
Третій четвер травня — 
день вишиванки

Це свято-флешмоб, коли укра-
їнці в будній день одягають виши-
ванку на роботу, заняття чи вдо-
ма.

Це свято національної єдності, 
яке покликане зберегти спокон-
вічні народні традиції створення 
та носіння етнічного вишитого 
одягу, а також об’єднати українців. 
Основна мета заходу — це збере-
ження українських цінностей та їх 
популяризація серед молоді й на-
селення.

Приєднуйся до флешмобу — 
одягни вишиванку!

17 травня 1952 р.
у в'язничному шпиталі упокоївся 
в Бозі о. Іван Зятик, ЧНІ.
У Велику П'ятницю 1952 р. о. Іва-
на сильно катували. Його поховано 
в Тайшетському районі Іркутської 
області в могилі на озері Байкал 373. 
Святіший Отець Іван-Павло ІІ прого-
лосив Івана Зятика Блаженним.

18 травня 1920 р.
у Вадовіце (Польща) народився 
Святий Папа Іван-Павло ІІ (Кароль 
Войтила). 

18 травня
День боротьби за права кримсько-
татарського народу.
День пам'яті жертв геноциду крим-
ськотатарського народу.

18 травня 1979 р.
у Брюховицькому лісі під Львовом 
знайдено повішеним Володимира 
Івасюка. Офіційна версія — само-
губство — підлягала сумніву гро-
мадськості як 1979 року, так і тепер. 
Похорон Володимира Івасюка 22 
травня 1979 року у Львові перетво-
рився на масову акцію протесту про-
ти радянської влади.

21 травня 1969 р. 
50 років від дня народження Георгія 
Гонгадзе (1969-2000), українського 
політичного діяча, журналіста, Ге-
роя України.

21 травня 2013 р. 
У Коломиї упокоївся в Бозі єпис-
коп УГКЦ Коломийсько-Чернівець-
кої Єпархії Микола Сімкайло.

22 травня 1861 р.
на Чернечій горі у Каневі відбулося 
перепоховання Тараса Шевченка.

Богдан Ковалів: 
«Присутність «Лицарів 
Колумба» на парафії — це 
позитив»
Цими днями у Івано-Франківській Ака-
демії Івана Золотоустого відбулася 
Перша національна Конвенція «Ли-
царів Колумба» в Україні. Отож, має-
мо чергову приємну нагоду поспілку-
ватися з п. Богданом Ковалівим. 

«Тобі, Господи!»
10 травня цього року у малому залі Музею мис-
тецтв Прикарпаття м. Івано-Франківська від-
булося відкриття виставки Тамари Стефінин 
«Тобі, Господи!». Увазі глядача представлено 
ряд домашніх ікон-картин, вишитих бісером 
і кольоровими нитками.

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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«Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.  
Блаженні тихі, бо вони успадкують землю».  (Мт. 5, 3-4).

Цей тиждень в подіях

Свято перенесення мощів 
Чудотворця Миколая
9 (22) травня у церковних календарях відзнача-
ється як день перенесення мощей святого Ми-
колая чудотворця з Лікії до італійського міста. 
У народі Миколай чудотворець — один з най-
шанованіших святих. У Східній Церкві кожного 
четверга в повсякденній службі молимось про 
заступництво святих апостолів і чудотворця 
Миколая.

У неділю, 19 травня, відбудеться традиційна щорічна проща вірних і духовенства Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ до відпустового місця Зарваниця, що на Тернопільщині.

Зарваниця чекає на тебе!

Стор. 4

Стор. 6

Божественна Літургія розпочнеться об 11:00 годині і ста-
не кульмінаційним моментом прощі. Богослужіння очолить 
Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Кир Володи-
мир Війтишин у співслужінні чисельного духовенства.

Прочани, що прибудуть з усіх протопресвітеріатів Архіє-
пархії, матимуть змогу отримати повний відпуст, приступив-
ши до Святих Таїнств Покаяння та Євхаристії.

«Запрошуємо прочан з усього Прикарпаття взяти участь 
у спільному паломництві та молитві за наші сім'ї і роди-
ни, рік якої проголошений Всеукраїнською Радою Церков. 
Будемо також благати у Матері Божої благословення для 
усіх терплячих матерів, батьків і дітей України», — закли-
кав Мит рополит Володимир Війтишин.

Прес-служба Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

Стор. 5
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Декрети  
(№№ 246 — 252)

На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої 
і Нероздільної Тройці, Отця, і Сина, і Святого 

Духа. Амінь.
Божою милістю КИР ВОЛОДИМИР ВІЙТИШИН,
Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський

З огляду на заснування нових парафій в м. Івано-
Франківську та його околицях, враховуючи, що відбу-
вається будівництво нових храмів, для кращого ко-
ординування душпастирського служіння, заслухавши 
думку Пресвітерської ради (протокол засідання від 
7 травня 2019 р. Б.); керуючись кан. 276 §2 ККСЦ,

оцим скасовуємо Південно-Східний 
протопресвітеріат у м. Івано-Франківську

та засновуємо Південний протопресвітеріат  
м. Івано-Франківська Івано-Франківської 

Архієпархії УГКЦ
і постановляємо, що в дану округу входять 

такі парафії:
• Св. Ап. Луки по вул. Медична;
• Св. Вмч. Параскеви, с. Опришівці;
• Св. Архистратига Михаїла по вул. Сорохтея;
• Вознесіння Господнього по вул. Чорновола;
• Пресвятої Трійці по вул. Сухомлинського;
• Успіння Пресвятої Богородиці, с. Крихівці; 
• Всіх Святих, с. Крихівці (Калинова Слобода);
• Святих Кирила і Методія, с. Крихівці.

________________________

З огляду на заснування нових парафій в м. Івано-
Франківську та його околицях, враховуючи, що від-
бувається будівництво нових храмів, для кращого 
координування душпастирського служіння, беручи 

до уваги, що було скасовано Південно-Східний про-
топресвітеріат у м. Івано-Франківську, заслухавши 
думку Пресвітерської ради (протокол засідання від 
7 травня 2019 р. Б.); керуючись кан. 276 §2 ККСЦ,

засновуємо Східний протопресвітеріат  
м. Івано-Франківська Івано-Франківської 

Архієпархії УГКЦ
і постановляємо, що в дану округу входять 

такі парафії:
• Св. Вмч. Параскеви, с. Хриплин;
• Св. Муч. Микити, с. Микитинці;
• Св. Юрія Переможця, с.Угорники;
• Всіх Святих українського народу, с.Угорники (Рінь);
• Св. Івана Христителя по вул. Микитинецька;
• Царя Христа по вул. Незалежності (Майзлі);
• Св. Пророка Іллі по вул. Гаркуші;
• Св. Йосифа Обручника, вул. Вовчинецька (Гірка);
• Благовіщення Пресвятої Богородиці, с. Підлужжя.

_____________________________

Вих. № 260

Декрет
На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої 

і Нероздільної Тройці,
Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Божою милістю
КИР ВОЛОДИМИР ВІЙТИШИН

Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський

Пресвітеру Івану Стефураку.
Дня 12 листопада 2015 року Божого декретом 

№ 722 було засновано департамент суспільної кому-
нікації (медіа-центр) Івано-Франківської Архієпархії 
УГКЦ. Першим керівником цього центру було імено-
вано Владику Йосафата Мощича, який на той час по-
сідав уряд Протосинкела Архієпархії.

Беручи до уваги розвиток підрозділів департамен-
ту та для кращої координації їх діяльності було за-
тверджено та проголошено положення, яке окреслює 
завдання департаменту. 

З огляду на вакантність уряду Керівника департа-
менту через переїзд Владики Йосафата Мощича до 
служіння на уряд Єпископа Чернівецької Єпархії

ми, владою нам даною,
керуючись нормою канону 939 п. 1 ККСЦ,

іменуємо Тебе, всечесний отче Іване,
Керівником департаменту суспільної 

комунікації (медіа-центру) Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ терміном на п’ять років.
Вашим головним завданням є наглядати та коорди-

нувати діяльність усіх засобів комунікації Архієпархії, 
щоб їхня діяльність та публікування інформації були 
наповнені духом Христового Євангелія, відображали 
навчання Отця і Глави Церкви, висвітлювали служін-
ня духовенства, монашества, навчальних закладів та 
життя парафіяльних спільнот Архієпархії.

У Вашому служінні у цьому департаменті, все-
чесний отче, користуйтеся положеннями про медіа-
центр, а також приписами Інструкції про впорядку-
вання книговидання, затвердженої Синодом Єпис-
копів Києво-Галицького Верховного Архієпископства 
[Богословський Відділ Патріаршої Курії. Інструкція 
про впорядкування книговидання. — Київ, 2011]. 

