Всевишній обда-
рував Марію ще й незвичайної краси 

голосом. Навіть коли храм закрили, 
вона провадила молитви, Акафісти, 
Молебні, Хресні дороги. Через багато 
років Іван дізнався, що вона постійно, 
протягом 70-и років (а прожила 92) га-
ряче молилася за правдиві покликан-
ня до священичого стану серед моло-
ді села. Не міг знати в юності, що йде 
у життя, ведений її молитвою.

Закінчивши в рідному селі вось-
мирічку, Іван продовжував навчання 
в Надвірній, у професійно-технічному 
училищі. Серед ровесників виділявся 
тим, що відвідував Літургію, поводив-
ся стримано і ввічливо, а тому здобув 
авторитет серед старших. Якось, по-
вернувшись додому, почув, що його 
розшукували три жінки. Не знав, що 
це були представниці жіночої сітки, 
яка за дорученням о. Михаїла Косила 
займалася розшукуванням учнів для 
підпільної духовної семінарії. Своєю 
діяльністю сітка охоплювала цілий ре-
гіон. 

Через кілька днів до будинку Кача-
нюків знову прийшли Євдокія Шкрум 
та Марія Ментинська і запросили Іва-
на поїхати з ними до села Стримби. Не 
пояснювали для чого, а він, згадуючи 
пізніше, не розумів, чому відразу пого-
дився. Нічого тоді не знав про те, що 
в краю діє підпільна Греко-Католицька 
Церква, а тому повною несподіванкою 
і святом була для нього нічна Літургія 
в Стримбі. Було це якраз перед Благо-
віщенням.

На світанку поїхали в Дору. У бу-
динку, куди його привели, сива жінка 
так сумовито й уважно подивилась на 
нього, аж лячно стало: здавалось, її 
очі проглядали душу наскрізь. То була 
мати о. Михайла Косила. Просила по-
чекати. У сусідній кімнаті отець спо-
відав жінок. Згодом вийшов о. Михай-
ло, і відбулася розмова, яка повністю 
змінила його життя. Отець нічого не 
нав’язував, не намагався в чомусь пе-
реконати. Того пам’ятного дня Іванко 
відбув першу в своєму житті сповідь 

і ... дав згоду вчитися на священика. 
 Так він почав навчання в підпільній се-
мінарії. Нікому про те не говорив — ні 
батькам, ні друзям. Часто доводилось 
виїжджати з села, тож прикривався 
тим, що збирає трави. Завжди мав при 
собі якийсь кошик і зілля в ньому.

Багато хлопців перейшло через 
руки священика і незвичайного вчи-
теля Михайла Косила, але тих, що 
витримали все і не зламались, став-
ши на служіння Богові й людям, за-
лишилось усього двадцять. «Тато» 
(саме так вони називали й зараз на-

зивають свого вчителя) був дуже ви-
могливим до себе й до вихованців. 
Влітку працював на пасіці в урочищі 
«Богдан», учні ходили з ним туди. 
Ішли і слухали навчання. Мусили все 
запам’ятовувати. Розуміли, що іншого 
виходу нема, записувати не можна, бо 
кожен папірець, знайдений під час об-
шуку, міг стати приводом для арешту. 
А обшуки проводили в будинку «Тата» 
у Дорі часто. Назавжди запам’яталась 
одна ніч перед Великоднем. Стерегли-
ся, бо мали попередження про можли-
вий напад. Над ранком майже всі ро-
зійшлися, Іван зайнявся прибиранням 
кімнат, почав мити підлогу в каплиці 
на другому поверсі, коли знизу доли-
нув шум. Сталося так, що не замкнули 
за кимось двері і кадебісти ввійшли 
безперешкодно. Почув кроки на схо-
дах: хтось піднімався оглянути верхні 
приміщення. За каплицею була напів-
темна маленька комірчина. Що було 
робити? Сів там у кутку, а коли відчи-
нили двері, пригнувся на кріслі, обхо-

пивши голову руками. Пощастило, не 
помітили. Тієї ночі «Татові» додалося 
сивини… 

Час минав. Тяжкою ціною здобу-
валися знання і приходило розуміння 
складності й небезпек дороги, на яку 
вивела доля. Але труднощі не від-
лякували, бо там, на тій дорозі, було 
багато Божого світла, що притягувало 
і давало таке відчуття повноти життя, 
якого не могло дати ніщо інше.

Першого травня 1985 р. «Тато» 
привіз Івана Качанюка до Коломиї, 
до будинку єпископа Софрона Дми-
терка, де й відбулися дияконські свя-
чення. Наступного року, 17 лютого, 
в будинку о. Івана Бойка в Дорі мав іє-
рейські свячення. Відразу звільнився 
з роботи будівельника, вдалося вла-
штуватися кочегаром у своєму селі, 
і почалася нелегка священича пра-
ця в підпіллі: хрестити дітей, давати 
шлюби молодятам, ночами відправ-
ляти Літургії в селах Яблуниця, Мику-
личин, Білі й Чорні Ослави, Космач, 
Лоєва, Стримба, Надвірна, Цуцилів, 
Делятин. Бувало, що й дві, і більше 
ночей Янек (так його називали в під-
піллі) не спав, добираючись велоси-
педом від села до села, не раз у дощ, 
у сніг, у холод. Знав, як нестерпно бо-
лить усе тіло від неспання і як воно 
(тіло), перемерзле, довго не відчуває 
тепла, опинившись навіть у добре на-
грітій кімнаті.

