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

Відважні вірою  
та любов’ю   
 2 стор.

Сто талантів

Інвестиції — шанс  
стати заможнішими  
 3 стор.

Реквієм

Отець Ізидор Николин  
та відродження Духової 
Криниці 6 стор.

На життєвих перехрестях

Мої спогади,  
мій біль 
 6 стор.

23 травня 2019 р. Б.  
число 21 (1264)

«Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні  
та спраглі справедливості, бо вони наситяться».  (Мт. 5, 5-6).

Уділення Таїнств 
Покаяння та 
Євхаристії дітям
Катехитична комісія Києво-Га-
лицького Верховного Архієпис-
копства УГКЦ видала підруч-
ник «Що повинні знати батьки, 
діти яких готуються до Першої 
Сповіді?». Це, по суті, аналог 
дитячої програми, тільки орієн-
тований на дорослого.

Собор Погінської 
Богородиці та його 
пастирі
У Католицькій Церкві травень 
присвячений Пречистій Діві 
Марії. Собор Погінської Бо-
городиці, що в с. Погоня на 
Прикарпатті, славиться тим, 
що в ньому є численні копії 
чудотворних ікон не лише 
України, а й різних країн світу. 

Цей тиждень в подіях

Декада 
місійності – 2019
Програма Декади 
місійності була з ен-
тузіазмом прийнята 
як духовенством, так 
і мирянами. Щороку 
активні парафії з не-
терпінням чекають 
на 10-денну програму 
цих днів.

Продовження на стор. 2

Правдиві 
поклонники 
будуть 
поклонятися 
Богові в дусі 
та правді

стор. 3 стор. 5

Чи суперечка євреїв та самарян, 
де варто служити Богові, не нагадує 
нам сьогоднішні суперечки між різни-
ми течіями християнства: католиками, 
православними, протестантами? Такі 
суперечки існують навіть всередині 
окремих помісних Церков, чи просто 
в окремих храмах... Євангеліє з неділі 
Самарянки дасть нам відповідь кожно-
го разу, коли ми (бажано чи не бажано) 

потрапимо в схожу ситуацію… Адже 
люди Нового Завіту насправді повинні 
поклонятися Богові більш досконало. 
А це поклоніння полягає в новій запо-
віді любові, яку приніс нам Христос. 

Так, для людей Нового Завіту за-
порукою правдивого поклоніння є 
участь у Божественній Літургії, що 
є радше привілеєм, ніж обов’язком. 
А вхід у храм Божий є входом у новий 

вимір життя. Але Божественна Літур-
гія розпочинається далеко не в хра-
мі, а значно раніше — в щоденному 
житті. І якщо людина не живе жертов-
но-євхаристійно, то участь у Євхарис-
тійній жертві перетворюється для неї 
«на суд і осудження» (пор. І Кор. 11, 
29), на життєве роздвоєння і проти-
річчя. 

стор. 4

23 травня
День героїв України.

24 травня
День Святих рівноапостольних Ки-
рила й Мефодія, учителів слов’ян-
ських. День слов’янської писем-
ності і куль тури.

25 травня 1926 р.
у Парижі вбили Симона Петлюру. 
Похований на кладовищі Монпар-
нас. У Парижі існує українська бі-
бліотека імені Симона Петлюри та 
Музей Симона Петлюри.

25 травня 1951 р. 
упокоївся в Бозі о. Микола Цегель-
ський, блаженний. Помер у тяж-
ких муках у Мордовському таборі. 
Похований на табірному цвинтарі 
станції Потьма.

25 травня 1887 р.
у П'єтрельчіні, дієцезія Беневенто 
(Італія), народився Святий отець 
Піо (Франческо Форджоне).

25 травня 1889 р.
у Києві народився Ігор Сікор-
ський — американський авіакон-
структор українського походження, 
інженер (авіаконструктор) і підпри-
ємець, тривалий час мешкав і пра-
цював на території США. Ідею гелі-
коптера йому навіяли малюнки по-
вітряного ґвинта Леонардо да Вінчі.

25 травня 1985 р. 
Патріарха Мирослава-Івана Люба-
чівського призначено членом Коле-
гії Кардиналів з титулом Базиліки 
Святої Софії а Віа Боччеа в Римі.

26 червня 1941 р.
Трагічно загинув від рук більшови-
ків о. Микола Конрад. Блаженний 
священномученик УГКЦ. 

Дорогі брати і сестри!
В наступну, 5-ту неділю після Пасхи, яка називається неділею Самарянки, ми почуємо по наших храмах 
читання Євангелії про жінку з Самарії, яка прийшла вполудне черпати воду з криниці Якова (пор. Йо. 4, 
5-42). Діалог Христа з жінкою, яка походить з ворожого до євреїв народу, виявляється напрочуд друж-
нім. Біблісти на цей діалог подають нам чимало різних коментарів. Мені сьогодні хотілося б виділити із 
загального контексту лише декілька фраз. Каже жінка до Ісуса: «Ви, юдеї, поклоняєтеся Богові в Єруса-
лимі, а ми, самаритяни, – на горі в Хоразині». Тоді Ісус Христос відповідає: «Знаєш, жінко, настане час, 
а вже й тепер він, коли ані на цій, ані на тій горі будуть поклонятися Богові, але правдиві поклонники 
будуть поклонятися Богові в дусі та правді». 

«Христос і Самарянка», 
автор – Annibale Carracci  (1560-1609)

https://kyrios.org.ua/news/ugcc/46559-dekada-misiinosti-2019-roku-materialy-dlia-provedennia.html
https://kyrios.org.ua/news/ugcc/46559-dekada-misiinosti-2019-roku-materialy-dlia-provedennia.html
http://bibliya.in.ua/index.php/site/knyha?k=ioan
http://bibliya.in.ua/index.php/site/knyha?k=ioan
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дашевської, які у свій час відгукнулися 
на поклик Бога та відповіли Йому й по-
бачили їхню відвагу, віру та любов до 
Господа і ближнього. У цей час у верх-
ньому храмі тривала конференційна 
наука для педагогів, яку виголосив 
о. Йосафат Фітель ЧСВВ (м. Бучач).

По завершенні квесту розпочалася 
Архієрейська Божественна Літургія, 
яку очолив Архієпископ і Митрополит 
Івано-Франківський Володимир Війти-
шин у співслужінні численного духо-
венства з різних куточків Прикарпаття. 
У своєму слові-зверненні він привітав 
усіх прочан і звернув увагу на роль, 
яку відіграє школа у житті кожної лю-
дини. Митрополит наголосив на тому, 
наскільки важливо розпочати своє 
доросле життя з молитви та Божого 
благословення. Після Літургії Владика 

уділив Архієрейське благословення 
і попросив ніколи не забувати це місце 
та приходити до нього у різні моменти 
свого життя.

Завершили прощу випускники на 
п’ятому майданчику — музичному, 
де їх знову чекали брати-семінаристи 
з концертом та веселими запальними 
бансами.

Цікавим моментом було те, що 
після прощі до Погоні приїхала моло-
да пара. Наречена кілька років тому, 
будучи настільки враженою під час 
прощі випускників, постановила взяти 
шлюб тільки у цьому святому місці. 
Ось так у нас триває Рік родини. 

Галина ГРИШКО,
голова комісії у справах освіти 
і виховання Івано-Франківської 

Архієпархії УГКЦ.

ПрощіСлово редактора

18 травня, уже вчотирнадця-
те, відбулася проща випус-
кників до відпустового міс-
ця, що в с. Погоня на Тисме-
ниччині. 

Близько 1200 випускників освіт-
ніх закладів разом зі своїми педаго-
гами та батьками зібралися у серці 
Івано-Франківської Архієпархії — 
Погінському монастирі Успіння Ма-
тері Божої отців Василіян на прощу 
випускників. Організаторами прощі 
були Комісія у справах освіти і ви-
ховання Івано-Франківської Ар-
хієпархії УГКЦ, Братство свщмч. 
Йосафата Івано-Франківської Ду-
ховної семінарії, Погінський монас-
тир отців Василіян.

Розпочалася програма вступ-
ною наукою для молоді та молит-
вою на вервиці, яку провадили ви-
пускники Тустанської ЗШ Галиць-
кого протопресвітеріату.

Продовженням прощі після не-
великої перерви на обід став ло-
каційний квест «Відважні вірою та 
любов’ю», який організували та 
провели брати-семінаристи. Квест 
відбувався на 5-ти майданчиках: 
інтелектуальному, спортивному, 
мистецькому, духовному. Учні мали 
можливість більше дізнатися про 
блаженних новомучеників Омеля-
на Ковча, Климентія Шептицького, 
Тарсикії Мацьків та Йосафати Гор-

21 травня виповнилася шос-
та річниця з дня відходу до 
вічності справжнього мужа 
віри і будівничого Церкви 
Владики Коломийсько-Чер-
нівецької єпархії УГКЦ Мико-
лая Сімкайла.