Рівночасно заохочуємо Вас залучати до участі 
в праці даного департаменту кваліфікованих експер-
тів у галузі суспільної комунікації Церкви. 

Даний декрет набуває чинності наступного 
дня після опублікування його в архієпархіальній 

газеті «Нова Зоря».
Благословення Господнє на Вас!

† д-р Володимир Війтишин,
Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський

о. В. Федун, канцлер
Дано у престольному граді Івано-Франківську при архікатед-
ральному і митрополичому Соборі Воскресіння Христового  

9 травня 2019 р. Б., в день свщмч. Василія, єп. Амасійського.

Вих. № 263

Декрет
На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої 

і Нероздільної Тройці,
Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Божою милістю
КИР ВОЛОДИМИР ВІЙТИШИН

Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський

Дня 12 листопада 2015 року Божого декретом 
№ 722 було засновано департамент суспільної ко-
мунікації (медіа-центр) Івано-Франківської Архієпар-
хії УГКЦ.

Першим керівником цього центру було іменовано 
Владику Йосафата Мощича, який на той час посідав 
уряд Протосинкела Архієпархії.

З огляду на розвиток підрозділів департаменту та 
для кращої координації їх діяльності, 

ми, владою нам даною,
у відповідності до норми кан. 191 Кодексу Канонів 

Східних Церков
затверджуємо

Положення про Департамент суспільної 
комунікації (медіа-центр) 

Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ, 
а саме:

Загальні положення
1. Департамент суспільної комунікації (медіа-

центр) Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ (далі — 
медіа-центр) покликаний надавати інформаційну під-
тримку служіння Архієпископа і Митрополита Івано-
Франківського УГКЦ та всієї Івано-Франківської Архі-
єпархії УГКЦ в різних формах апостольської місії.

2. Медіа-центр є постійною дорадчою інституці-
єю Архієпископа і Митрополита Івано-Франківського 
в сфері комунікації.

3. Медіа-центр утворюється відповідним декре-
том Архієпископа і Митрополита Івано-Франківсько-
го (кан. 243 § 3 ККСЦ).

4. У своїй діяльності медіа-центр керується ККСЦ, 
канонами партикулярного права УГКЦ, рішеннями 
Синоду Єпископів УГКЦ, декретами та вказівками 
Архієпископа і Митрополита Івано-Франківського 
і цим положенням.

Завдання медіа-центру
5. Координація діяльності усіх засобів комунікації 

Архієпархії для фахового і в апостольському дусі ви-
конання своїх обов’язків, допомагаючи в міру своїх 
можливостей душпастирській праці Архієпархії.

6. Розробка стратегічних цілей комунікації Іва-
но-Франківської Архієпархії з метою формування, 
зміцнення, розвитку громадської думки згідно з при-
роднім правом та католицькими доктринами і наста-
новами.

7. Координація реалізації стратегічних цілей кому-
нікації Івано-Франківської Архієпархії правильно ви-
користовуючи доступні засоби.

8. Напрацювання комунікаційних моделей реагу-
вання на кризові ситуації і виклики.

9. Наглядати, щоб діяльність та оприлюднення 
інформації засобами комунікації Архієпархії були 
наповнені духом Христового Євангелія, відобра-
жали навчання Отця і Глави Церкви, Архієпископа 
і Митрополита Івано-Франківського, висвітлювали 
діяльність Архієпархії, зокрема духовенства, мона-
шества, навчальних закладів та життя наших пара-
фіяльних спільнот.

Члени медіа-центру та його керівництво
10. До медіа-центру входять усі підрозділи засо-

бів суспільної комунікації Івано-Франківської Архі-
єпархії.

11. Медіа-центр очолює священнослужитель, яко-
го іменує Архієпископ і Митрополит Івано-Франків-
ський, терміном на три роки, який може бути продо-
вжений.

12. Голови підрозділів засобів суспільної комуні-
кації Івано-Франківської Архієпархії з огляду на слу-
жіння, яке виконують, беруть участь у робочих за-
сіданнях медіа-центру.

13. Архієпископ і Митрополит може іменувати за-
ступника Керівника медіа-центру.

Організація та діяльність медіа-центру
14. Керівник управляє діяльністю медіа-центру, 

координує діяльність підрозділів, які до нього вхо-
дять, розробляє порядок денний засідань, представ-
ляє пропозиції Архієпископу і Митрополиту та звітує 
про його діяльність.

15. Основною формою роботи медіа-центру є 
координація діяльності усіх засобів комунікації Ар-
хієпархії, а також проведення засідань за участю го-
лів підрозділів засобів суспільної комунікації Івано-
Франківської Архієпархії в міру потреби.

16. Засідання медіа-центру веде Керівник або, 
якщо він через перешкоду не може взяти участі в за-
сіданні, — його заступник.

17. З метою планування своєї діяльності медіа-
центр може затверджувати піврічні, річні чи довго-
строкові плани своєї роботи та усіх засобів комуні-
кації Архієпархії.

18. У засіданнях медіа-центру на запрошення 
Керівника можуть брати участь експерти та голови 
структурних підрозділів курії Архієпархії.

19. Для технічного забезпечення роботи медіа-
центру Керівник іменує секретаря.

Прикінцеві положення
20. Зміни та доповнення до цього Положення за-

тверджує та проголошує Архієпископ і Митрополит 
Івано-Франківський УГКЦ.

І постановляємо,
що норми даного положення  

наберуть чинності наступного дня  
з моменту їх опублікування  

в Митрополичій газеті «Нова Зоря».
У Христі Господі

† д-р Володимир Війтишин,
Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський

о. В. Федун, канцлер

Дано у престольному граді Івано-Франківську
при архікатедральному і митрополичому Соборі 

Воскресіння Христового 9 травня 2019 р. Б.,
в день свщмч. Василія, єп. Амасійського.
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Декрет
На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої 

і Нероздільної Тройці,
Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Божою милістю
КИР ВОЛОДИМИР ВІЙТИШИН

Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський

Митрофорному протоієрею Борису Гобиру.
Дня 9 травня 2019 року Божого нами було засно-

вано Західний протопресвітеріат м. Івано-Франків-
ська Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

Тому ми, властю нам даною,
у відповідності до норм канону 277 Кодексу Кано-

нів Східних Церков
та канону 35§ 2 Канонів Партикулярного Права 

УГКЦ, який проголошує: «Протопресвітера єпархі-
альний єпископ іменує на три роки. 

Іменування можна повторювати…»,
іменуємо Тебе, всесвітліший отче Борисе,

протопресвітером Західного 
протопресвітеріату м. Івано-Франківська

Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ
на три роки.

Зобов’язуємо Тебе всі обов’язки священнослу-
жителя правильно і ревно виконувати та зразковим 
священичим життям і поведінкою бути прикладом 
для пресвітерів довіреного протопресвітеріату.

Митрофорному протоієрею Івану Репелі.
Дня 9 травня 2019 року Божого нами було засно-

вано Південний протопресвітеріат м. Івано-Франків-
ська Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

Тому ми, властю нам даною,
у відповідності до норм канону 277 Кодексу Кано-

нів Східних Церков

та канону 35§ 2 Канонів Партикулярного Права 
УГКЦ, який проголошує: «Протопресвітера єпархі-
альний єпископ іменує на три роки. 

Іменування можна повторювати…»,
іменуємо Тебе, всесвітліший отче Іване,

протопресвітером Південного 
протопресвітеріату м. Івано-Франківська

Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ
на три роки.

Зобов’язуємо Тебе всі обов’язки священнослу-
жителя правильно і ревно виконувати та зразковим 
священичим життям і поведінкою бути прикладом 
для пресвітерів довіреного протопресвітеріату.

Протоієрею Івану Яковлюку.
Дня 9 травня 2019 року Божого нами було засно-

вано Північний протопресвітеріат м. Івано-Франків-
ська Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

Тому ми, властю нам даною,
у відповідності до норм канону 277 Кодексу Кано-

нів Східних Церков
та канону 35§ 2 Канонів Партикулярного Права 

УГКЦ, який проголошує: «Протопресвітера єпархі-
альний єпископ іменує на три роки. 

Іменування можна повторювати…»,
іменуємо Тебе, всечесний отче Іване,

протопресвітером Північного 
протопресвітеріату м. Івано-Франківська

Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ
на три роки.

Зобов’язуємо Тебе всі обов’язки священнослу-
жителя правильно і ревно виконувати та зразковим 
священичим життям і поведінкою бути прикладом 
для пресвітерів довіреного протопресвітеріату.

Протоієрею Михайлу Сушку.
Дня 9 травня 2019 року Божого нами було засно-

вано Східний протопресвітеріат м. Івано-Франків-
ська Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

Тому ми, властю нам даною,
у відповідності до норм канону 277 Кодексу Кано-

нів Східних Церков

та канону 35§ 2 Канонів Партикулярного Права 
УГКЦ, який проголошує: «Протопресвітера єпархі-
альний єпископ іменує на три роки. 