Усе витримав, з великою радістю 
зустрів вихід УГКЦ з підпілля й продов-
жував служити Богові й людям. 1989 р. 
потрапив на парафію до села Фитьків 
Надвірнянського району. Мав чима-
ло задумів і звершень, про які можна 
розповідати довго. Завдяки йому, зо-
крема, маємо фільм «Евакуйовані на-
завжди» про жителів села Терновиця 
Пільна Тисменицького району на Іва-
но-Франківщині. Зібрано матеріали й 
написано сценарій до другої частини 
фільму, що мала розповісти про те, як 
прості селяни, жителі цього села, до-
помагали священикам у підпіллі. «Бо 
що ми без них? Якби не вони, то й нас 
би не було», — любив повторювати. 
Розумів, що не можна допустити за-
буття. Є певні події, люди, про яких 
треба пам’ятати завжди і передавати 
цю пам'ять дітям та онукам, бо інакше 
забудуть, якого вони кореня. 

Бог покликав о. Івана Качанюка на 
вічний спочинок 1 травня 2019 р. Світ-
ла, не чорна печаль огортає душу, бо 
відійшла людина, яка залишила після 
себе багато світла й тепла.

Галина ЛИТВИН.

Реквієм

Пам’яті отця  
Івана Качанюка

Те, що намічено людині Всевишнім, приходить до неї зовсім про-
сто, так, як настає новий день.

(Свята Тереза від Дитятка Ісуса)
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Наше знайомство з Ілоною Мурзо-
вою донедавна було лише заочним. 
Доводилося чимало чути про соціаль-
ні проекти, котрими керує ця активна 
і непосидюча жінка. Вона не перестає 
дивувати у своєму прагненні завжди 
допомагати хворим та одиноким. Але 
ще більшого здивування додалося, 
коли дізнався, що в Ілони є п’ятеро ді-
тей. «Я все встигаю», — каже усміхне-
на жінка, котра вже зранку встигла під 
проливним дощем пробігти навколо 
міського озера. Нещодавно саме з її 
ініціативи в Івано-Франківську появив-
ся новий соціальний проект «Онуки на 
годину».

«Бути багатодітною мамою — то 
для мене відповідальність і довіра 
Всесвіту, що дали через нашу сім’ю 
появитись на світ нашим дітям», — 
пишається своєю родиною Ілона Мур-
зова. Тепер у них вдома обігрують 
слово «сім’я» по-своєму. Ілона каже, 
що коли народився наймолодший си-
ночок, то Мурзови стали сім’єю, в ко-
трій є сім «Я».

«У мене, напевно, найбільш ком-
фортний випадок, бо різниця між ді-
тьми орієнтовно складає п’ять-шість 
років. Це такий період, коли у старших 
дітях ти вже маєш підтримку. Я часто 
згадую той анекдот, коли з першою ди-
тинкою з обох сторін пелюшки прасу-
ють, купають у кип’яченій воді. І ми так 
насправді робили. Із другою дитиною 
трохи легше, а коли вже третя дити-
на їсть із миски кота, то кажуть, що це 
проблема кота. Появу кожної наступної 
дитини я сприймала спокійно. Ми ви-
ховуємо своїх дітей вільними. Так, ми 
контролюємо їх, у нас є певні очікуван-
ня, сподівання, але до багатьох речей 
ми ставимося доволі спокійно, — ді-
литься досвідом багатодітна мама. — 
Я знаю, що дітей треба підтримати 
у різних ситуаціях, тому й кажу їм, що 
я їх люблю і моя любов до них не змі-
ниться. А вже моя поведінка — як пого-
да. Буває, що я реагую на певні речі».

Мають Мурзови і свої особливі під-
ходи до виховання дітей. Ілона разом 
з чоловіком навіть перед першими по-
логами проходили спеціальні курси 
«Радість виховання дітей».

«Можу сказати, що дуже потрібно 
батькам інвестувати час у розуміння 
виховного процесу. Нам було легше 
стати на місце дитини. Не можу ска-
зати, що ми — ідеальна версія для 
своїх діток, але я їм постійно кажу, що 
ми для них — оптимальна версія. Я 
постійно вчуся бути кращою версією 
себе», — каже пані Ілона.

Жінка відзначає, що процес вихо-
вання п’ятьох дітей вимагає і вмінь, 
і розуміння характерів, але зовсім не 
скаржиться на те, що це важка ноша. 
Буває, що діти між собою ревнують 
батьків, але Ілона Мурзова і тут зна-
йшла оригінальний вихід із ситуації 
і навіть пропонує цей лайфхак для ви-
користання.

Шість років тому Ілона зрозуміла, що 
кожній дитині бракує індивідуального 
спілкування. «Для мене мрія, щоби 
стосунки між дітьми були справжніми. 
Так, діти мають свої певні конфлікти, 

але їх можна вирішити. У нас 
є традиція: побачення з ді-
тьми. З кожною дитиною раз 
на тиждень ми домовляємося 
про зустріч. Ми ходимо кудись 
у кафе, на фільми, забави. Та-
ким чином я намагаюся в той 
час давати їм ту порцію уваги, 
щоби вони не відчували, що їх 
люблять менше чи не чують їх-
ніх потреб. Вірю, що такий при-
клад може надихнути когось 
запозичити цю традицію, тому 
роблю це публічно на сторін-
ках у соцмережах. Такі кроки 
насправді покращують стосун-
ки», — переконана жінка.