Його знали і шанували далеко за 
межами Прикарпаття, адже прикла-

Спільно з численним духо-
венством Коломийської єпархії 
Преосвященний Владика Васи-
лій Івасюк звершив Архиєрейську 
Божественну Літургію. Богослу-
жіння своїм співом супроводжу-
вали студенти Івано-Франківської 

Вісті з Коломийської єпархії

Відважні вірою та любов’ю Закінчення. Початок на стор. 1.
Про цей зв'язок говорить св. Йоан 

Золотоустий у проповіді на Єванге-
ліє від Матея: «Хочеш принести честь 
Христовому тілу? Не забувай його тоді, 
коли це тіло наге. Не приноси йому чес-
ти у шовкових ризах тут, у храмі, якщо 
нехтуєш ним надворі, де воно терпить 
голод і наготу. Той, хто сказав: «Це моє 
Тіло», Той так само каже: «Я був голо-
дним і ви мене не нагодували» і: «Все, 
що ви зробили одному з моїх братів 
найменших — ви мені зробили»... Що 
вам поможе те, що жертовник перепо-
внений золотими чашами, якщо Гос-
подь вмирає з голоду? Почни годувати 
голодного, а згодом тим, що залишить-
ся, зможеш прикрасити жертовник».

Отож, Євхаристія розпочинається 
з маленьких жестів любові в щоденно-
му житті. І лише після таких жестів «не 
на суд і не на осудження буде нам при-
частя святих Його Тайн, а на зцілення 
душі й тіла»… А для цього потрібна 
наша справжня переміна, покаяння, 
метаноя, зміна мислення…

Якщо повернемося до роздумів над 
зустріччю Ісуса Христа із Самарянкою, 
то у контексті вищесказаного увагу 
привернуть ще декілька аспектів. Са-
марянка приходить по воду у найбільш 
спекотну пору доби, тому що сподіва-
ється нікого не зустріти: соромиться, 
бо всі знали про її далеко не взірцеве 
життя. Ховається від людей, боїться 
осуду, моралізації. Але в цю спекотну 
пору на зустріч із Самарянкою прихо-
дить сам милосердний Господь.

Скільки разів ми ховаємося від Бога 
і від людей, розуміючи, що насправді 
хочемо змінитися, але це нам дається 
нелегко… Навчімося у такій ситуації 
бути милосердними й терплячими і до 
себе самих, розуміючи, що не може-
мо змінитися відразу. Пам’ятаймо, що 
наші провини, які ми не можемо вико-
ренити негайно, прощатимуться нам 
по мірі нашого милосердя до ближніх: 
«Прости нам провини наші, як і ми про-
щаємо винуватцям нашим». Саме таке 
наше мислення, наші дії, наше життя 
стануть найкращою проповіддю для ін-
ших, які, в свою чергу, уникають зустрі-
чі з людьми чи з Богом…

Одного разу Святий Франциск, вий-
шовши з монастиря, зустрів співбра-
та монаха, який називався Джінерво, 
а був цей брат надзвичайно простою 
і доброю людиною. Святий Франциск 
запитує його: «Брате, куди підемо про-
повідувати?». І той відповідає: «Отче 
мій, ти знаєш, що я не вчився, ніколи 
не ходив до школи, як я можу пропові-
дувати?». Але тому, що Франциск на-
полягав, брат пішов зі Святим Фран-
циском. Ходили вони по місті, моля-
чись тихо за тих всіх, що працювали 
в магазинах та в городах, усміхались 
до дітей, зокрема до найбідніших, об-
мінялись кількома словами зі старши-
ми людьми, зупинились біля хворих, 
допомогли одній жінці нести важкий 
дзбан води. Обійшовши так кілька разів 
вулиці міста, Святий Франциск каже: 
«Вже час повертатися до монастиря». 
А брат питає: «А де ж та наша пропо-
відь?». «Та ми проповідували, пропо-
відували нашим життям — життям до-
броти і любові», — відповів Франциск. 

Господи, допоможи на нашому жит-
тєвому шляху, шляху навернення та 
покаяння, бути правдивими поклонни-
ками Тобі в дусі та правді і нашим жит-
тям стати проповідниками Твоєї добро-
ти й любові!

о. Іван СТЕФУРАК,  
головний редактор.

дом свого життя владика показував, як 
потрібно служити Богові й народу. Про 
душпастирство й особистість покійно-
го архієрея, який відважився піти на 
служіння Богові у важкі часи підпілля 
УГКЦ, в Коломиї згадують й досі.

Адміністратор о. Володимир Біло-
слудцев та отці Катедрального собору 
відслужили панахиду біля могили Вла-

дики Миколая Сімкайла. Опісля о. Во-
лодимир звернувся до всіх присутніх 
зі словом, підкресливши особливість 
життя і служіння Владики Миколая.

Молитовно цього дня пом’янули Ар-
хиєрея і священнослужителі єпархії, які 
перебувають на реколекціях в Яремче.

Прес-служба Коломийської єпархії.

духовної семінарії ім. 
св. свщмч. Йосафа-
та. У часі прощі кожен 
мав можливість при-
ступити до Сповіді та 
Святого Причастя.

П о - б а т ь к і в с ь к и 
звертаючись до при-
сутніх, Владика Ва-
силій закликав випус-
кників не перейматись 
через невпевненість 
у завтрашньому дні. 
Єпископ також визнав, 

що час невпинно біжить, але у цьому 
стрімкому вихорі життя слід остеріга-
тися лише одного — щоб потік змін не 
розмивав береги людяності, вдячнос-
ті, сімейних і життєвих цінностей.

«Знищити людину дуже просто — 
досить не звертати на неї уваги. Бай-

дужість вбиває, бо це все одно, що 
сказати людині: «Ти для мене не існу-
єш!». Таким чином вбиваємо людину 
у своїм серці. Не любити — це пер-
ший крок до вбивства. Отож любіть 
один одного так, ніби це останній день 
вашого життя. Тут важлива підтримка 
близьких і мудрі поради досвідчених 
людей», — сказав Кир Василій.

Після богослужіння о.Роман Скрип-
нюк від імені всіх присутніх висловив 
щирі слова вдячності владиці за те, 
що завжди своєю присутністю і на-
становчим словом підтримує молодь 
на прощі. Далі відбулась розважальна 
програма зі співами, танцями й інши-
ми цікавими завданнями. Бадьорий 
настрій молоді не вдалось розігнати 
навіть дощовим хмарам.

Діана ЧАВАГА, 
прес-секретар Коломийської єпархії.

Пам’яті Архієрея Миколая Сімкайла

Молодіжне паломництво випускників 
Щороку наприкінці травня молодь, особливо випускники 9-11 класів, вирушають до Богородичної 
святині та чудотворного образу, що знаходяться в урочищі Львівське с. Товмачик. 
Невдовзі для випускників пролунає останній дзвінок, відкриваються нові незнані шляхи і перед 
кожним постане вибір майбутньої професії. Життя підносить багато різних викликів, тому Церква 
в особ ливий спосіб намагається підтримати молодь та спрямувати на добру дорогу.
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З життя Церкви

Програма Декади місійності була 
з ентузіазмом прийнята як духовен-
ством, так і мирянами. Дні місійності 
тривають від свята Вознесіння Гос-
пода і Спаса нашого Ісуса Христа 
до свята Зішестя Святого Духа — 
П’ятидесятниці. Щороку активні пара-
фії з нетерпінням чекають на 10-денну 
програму цих днів, що дає можливість 
парафіяльній громаді організувати за-
ходи щодо одного з основних повнова-
жень Христа для своєї Церкви: «Ідіть 
по всьому світу і проповідуйте Єван-
геліє всьому створінню!» (Мр. 16, 15).

Проведення Декади 
місійності у 2019 році

Цим листом хочемо пригадати 
Вам, що Декада місійності цього року 

розпочнеться 6 червня (30 травня 
за Григоріанським календарем), на 
свято Вознесіння Господнього, і за-
вершиться 16 червня (9 червня), на 
свято П’ятидесятниці. Нагадуємо, що 
Де када цього року відбуватиметься 
на основі минулорічних матеріалів. 