Іменування можна повторювати…»,
іменуємо Тебе, всечесний отче Михайле,

протопресвітером Східного 
протопресвітеріату м. Івано-Франківська

Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ
на три роки.

Зобов’язуємо Тебе всі обов’язки священнослу-
жителя правильно і ревно виконувати та зразковим 
священичим життям і поведінкою бути прикладом 
для пресвітерів довіреного протопресвітеріату.

Протоієрею Петру Скрипнику.
Дня 9 травня 2019 року Божого нами було змінено 

Тисменицький протопресвітеріат Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ.

Тому ми, властю нам даною,
у відповідності до норм канону 277 Кодексу Кано-

нів Східних Церков
та канону 35 Канонів Партикулярного Права УГКЦ

іменуємо Тебе, всечесний отче Петре,
протопресвітером Тисменицького 

протопресвітеріату
Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ

на три роки.
Зобов’язуємо Тебе всі обов’язки священнослу-

жителя правильно і ревно виконувати та зразковим 
священичим життям і поведінкою бути прикладом 
для пресвітерів довіреного протопресвітеріату.

Даний декрет набуває чинності з 10 травня 
2019 р. Б.

Благословення Господнє на Вас!

† д-р Володимир Війтишин,
Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський

о. В. Федун, канцлер
Дано у престольному граді Івано-Франківську

при архікатедральному і митрополичому Соборі 
Воскресіння Христового 9 травня 2019 р. Б.,

в день свщмч. Василія, єп. Амасійського.

Для кращого координування душпастирського 
служіння було скасовано Південно-Східний прото-
пресвітеріат і засновано Східний та Південний про-
топресвітеріати у м. Івано-Франківську.

Враховуючи вищесказане, заслухавши думку Пре-
світерської ради (протокол засідання від 7 травня 
2019 р. Б.); керуючись кан. 276 §2 ККСЦ,

оцим змінюємо  
Тисменицький протопресвітеріат  

Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ 
та постановляємо, що в дану округу входять 

такі парафії:
1. Преподобної Параскеви, с. Братківці;
2. Покрови Пресвятої Богородиці, с. Клубівці;
3. Свщмч. Йосафата, с. Липівка;
4. Різдва Пресвятої Богородиці, с. Марківці;
5. Пресвятої Трійці, с. Нові Кривотули;
6. Різдва Христового, с. Підпечари;
7. Успення Матері Божої, с. Погоня (відпустове місце);
8. Св. Вмч. Юрія, с. Пшеничники;
9. Покрови Пресвятої Богородиці, с. Слобідка;
10. Св. Арх. Михаїла, с. Старі Кривотули;
11. Покрову Пресвятої Богородиці, с. Терновиця;
12. Св. Миколая, м. Тисмениця;
13. Св. Арх. Михаїла, м. Тисмениця;
14. Різдва Пресвятої Богородиці, м. Тисмениця;
15. Св. Арх. Михаїла, с. Хом’яківка;
16. Св. Миколая, с. Чорнолізці.

_______________________

З огляду на заснування нових парафій в м. Івано-
Франківську та його околицях, враховуючи, що від-
бувається будівництво нових храмів, для кращого ко-
ординування душпастирського служіння, заслухавши 
думку Пресвітерської ради (протокол засідання від 
7 травня 2019 р. Б.); керуючись кан. 276 §2 ККСЦ,

оцим скасовуємо Північно-Західний 
протопресвітеріат у м. Івано-Франківську

та засновуємо Північний протопресвітеріат  
м. Івано-Франківська Івано-Франківської 

Архієпархії УГКЦ
і постановляємо, що в дану округу входять 

такі парафії:
• Стрітеня ГНІХ по вул. Богдана Хмельницького;
• Святих Володимира і Ольги по вул. Вовчинецька;

• Богоявлення Господнього по вул. Вовчинецька;
• Св. Архистратига Михаїла, с. Вовчинець;
• Св. Ап. Юди-Тадея по вул. Стуса;
• Матері Божої Неустанної Помочі по вул. Івасюка.

________________________

З огляду на заснування нових парафій в м. Іва-
но-Франківську та його околицях, враховуючи, що 
відбувається будівництво нових храмів, для кращого 
координування душпастирського служіння, беручи 
до уваги, що було скасовано Північно-Західний про-
топресвітеріат у м. Івано-Франківську, заслухавши 
думку Пресвітерської ради (протокол засідання від 
7 травня 2019 р. Б.); керуючись кан. 276 §2 ККСЦ,

засновуємо Західний протопресвітеріат  
м. Івано-Франківська Івано-Франківської 

Архієпархії УГКЦ
і постановляємо, що в дану округу входять 

такі парафії:
• Св. Вмч. Дмитрія по вул. Н. Левицького (Пасічна);
• Благовіщення Пресвятої Богородиці по вул. Пасічна; 
• Св. Арх. Михаїла, с. Угринів;
• Св. Івана Хрестителя, с. Загвіздя; 
• Пресвятої Трійці, с. Клузів;
• Покрову Пресвятої Богородиці по вул. Княгинин.

_______________________

Для кращого координування душпастирського 
служіння було скасовано Північно-Західний прото-
пресвітеріат і засновано Західний та Північний про-
топресвітеріати у м. Івано-Франківську.

Враховуючи вищесказане, заслухавши думку Пре-
світерської ради (протокол засідання від 7 травня 
2019 р. Б.); керуючись кан. 276 §2 ККСЦ,
оцим змінюємо Лисецький протопресвітеріат  

Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ 
та постановляємо, що в дану округу входять 

такі парафії:
• Різдва Пресвятої Богородиці, с. Березівка;
• Св. Апп. Петра і Павла, с. Драгомирчани;
• Воздвиження Чесного Хреста, смт. Лисець;
• Св. Архистратига Михаїла, с. Майдан;
• Великомученика Дмитрія, с. Нова Гута;
• Св. Миколая, с. Павлівка;
• Христа Спаса, с. Павлівка;

• Вознесіння Господнього, с. Підлісся;
• Покрову Пресвятої Богородиці, с. Посіч;
• Покрови Божої Матері, с. Радча; 
• Собору Пресвятої Богородиці, с. Рибне; 
• Св. Миколая, с. Старий Лисець; 
• Собору Пресвятої Богородиці, с. Старий Лисець;
• Різдва Пресвятої Богородиці, с. Стебник;
• Успіння Пресвятої Богородиці, с. Ценжів;
• Св. Миколая, с. Черніїв;
• Благовіщення Пречистої Діви Марії, с. Чукалівка.

_______________________

Для кращого координування душпастирського 
служіння було скасовано Північно-Західний і Півден-
но-Східний протопресвітеріати та засновано Північ-
ний, Південний, Західний і Східний протопресвітері-
ати у м. Івано-Франківську.

Враховуючи вищесказане, заслухавши думку Пре-
світерської ради (протокол засідання від 7 травня 
2019 р. Б.); керуючись кан. 276 §2 ККСЦ,
оцим змінюємо Центральний протопресвітеріат  

м. Івано-Франківська Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ

та постановляємо, що в дану округу входять 
такі парафії:

Воскресіння Христового, м-н Шептицького (Архі-
катедральний і Митрополичий Собор);

• Різдва Пресвятої Богородиці по вул. Чорновола; 
• Різдва Христового по вул. Шевченка;
• Зіслання Святого Духа по вул. Коновальця; 
• Христа Чоловіколюбця і блаженних мучеників 

Григорія Хомишина, Симеона Лукача та Івана 
Слезюка по вул. Ленкавського;

• Св. Апп. Петра і Павла по вул. Набережна;
• Святих Кирила і Методія по вул. Галицька;
• Св. Юрія Побідоносця по вул. Василіянок.

Дані декрети набувають чинності  
з моменту проголошення.

Благословення Господнє на Вас!
† д-р Володимир Війтишин,

Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський
о. В. Федун, канцлер

Дано у престольному граді Івано-Франківську при Архікате-
дральному і Митрополичому Соборі Воскресіння Христового  
9 травня 2019 р. Б., в день свщмч. Василія, єп. Амасійського.
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Тамара — людина з обмеженими 
можливостями від дитинства. Працює 
над іконами від 2001 року. Домашня 
ікона — унікальний соціокультурний 
феномен України за глибиною витоків 
та фольклорно-християнським харак-
тером іконографії. За словами мист-
кині-аматора, вишивка допомогла їй 
позитивно думати про життя і про май-
бутнє. Перед творчим процесом Тама-
ра молиться та приступає до Святих 
Таїнств Сповіді і Причастя.