Найстарша 21-річна дочка 
вже працює на двох роботах 
і закінчує цього року універси-
тет, а наймолодшому і єдиному 
хлопчику в сім’ї — лише чоти-
ри. Пані Ілона пригадує «нянь-
чин період» старшої доньки, 
але каже, що не пам’ятає, аби 
вона виставляла претензії. Каже, що 
остання вагітність за відчуттями була 
найбільш усвідомленою. 

Про свою велику сім’ю жінка розпо-
відає з гордістю і відчутним теплом: 
«Мені здається, що виховання однієї 
дитини тягне за собою більше клопотів, 
аніж у великій сім’ї. Звичайно, буває не-
просто навіть машиною всім кудись по-
їхати. Але це нюанси більше побутові. 
Якщо нас запрошують у гості, то пита-
ють, чи ми будемо з дітьми. Якщо йде-
мо до батьків, то вони розуміють, що ми 
займаємо їхню кухню повністю».

У той же час п. Ілона зізнається, що 
її одночасно надихає і страшить від-
чуття великої родини. «А що буде за 
двадцять років, коли будуть сімейні 
вечори, свята? — запитує багатодітна 
мама і зізнається, що дітей вона по-
переджає про те, що в майбутньому 
вона — «бабуся свято».

Особливо віддається п. Ілона тим 
соціальним проектам, котрі вона «за-
варила». Волонтер, громадський ак-
тивіст, директор благодійного фонду, 

керівник проекту «Stay» — це все про 
Ілону Мурзову. Геріатричний пансіонат 
останнім часом забирає чимало енер-
гії, але зовсім не виснажує жінку. «Цей 
проект про служіння. Я хотіла би при-
діляти йому більше часу, бо бачу, яка 
від нього користь», — зізнається Ілона. 
Цілеспрямованість і відповідальність 
дають свій результат, а тому жінка ві-
рить, що її маленькі кроки у допомозі 
важкохворим одиноким людям — це 
добро, яке надихає.

Брак спілкування для людей, котрі 
опинилися в геріатричному пансіонаті 
і не мають родичів, спонукав волон-
терку відшукати тих людей, які стануть 
для стареньких «онуками на годину». 
Тепер Ілона сподівається, що інші пан-
сіонати приєднаються до такого проек-
ту і будуть брати приклад із допомоги.

«Для мене важливо мати відчуття 
крил. Я не могла відчути, що робити. 
А тепер точно знаю, яке моє призна-
чення, — бути щасливою. А за раху-
нок цього ми знаходимо себе», — каже 
Ілона Мурзова.

Самодисципліна і відповідальність 
допомагає й багатодітній мамі Світла-
ні Магас не шкодувати себе та якнай-
більше докладатися до улюбленого 
заняття. Жінка 25 років працює пере-
кладачем жестової мови. Її служіння 
для великої категорії людей, котрі не 
чують, не стало перепоною для ство-
рення великої і дружньої сім’ї.

Світлана Магас каже, що аніскіль-
ки не відчуває проблем із вихованням 
своїх п’ятьох дітей. Тим більше, що її 
старша дочка вже заміжня і має своїх 
діток. А 18-річний син відчув потребу 
стати дорослим і також влаштувався 
на роботу. «Бо він знає, що мамі тре-
ба допомогти. Наш тато поїхав спеці-
ально за кордон, аби допомогти нам 
прожити, бо держава не дає нічого як 
багатодітній сім’ї. Діти допомагають 
виховувати молодших братів і сестер. 
Тому проблем із вихованням жод-
них», — так коротко і скромно розпо-
відає про свою сім’ю п. Світлана.

У пані Світлани жес-
това мова виникла як 
потреба — її батьки 
слабочуючі, а тому й 
усе коло спілкуван-
ня зводилося до зна-
йомств із людьми, ко-
трі спілкуються мовою 
жестів. Зрештою таке 
служіння для потреб 
тих людей, котрі не 
чують, передалося і її 
дітям. 12-річна донька 
також хоче стати пере-
кладачем, як і мама. 
Це надзвичайно важ-
лива потреба, адже на 
Прикарпатті є лише 
двоє людей, котрі за-
ймаються сурдопере-
кладом, а людей, для 
яких потрібні такі спе-
ціалісти, чимало. Лише 
в Івано-Франківську їх 
є понад шістсот, а за-
галом на Прикарпатті 
нараховується півтори 

тисячі людей із проблемами слуху.
Крім постійної роботи у Будинку глу-

хих, пані Світлана ще й перекладає 
новини на телеканалі «Галичина» та 
викладає жестову мову для студентів-
медиків. Буває, що до неї звертаються 
за допомогою й приватно. 

Про жестову мову жінка знає бага-
то. Каже, що це важко і цікаво одно-
часно. А студенти-медики освоюють 
усю жестову мову, якої їм достатньо 
для розуміння й спілкування, лише за 
вісім занять.