Метою Декади місійності є:
• розпалити в нас дар віри, який 

ми отримали в Таїнстві Хрещення;
• зробити нас здатними ділитися ві-

рою з ближніми;
• допомогти нам нести у світ радість 

Євангелія, Добру Новину спасіння 
в Христі;

• щоб ми стали як учні Христові, мі-
сіонерами, проголошуючи світові ми-
лосердну Божу любов.

Декада місійності, згідно з Інструк-
цією 2017-2018 років, має три важливі 
елементи (Див. Інструкція для свя-
щеників «Методологічні вказівки» — 
с. 78-81):

•  свято Вознесіння (6 червня, 
30 травня)

•  субота-неділя (8–9 червня, 
31 травня-2 червня)

•  свято Зіслання Святого Духа 
(16 червня, 9 червня).

Впродовж саме цих днів заохочує-
мо до наступних заходів:

• Молитви на вервиці з розважан-
нями та біблійними уривками (Див. Ін-
струкція — с. 130-133, 164-166).

• Проведення духовних зустрічей, 
а саме керигматичні на різну тему 
для дорослих (Див. Інструкція — 
с. 118-129, 148-163, 166-171) і молоді 
(Див. Інструкція — с. 111-117, 138-
143), або ж нічні чування «Від Во-
скресіння до П’ятидесятниці» (Див. Ін-
струкція — с. 171-202).

• Виконання Практичних порад для 
пожвавлення життя парафії (для ак-
тивних парафій) — скринька пропо-
зицій, парафіяльний соборчик, зустріч 
«Взаємодопомога» (Див. Інструк-
ція — с. 86-88, 97-99).

Ділячись позитивним досвідом па-
рафій, де вже відбувалася Декада, 
пропонуємо підказки, як саме можна 
залучити усю парафію до участі в Де-
каді.

За прикладом парафії Св. Архи-
стратига Михаїла смт. Заболотів (Ко-
ломийська єпархія), пропонуємо, щоб 
кожен день програми Декади прово-
дила окрема категорія мирян. Напри-
клад, першого дня Декади діти з кате-
хитом провадять молитву на вервиці 
з розважаннями, використовуючи ма-
теріали з Інструкції. Другого дня — мо-
лодь, третього — парафіяльні спіль-
ноти, якщо такі є на парафії. В свято 
П’ятидесятниці — сім’ї. Для сімей 
на парафії в рамках Декади можна 
влаштувати свято відновлення шлюб-
них обітів, що стало б пам’ятною поді-
єю і святом усієї парафії.

Також можна провести невеличку 
прощу, як це зробив о. Василь Брона, 
парох храму Вознесіння Господнього 
смт. В. Березовиця Тернопільсько-
Зборівської єпархії. А саме: «У рамках 
декади місійності учасники спільнот 
«Матері в молитві», Архибратства Ма-
тері Божої Неустанної Помочі, брат-
ства родин, «Живої вервиці» церкви 
Вознесіння Господнього смт. В. Бере-
зовиця здійснили прощу до джерела 
с. Острів. Після молитви всі учасни-
ки роздумували над темою шостого 
дня місійності — «Відповідальність» 
(Див. Інструкція — с. 102-104, 166-
171, Путівник — с. 29).

За прикладом парафій м. Збаража 
та м. Чернівці можна зробити Арку 
Святого.

Також повідомляємо, що Інструкції 
для священиків та Путівник для мирян 
буде завантажено на мобільному до-
датку Дивенсвіт до початку Декади.

† Йосафат МОЩИЧ,
Голова Ради з питань євангелізацїї  

при Главі УГКЦ.

У книзі «Вирішуй правильно! Як 
обрати найкраще рішення в житті та 
на роботі» автори стверджують про 
бажання більшості людей зберегти 
незмінний статус через неприйняття 
втрат і підкріплюють свої спостере-
ження рядом прикладів. Приведу один 
із них. «Уявіть, що ми пропонуємо Вам 
пограти в гру. Ми підкинемо монетку: 
якщо випаде аверс — ви виграєте 100 
доларів, а якщо реверс — будете ви-
нні нам 50 доларів. Чи зіграєте Ви? 
Більшість людей відмовиться, тому 
що вони бояться втрат: їм так муляє 
думка, що в них заберуть 50 доларів, 

що можливість здобути більше не зда-
ється достатньою, аби компенсувати 
потенційну втрату. Дійсно, науковці 
знову й знову виявляють, що втрати 
завдають людям у два, ба й у чотири 
рази більше прикрих емоцій, аніж здо-
бутки — позитивних». І це в США — 
країні підприємництва. 

У нас ситуація ще складніша. Укра-
їнці, які втратили свої заощадження 
в Ощадбанку СРСР через галопуючу 
інфляцію, через валютні коливання та 
валютні кредити, обвал ринку нерухо-
мості та інші неприємні речі, бояться 
інвестувати в те, що приносить при-

буток. Тому наші заробітчани інвесту-
ють у триметровий паркан і «плазму» 
на всю стіну в хаті у селі, в якій часто 
ніхто не живе та й невідомо, чи буде 
жити; у вищу освіту дітей, хоча діти 
не цікавляться предметом навчання 
і якісна освіта в хорошому ПТУ дала б 
більше перспектив на майбутнє; купу-
ють четверту квартиру в новобудові, 
але не доводять її до ладу, щоб здава-
ти в оренду… А тим часом наші дідусі 
«за бабці Австрії» чи Польщі успішно 
інвестували і в бізнес, і в нерухомість, 
і в цінні папери, і в страхування, не 
сподіваючись від держави нічого. 

Кошти потрібно інвестувати. У те, 
що задовольнить базові потреби лю-
дини. У те, що в подальшому принесе 
прибуток. Обдумувати інвестицію, не 
вкладати усі кошти в один проект. А ри-
зик? Він був, є і буде завжди. Інвести-
ції — наш шанс стати заможнішою чи 
навіть фінансово незалежною люди-
ною, але й ризик втратити. На жаль, ми 
часто ледь не фізично відчуваємо біль, 
втрачаючи. А тому віддаємо перевагу 
інвестиціям у побутові чи статусні речі, 
а не в майбутнє. При цьому нагадуємо 
того лінивого слугу, який закопав та-
ланти, замість примножити їх. Адже ми 
не власники, а тільки розпорядники до-
віреного нам Господом майна. 

Тому ще однією причиною для за-
ощаджень та інвестицій, крім забезпе-
чення власних потреб, є накопичення 
ресурсів, аби вкладати їх в життя ін-
ших людей та Божі справи. І якщо слі-
дувати притчі про таланти до кінця, то 
«кожному, хто має, додасться ще. А в 
того, який не має нічого, відніметься й 

те незначне, що він має». В контексті 
даної статті я це розумію як те, що хто 
хоче зберегти, вкладаючи у непотріб-
ні речі, в результаті втратить їх через 
старіння фізичне чи моральне, гроші 
без руху знецінить інфляція. 

Українська Католицька Церква ніко-
ли не стояла осторонь життя народу, 
зокрема й щодо господарської діяль-
ності. Яскраве тому свідчення — ді-
яльність владики Андрея Шептицько-
го, який особисто інвестував і допома-
гав успішним підприємствам, а також 
священикам у відкритті торговельних 
та молочних кооперативів, просвіт-
ницькій діяльності щодо передових 
способів ведення господарки. 

Цією статтею редакція «Нової Зорі» 
розпочинає рубрику «Сто талантів». 
У цій рубриці ми будемо розповідати 
як про можливості пасивного заробіт-
ку (це коли вкладені гроші працюють, 
а інвестор отримує прибуток), так і про 
успішні бізнеси – як взірець для наслі-
дування. Ми запрошуємо зголошува-
тися до редакції:

• бізнесменів, які бажають поділити-
ся досвідом ведення бізнесу;

• підприємців, що бажають з нашою 
допомогою розширити бізнес, знайти 
партнерів чи інвесторів;

• урядовців для розповіді про те, як 
держава чи місцеві органи влади мо-
жуть сприяти бізнесу;

• грантові організації, фонди, які до-
помагають втілювати проекти;

• священиків та голів територіаль-
них громад, а також усіх, кому цікава 
дана тема.

Олег НАВОРЕНСЬКИЙ.

Сто талантів

Декада місійності – 2019
Преосвященний Владика Йосафат Мощич, голова Ради з питань євангелізації Української Греко-Като-
лицької Церкви, звертається до єпархій у всьому світі щодо захоплюючого періоду Днів місійності, які 
були започатковані п’ять років тому.