Значна частина виготовлених Тама-
рою ікон багаті ознаками 
та впливами малярства 
західних католицьких 
країн — Польщі, Італії, 
Іспанії: європейські ет-
нічні лики святих, яскра-
ві кольори одягу, світлі 
лики святих з легким 
рум'янцем на щоках, за-
хідноєвропейські корони 
на коронованих іконах 
Пресвятої Богородиці, 
променисті, зірчасті ба-
гатоколірні німби над го-
ловами святих (замість 
одноколірного золотис-
того круга — німба), на-
явність на одязі святих 
осіб численних прикрас, 
квітчастих орнаментів, 
блискучих складок шов-
ку і парчі (замість про-
стих рисочок-асистів, 
без означення пластич-
ності, світлотіні) тощо.

Усі ці нововведення 
приписувалися впливові 
на Україну західноєвро-
пейського католицького 
мистецтва, що трактувалося як чисто 
ілюстративне. Ренесансно-барокова 
стильова нота в малярстві доповне-
на поетичними назвами Богородичних 
ікон, які виходять за рамки тих семи 
назв, які сформувалися на православ-
ному Сході — в основному у Візан-
тії, — і з цими назвами перейшли на 
Русь-Україну при її Хрещенні 988 року: 
Оранта, Одигітрія, Знамення, Єлеуса, 
Галактотрофуса та ін. В Україні сам 
народ дав Богородичним іконам низку 
поетичних назв, проти яких Церква не 
заперечувала. Тож за цими назвами 
народ більше знає про ікони Богоро-
диці. Поетичних назв ікон багато, і по-
ходять вони з різних українських зе-
мель: Неустанна Поміч, Свята Земля, 
Невичерпне Джерело, Свята Родина, 
Благодатне Небо, Благоуханний Квіт, 
Нев’януча Квітка, Віднайдення Заги-
блих, Усіх Скорботних Радість, Нео-
палима Купина, Несподівана Радість, 
Прибавлення Розуму, Поглянь на По-
кору, Солодке Цілування, Премудрість 
Божа, Рятівниця Потопаючих, Запору-
ка Грішників, Троєручиця, Утішитель-
ка Скорботних, Заспокій мої Печалі та 
ряд інших.

Тамара Стефінин створила власні 
поетичні назви ікон. Всупереч церков-
ним настановам про те, що матеріал, 
на якому зображають святих, може 
бути різний, бо поклін віддається не 
матеріалам, образам, схильні до вига-

док і фантазій люди вирішили «кано-
нізувати» і матеріали, з яких творять-
ся ікони. Тож у число «неканонічних» 
потрапили і вишивані ікони мисткині 
з Прикарпаття. Єретичний характер 
цих вигадок спростовується не тільки 
постановами Трульського 692 р. і Сьо-
мого Вселенського 787 р. соборів, але 
й практикою ранньої Церкви Хрис-
тової, коли на Літургії на перегород-
ку між вівтарем і храмом вивішували 
пелени з вишиваними образами Ісуса 
Христа, Богородиці, Івана Хрестителя.

Саме вихідці із Західної України 
понесли традицію вишиваної ікони 
в Наддніпрянщину, на Схід, Північ 
і Південь України. Церковна влада, не 
заперечуючи побутування вишиваної 
бісером ікони як такої, все ж обережно 
ставиться до її введення в церковний 
інтер'єр, особливо в іконостаси, які за-
вжди на виду у віруючих, які звикли 
сприймати лише мальовані ікони, або 
зрідка — мозаїчні.

Нову традицію вишиваної ікони 
відродив греко-католицький свяще-
ник, удостоєний двох докторських 
ступенів — історії та теології — Дми-
тро Блажейовський (1910-2011). Про-
живши 101 рік, він останні 40 років 
життя, вже після виходу на пенсію, 
повністю присвятив вишиванню ікон 
і навчанню майстерності сакрального 
шиття в Україні та західній українській 
діаспорі, переважно в Італії, спеціаль-
но — в Римі. Він розпочав свою іконо-
творчість, коли йому вже виповнилося 
63 роки життя, але встиг багато.

Вишивані ікони Тамари Стефінин 
вирізняються особливим ліризмом, 
поетичною наснагою. Богородичні 
ікони є благодатним, найбільш влас-
тивим образом для втілення лірично-
поетичних почуттів автора. Але й усі 
інші ікони, вишиті мисткинею, сповнені 
християнської любові, спонуки до по-
каяння, прощення. Тамара Богданівна 
дотримується різних методик праці. 

Вона вишукує давні ікони, на-
мальовані у стилях бароко й 
класицизму, починає обши-
вати їх бісером, щоб кольори 
малярської частини гармонію-
вали з кольорами обшивання. 
Через тяжку хворобу, Тамара 
Стефінин сама не малює об-
лич і рук святих, але графічно 
намічає одяг та всю іншу зо-
внішню атрибутику й по ній 
починає шити бісером. По-
різному трактується мисте-
цтвознавцями цього кола тло 
ікон. Наприклад, у Дмитра 
Блажейовського воно завжди щільно 
зашите акриловими нитками різних 
відтінків жовтого кольору. Тло у нього 
все у хрестиках, нашитих темнішими 
нитками, не завжди жовтими, часом 
світло-коричневими або світло-бру-
натними.

Варто зазначити, що у вишива-
ній іконі, вельми поширеній сьогодні 
в Україні, з’єдналися класична іконо-
творчість і народне декоративно-при-
кладне мистецтво. Багато хто з виши-
вальників ікони набув досвіду у виго-
товленні священичого й ієрархічного 
облачення: фелонів, сакосів, митр для 
богослужіння та ін.

Отже, цю техніку іконовиробництва, 
яку використовує Тамара Стефінин, 
слід вважати цілком канонічною. Ікона 
на Сході, поряд з малярством і моза-
їкою, теж робилася з тканих матеріа-
лів. Варто пригадати про передвівтар-
ні перегородки, які існували в ранніх 
християнських храмах. Там під час 
богослужінь виставлялися тільки дві 
або три ікони — Господа Ісуса Хрис-
та, Богородиці, рідше — пророка Івана 
Христителя. І ці ікони були на ткани-
нах — гаптовані, або вишивані. Архео-
логічні й писемні джерела свідчать, що 
саме такі ікони були на портику, тобто 
на попереднику іконостасу, в Софії 

Константинопольській, збудованій 
у 532-537 роках. Творчість Стефінин 
Т.Б. віддзеркалює глибинні традиції 
та зв’язки з історичним минулим При-
карпаття. Запропоновані на виставці 
твори вирізняються багатим образним 
змістом, своєрідністю втілених в них 
естетичних поглядів. Ікони відобра-
жають національну свідомість автора. 
У творчих доробках Тамари відчутні 
соціальні та психологічні настрої, ра-
дість і драматизм водночас. Яскравий 
колорит, довільне трактування культо-
вих канонів та безпосередньо-весел-
ковий настрій хатніх образів, зробле-
них Тамарою Стефінин, — це відобра-
ження народного менталітету і важли-
вої сакральної домінанти у її житті.

Твори, представлені на вистав-
ці у Музеї мистецтв Прикарпаття, 
можна придбати за помірною ціною 
для допомоги у лікуванні. Цим са-
мим зробивши діло милосердя для 
автора прекрасних вишитих хатніх 
ікон.

Віталій КОЗІНЧУК,
доктор філософії, член Національної 

спілки художників України, доцент 
кафедри «богослов’я» Івано-Фран-

ківської Академії Івана Золотоустого, 
провідний науковий співробітник 
Музею мистецтв Прикарпаття.

Молитва за недужих

Господи наш, Ісусе Христе! 
Коли Ти ще жив на землі, до 
Тебе люди приносили хво-

рих, а часто й самі вони приходи-
ли до Тебе цілими громадами, і Ти 
немічних підводив на ноги, про-
кажених очищав, сліпим повертав 
зір, німим — мову, глухим — слух, 

і всім тяжко хворим давав здоров’я 
душі та тіла. 

Поглянь, Господи, у своєму ми-
лосерді на мене, хворого Твого 
слугу (хвору Твою слугиню) (ім’я), 
і, якщо така Твоя свята воля, по-
верни мені (йому, їй) здоров’я. 
Однак якщо здоров’я тіла могло б 
бути загрозою для спасіння моєї 
(його, її) душі, а ця недуга є доро-
гою, яка приведе мене (його, її) до 
Тебе, тоді благодаттю своєю допо-
можи мені (йому, їй) з відданістю 
Твоїй святій волі, терпеливо, без 
скарг і нарікань, переносити цю не-
дугу. Нехай це страждання зараху-
ється мені (йому, їй) на відпущення 
й спокутування всіх моїх (його, її) 
провин та заслугою на вічне жит-
тя. І моїм (його, її) життям, і моєю 
(його, її) смертю хай буде прослав-
лене Ім’я Пресвятої Трійці, Отця, 
і Сина, і Святого Духа, на віки вічні. 
Амінь.