«Діти всюди разом зі мною. Виходи-
ла на роботу, коли найменшому було 
2 місяці. Тоді старші діти допомагали 
сидіти з найменшим. Якби мої діти на-
роджувалися один за одним, то було б 
тяжко, а в мене так склалося, що один 
за одним можуть подивитися і допо-
магають всі. Навіть якщо наймолод-
ший син пустує, то всі інші допомага-
ють і на кухні, і в хаті прибрати», — ді-
литься системою виховання Світлана 
Магас.

Володимир БОДАК.

12 травня — День Матері

Коли у тебе велика сім’я, то і робота не здається рутиною, а додає сил, натхнення, окрилює творити добрі справи. Такого життєвого прин-
ципу дотримуються багатодітні матері з Івано-Франківська, котрі все своє життя присвятили служінню іншим. Нам вдалося віднайти двох 
багатодітних матерів, котрі не вважають тягарем виховання дітей. Ба навіть більше — вони не відчувають втоми від того, що допомагають 
іншим. Кажуть, що це не робота, а потреба душі.

Їх покликання — служити іншим

Родина Мурзових

Сім’я Магас
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Минуле — це наша історія і ман-
куртом стає той, хто забуває, не 
шанує, на вивчає і не пам’ятає 
стражденної, кривавої боротьби 
попередніх поколінь за волю, за 
незалежність рідної країни, рід-
ного народу. На боротьбу за свої 
права, за своє місце в оновле-
ній Європі після II світової війни 
стали народ і наша УГКЦ, яка за-
вжди була з ним, захищала його 
у всіх ситуаціях і разом з ним 
на довгі літа пішла в катакомби. 
Якраз про ці події та хресну до-
рогу їх учасників хочу нагадати 
нинішньому поколінню. 

Наші люди побачили ще в 1939-
1941 роках, що принесла нам радян-
ська окупація, яка прийшла на зміну 
польській, відчули всі страхи більшо-
вицько-московського пекла, бо втрати-
ли за цей короткий період більше півто-
ра мільйона найбільш свідомих людей, 
серед яких були перші мученики УГКЦ. 

1 листопада 1944 року Князь УГКЦ 
Владика Андрей відійшов у вічність. 
Перед смертю прозвучали його про-
рочі слова: «Наша Церква буде зни-
щена, розгромлена більшовиками, 
але видержиться, не відступайте від 
віри, від Католицької Церкви. Тяжкий 
досвід, який впаде на нашу Церкву, є 
тимчасовий. Я бачу відродження на-
шої Церкви. Вона буде гарніша, велич-
ніша від давної, буде обнімати весь 
народ».

Вже 11 квітня 1945 року було за-
арештовано всіх греко-католицьких 
галицьких єпископів на чолі з Митро-
политом Йосипом Сліпим та близько 
сотні видатних священиків. 8 березня 
1946 року відбувся Львівський лжесо-
бор, який констатував ліквідацію УГКЦ 
в Галичині. 

Почала створюватись катакомбна 
УГКЦ, не припиняючи свою діяльність 
та зміцнюючи зв’язки з населенням. 
Нерідко священиків викликали в ра-
йон чи в область, затримували по 
кілька днів, умовляли, погрожували, 
часто били, а коли це все не давало 
результатів, арештовували чи вивози-
ли з сім’ями. 

В такій ситуації опинилася й сім’я 
о. Ореста Щуровського — мого батька. 
Його позиція була незмінною і її під-
тримувала наша мама — їмость Ма-
рія і нас шестеро дітей. Пам’ятаю — 
приїхав до нас голова Долинського 
райвиконкому, умовляв батька, а тоді 
звернувся до мами зі словами: «Ма-
тушка, скажіть своєму чоловікові, що 
вивеземо вас у Сибір і там пропадете 
з малими дітьми в тайзі». На це їмость 
заявила, що на все є воля Божа і ми 
на все готові. 

Священик відправляв у хаті, куди 
таємно приходили люди, ходив на за-
прошення парафіян, а також виїздив 
за межі села. Пам’ятаю, що їздив вночі 
до Долини хрестити дітей завідуючо-
го районним відділом освіти п. Та-
раса Яценовича, а також до інших 
радянських урядників, які більше до-
віряли підпільним священикам УГКЦ, 
ніж православним, що співпрацювали 
з органами. 

У той час я мав 20 років, закінчив 
Станіславіський учительський інсти-
тут і працював на кафедрі фізики. Ще 

навчаючись у гімназії, я жив у свя-
щеничій бурсі, якою керував великий 
організатор і патріот о. ректор Воло-
димир Микитюк. В бурсі релігійна, 
виховна і навчальна робота була по-
ставлена дуже високо, діяв підпіль-
ний гурток юнацтва ОУН, в якому ми 
брали участь. Зв’язки між колишніми 
членами юнацтва продовжувались 
і в радянський час. Однак органи КДБ 
нападали на слід, спочатку були аре-
штовані студенти теології, а потім 
і інші. Про мене заговорили на вченій 
раді інституту, про що мені таємно ска-
зав викладач Павло Михайлович Яц-
ків: «Як це він, син ворога народу, не 
комсомолець, а працює в інституті?». 
Мене звільнили з роботи з формулю-
ванням як політично небезпечного.