Інвестиції — шанс  
стати заможнішими
Ми все ще вчимося жити в умовах ринкової економіки.  
А ринок і свобода — це певний ризик. 

https://kyrios.org.ua/news/ugcc/46559-dekada-misiinosti-2019-roku-materialy-dlia-provedennia.html
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Сестра Юліана Дзюбата нале-
жить до Згромадження сестер 
Мироносиць під опікою св. Ма-
рії Магдалини. Вже восьмий рік 
вона є головою Катехитичної 
комісії Івано-Франківської Архі-
єпархії УГКЦ. Її завдання — до-
помагати Митрополиту в його 
катехитичному служінні. Роз-
мовляємо про дане служіння.

— Сестро Юліано, травень — мі-
сяць, в якому найчастіше діти при-
ступають до першої Святої Сповіді 
та урочистого Святого Причастя. Як 
відбувалась підготовка у школах 
міста та на парафіях?

— Насамперед хочу згадати про 
один із важливих документів УГКЦ 
щодо питання уділення Таїнств По-
каяння і Євхаристії дітям. Це «Ін-
струкція щодо причастя немовлят і ді-
тей в УГКЦ», проголошена Синодом 
у 2015 році. В цьому документі чітко 
сказано, що за підготовку дітей до 
першої Сповіді відповідальний парох. 
Саме він складає список дітей, яким 
виповнилося сім років, і затверджує 
за ними катехита. Така підготовка має 
тривати як мінімум один рік, а сам па-
рох зобов'язаний провести щонаймен-
ше одну зустріч з дітьми та окремо — 
з їх батьками. А якщо діти не є готові, 
не засвоїли основні катехизмові прав-
ди, то їх не варто допускати до сповіді, 
а продовжити час підготовки.

Зауважте, що ми говоримо тут тіль-
ки про Таїнство Покаяння. Річ у тім, 
що в традиції УГКЦ Хрещення, Ми-
ропомазання і Євхаристія уділяються 
разом. Тому, якщо дитина приступала 
до Причастя від моменту Хрещення 
і далі, то їй навіть в часі приготування 
до першої Сповіді священик не пови-
нен його відмовляти. Однак, якщо така 
практика була відсутня, то дитина 
отримає Євхаристію вже після сповіді.

Окрім цього, розроблена спеціаль-
на програма підготовки дітей із зо-
шитами з друкованою основою. Там 
є все, що дитина повинна знати, ро-
зуміти і вміти. Погодьтеся, це дуже 
важливий період для дитини. Це вже 
початок її дорослого і відповідально-
го життя, коли вона повинна вчитися 
розрізняти добро від зла і вибирати 
добро. На жаль, дуже часто буває так, 
що це єдина можливість навчитись 
сповідатись. І через брак продовжен-
ня катехизації отримані знання зали-

шаються на такому ж рівні до часу до-
рослішання. В кращому випадку — до 
передшлюбної катехизації.

— Де найкраще готувати дітей до 
прийняття Святих Тайн?

— Інструкція нічого про це не зга-
дує, однак св. Іван Павло ІІ у своїй 
апостольській адгортації «Катехиза-
ція в наших часах» називає парафію 
упривілейованим місцем катехизації. 
І це зрозуміло. Мабуть, нікому б не 
прийшло в голову вчити дітей футбо-
лу, посадивши їх у класі за партами. 
Приготування до Сповіді є часом по-
глиблення християнського життя, зу-
стріччю з добрим, милосердним і лю-
блячим Небесним Батьком. Тому храм 
є найкращим місцем для цього. Там є 
найвідповідніше середовище. З іншо-
го боку, школа є простішим варіантом 
також і для батьків. Бо їм не потрібно 
приводити спеціально дитину до хра-
му. Я не виключаю можливості спів-
праці зі школою, однак це в жодному 
випадку не може зводитись виключно 
до уроків в її стінах. Дітей треба вчи-
ти ходити до церкви, там зустрічатись 
з Богом і молитись, беручи участь 
у молитві Церкви, частинкою якої вони 
є. Інакше для чого це все?

— Дуже часто саме діти приво-
дять до храму батьків. Завдяки 
урочистості першої Сповіді та При-
частя батьки починають відвідува-
ти Святі Літургії. Але для багатьох 
ця подія — тільки гарне свято, шоу, 
де вони можуть продемонструвати 
красиві наряди своїх дітей. Що ма-
ють знати батьки, адже їх ніхто не 
катехизував?

— Так, це правда. І те, що часом 
діти приводять до храму батьків, і те, 
що для багатьох це залишається на 

рівні красивого свята й гарної картин-
ки для фото. З іншого боку, ми — ду-
ховенство та катехити — за це від-
повідальні. Дуже важливо провести 
бодай кілька зустрічей з батьками. 
Обов'язково на початку приготуван-
ня — з чітким поясненням, що таке 
Перша Сповідь і Урочисте Причастя, 
для чого воно потрібне і яку мету ви, як 
катехит, ставите перед собою. Батьки 
повинні зрозуміти, що без їх допомоги 
вам не обійтися. І їм доведеться вчи-
тися разом зі своєю дитиною. 

Спеціально для цього Катехитична 
комісія Києво-Галицького Верховно-

го Архієпископства УГКЦ видала під-
ручник «Що повинні знати батьки, діти 
яких готуються до Першої Сповіді?». 
Це, по суті, аналог дитячої програми, 
тільки орієнтований на дорослого. 
Книгу можна знайти в Катехитичній 
комісії або запитати в свого пароха. 
Звичайно, ми заохочуємо священиків 
організовувати паралельно катехи-
тичні зустрічі для батьків. Але, знову 
ж таки, це легше зробити при парафії. 
Коли батьки самі приводять дитину на 
катехизацію і водночас мають своє за-
няття. Дуже важливо заохочувати їх 
брати участь в недільній Літургії разом 
з дітьми. Можна після неї організову-
вати спільний чай, каву. Це допомо-
же творити їм спільноту і почуватись 
у храмі, як «у себе».

— У класах бувають діти, які від-
відують православну або римо-ка-
толицьку парафію. Як бути з ними?

— Це все належить до теми першої 
зустрічі з батьками. Я чула й про такі 
випадки, коли вже перед самою Спо-
віддю виявилося, що дитина не була 
охрещеною. Думаю, що в сільських па-
рафіях такої проблеми нема, але у ве-
ликих містах — то вже інша справа. 
Я мала у своїй практиці в групі дітей 
(до речі, парафіяльній) православних. 
Вони готувались разом з нами, а при-
ступали до Сповіді й Причастя вже на 
своїй парафії. Я не бачу в цьому про-
блеми. Так само і з римо-католиками. 
Головне, щоб це наперед було пого-
джено з батьками.

— Ваші побажання цьогорічним 
першопричасникам та їхнім бать-
кам.

— Хочу побажати дітям, які цього 
року вперше приступили до Таїнств 
Покаяння та Урочистого Святого 
Причастя, щоб вони пам'ятали, ким 
вони є. Знайте, що маєте люблячого 
Отця в небі, Який прагне завжди бути 
в центрі вашого життя, у ваших сер-
цях, щоб вислухати і допомогти. Діти, 
пам’ятайте, що ви ніколи не є і не бу-
дете самі! 

А батькам хочу сказати, що їхній 
приклад християнського життя є над-
звичайно важливий і його неможливо 
переоцінити. Тому бажаю вам, доро-
гі батьки, завжди шукати мудрості й 
сили в Бозі, бо це Він довірив вам ви-
ховання своїх улюблених дітей і дасть 
все необхідне для цього!

Спілкувалась Юлія БОЄЧКО.

«Дорога матусю, кілька днів я можу 
сидіти на ліжку лише півгодини, а решту 
дня безвладний. Серце не хоче добре 
працювати. Сьогодні зранку професор 

сказав щось, що означало: «Треба бути 
готовим». До чого? Молодому напевно 
важко умирати! Мушу бути готовий, бо 
на початку тижня, може, вже не жити-
му — а я іще не готовий. Біль такий, що 
годі витримати, але те, що я не гото-
вий, видається, ще важче витримати. 

Найгіршим є те, що коли дивлюся на 
небо — там темно. Ніч, проте не сві-
тить жодна зірочка, на якій я міг би за-
тримати погляд. Мамо, я ніколи досі не 
думав про Бога, проте зараз відчуваю, 
що існує іще Щось, чого ми не зна-
ємо, Щось, оповите таємницею, якась 
Сила, в чиї руки ми падаємо, якій му-
симо дати відповідь. Мене мучить, що 
я не знаю, ким Вона є. Якби ж то знав! 