Виставки

19 травня — День хворого в УГКЦ

«Тобі, Господи!»
10 травня цього року у малому залі Музею мистецтв Прикарпаття м. Івано-Франків-10 травня цього року у малому залі Музею мистецтв Прикарпаття м. Івано-Франків-
ська відбулося відкриття виставки Тамари Стефінин «Тобі, Господи!». Увазі глядача ська відбулося відкриття виставки Тамари Стефінин «Тобі, Господи!». Увазі глядача 
представлено ряд домашніх ікон-картин, вишитих бісером і кольоровими нитками.представлено ряд домашніх ікон-картин, вишитих бісером і кольоровими нитками.
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— Пане Богдане, щиро Вам дякую, 
що знайшли час на розмову. Думаю, 
що велика частина наших читачів 
уже добре знайома з Вами. Проте, 
минув уже рік від останнього нашо-
го інтерв’ю… За цей час дещо зріс 
тираж нашої «Нової Зорі». Крім того, 
як Вам відомо, в Івано-Франківську 
відбулось дві сесії Митрополичого 
Синоду. На першій із них, у жовтні 
2018 року, прозвучав заклик нашого 
Митрополита Володимира до духо-
венства розвивати на парафіях чоло-
вічі спільноти. За приклад була взя-
та спільнота «Лицарі Колумба». Тому 
попрошу Вас ще раз коротко розпові-
сти про очолювану Вами спільноту. 

— «Лицарі Колумба» — це мирян-
ська організація, яка об’єднує чоло-
віків-католиків у всьому світі. Заро-
дилась вона 137 років тому в США. 
Заснував її молодий католицький свя-
щеник Майкл Джозеф Мак-Ґівні, який, 
на жаль, прожив дуже мало. Тодішня 
ситуація була такою, що католики на 
той час не були у «фаворі». Католиків 
вважали не патріотичними людьми, 
а навпаки. Панівною конфесією в Аме-
риці були протестанти. Католиків тоді 
переслідували. В кінці ХІХ століття 
умови праці були важкі, чоловіки гину-
ли на виробництвах, залишались вдо-
ви, сироти. Американський священик 
об’єднав чоловіків, щоб надавати до-
помогу потребуючим, щоб захищати 
родини і Церкву. За кілька років органі-
зація дуже розрослась. 

— Отже, ідея така — християнські 
лицарі. Чому все-таки Колумба?

— У радянські часи ми вивчали, що 
Колумб відкрив новий континент. Але 
найважливіше, що він був католиком, 
і саме він приніс християнську віру на 
нові землі. Назва «Лицарі Колумба» 
була обрана не випадково, таким чином 
отець Мак-Ґівні м'яко докоряв англо-
саксонським протестантським лідерам, 
які ізолювалися від католицької спільно-
ти. Посиланням на Христофора Колум-
ба він хотів показати, що католики не 
тільки є повноправними членами аме-
риканського суспільства, а й долучи-
лись до його заснування. За ці 137 років 
діяльність спільноти не припинилась, а, 
навпаки, поширилась на 14 країн світу 
на трьох континентах. Святий Іван-Пав-
ло ІІ дуже шанував цю спільноту і свого 
часу запросив їх до Польщі. Так 2006-го 
року ця організація з’явилась у Поль-
щі. А 2005 року на Найвищій Конвенції 
в Чикаго очільник нашої Церкви світлої 
пам’яті Любомир Гузар, бачачи, наскіль-
ки важливо залучати чоловіків до пара-
фіяльного життя, запропонував їм роз-
почати свою діяльність в Україні. У 2012 
році першими «Лицарями Колумба» 
стали Блаженніший Святослав Шевчук 
та Мечислав Мокшицький (Архиєпископ 
Львівський РКЦ). 

Промоцію спільноти робили кана-
дійські та американські українці з на-
ших парафій, вони приїздили, давали 
матеріали конференцій. У травні 2013 
року були прийняті в спільноту пер-
ші 39 чоловіків у Києві та 32 чоловіки 
у Львові. Новостворена спільнота чо-
ловіків в Україні активно працювала 
в шпиталі, який працював під час ре-
волюції Гідності в патріаршому соборі, 
в каплиці на Майдані та допомагала 
родинам, які постраждали у війні. Це 
був дуже позитивний досвід.

— Скільки всіх чоловіків налі-
чує спільнота «Лицарів Колумба» 
в Україні? 

— 1320 чоловіків, які об’єднані у 29 
радах. Цифра дуже динамічна і постій-
но змінюється в зростаючому порядку.

— Кого більше: римо-католиків чи 
греко-католиків?

— 17 рад греко-католицьких і 12 рад 
римо-католицьких. Серед духовенства 
це єпископи: Блаженніший Святослав 
Шевчук, Йосиф Мілян, Володимир Ві-
йтишин, Михайло Бубній, Йосафат Мо-
щич, Дмитро Григорак і 115 священиків 
та семінаристів. Кожна рада має керів-
ника, який має статус «Великий лицар». 

Слід відзначити, що у серпні мину-
лого року Президент України Петро 
Порошенко надіслав лист-вітання до 
делегатів 136-ї Конвенції «Лицарів Ко-
лумба», яка проходила у Балтиморі 
(США). Чому вітав президент? Тому що 
«Лицарі Колумба» стали рівноправни-
ми представниками так би мовити на-
родної дипломатії, доносячи правду 
про Україну на міжнародній арені. Крім 
того, вперше на цю конвенцію приїхав 
Блаженніший Святослав Шевчук. Укра-
їнські «Лицарі Колумба» представили 
там свою велику діяльність. 

— А тепер з минулого давайте пе-
рейдемо до теперішнього. То що ж 
відбулось цими дня в Івано-Фран-
ківську?

— З 10 по 12 травня в Івано-Фран-
ківську проходила Перша Конвенція 
«Лицарів Колумба» в Україні. Це була 

надзвичайно важлива історична подія. 
В Івано-Франківську під час конвенції 
постав національний провід, новообра-
ний делегат, яким вибрали мене. На по-
чатку зустрічі канцлер Курії Верховного 
Архієпископа УГКЦ о. Микола Сулима  
зачитав привітання від Блаженнішо-
го Святослава до учасників конвенції, 
а канцлер Курії Івано-Франківської Ар-
хієпархії УГКЦ о. Віталій Федун, в свою 
чергу, зачитав вітання від Архієписко-
па і Митрополита Івано-Франківського 
Володимира Війтишина. Я сподіваюсь, 

що буде і сота конвенція. Присутні 
представники з Найвищої Ради, яка 
знаходиться в США, поставили най-
вищу оцінку підготовці та проведенню 
нашої першої історичної Конвенції, від-
значили той правдивий лицарський дух 
серед українських лицарів братерства 
та єдності. 

— Українські «Лицарі Колумба», 
з одного боку, займаються благо-
дійністю в Україні, а з іншого — свід-
чать про Україну, її ситуацію та роль 
у світі…

— Так, під час виступу я згадав Ми-
трополита Андрея Шептицького, ми ді-
ємо за його гаслом: «Великого бажай-
те». Наприклад, американські Лицарі 
допомогли українським переселенцям 
продуктами харчування на суму 400 
тисяч доларів. Спільно з «Карітасом» 
в Івано-Франківську ми видали цю до-
помогу. Навіть філіппінці мене запи-
тували, чим вони можуть допомогти 
Україні. Українські Лицарі приїжджають 
на з’їзд, де збираються чоловіки з усьо-
го світу. 

— Які є обов’язки в «Лицарів Ко-
лумба» в Україні? Що Ви можете за-
пропонувати нашим читачам, чоло-
вікам? Чому їм варто вступати в цю 
спільноту?

— Лицарем може стати чоловік, 
старший 18 років. Він має бути прак-
тикуючим католиком. Парох його може 
рекомендувати, як активного миря-
нина. В нас є розроблена програма 
– «Віра через дію». Вона має 4 на-

прямки: віра, родина, громада, життя 
(захист природнього життя від зачаття 
до смерті). Щороку ми беремо участь 
у прощах. Щороку ми відвідуємо інші 
святі місця. Були у Гошеві, Зарваниці, 
римо-католицьких санктуаріях.

— Так, під час різних прощ ми ма-
ємо можливість бачити чоловіків 
у біло-жовтих стрічках, які або не-
суть фани, або виконують ряд інших 
служінь.

— Так, Ви вірно зауважили, це члени 
наших спільнот. Вони зодягнуті у стріч-
ку, яка відображає барви Папського 
прапора. Як зазначалося, «Лицарі Ко-
лумба» під Папським стягом спрямо-
вують свою діяльність на благодійність 
щодо потребуючих, єдність католиків 
навколо Церкви для захисту християн-
ських цінностей, особливо щодо роди-
ни та захисту життя, плекання братер-
ства між лицарями та патріотизм.