О 4-ій ранку 27 лютого 1950 р. роди-
ну Щуровських розбудив стук у двері 
та вікна. До хати ввірвались червоно-

погонники, офіцер зачитав вирок про 
виселення і дав годину на збір. Ми до 
виселення готувались і мали дещо 
спаковане. Якимось чудом довідались 
про це парафіяни, позбігались, і хоч їх 
не допускали, допомогли зібратись та 
завантажитись на автомашину, яка під 
голосний плач всіх присутніх повезла 
нас до райвідділу КДБ в Долині, де 
вже була репресована сім’я о. Івана 
Ганицького — парох с. Солукова. Обох 
священиків неодноразово викликали 
на допити, вмовляли і погрожували, 
а о. Івана били, бо він був в УГА і вою-
вав з більшовиками ще в часи Першої 
світової війни. Вони про це знали, та 
й о. Іван цього не приховував, а гово-
рив, що завжди був проти комунізму 
і безбожництва і таким залишиться. 
За кілька днів нас перевезли до пере-
сильного табору в Брошневі, де продо-
вжувались допити, які довели о.Івана 
Ганицького до мученицької смерті. 
Його тіло вивезли з табору, а сестри 
Пресвятої Родини забрали і захоро-
нили на цвинтарі Бабіївка в Долині. 
Подіб на доля спіткала й о. Григорія 
Зінька (1881-1951) — пароха с. Остри-
ні коло Тлумача, який похоронений по-
ряд з о. Іваном Ганицьким (1895-1950). 

У той час в таборі вже перебувало 
багато священиків з цілої області, а 27 
березня привезли отців Василіян з Го-
шева. Було також багато світських свя-
щеників — о.Михайло Ганушевський 
з родиною, о. Мирон Підлісецький з ро-
диною, о.Петраш з родиною, о. Євген 
Антонович, о. Йосиф Поберейко ЧНІ 
зі Львова. Ми жили в нелюдських умо-
вах, у нашій камері було 102 особи — 
багато дітей та стареньких людей, 
годували раз в день баландою з ка-

пусти з кукурудзянкою. Був Великий 
Піст і священики сповідали, готовили 
їх в далеку дорогу, а на Великдень 9 
квітня 1950 року майже в кожній камері 
відправлялась Св. Літургія. 

Уже в четвер, 13 квітня наш етап — 
приблизно 200 осіб завантажили до 
товарних вагонів і повезли до Львова, 
звідти — до станції Красне, де сфор-
мувався ешелон з пересильних пунк-
тів — Замарстинова, Брошнева, Коло-
миї, Бережан, Копичинець — всього 
близько 2500 осіб. У вагоні є 4 кричі — 
на них люди, під кричами мішки — 
наше майно. Кожного ранку та вечора 
заходять конвоїри, переганяють нас 
в один кінець вагону, по одному переві-
ряють, вагон закритий ззовні, на вікнах 
решітка та колючий дріт, посередині 
буржуйка і дрова, бочка з водою. Нас 
у вагоні — 27 чоловік — родини Щуров-
ських, Ягеловичів, Ясінчуків, Шербяків, 

Хромеїв, Чибривів. Час від часу дають 
відро окропу, їмо сухарі та інші запаси. 
29 квітня ми прибули на станцію Асіно 
Томської області, де в пересильному 
таборі були до 18 травня. 

1 травня ми підписались під до-
кументом, що волею трійки «Берія, 
Жуков, Ворошилов» ми прибули на ві-
чне спецпоселення в дану місцевість, 
але вона знаходилась ще за 500 км 
від Асіно в тайзі вверх по річці Чулим. 
В ешалоні були хворі, яких забрали 
до лікарні, по дорозі померло кілька 
чоловік. На річці Чулим пішла крига, 
вода піднялася, підігнали до табору 
пароплав «Комсомол Алтая», ми ра-
зом з нашими мішками помістились 
в трюмі, конвой зверху, давали нам 
сухий пайок, бо плили ми вверх по 
Чулиму ще майже тиждень. По дорозі 
скидали на берег по кілька вагонів лю-
дей (нас аж до самого кінця рахували 
вагонами). Наші вагони потрапили на-
самкінець, нас вивантажили на висо-
кому березі річки в глухій тайзі. Появи-
лись комендант та начальник майбут-
ньої будівельної дільниці, нам дали 6 
великих наметів, в яких розділили по 
одному вагону. В той день ми не пра-
цювали, впорядковували свої палатки 
та майно, наламали смереки на нари, 
а на другий день, 25 травня, раненько 
зібрали всіх, видали нам сокири, пили, 
поділили на бригади і погнали в тайгу. 
Про їжу мови не було — треба було 
заробити гроші й купити її. Почали бу-
дувати пекарню, а після роботи копати 
землянки, будувати свої хатки. Всі бо-
ялися скорої зими, а вона таки нас за-
стала в наметах і по метровому снігу 
на саму Покрову ми перебирались до 
недобудованих будинків, де не було 

ні вікон, ні дверей. Люди голодували, 
мерзли. Вже взимку ми звернулись 
до керівництва, щоб забезпечили нас 
харчами та теплим одягом. Почала 
працювати пекарня, магазин, і хоч ми 
заробляли копійки, та вже могли купи-
ти хліба й фуфайки. 