Матусю, пригадуєш, як ти з нами, 
малими дітьми, ішла по лісі, у темря-

ві, назустріч батькові, який повертався 
з роботи. Ми забігали наперед — і рап-
том відчували самотність. Ми чули 
якісь кроки у темряві — і нас охоплю-
вав страх перед власними кроками. 
Зате яка радість проймала нас, коли 
розпізнавали, що ці кроки належать 
коханому татові! Зараз, у самоті, чую 
кроки, яких не знаю. Чому не знаю? 

Ти казала мені, як треба вдягатися, 
як поводитися у житті, як їсти, як да-
вати собі раду. Ти опікувалася мною. 
Невтомно піклувалася про мене. При-
гадую собі, що у Різдвяний вечір ти 
йшла з нами до шопки. 

Пам'ятаю також вечірню молитву, 
яку ти мені підказувала. Ти завжди 
вчила нас бути чесними. Але все воно 
зараз розпливається переді мною, не-

мов сніг на сонці. Чому ти говорила 
нам про багато різних речей, але ні-
чого не розказала про Ісуса Христа? 
Чому не навчила розпізнавати Його 
кроки, аби я міг зрозуміти, що це Він 
приходить до мене у цю останню ніч, 
у самотині смерті? І щоб я збагнув, 
що на мене чекає Отець! Тоді я міг би 
вмирати інакше...». 

* * *
«Милий Боже, чому Ти не врятував 

маленьку дівчинку, яку вбили у її кла-
сі? З повагою — засмучений учень».

Відповідь: «Милий хлопче, мені не 
дозволено заходити до школи. З пова-
гою — Бог». 

«Собакам і Богові вхід забороне-
но» — сьогодні таке бачимо часто.

Бруно ФЕРРЕРО.

Катехизація

Притчі

Уділення таїнств Покаяння та Євхаристії дітям

Останнiй 
лист
Цього листа знайшла медсестра 
у лікарні. Він лежав під подуш-
кою одного хлопчини, який не-
щодавно попрощався з життям 
на цьому ліжку.
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— Собор Погінської Богородиці є 
під покровом Матері Божої. Однією 
з цінних ікон є чудотворна ікона Пре-
святої Богородиці з базиліки Санта 
Марія Маджоре з Риму. 12 років тому 
Папа Бенедикт ХV поблагословив 
цю ікону для Погоні. Храм ще тільки 
будувався, а ікони до нього ми вже 
збирали. Тепер у храмі є ікони Єру-
салимської, Вифлеємської, Іверської, 
Холмської, Ченстоховської, Празької, 
Синайської Богородиць та багато ін-
ших. Кожна з них притягує прочан, які 
випрошують потрібних ласк. Коли лю-
дина довіряє Матері Божій, вірить, що 
тільки Вона може допомогти, то Бого-
родиця допомагає.

Також ми прагнули, щоб у нашому 
соборі були ікони з усіх єпархій. Тому 
зараз маємо Чернівецьку, Зарваниць-
ку, Волинську, Гошівську, Маріямпіль-
ську, Самбірську, Грушівську, Жовків-
ську, Крехівську тощо. 

Цей задум — зібрати копії чудот-
ворних ікон — був невимушений. Хо-
тілось просто прославити Діву Марію 
в її іконах, щоб кожен прочанин, який 
до нас приїздить, побачив ікони своєї 
єпархії та всесвітньо відомі. Тому вся 
ця краса, яка тут зібрана, є наслідком 
благословення цього святого місця 
Владикою Софроном Дмитерком.

Пригадую, що були й складні момен-
ти, коли ми шукали копію та оригінал 
Погінської чудотворної ікони й ніяк не 
могли віднайти. У 1993 році ми відна-
йшли одну копію у Тисмениці, її збері-
гали сестри-монахині, у 1996 році — 
другу, її перевезли з Дори (Яремче). 
Спеціалісти зі Львова стверджували, 
що це не ті ікони. На той час все було 
ніби під якоюсь завісою, ніхто не знав, 
де оригінал, як саме має виглядати іко-
на. Адже минуло понад 50 років. Люди 
з Погоні пам’ятали стару церковцю, 
а як виглядала ікона, ніхто не міг сказа-

ти. Потім мене забрали на чотири роки 
до монастиря в Добромилі. У 2000 році 
я повернувся. 2001 рік був перелом-
ним, бо у червні мав відбутись приїзд 
в Україну Папи Івана Павла ІІ. А ми 
так і не знайшли оригіналу Погінського 
образу. Я молився: «Богородице, дай 
відшукати твою ікону. Якщо ми її зна-
йдемо, то пішки віднесемо до Львова 
на благословення до Папи». Владика 
Софрон Дмитерко знову дав благосло-
вення — відшукати оригінал ікони.

Ми тоді перенесли копії ікон до хра-
му. А в сиропусну неділю, 28 лютого, 
у середу, пополудню, коли почалась 
Хресна Дорога, Богородиця через іко-
ну сама об’явилась. «Це Я, а ти мене 
шукаєш!» — промовила. Це було 
щось надзвичайне! З того часу почали 
діятись різні чуда — зцілення, оздо-
ровлення, навернення. 

Тепер щороку, в останню неділю 
травня, ми почитаємо ікону Погінської 
Божої Матері. Отож, запрошуємо всіх 
бажаючих і цього року, 26 травня, при-

їхати в Погоню, щоб помолитись біля 
чудотворної ікони. О 12-ій годині відбу-
деться Божественна Літургія, потім — 
Молебень, святковий концерт.

До розмови приєднується о. Іван 
Українець, сотрудник Свято-Успен-
ського монастиря в Погоні. У пізньо-
му віці він вступив до монашого чину, 
ще через 10 років був висвячений. 
Його проповідь у Світлий вівторок не 
залишила нікого байдужим. Розмов-
ляємо про виховання дітей у родинах, 
адже 15 травня відзначаємо Міжна-
родний день сім’ї.

— Людина від природи має здат-
ність вірити. В її душі закладена ця 
здатність, але правди вона не знає. 
Гріх, який входить в людину, цю здат-
ність блокує. Щоб пізнати правду, ми 
мусимо її постійно шукати. Якщо бать-
ки мають правдиву віру, щонеділі хо-
дять до церкви, моляться, то їхні діти 
дивляться на них і наслідують.

Якщо тато стає на коліна і бере 
в руки вервичку, якщо мама клячить 

у молитві, то дитина, сама того не 
розуміючи, також складає рученята 
в молитві і промовляє до Бога. Пізні-
ше батьки навчають дітей заповідей 
Божих також власним прикладом. 

У моїх спогадах мама Ярослава 
постає завжди з вервичкою в руках. 
У роки підпілля нашої греко-католиць-
кої Церкви батьки читали духовну лі-
тературу, журнал «Цвіт з Назарету» зі 
США. Я й собі брав і читав. Підпільно 
ми відвідували храм у сусідньому селі 
Верхній Лужок на Львівщині.

Після того, як я повернувся з армії, 
померли батько, брат, мати. Я був мо-
лодим, мав ще двох сестер та двох 
братів. Нас у батьків було шестеро. 
Смерті рідних мене сильно вразили, 
підкосили. Я не знав, як далі жити. 
В моїй душі щось відбувалось, але я 
не розумів, що саме. Тепер розумію. 
Бог мене готував до монастиря. Я по-
чав їздити по заробітках в інші країни, 
але радості від тієї праці не відчував.

Якось восени сестра мені сказала: 
«Ти зробиш мені найкращий подару-
нок, якщо поїдеш зі мною у Страдч 
і пожертвуєш Хресну Дорогу за мене». 
Я погодився. Після тієї прощі щось 
у душі змінилось. Я навчився моли-
тись на вервиці. Ще їздив до Чехії на 
роботу, але вже постійно молився. 
Молитва мене дуже підтримувала. 
Одного разу я тяжко захворів. Під час 
лікування зробив постанову: «Якщо 
одужаю, то піду в монастир!». Духовна 
розмова з о. Антонієм Масюком з церк-
ви св. Андрія Первозванного у Львові 
мене утвердила у вірі. Коли я йому від-
крився, розповів про своє бажання, він 
дуже зрадів і дав своє благословення.

Потім я почав майже щодня їзди-
ти до Страдча. Півтора року постійно 
молився в тому святому місці. За той 
час багато осягнув у духовному житті. 
Зрозумів, щоб позбутись гріха, потріб-
но його зненавидіти. Раніше я мав при-
страсть — куріння. Багато разів лишав 
палити, але ніяк не міг остаточно по-
бороти цю пагубну звичку. Після духо-
вного навернення, коли бачив курця, то 
втікав від нього, щоб не тільки не чути 
запаху диму, а й не бачити ту людину. 