— Бути лицарем — це честь та 
відповідальність. Говорячи під час 
Конвенції про Ваші благодійні про-
екти, Ви згадували слова св. Івана 
Золотоустого: «Дай хліб і візьми 
рай». Які благодійні проекти україн-
ським «Лицарям Колумба» вже вда-
лося реалізувати?

— За минулий рік ми вклали 1,7 міль-
йона гривень у благодійні проекти, а ще 
мали 32 тисячі волонтерських годин 
власної благодійної праці. Наша ді-
яльність по всій Україні — це опіка 
над пораненими воїнами, над сиро-
тинцями, колоніями для неповнолітніх, 
спілкування з неповносправними. До-
помагаємо стипендіями семінаристам. 
Займаємося збором коштів для важко-
хворих. Наприклад, у Мелітополі наша 
рада організовує для дітей з соціально 
незахищених сімей літні табори. Є про-
грама «Їжа для сімей». Завжди є люди, 
які потребують допомоги. Багато справ 
ми робимо спільно з родинами. Де хто 
з дружин лицарів жартома називає 
себе «лицарихи». Ми також упорядко-
вуємо наші храми та церковні подвір’я. 

— Як змінилось Ваше життя піс-
ля знайомства та вступу в організа-
цію?

— Коли мені запропонували очоли-
ти цю організацію і Блаженніший, і наш 
Митрополит, я не зміг відмовити. Для 
мене це залучення чоловіків. Так, ніби 
я беру за руку чоловіка, який стоїть 
вкінці храму, і веду його на середину. 
Це служіння для Церкви. В кожній раді 
є капелан, це або парох, або сотрудник, 
які забезпечують духовний супровід. 

А для мене особисто — це море но-
вих друзів по всій Україні та й у світі, де 
є наші ради. Коли ми зустрічаємось, то 
відчуваємо дух братерства. 

— Що потрібно знати парохам, які 
хочуть створити цю спільноту на 
своїх парафіях?

— Присутність «Лицарів Колумба» 
на парафії — це позитив. Від госпо-
дарських справ до реколекцій — тісна 
співпраця. На Літургії в одному з місь-
ких храмів, де я був, було 25 жінок 
і лише 5 чоловіків. Чоловіків потрібно 
підтримувати, мотивувати. У нас є сайт 
(https://lytsarikolumba.com), де є вся ін-
формація, є також сторінка у Фейсбуці. 
Ми спочатку приїжджаємо на парафії, 
робимо презентації, відповідаємо на 
питання. Потім створюємо раду або 
приїздимо ще раз. Кілька місяців тому 
нас запросив Владика Михаїл Бубній 
до Одеси. Я побував у нього на трьох 
Літургіях, після того було 40 бажаючих 
вступити у спільноту. Тому радо відгук-
немося на запрошення кожного пароха.

Спілкувався о. Іван СТЕФУРАК.

Наші інтерв’ю

«Нова Зоря» вже неодноразово висвітлювала матеріали про католицьку чо-
ловічу організацію «Лицарі Колумба». Зокрема, рік тому у гостях у нашої ре-
дакції з цікавим інтерв’ю побували територіальний делегат в Україні «Лица-
рів Колумба» Богдан Ковалів і регіональний делегат (Івано-Франківськ) Ми-
рослав Мазур. Цими днями у Івано-Франківській Академії Івана Золотоустого 
відбулася Перша національна Конвенція «Лицарів Колумба» в Україні. Отож, 
маємо чергову приємну нагоду поспілкуватися з п.Богданом Ковалівим.

Богдан Ковалів: 
«Присутність «Лицарів Колумба» 
на парафії — це позитив»
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Миколай народився близько 270 
року в місті Патарі, в Лікії, південно-за-
хідній області Малої Азії. Батьки свято-
го Миколая належали до одного з най-
відоміших та найбагатших лікійських 
родів. Довгі роки в них не було дітей. 
Миколай був їхнім єдиним, вимоленим 
сином. Батьки дбайливо виховува-
ли свого сина в християнському дусі, 
а дядько Миколая, який був єпископом 
патарським, дбав про його освіту.

З юних літ Миколай відзначався 
глибокою побожністю, піклувався про 
вбогих та нужденних і, згідно з рішен-
ням своїх благочестивих батьків, ви-
брав духовний сан. Близько 300 р. 
в Мірі вибухла велика епідемія. Мико-
лай, незважаючи на небезпеку, допо-
магав хворим, утішав їх. Під час цієї 
епідемії померли його батьки. Мико-
лай успадкував велике багатство, яке 
роздав бідним і нужденним. Не чекав, 
щоб у нього просили допомоги, а сам 
шукав бідних, щоб їм допомогти. Піс-
ля смерті єпископа міста Міри, голов-
ного міста Лікії (зараз м. Демре в Ту-
реччині), він був обраний єпископом 
цього міста. У цьому високому сані 
святий Миколай не тільки не змінив 
своєї милосердної поведінки, а навпа-
ки, його доброчесність ще більше за-
сяяла. Кожного року 1 вересня святий 
владика Миколай збирав духовенство 
на собор, радився про потреби наро-
ду, наказуючи піклуватися про бідних. 
Сам владика жив дуже скромно, ревно 
працював над спасінням своєї пастви, 
з любов’ю допомагав у біді й смутку.

Святий Миколай брав активну 
участь в І Соборі в Нікеї (325 р.), під 
час якого було встановлено догмат 
про Святу Трійцю та засуджено по-
милки Арія, котрий заперечував Боже-
ственну природу Ісуса Христа.

Святий Миколай помер 6 грудня 
близько 345-352 рр. у м. Міра. Тіло 
його було покладене з великою поша-
ною в церкві міста Міри, де спочивало 
до 1087 року. 

9 травня 1087 р. мощі святителя 
Миколи урочисто перенесли до церк-
ви святого Стефана, що знаходилася 
недалеко від моря. 1 жовтня 1088 р. 
на запрошення архієпископа Іллі папа 
Римський Урбан II вклав мощі свято-
го в срібну раку. Через рік їх перене-
сли до церкви, що була побудована на 
честь святителя Миколи. Тоді ж Папа 
Урбан призначив перше святкування 
в Барі перенесення мощей на 9 трав-
ня 1090 р. А вже в 1092 р. це свято 
появляється в Русі-Україні.

Дослідження мощей 
святого в ХХ столітті

Якщо візьмемо сучасність, то тепер 
науковці на основі археологічних та 
анатомо-антропологічних досліджень, 
зробили реальний вигляд святителя 
Миколая Мирлікійського: його зріст, 
комплекцію і навіть риси обличчя, 
а також визначили хвороби, якими 
страждав чудотворець. Професор 
анатомії місцевого університету Луїджі 
Мартіно у 1953-1957 рр. провів дослі-
дження святих мощей Миколая у місті 
Барі, відкривши гробницю з дозволу 
Церкви. Професор провів реконструк-
цію зовнішнього вигляду святого по 
черепу, а також дослідив захворюван-
ня, які були у нього.

Хребет і кістки грудної клітини свід-
чать про муки, які переніс святитель 
Микола у в’язниці — його катували на 
дибі. Радіологічне дослідження чере-
па показало велике внутрішнє кісткове 
ущільнення черепної коробки. Проф. 
Мартіно вважає, що ці зміни викликані 
довгим багаторічним впливом тюрем-
ного холоду і вогкості (святий провів 
у в’язниці близько двадцяти років). 
Проф. Луїджі Мартіно в результаті ви-
вчення останків встановив, що лик, 
зображуваний на іконах, повністю від-
повідає зовнішньому вигляду похова-
ної в гробниці людини: «За будовою 
черепа і скелета святитель належав 
до білої європеоїдної середземно-
морської раси, для якої характерні 
середньовисокі зростання і смаглява 
шкіра. З високим чолом, з носом, ви-
ступаючими вилицями і підборіддям, 
скелетом середньої міцності». У XXI 
ст. виміри і фотографії Мартіно послу-
жили іншим вченим, вже з Ліверпуль-
ського університету, щоб створити 
якісну 3-D модель зображення. Ось як 
виглядає остання версія виду святого 
в анфас, яке створили британські вче-
ні в 2014 р.

Згідно з проведеними лаборатор-
ними дослідженнями, вчені припус-
кають, що святий не споживав м’яса, 
а харчувався виключно продуктами 
рослинного походження.

Мироточення мощей
Одним із чудес святого Миколая піс-

ля смерті є виділення мощами так зва-
ної святої манни (як її називають іта-
лійці — Santa Manna), чи, більш звично 
для нас, миро. Про мироточення в Ми-
рах збереглися численні документальні 
свідчення, які базуються на описах біо-
графії та панегіриках. Також відомо, що 
коли барійські моряки викрадали мощі 
святого, то весь саркофаг був наповне-
ний манною. Тіло буквально «плавало» 
у ній. У Барі явище мироточення остан-
ків не припиняється й до нині.