Зима того року була для нас незвич-
на: нескінченні сніговії, замети, мо-
роз — 60°С. Основна наша робота — 
це лісоповал і будівництво бараків, 
бо ще мають привезти невільників. Я 
працюю в тайзі на земляних роботах, 
копаю вічну мерзлоту під фундаменти 
бараків — це невдячна і найважча ро-
бота, мене не любить керівництво, бо 
запустив довгу бороду і маю годинник, 
по якому виводжу з тайги людей піс-
ля 8 годин важкої праці. Керівництво 
вимагає працювати 10 годин і я кажу, 
що то незаконно, ми ще будуємо свої 
хатини. Доходить справа до коменда-

тури, маю неприємності. 
Після смерті Сталіна все змінюєть-

ся, нас починають вважати людьми, 
але суворий режим продовжується ще 
кілька років. З 1956 року нас звільня-
ють з-під комендатури, скасовують ві-
чне спецпоселення і дають дозвіл на 
виїзд. Не всі повернулись, багато таки 
там залишились, правда, переїхали 
на більш перспективні місця праці. 
Багато працювали, щоб заробити гро-
ші на дорогу в Україну, але більшість 
таки відразу поїхали, хоч знали, що 
в Україні їх не чекають і будуть пере-
слідувати. 

Завдяки старим знайомствам і доб-
рим людям роботу і прописку я таки 
дістав в гірській частині Долинського 
району, а згодом – і в Долині, де пра-
цював 40 років. У мене в хаті була 
капличка підпільної УГКЦ, в якій від-
правляли о. М. Мулярчук, о. Р. Про-
ців ЧСВВ, о. Я. Лесів, о. В. Серемчук, 
о. В. Керницький та інші. Священики 
христили наших дітей, вінчали моло-
дих і хоронили наших батьків.

Прийшла пора Незалежності Украї-
ни, я очолив районний Конгрес Україн-
ської інтелігенції, працював у ветеран-
ських організаціях, брав участь в житті 
оновленої Української Держави. Атеїс-
тична більшовицька влада, яка своїм 
режимом і мілітарним потенціалом 
змітала все святе на своєму шляху, 
вважала, що здатна підкорити всі на-
роди, розтоптати віру, культуру, тися-
чолітні надбання. Але не так сталося. 

Мирон ЩУРОВСЬКИЙ.
Львів, 24 серпня 2004 р.

P.S. Бл. п. Мирон Щуровський 
8 травня 2006 р. відійшов у вічність.

««Наша Церква буде 
знищена, розгромлена 
більшовиками, але 
видержиться, не 
відступайте від віри, від 
Католицької Церкви. Тяжкий 
досвід, який впаде на нашу 
Церкву, є тимчасовий. Я 
бачу відродження нашої 
Церкви. Вона буде гарніша, 
величніша від давної, буде 
обнімати весь народ».  
 Андрей Шептицький

Трагічні сторінки історії

Спогади з моєї молодості 
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Цілими сім’ями калушани приїхали 
на Ясну Гору, щоб у такий спосіб склас-
ти подяку Матері Божій за усі ті ласки 
й щедроти, якими Вона усіх обдаро-
вує. У храмі Преображення Господ-
нього разом із «Матерями в молитві» 
молилися вервицю, яка є традиційною 
перед кожною Святою Літургією на па-
рафії святого Андрія Первозванного. 

Прочани взяли участь у Божествен-
ній Літургії, яку відслужили о. Тарас 
Цюпин і о. Микола Крушец, приступи-
ли до Святої Сповіді й Святого При-
частя, отримали апостольське благо-
словення, яке їм уділив о. Тарас. Усі 
спільно молилися до Гошівської ікони 
Божої Матері, щиросердечно дякуючи 
за все, що посилає нам. Молилися ка-
лушани за мир в Україні, за Божу опіку 
в побудові реабілітаційного центру для 
дітей і молоді з особливими потребами 
та церкви святого Андрія Первозван-
ного, наріжні камені якої були освячені 
Архієпископом і Митрополитом Івано-
Франківським Кир Володимиром Ві-
йтишиним минулоріч. Не оминули мо-
литвою і тих, хто будує церкву, а також 

жертводавців. Молилися й за здоров’я 
членів усіх християнських спільнот, які 
діють при храмі. А тут досить активно 
проводиться душпастирська робота 
з дітьми та молоддю, зокрема й з особ-
ливими потребами.

Повчальну проповідь до прочан ви-
голосив о. Тарас Цюпин, наголошуючи 
на важливості того, щоб із Воскресін-
ням Христовим у кожного з присутніх 
його «я» маліло, натомість у серцях 
зростав Господь у Божій ласці. Щоб 
ми по-новому відчували повноту зу-
стрічі з Богом у Царстві Небесному, 
коли прийде той час, — наголосив він. 

Учасники прощі мали можливість 
ближче познайомитися один з одним 

у неформальній обстановці, обідаю-
чи в монастирській трапезній. До речі, 
всім дуже сподобався смачний хліб, 
який випікають у монастирі. Парафіяни 
різного віку відчули неабияку духовну 
єдність, спільно виконуючи українські 
пісні. Поміж собою прочани говорили 
про те, що дуже важливо проводи-
ти такі поїздки для парафіян, бо тут є 
живе спілкування. Отець Микола Кру-
шец вважає, що варто ці парафіяльні 
прощі зробити традиційними. Тому за-
пропонував організовувати їх щороку 
в першу суботу травня. Парафіяни під-
тримали свого духовного наставника.