Як підсумок, скажу, щоб чогось 
у житті досягнути, людина повинна 
цього дуже хотіти. Так, як по своїй грі-
ховній слабкості вона не має сили, то 
повинна просити її в Бога. Потрібно 
просити з вірою та впевненістю, що 
так і станеться.

Розмовляла О. БИСТРИЦЬКА.

За вікном буяє травень — мі-
сяць Пречистої Діви Марії. Все 
навколо зеленіє, розцвітає, 
а земля умивається благодатни-
ми дощами.

Саме в цю пору наші священики 
о. Михайло та Василь Бойчуки церкви 
Святого Духа селища Перегінське та 
парафіяни запропонували посадити 
молоді саджанці, щоб на церковному 
подвір’ї стало красивіше.

Потрібно відмітити, що наші духовні 
наставники мають особливий підхід до 
своїх парафіян та велику повагу й лю-
бов. Тому до справи взялися всі: діти, 
чоловіки, жінки. І тільки-но заверши-
ли роботу, як розпочався дощ. Ми всі 
зраділи, бо не потрібно було поливати 

саджанці. Здається, сам Господь бла-
гословив нашу працю.

А минулої неділі у нашому храмі 
відбулось свято під назвою «Мату-
сеньку, бабусеньку любимо всім сер-
цем», присвячене Дню матері. Діточки 
декламували вірші, виконували пісні й 
робили це з великою любов’ю, щиро, 
від душі. У багатьох матерів на очах 
були сльози радості.

Керівником свята була катехитка 
церкви Святого Духа Лілія Каганяк, 
яка засіває в дитячі серця зерна до-
бра, миру, злагоди.

Свята Мати Тереза каже: «Добро, 
яке ви вчинили сьогодні, завтра буде 
забуте. Все одно чиніть добро». Тому, 
наслідуючи цю велику святу, не чекай-
мо нагороди на землі, а просто творі-
мо добро й робімо усе на славу Божу!

Оксана ЧЕПЕЛЮК.

Наші святині

Собор Погінської 
Богородиці та його пастирі

Вісті з парафій

о. Никодим Гуралюк та о. Іван Українець

У Католицькій Церкві травень присвячений Пречистій Діві Марії. Собор Погін-
ської Богородиці, що в с. Погоня на Прикарпатті, славиться тим, що в ньому є 
численні копії чудотворних ікон не лише України, а й різних країн світу. 
Про те, як постав такий храм, про травневі Богослужіння, про численні навер-
нення, зцілення, які стаються після молитов до Матері Божої, розмовляємо 
з ігуменом монастиря о. Никодимом Гуралюком ЧСВВ.

Усе на славу Божу
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Мушу сказати, що до Духової Кри-
ниці я ходив із дитинства, оскільки 
вона знаходилась неподалік мого рід-
ного села Сільця, що на Тисмениччині. 
Дотепер у пам’яті зринають прохолода 
пізньої ночі і нелегка дорога до свято-
го джерела. Але щось було у цьому 
містичне і як хотілося першим зачерп-
нути води із криниці у той момент, коли 
сходило сонце. Бо старожили розпо-
відали, що саме тоді вода набувала 
цілющих властивостей. Але біля кри-
нички уже були люди, хтось приходив 
заздалегідь, хтось — пізніше, однак 
вервичка до цього чудотворного міс-
ця у купальську ніч не переривалася 
впродовж віків. Навіть у часи заборо-
ни, коли біля святого місця чергував 
наряд міліції, найсміливіші прочани, 
які йшли до криниці не з цікавості, а з 
вірою, кидали їм свій виклик. 

Ситуація змінилася, коли українці 
почали здобувати свою незалежність. 
І я дотепер не можу передати слова-
ми ту картину, яка стоїть перед очи-
ма, коли біля Духової Криниці вперше 
відправлялася Служба Божа. Мене, 
як і багатьох моїх ровесників, що ви-
ростали в атеїстичному дусі, це дуже 
вражало. 

Пам’ятаю, що була ніч, а над доли-
ною, оповитою передранішнім тума-
ном, люди ревно молилися, а свяще-
ник о. Ізидор Николин служив Літур-
гію. Це було щось надзвичайне і дуже 
духовне. Хоча багатьох речей, які тоді 
відбувалися біля Криниці, я не розу-
мів. Але той момент першої відправи 

біля святого джерела я запам’ятав 
на все життя. Це був 1989 рік. Відтоді 
паломництво до Духової Криниці здій-
снило чимало вірян, щоб взяти участь 
у богослужіннях та набрати освяченої 
вранці води з джерела. За переказа-
ми, вода має цілющі властивості, яких 
не втрачає протягом року.

Пізніше святкові відправи зранку 
7 липня, на свято Івана Христите-
ля, стали традиційними. Але завжди 
в центрі релігійних відправ був єзупіль-
ський парох о. Ізидор, який, до речі, 
був також священиком у моєму Сільці. 
Кілька перших років біля відновленої 
Духової Криниці відправляв він сам. 
А коли зводилась недалеко джерела 
церковця, то о. І. Николин, як записано 
у книзі про Єзупіль, «організовував лю-
дей на цю справу». Зводили святиню 
в основному єзупільчани, але допома-
гали їм також жителі Сільця.

Пізніше про розбудову цієї галицької 
святині дбали уже й єзупільські декани, 
зокрема о. Василь Гнатківський, а зго-
дом і дотепер — о. Богдан Курилів. Од-
нак, саме з благословення отця Ізидора 
це місце стало таким, яким є зараз. Піз-
ніше, у 2000-у році, статус відпустового 
місця Івано-Франківської Єпархії УГКЦ 
йому надав Владика Софрон Мудрий.

Багато років підряд під час іванів-
ських відпустів мав проповіді саме 
о. Ізидор Николин. Його запальні ви-
ступи, можливо, інколи й трохи задо-
вгі, змушували прочан задуматися над 
основними засадами нашої віри, над 
постаттю св. Івана Христителя — про-

рока, який повідомив про майбутній 
прихід Ісуса Христа. А ще отець роз-
повідав про початки Духової Крини-
ці, про яку йому оповідали в Єзуполі. 
Саме це спонукало мене взятися за 
написання історії цього святого місця 
і на даний час вийшло уже дві книги 
про минуле Духової Криниці (одна 
з них двічі перевидавалась). 

В останні роки старенький отець-
емерит Ізидор уже не міг з тим запа-
лом і енергією працювати на духов-
ному полі. Але знаю, що він постійно 
бував біля Криниці і радів, що посія-
ні ним зерна на відновлення Духової 

Криниці дають гарні плоди. Зазначу, 
що саме цей священик благословив 
початок спорудження Хресної дороги. 
Тому, цілком можливо, що не тільки 
за працю на парафії, але й за відро-
дження святині він був нагороджений 
митрою, а з нагоди 80-літнього ювілею 
іменований «Вислуженим парохом». 

Тож світла пам’ять про цю людину 
нехай зберігається у серцях людей 
впродовж багатьох років, а його ім’я 
буде вписане яскравими літерами в іс-
торію не тільки Єзуполя, але й відпус-
тового місця Духова Криниця. 

Іван ДРАБЧУК.

Біографічна довідка:
Отець Ізидор Николин, син Олек-

сія, народився 18 лютого 1933 р. 
у с. Ямельниця Сколівського району 
на Львівщині. З 1951 до 1954 рр. здо-
бував середню освіту. Згодом навчав-
ся у Волинській Духовній семінарії. Ди-
яконські свячення отримав 9 жовтня 
1958 р., ієрейські — 19 жовтня 1958 р. 
в місті Дрогобичі. П’ятнадцять ро-
ків працював на парафіях Львівської 
області, зокрема 8 років (з 1960 по 
1968 р.) у селі Угольна на Стрийщині, 
а також у с. Великі Дідушичі, звідки був 
переведений на Івано-Франківщину.

З 1972 року працював у Єзуполі, 
а також доїжджав у Сілець, де вірно 

служив Богові і людям три роки — до 
осені 1991 року. 16 липня 1989 року 
він відправив першу Службу Божу 
у відновленій церкві Різдва Христо-
вого у цьому селі. Також багато ро-
ків працював у с. Пітрич біля Козини. 
У 1998 році нагороджений митрою. 
23-27 червня 2001 року, коли Україну 
відвідав Папа Римський Іван-Павло II, 
о. Ізидор Николин їхав на Святу Літур-
гію, яку відправляв Святіший Отець 
у Києві.

У 2013 році о. Ізидор був іменова-
ний «Вислуженим парохом». Відійшов 
по вічну нагороду до Господа 13 квітня 
2019 року, похований на новому цвин-
тарі Єзуполя.