Скептики заперечують явище ми-
роточення мощей, пояснюючи усе 
низьким розташуванням крипти в при-
портовому місті. На їхню думку, це не 
миро, а звичайнісінька вода (конден-
сат). Натомість у прихильників миро-
точення є один «залізний» аргумент. 
Коли кістки у 1953 р. були вийняті для 
досліджень, то вони і далі продовжу-
вали мироточити, чи, як казали, «по-
тіти», і то настільки інтенсивно, що 
лляна тканина, якою були обгорнені 
мощі, була мокрою. Нині цю матерію 
теж зберігають як цінну реліквію.

Урочистості з нагоди свята 
в м. Барі

Незважаючи на те, що в місті Барі 
є катедральний собор святого Сабіна 
архиєпархії Барі — Бітонто, папська 
базиліка святого Миколая і свято пе-
ренесення його мощей займають цен-
тральне місце в святкуванні місцевої 
громади. Кожного року ввечері 8 трав-
ня відбувається процесія, в часі якої 
статую святого привозять кораблем до 
причалу, звідки урочисто переносять 
на площу міста, нагадуючи про події 

1087 року. А ввечері 9 травня в бази-
ліці після торжественної Служби свя-
щеники на чолі з архієпископом Барі 
сходять до ґроти, де ректор базиліки 
через отвір, котрий є наверху гробниці 
святителя, за допомогою оригінально-
го пристрою, що нагадує насос, вика-
чує невелику кількість манни в спеці-
альну колбу, після чого єпископ бла-

гословляє цим миром усіх присутніх. 
Вірні, котрі знаходяться в храмі, весь 
цей процес можуть бачити в трансля-
ції на великий екран. А після цього 
всі присутні в храмі можуть підійти до 
священиків і отримати благословення, 
вшанувавши цінну реліквію.

Екуменічне порозуміння — 
ще одне чудо святого

Святий Миколай відіграє важливу 
роль в міжрелігійних відносинах, бо 
він є найбільш шанованим святим, 
особливо в слов’янському світі. Жо-
ден святий не настільки відомий, як 
святий Миколай. Інші святі користу-
ються надзвичайним культом лише 
в певних місцях, натомість Миколай, 
як ніхто інший, об’єднує католицький, 
православний і протестантський світ. 
Більше того, його зимового свята не-
терпляче чекають навіть ті, хто не ви-
знає себе віруючим. 

А для нас, вірних греко-католиків, 
які цілковито об’єднані з Вселенською 
Церквою і водночас є послідовниками 
східної християнської традиції, участь 
у цих святкуваннях зокрема не є пе-
решкодою повноцінного єднання на 
спільній молитві навколо Христа, при-
сутнього в Пресвятій Євхаристії. І це 
для мене особисто, як того, хто остан-
ні чотири роки єдиним зі священиків 
східного обряду мав можливість спів-
служити Божественну Літурґію з чис-

ленним духовенством місцевої єпархії 
і поважних гостей, є великим даром. 
І цю радість спільної молитви може 
розділити кожен бажаючий.

За матеріалами інтернет-видань та 
з власного досвіду статтю підготував 

о. Михайло ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ.
м. Івано-Франківськ.

Наша духовність

Свято перенесення мощів Чудотворця Миколая
9 (22) травня у церковних календарях відзначається як день перенесення мощей святого Миколая чудо-
творця з Лікії до італійського міста. У народі Миколай чудотворець — один з найшанованіших святих. 
Свята в його честь відзначають двічі на рік: навесні — 9 (22) травня та взимку — 6 (19) грудня, а в Східній 
Церкві кожного четверга в повсякденній службі молимось про заступництво святих апостолів і чудот-
ворця Миколая. 
Перш, ніж писати певні факти про святого Миколая, варто підкреслити, що це не просто легендарний 
дідусь, який у грудні приносить чемним дітям подарунки вночі під подушку, а реальна історична особа. 
Щоправда, святитель жив у IV столітті, тож не дивно, що про нього справді складено чимало легенд.
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Яз нетерпінням чекаю чудового 
і веселого дня. Я йтиму до на-
шої церковці, разом із сім'єю 

буду молитися й освячувати великодні 
страви.

Зранку встаю, чую запах домаш-
нього печива, зеленого барвінку, здо-
ровезних калачів, великодніх пасок. 
Потім одягаюся. Матуся кладе у кошик 
маленьку духмяну великодню пасочку. 
Я не можу нею намилуватися. Біжу 
за святковим рушничком, і в ту мить 
біжить наче за мною радість. Накри-
ваю кошик, а перед тим нюхаю здаля 
його, аби не замазюрити носика до 
солоденького маселка. Маселко теж 
сьогодні чепурненьке: зверху мама 
виклала хрестик з красивої солодкої 
посипки. 

Мій кошик гарнющий, маленький, 
якраз для мене. Нарешті йдемо: до-

рогою багато люду, кожен спішить на 
церковний дзвін. Я йду, розглядаю 
зелену вулицю. Вона сьогодні якась 
не така, моя вулиця! Сьогодні вулиця 
співає, радіє й святкує Пасху, як і ми. 
Доходимо до церкви, вже ближче — 
чути дзвін. Я — на небо, а там багато 
птиць, і всі вони також нині особливі, 
щасливі, чи що. 

Зайшли до церкви, я стою і розгля-
даю стелю моєї церкви, задираю голо-
ву все вище і вище, розкодовую знаки, 
мені ще незрозумілі, читаю молитви, 
роздивляюсь образи. Примружуюсь 
і бачу око: одне, велике, величне. Це 
око, мабуть, означає те, що Бог всю-
дисущий, все бачить, всіх нас, де б ми 
не були. Я далі роздивляюсь, і так мені 
на душі добре, коли дивлюсь на те око 
і на небо церковне, так, як в раю. Але 
як то в раю? Певно, непогано. 

Виходимо на вулицю, всі стають 
довкола церкви, розставляють свої 
кошики. Потім люди знімають руш-
нички. І тут почалося: мої допитливі 
оченята бігають по чужих кошиках, 
в намаганні роздивитися пасочки і ве-
ликодні рушнички. Ох, рушничків так 
багато! Такі всі гарні, є й старовинні, 
напевно, передані в спадок від рід-
них; є новенькі, вишиті працьовитими 
руками бабусь та мам. Я в долоньках 
тримаю медальйончик Святої Богоро-
диці, він особливий. Була з ним така 
історія, що випав він у мене дивним 
чином в траву вдома, біля хвіртки, та 
почали ми з бабусею його шукати. Я й 
надії не мала, що якраз у час буйного 
росту трави знайду маленький кулон. 
А тут таке чудо: знайшли. Радості тоді 
не було меж. От сьогодні міцно три-
маю той кулон і молюся, аби більше 
не довелося мені його десь шукати. 
Нині хочу, аби і його освятили водич-
кою...

Повертаємось додому, підходимо 
до хати, пахнуть квітучі дерева, вітер 
завіває той цвіт мені у волосся. Ой, 
одна квіточка впала у мій кошик, пря-
мо на маселко, біля кольорового хрес-
тика. Що то може означати? А, може, 
тут був Бог? Точно, захотів мене осо-
бисто привітати зі святом Великодня. 
Ну що ж, дякую, Господи! Спасибі Тобі 
за цей день і за пасочку.

Ірина САДУЛА.

За вікном сутеніло. Софія закінчи-
ла готувати вечерю і поглянула 
на годинник: Михайло вже годину 

тому мав повернутися з роботи, а його 
все нема. «Мабуть, знову засидівся 
з дружками і прийде п’яний, — поду-
мала з тривогою в серці мама. — Ще 
як жив його батько, то так-сяк тримав 
себе в руках, а після його смерті геть 
опустився».

Жінка впала на коліна біля образу 
Богоматері й почала щиро молитися: 
«Богородице Діво, наверни Своїми 
молитвами мого непутящого сина. Ісу-
се, змилуйся, щоб моя дитина не на-
робила якогось лиха». 

Уже вдарило за північ, 
а мати все молилася.

Невдовзі у дверях 
дзеленькнув ключ. У ко-
ридорі почулися важкі 
чоловічі кроки. Жінка ки-
нулась до сина:

— Михайлику, дитино, 
де ж ти так довго був? 
Знову п’яний?

— Ма, ну не починай.
— Хочеш, щоб і з цієї 

роботи вигнали? Скільки 
прошу, щоб ліг у нарко-
диспансер на лікування. 
Бо вже не можу диви-
тись на тебе такого.

— То не дивись!

— Як ти думаєш далі жити?! Скіль-
ки робіт ти вже поміняв!..

— Та ти вже надоїла! — глянув на 
матір каламутними очима і щосили 
відкинув її до стіни.