Дарія ОНИСЬКІВ.  
м. Калуш.

Після спільної молитви матері радо 
зустріли Архієпископа і Митрополита 
Івано-Франківського Володимира Війти-
шина. Митрополит очолив Архієрейську 
Святу Літургію разом з настоятелем 
базиліки Успіння Матері Божої в Пого-
ні о. Никодимом Гуралюком ЧСВВ, ду-
хівником спільноти «Матері в молитві» 
Івано-Франківської Єпархії о. Романом 
Пташником та іншими отцями. 

Під час проповіді Владика Воло-
димир подякував матерям 
за ревні молитви та щирим, 
зворушливим голосом доніс 
до кожної матері переконання 
в тому, що роль матері-жінки 
в історії церкви, у вихованні 
дитини, в сім’ї дуже важлива. 
Митрополит також зауважив, 
що на сторінках Святого Пись-
ма репутація жінки незапля-
мована. Серед жінок не було 
зрадниць, вбивць, тих, які зне-
славили чи образили Христа. 

«Великою є спільна молитва 
матерів перед Богом, адже ма-

теринська молитва оберігає дім, сім’ю, 
рідних і близьких, випрошує у Бога до-
брої долі для Батьківщини», — наголо-
сив Митрополит. Під час проповіді Вла-
дика розповів про важливу роль матері 
в сучасному суспільстві, зазначаючи, 
що молитва матері є безцінною. Вона 
має дуже велику силу, а особливо тоді, 
коли цю молитву промовляють матері 
спільно — тоді, за словами Владики, 
вона здатна робити чуда.

Митрополит Володимир також на-
голосив на тому, що Бог вклав у серце 
жінки материнську любов, яка жертов-
на, самовіддана, безкорисна і відкри-
та. Пречиста Діва подає нам приклад 
Божого материнства, до якого покли-
кані, яке маємо сповняти, плекати 
і гідно передати наступним поколін-
ням. Коли це покликання буде добре 
сформоване, тоді будуть і добрі плоди 
праці, а це духовно здорові діти, міцна 
Українська держава та Церква, до якої 
варто приходити разом зі своїми діточ-
ками, родиною, щоб подякувати і про-
сити у Господа Бога сили, у Воскрес-
лого Христа — поради й підтримки, а в 
Пречистої Діви Марії – покори та опіки.

Після Архієрейської Божественної 
Літургії були науки, Хресна Дорога, 
Молебень до Пресвятої Богородиці, 
свідчення матерів та нагородження 
грамотами координаторів спільнот, 

а отець Никодим Гуралюк вру-
чив свідоцтва прочанина. 

Віримо, що Пречиста Діва 
Марія — Цариця Покутського 
краю, вислухає нас, як добра 
і любляча мати, зцілить наші 
немочі та недуги, почує ревні 
та щирі молитви, наповнить 
серця любов’ю й милосердям, 
а наші добрі намірення будуть 
благословенні Пресвятою Бо-
городицею.
Спільнота «Матері в молитві» 
храму свв. Володимира і Ольги. 

м. Івано-Франківськ.

:
Греко-католицька громада церкви Вве-
дення в храм Пресвятої Богородиці 
с. Тисів Болехівського деканату щиро 
вітає з 60-річчям життєвого шляху та 
25-річчям священства свого пароха

о. Михайла ДУДАРА.
Дорогий наш отче! 
В знак великої пова-
ги до Вас, як духо-
вного наставника, 
дякуємо Вам і схи-
ляємо голови за 
Ваші труди, чуйне 
ставлення до вірних, 
мудрі поради, добре 

й щире серце. Зичимо Вам міцного 
здоров’я, щастя, миру, благополуччя. 
Хай Ваше служіння буде нагороджене 
на землі любов’ю, добром, людською 
пошаною, а на небі — вінцем вічної 
слави. Хай наші привітання додають 
життєвої наснаги в скарбничку Вашої 
щирої душі.

:
Церковний комітет, спільноти «Матері 
в молитві», «Ісуса і Марії» та всі пара-
фіяни храму св. Параскеви с. Тисме-
ничани Коломийської Єпархії вітають 
з днем народження та днем Ангела 

о. Юрія ГРИНЧУКА.
Дорогий отче, при-
йміть від нас низь-
кий уклін та визна-
ння глибокої поваги 
до Вас за жертовну 
працю, добрі й ро-
зумні поради, за по-
вчальні проповіді, 
які залишають гли-

бокий слід у наших серцях, а особливо 
в серцях нашої молоді. Хай Ваші уста 
ніколи не стомлюються проповідувати 
Божу науку на прощах та Святих Літур-
гіях. Бажаємо Вам міцного здоров’я, ро-
динного щастя, натхнення на подальше 
служіння Богові. Хай Всевишній зсилає 
на Вас і Вашу родину своє благосло-
вення, а Пресвята Богородиця опіку-
ється Вами на довгий вік, на многії літа!

Вітаємо!Вісті з парафій

Мирянські спільноти

* * *
Втрачене посвідчення дитини 

багатодітної сім’ї Яремчук Марії 
Василівни АТ 030269 від 23. 07. 
2012 р. вважати недійсним.