Повільно горить свіча, капає віск, 
вогонь погасає… Так гасне люд-

ське життя. А що там, за стіною смер-
ті? Небуття? Чи інший світ в іншому 
просторі і часі? Ми найбільше задуму-
ємось над смертю, коли душу перепо-
внює біль втрати близької людини.

Отець Іван приніс по чашці кави; за 
вікном сонячними променями усміхнув-
ся день. Весна виспівувала пташиними 
голосами і леліяла свої квітучі сади. 
А ми з о. Іваном Качанюком у с. Фить-
кові розмовляли про вічне, духовне, 
про абсолютну любов нашого Творця. 
Про те, що Він нам дав найбільший 
дар — життя і смерть — життя вічне.

— Отче Іване, чому? — не вгавало 
моє сумне серце із запитанням. — 
Чому Бог забирає з цього світу моло-
дих людей? Мою троюрідну сестру — 
у 42; мою подругу з Вінниччини, ще 
близьких, які могли жити і жити.

Парох доброзичливо усміхнувся:
— Пані Світланко, Господь краще 

знає, де і кому з нас буде ліпше: на 
цьому чи на тому світі. Його шляхи не-
збагненні.

На Вінниччині я писала про людей, 
які перебували у стані клінічної смер-
ті, а потім повертались до життя. Вони 
розповідали, як відривались від свого 
тіла і бачили, що діється довкола них. 
Потім кудись неслись, звідки їх повер-
тали назад, пояснюючи, що їм ще туди 
зарано. При цьому відчували легкість, 
блаженство.

Так, Господь із своєї волі піднімає 
нам завісу над таємницею смерті. Бага-
то про це сказано у Святому Письмі, зо-
крема в притчі про багача і Лазаря: «І як 

людям призначено вмерти один раз, 
потім же суд…» (Євр. 9, 27). У Ста-
рому Завіті, коли при пологах помира-
ла Рахіль: «І сталося, коли виходила 
душа її, бо вмирала вона» (Бут. 35, 18). 

І в нашому буденному житті Гос-
подь дає зрозуміти, що це не кінець 
існування, щоб людина не зневірю-
валась, — вів далі розмову о. Іван. — 
Одного разу до мене прийшла жін-
ка похилого віку на ім’я Ганна. Вона 
розповіла, що жила разом із своєю 
сестрою Марією. Жили настільки бід-
но, що аж просили смерті. І ось Ганні 
сниться сон, що вона відчиняє великі 
красиві ворота і заходить на цвинтар. 
Біля входу сидить жінка, дивиться 
в якесь квадратне дзеркало, як телеві-
зор, та й каже до Ганни: «Ти чого сюди 
прийшла? Тобі ще зарано сюди, а ось 
твоїй сестрі Марії якраз пора». Тієї ж 
ночі померла Марія.

Ще Господь відкриває нам себе. Дає 
зрозуміти, що Він є. «Одного року у свя-
тому урочищі «Джублик» я сповідав 
надворі людей і побачив видіння, — 
продовжив отець. — Із неба спуска-
лися різнокольорові кульки у вигляді 
сердець. Ми повинні щиро молитися, 
відповідати за свої вчинки, — повчав 

парох. — Бо для Господа та людина, 
яка грішить і не кається, така ж непри-
ємна, як для нас безхатченко, який вже 
давно не мився. І не смерті треба боя-
тися, а боятися жити без Бога!».

День наближався до схилу. Над за-
ходом небо вкривалося червоною за-
гравою. Я прощалася з цією світлої 
душі людиною. Чи могла тоді подума-
ти, що назавжди? Що мине тільки рік, 
і Господь покличе свого вірного слугу 
до Себе, бо Його шляхи незбагненні.

…Коли я їхала до о. Івана на по-
хорон, то з Івано-Франківська ще їха-
ли дві жінки. Одна мені сказала: «Я 
з о. Іваном розмовляла тільки один 
раз у житті, в Погоні. Але він стільки 
мені розповів про Бога, що цю розмову 
я буду пам’ятати до кінця своїх днів».

Мій Ангеле-охоронцю, благаю тебе: 
випроси для мене у Всевишнього про-
жити решту свого життя, як вчив мене 
мій духовний наставник, мій порадник, 
мій брат у Христі о. Іван. Вимоли у Гос-
пода прощення моїх гріхів: навмисних 
і ненавмисних. А коли прийде моя 
остання година, то візьми мою душу на 
свої крила та понеси до Самого Бога.

Із сумом — Світлана БУНІЙ-ГЕРЕГА.
с. Чернів Рогатинського р-ну.

Реквієм

На життєвих перехрестях

Минуло 40 днів з часу відходу до вічності отця Ізидора Николина 
з Єзуполя. У некролозі, вміщеному у тисменицькій районній газеті 
«Вперед», окрім скупих біографічних даних про цього священика, 
сказано, що саме о. І. Николин був «одним із перших, хто справляв 
молитви і благословення за відбудову Духової Криниці». Це корот-
ке повідомлення змусило мене знову повернутися до тих уже дале-
ких часів розгулу атеїзму і перших кроків відновлення української 
державності та цієї галицької святині.

Мої спогади, мій біль…

Отець Ізидор Николин та 
відродження Духової Криниці
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Вже з самого дитинства, пригадую, 
як сіро-голубі очі пронизливо диви-
лися з-під окулярів углиб моєї душі. 
Цей погляд спочатку здавався мені 
дуже строгим і хотілось уникнути його, 
якщо із совістю було не все впоряд-
ку. Були моменти, коли я навмисне 
оминала цю людину, щоб вона не за-
кинула мені знову про те, що щось не 
так у моїй душі. Багато разів довелось 
моїй, ще дитячій душі, слухати напо-
умлення та докори, які тоді здавались 
недоречними і несправедливими. Але 
минав час, я виросла, і лише в юнаць-
кому віці зрозуміла всю важливість 
слів о. Івана. Він ставав для мене що-
раз більш духовним батьком, провід-
ником, а також голосом моєї совісті.

Неодноразово, вклякнувши до спо-
відальниці, я розуміла, що він усе ро-
зумів і без моїх слів. І це була правда. 
Він відчував дух людини і по очах ба-
чив, що щось не так із її душею. Інколи 
сама людина не могла б себе так тонко 
побачити, як це робив о. Іван. Він був 
іноді суворим, коли йшлося про погану 
поведінку, і часто — лагідним батьком, 
що хвилюється за твоє життя.

За його порадою та проханням про 
молитву звертались люди з різних 
околиць. Він усім допомагав і співпе-
реживав за кожного. Його молитовний 
дух спонукав оточуючих до молитви. 

Отець Іван умів добре молитися і на-
вчав людей молитись. Заохочував 
мене співати Молебні, брати в руки 
молитвенник чи молитвослов. Я не 
розуміла важливості тих речей. Тепер 
бачу, як це може пригодитися в житті. 
Отець Іван прищепив мені любов до 
духовного співу. Усе, що я вмію, — 
його заслуга.

Важко усвідомити, що таку, завжди 
енергійну, бадьору і сильну людину, 
може здолати важка недуга. Він бо-
ровся, бо любив життя і хотів би ще не 
одній людині допомогти. Навіть, буду-
чи тяжко хворим, молився за всіх нас. 
Він прийняв це важке випробування, 
як Божий допуск, і якнайкраще вико-
нав його.

Багато хто скаже: чому Бог забирає 
від нас таких добрих людей, які могли 
б ще багато користі принести? Думаю, 
тому, щоб нагородити їх за вірну служ-
бу на землі.

Отець Іван відійшов до вічності, але 
це не означає, що його немає поряд. 
Він завжди є і буде присутній у нашо-
му житті, поки ми будемо пам’ятати 
його, молитись за заступництво до 
нього. Тепер він — заступник не на 
землі, а на небі. Це і є той Ангел, який 
був посланий до заблуканих овечок 
дому Ізраїлю.

Соломія ПІТЧУК.

Була в мене автівка! «Жигуль-
ка» — одиничка, класна! Я її 
любив, шанував, мив, чистив, 

натирав різними пастами, технічними 
парфумами. Поїв високоактивованим 
бензином, заливав високоякісною 
оливою. Для неї я побудував утепле-
ний гараж, через що витратив у два 
рази більше, ніж вартість авто. Вмон-
тував електронного сторожа. Словом, 
ходив за нею, як за малою дитиною.

Хоча я — зразковий водій, та все ж 
набідився з нею, бо так: там — не зу-
пинись, туди — не їдь, а там — пога-
на дорога, знову ж — припаркуватись 
ніде. І це ще не все, бо сім’ю потрібно 
розвезти: когось — у дитсадок, ко-
гось — до школи, дружину — на робо-
ту, тещу — в перукарню. Потім спішиш 
на роботу, а на дорозі — затори. 