— Господи, прости йому, — підво-
дячись з підлоги, заливалась сльоза-
ми Софія, — бо не відає, що робить.

Кожного дня молилась мати за сво-
го сина, щоб Господь навернув його на 
праведну дорогу.

Якось приснився жінці сон: іде її 
Михайло по зеленому лужку, а попе-
реду сяє світло. У тому світлі ледве 
видніється постать, що наближається 
до нього. Що ближче, то чіткіше видно. 

В постаті розпізнає Ісуса. Він посміха-
ється до її сина і простягає йому руку. 

Софія прокинулась. «Невже ста-
нуться зміни?» — подумала.

І зміни сталися. Син тяжко захворів, 
потрапив до лікарні, а з хворобою при-
йшло й розуміння.

— Мамо, мамочко, прости мені, — 
благав він неньку. — Що ж я наробив? 
Замість підтримки я завдавав тобі 
болю…

— Все буде добре, — заспокоювала.
І немов ластівка до ластів’яти, ко-

жен день приносила гостинці, купува-
ла ліки та зігрівала своєю материн-
ською любов’ю. Але хвороба взяла 
гору. Життя хлопця погасло…

Того дня лив осінній дощ, немов 
небо оплакувало душу, що відійшла 

у вічність. І мати ридала 
над тілом сина та дякува-
ла Господеві, що її дитина 
перед кінцем свого життя 
розкаялась у гріхах і при-
йняла Святе Причастя.

…Матір Божа не зали-
шила Софію одинокою. 
Вона послала їй сироту. 
Чоловік з дружиною, що 
проживали на її вулиці, за-
гинули в автокатастрофі. 
Залишився їх 15-річний 
син Роман. У хлопця рід-
них не було, тож жінка за-
брала його до себе. Вона 
піклується про нього, а Ро-
ман віддячує їй синівською 

любов’ю і називає Софію другою 
матір’ю.

Щовечора до глухої ночі молиться 
Софія за молодь, щоб не грішила по 
клубах, дискотеках і в гучних компані-
ях, а слухала своїх батьків та наверта-
лась до Бога.

Світлана БУНІЙ-ГЕРЕГА.
с. Чернів Рогатинського району.

:
Парафіяни церкви св. Апостолів Петра 
і Павла с. Старуня Солотвинського дека-
нату вітають з днем народження свого па-
роха

о. Ярослава СЕРЕДЮКА.
Всечесний отче, щиро 
вдячні Вам за молитву 
та служіння на нашій 
парафії. Ваші молитви й 
науки допомагають нам 
уникнути блукань, спо-
внюють нас духовною 
радістю, навчають кож-
ного з нас бути готовим 

відповідати перед Богом за життя, дарова-
не Ним.
Нехай Ваша духовна нива життя щедро 
колоситься рясним врожаєм! Хай засіяні 

Вами зерна правди, добра і любові дають 
плоди стократ! Хай Господь обдаровує Вас 
міцним здоров’ям, радістю, натхненням до 
подальшої праці, всіма ласками й щедро-
тами. Молимось за Ваше подальше мудре 
служіння для добра людей і на славу Гос-
подню! 

:
З нагоди 40-річчя від дня народження

о. Михайла ЛУЦІВА
щиро вітають парафіяни храму св. пророка 
Іллі с. Вільхівка Перегінського деканату. 
Вільхівська громада дякує Господу Богу 
та Пречистій Діві Марії за Вас, всечесний 
отче, а також за всі ласки, які ми отримали 
за Вашими молитвами та завдяки Вашій 
невтомній праці.

Сьогодні наша церква святого пророка Іллі 
у рідному селі стала маленьким острівцем 
споріднених душ, а наша невелика пара-
фіяльна громада, яка з Вашою допомогою 
духовно зростає, укріплюється вірою та 
збагачується любов'ю до Бога, стала най-
більшим Вашим досягненням. Ваше слу-
жіння у рідному селі як священика свідчить 
про Вашу високу духовну гідність, освіче-
ність та пастирський авторитет.
Кланяємося низько Вам за ту повсякденну 
працю, яка переросла у великі здобутки, 
і бажаємо Вам доброго здоров'я, щастя 
в родинному житті та всіх земних благ.
Нехай Всемилостивий Господь, Який по-
ставив Вас на цей величний шлях священ-
ства, й надалі проливатиме на Вас свою 
любов та обдаровуватиме Вас своїми ще-
дрими дарами. Хай Бог допомагає Вам вті-
лювати в життя всі Ваші задуми. 

:
Отець Микола Кук, о. Микола Андибур, 
о. Петро Коваль, о. Кшиштоф Панасовець, 
дяк Богдан Капко, Роман Федорович, Во-
лодимир Підвисоцький, Юрій Черневий, 
Богдан Мельник вітають з днем наро-
дження

о. Михайла ДУДУРА, 
о. Володимира ВОРОБЦЯ, 

дяка Миколу ЧИКАЛОВСЬКОГО, 
п. Степана МЕЛЬНИКОВИЧА.

Хай Господь Бог у Пресвятій Тройці обда-
ровує Вас своїми ласками, даючи силу по-
ступати в святості й любові до Нього. Хай 
кожен день, прожитий для Ісуса, буде про-
йденою сходинкою до неба, а променисте 
сяйво Святого Духа хай внесе у Ваші сер-
ця радісний спокій і затишок, дарує міцне 
здоров’я та рясні Божі ласки.

Вітаємо!

Образок з дитинства

Життєві історії

Сила молитви матері

Великодня пасочка

Вічная пам’ять!

Священики Со-
л от в и н с ь к о го 
деканату, а та-
кож парафіяни 
храму Різдва 
Пресвятої Бого-
родиці смт. Со-
лотвин Богород-

чанського району сумують з при-
воду відходу до вічності декана 
Солотвинського

о.-митр. Дмитра ГІРНЯКА

та висловлюють щирі співчуття 
родині покійного.

Розділяємо біль втрати доро-
гої Вам людини. Нехай наші спів-
чуття допоможуть Вам пережити 
горе, а милосердний Господь 
оселить душу покійного в місці 
світлому, місці квітучому, де святі 
і праведні спочивають.

Вічна йому пам’ять!
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Неправильно
 � Вляглися пристрасті 
 � Вмішуватися у цю справу 
 � Внедряти 
 � Внести на затвердження 
 � За ним водиться звичка 
 � Воздавши належне 
 � Воздасться сторицею 
 � Закон восторжествував 
 � Впасти смертю  
хоробрих  

Правильно
 � Вгамувалися пристрасті
 � Втручатися в цю справу
 � Впроваджувати
 � Подати на затвердження
 � У нього є звичка, він має звичку
 � Віддавши належне
 � Відплатиться сторицею
 � Закон переміг
 � Полягти (загинути) смертю 
хоробрих

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

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

Події

Відчуваючи велику набожність 
до Пречистої Діви Марії та пле-
каючи давні українські традиції, 

Івано-Франківська Архієпархія УГКЦ 
з благословення Митрополита Володи-
мира Війтишина організувала цю ходу.

Під час молитви вірні роздумували 
над Славними таїнствами вервиці. 
Розважання проводили священнослу-
жителі Івано-Франківської Архієпархії 
УГКЦ. Учні Католицької школи-гімна-
зії несли спеціальні ікони, написані 

ще в XIX столітті, які ілюструють роз-
важання.

Також у колоні «Лицарі Колумба» 
несли Чудотворну ікону Матері Бо-
жої Станіславівської, яка перед цим 
була виставлена в Архікатедральному 
 соборі.

Молитва на вервиці є однією 
з улюб лених нашої Небесної Матері, 
про що вона неодноразово засвідчи-
ла, об’являючись у Люрді та Фатімі.

Вл. інф.

Щиро дякую учасникам церковно-
го хору храму св. Арх. Михаїла 

УГКЦ с. Вовчинець Північного декана-
ту м. Івано-Франківська та регенту п. 
Надії Данишенко, з ініціативи якої було 

Молитовна  
хода вервиці 
З нагоди Дня матері, 12 травня в Івано-Франківську відбулася мо-
литовна хода вервиці, у якій взяли участь наші матері, діти та мо-
лодь, представники влади, численне духовенство та всі охочі, які 
виявили бажання долучитися до спільної молитви на вервиці.

Передплатити газету ніколи не пізно!
Вартість передплати через відділення Укрпошти — 26,20 грн. на місяць,  

через редакцію — 19,00 грн. на місяць.

Передплатний індекс — 30072.
Передплачуйте «Нову Зорю», пропагуйте та розповсюджуйте її,  

будьте апостолами Господа і Церкви!

ваша християнська газета!

подароване Євангеліє до світлого 
свята Воскресіння Христового та 
з нагоди 30-річчя утворення хору.

З повагою — отець парох  
Микола Лужний.