* * *
Втрачене посвідчення дитини 

багатодітної сім’ї Яремчук Васи-
ля Васильовича АТ 030268 від 
23.07.2012 р. вважати недійсним.

Вічная пам’ять!
Церковний комітет, братство, се-

стринство, спільнота «Матері в мо-
литві», Марійська дружина, церков-
ний хор та всі парафіяни церкви Возд-
виження Чесного Хреста с. Раковець 

Солотвинського деканату з глибоким 
сумом сповіщають про відхід до віч-
ності декана Солотвинського

о.-митр. Дмитра ГІРНЯКА
та висловлюють щирі співчуття ро-

дині покійного.

Нехай Всемилостивий Господь 
оселить його душу в місці світлому, 
місці спокою, з усіма Святими, де не-
має ніякої хвороби, смутку і зітхання. 

Вічна йому пам’ять! 

Виготовляю для церков:
Іконостаси, тетраподи (є гото-

вий), престоли, кивоти.
Також пропоную виготовлені 

в дереві хрести (для поцілування 
при вході до храму) та фігури Ма-
тері Божої — зі штучного мармуру.

Тел.: 050-844-86-32, п. Ігор.

З’їзд «Матерів у молитві»
У світлий тиждень Христового Воскресіння, 4 травня, в с. Погоня від-
бувся ХIІІ з’їзд спільноти «Матері в молитві». До Божої Матері — Ца-
риці Покуття з’їхалися тисячі матерів з різних куточків Івано-Фран-
ківська та області, щоб подякувати Пречистій Діві Марії за вислуха-
ні молитви, за отримані ласки та спільно помолитися до Погінської 
чудотворної ікони Божої Матері, щоб випросити миру для України, 
злагоди в родинах, любов, добро та милосердя між людьми.

Оголошення

У Світлу суботу майже дві сотні парафіян церкви святого Андрія Первозванного, що в Калуші, моли-
лися на Ясній Горі. Цього дня, незважаючи на дощову погоду, відбулася перша парафіяльна проща до 
Гошева. Її ініціював настоятель храму о. Микола Крушец. Серед прочан були парафіяни різного віку, 
молодь з особливими потребами парафіяльного «Карітасу», члени громадської організації «Українська 
молодь — Христові», парафіяльний хор. 

Перша парафіяльна проща до Гошева
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Фестивалі

Другого травня відкриття фестива-
лю благословив настоятель собору 
митр. прот. Юрій Новицький. Також 
у відкритті взяв участь міський голова 
п. Руслан Марцінків.

Третього травня захід відвідав Мі-
ністр культури України п. Євген Нищук. 
Охочих послухати хор «Київ» вияви-
лося чимало, так що головна святиня 
нашого міста була заповнена ледь не 
вщент. Муніципальний академічний 
камерний хор «Київ» — хор-легенда, 
знаний на цілий світ.

Суботній фестивальний день пода-
рував чимало емоцій як глядачам, так 
і учасникам, оскільки відбулася гран-
діозна прем’єра твору «Божественна 
Літургія» Якова Яциневича. 

«Складалося враження, що ми й 
справді на Службі Божій, бракувало 
хіба лише звичних рухів священика, 
бо ж тексти та виконання спонукали 
нас до молитви», — кажуть глядачі.

Одним із найзворушливіших мо-
ментів вечора стало виконання піс-
ні «Пливе кача» хоровою капелою 
«Орея» з м. Житомира.

Недільний день запам’ятався гран-
діозною прем’єрою «Божественної Лі-

тургії» Якова Яцине-
вича, яку одночасно 
виконували чотири 
колективи: муніци-
пальний академічний 
камерний хор «Київ», 
академічна хорова 
капела «Орея», муні-
ципальний камерний 
хор «Галицькі пере-
дзвони» та народний 
камерний хор «Во-
скресіння».

Вл. інф.

Дякуємо за підтримку
Редакція газети «Нова Зоря» вислов-
лює щиросердечну подяку своїм чи-
тачам, небайдужим християнам, які 
регулярно підтримують наш греко-ка-
толицький часопис, складаючи свої 
щирі пожертви на розвиток газети. 

Зокрема, п. О. ЩУРОВСЬКІЙ; Родині 
з с. Братківці Тисменицького д-ту, яка по-
бажала залишитись невідомою; п. Зоря-
ні КУЛЬЧИЦЬКІЙ з м. Івано-Франківська; 
п. Ользі САПЕЛЮК з м. Івано-Франківська.

Молимося за всіх наших доброчинців, бла-
гаючи у Всемогутнього Творця, щоб примно-
жив Вам сили й здоров’я та рясно наділив 
своїми ласками.

Свої пожертви на розвиток газети Ви 
можете надсилати на розрахунковий раху-
нок редакції (вказаний на 8-ій сторінці вни-
зу), а також завітавши особисто за адресою: 
м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, 5. 

Ласкаво просимо Вас: заохочуйте своїх 
рідних, сусідів, друзів та знайомих передпла-
тити часопис на II півріччя 2019 року.

Дякуємо всім, хто є друзями  
«Нової Зорі»!

«Катедральні дзвони»
З 2 по 5 травня цього року в Архікатедральному і Митрополичому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ 
м. Івано-Франківська проходив ІІ Все український Великодній фестиваль «Катедральні дзвони». 