Дивишся — сусід показує на годин-
ник, бо спізнюється. А родич на авто-
бус не сідає, бо знає, що я буду їхати 
тим шляхом і його підберу. А ще су-

сідка рознесла слух, що я загордився, 
відколи купив авто.

Мій директор пробачає мені спіз-
нення, бо йому потрібно кудись поїха-
ти і ще 2-3 години на нього почекати. 
А найгірше — дружина почала мене 
ревнувати до кожної прохожої красуні. 
«Ти, — каже, — по сторонах дивиш-
ся. — А вчора чому так пізно приїхав? 
Я повинна була з дітьми пішки йти! 
А ти розвозиш не знати кого!».

І взагалі, як можна проїхати, не зу-
пинившись сусідові, родичу чи знайо-
мому? Перед світлофором наїхав на 
мене горе-водій, розбив ліву задню 
фару. Знову — гроші! Роботу зане-
дбав! Ворогів нажив!

Подумав я… Вигоди з автівки нія-
кої… І продав!

Сусіди, родичі, знайомі не спиня-
ють мене, пішого. Поліція мені не за-
важає: не попереджає, як раніше, не 
штрафує. Чи далеко заправка і чи є 
гроші не пальне — не думаю!

Дивлюсь: руки чисті, не в мазуті. 
А головне, ловлю себе на тому, що 
сиджу в напівм’якому сидінні івано-
франківського міського євроавтобуса. 
Ні про що не думаю, лише правою но-
гою за звичкою натискаю на підлогу. 

Я зрозумів, що став щасливою 
і вільною від транспорту людиною! 
А ви хочете бути щасливими? Про-
дайте авто!

Михайло КНИШУК.

:
Братство та сестринство, спільнота 
«Матері в молитві», Архібратство Матері 
Божої Неустанної Помочі, Апостольство 
молитви та всі парафіяни храму св. Ми-
колая с. Павлівка Лисецького деканату 
вітають із 40-річчям від дня народження

о. Василя СЕНЬКА.
Всечесний отче, Ви 
зарекомендували 
себе добрим на-
ставником та муд-
рим проповідником, 
життєрадісним, чуй-
ним до людського 
горя. Ваші молитви 
й науки допомага-

ють нам уникнути блукань, сповнюють 
нас духовною радістю. 
Нехай Ваша духовна нива життя ще-
дро колоситься рясним врожаєм! Хай 
засіяні Вами зерна правди, добра і лю-
бові дають плоди стократ! Хай Господь 
обдаровує Вас міцним здоров’ям, ра-
дістю, натхненням до подальшої праці, 
всіма ласками й щедротами. Дякуємо 
Вам за молитву і молимось повсякчас-
но за мудре служіння на добро людей 
і на славу Господню! 

Нехай Вам довіку щасливо живеться,
Хай завжди достаток у домі ведеться.
За лагідне серце, за щиру турботу,
За вічне бажання добра нам усім,
За мудрі поради, невтомну роботу
Вам, любий наш отче, низький наш уклін!

:
Парафіяни церкви св. Івана Христителя 
с. Козаківка Болехівського деканату віта-
ють з днем народження

о. Мирослава ЧОРНОГО.
Хай на Вашому життє-
вому шляху і надалі сі-
ється й родиться тільки 
добро, множиться 
лише щастя, здоров’я, 
достаток і благополуч-
чя. Хай роки залиша-
ють по собі тільки світлі 
спогади, а майбутнє го-

тує багато щасливих літ, сповнених радіс-
тю, добром і надією.
Щиро бажаємо Вам миру й християнської 
любові, родинного затишку та злагоди. Не-
хай людська шана буде подякою за плідну 
науку, за Вашу мудрість, чуйність, уміння 
творити й дарувати оточуючим добро.

Вітаємо!

Оголошення

Оголошення

Подяка

Спогади

Образок

Як стати щасливим?

Добрий Ангел

Щиро дякуємо о. Василю Яремчуку та громаді с. Задністрянське 
Більшівцівського деканату за збір коштів на лікування онкохво-
рої дитини Максима Волчовського. 

З подякою — батьки.

Меджугор’є
 � 29.05 — 03.06.19 р. — місяць Бо-

городиці.
 � 21.06 — 27.06.19 р. — річниця 

Об'явлення Богородиці + море.
 � 12.08 — 18.08.19 р. — Меджугор'є 

+ море Хорватія (м.Макарська).

Меджугор 'є — Дрвенік 
(Хорватія) — відпочинкові:

 � 12.06 — 25.06.19 р. — Меджугор'є 
(2 дні) Дрвенік (9 днів).

 � 18.07 — 31.07.19 р. — Меджугор'є 
(2 дні) Дрвенік (9 днів).

 � 05.08 — 18.08.19 р. — Меджугор 
'є (2 дні) Дрвенік (9 днів ).

 � 10.09 — 23.09.19 р. — Меджугор 
'є (2 дні) Дрвенік (9 днів).

Прощі відбуваються під 
духовним проводом священика. 

Чекаємо Ваших дзвінків за тел.:  
099 230 70 07; 063 230 70 07.

Паломницький відділ «Байдюк-тур» 
запрошує в паломництва:

Найкраща пропозиція для тих 
християн, хто бажає протягом літньо-
го відпочинку провести час з корис-
тю для душі та тіла. А їдемо не про-
сто на Адріатику, а в найкращі місця 
її елітного регіону Далмації (Хорва-
тія), де не лише чистесенька вода 
і відсутність величезного каміння, як 
на півночі цього моря в Істрії, а також 
природна і корисна хвоя на пляжі і, 
що не менше важливо — привітні та 
доброзичливі хорвати, з якими ми, 
українці, набагато ближчі менталь-

но, аніж з південніше проживаючими 
чорногоцями чи албанцями.

Високий літній сезон на Адріатиці 
розпочинається в середині червня. 
Ми проведемо на морі останній тиж-
день цього місяця, коли вже потік від-
почиваючих буде на максимумі. Пер-
ша лінія, триразове харчування, мо-
литовне правило та щоденна Літургія. 
І все це в поєднанні з повноцінним па-
ломництвом до Меджуґор'я. Що може 
бути краще? І на цю програму знижка 
ще активна: 375€+200₴ (без доплат)!

19-30 червня: літній християнський відпочинок: 
Меджуґор’є + Заостроґ (перша лінія)

Виїзд з м.Івано-Франківська.  
Запис в групу: о.Михайло Добровольський 
095-400-3135; 097-524-4260; 063-176-0825

Чи траплялося Вам колись зустріти на своєму 
шляху ангела, який постійно буде йти поруч 
з тобою, підтримуватиме тебе, коли ти падаєш, 
і простягатиме руку допомоги тоді, коли тобі 
найбільше це потрібно? Я зустрічала… Той ан-
гел мав вигляд людини. Це був о. Іван Качанюк.



23 травня 2019 р. Б. число 21 (1264)НОВА ЗОРЯНОВА ЗОРЯ8

28 травня о 14 год. у приміщенні 
Івано-Франківського обласного 
інституту післядипломної осві-
ти (пл. Міцкевича, 3) відбудеть-
ся прес-конференція, присвяче-
на дню пам’яті та 70-річчю від 
дня народження легендарного 
композитора, поета-пісняра Во-
лодимира Івасюка.

На прес-конференції та вечорі 
пам’яті будуть присутні рідна сестра 
Володимира Івасюка — п. Галина 
Криса та голова Всеукраїнської ГО 
«Союз українок» Львівщини п. Орес-
лава  Хомик.

Запрошуються всі бажаючі.
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Оголошення

Прощі

Передплатити газету ніколи не пізно!
Вартість передплати через відділення Укрпошти — 26,20 грн. на місяць,  
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будьте апостолами Господа і Церкви!

ваша християнська газета!

За рядками пісень 
і стежинами життя

Вечір пам’яті  
Володимира Івасюка

28 травня о 18-ій год. в Облас-
ній філармонії відбудеться 
вечір пам’яті Володимира Іва-
сюка з нагоди 70-річчя від дня 
його народження.

У програмі свята: поетичне сло-
во, пісні у виконанні солістки Оксани 
Романюк, Народного артиста Укра-
їни Михайла Кривеня, Заслуженого 
журналіста і співака Богдана Кучера, 
ансамблю «Бревіс». Соло і скрипка 
у виконанні Любові Литвинчук.

Вхід вільний.

Ще на початку кульмінаційного 
моменту прощі — Архієрейської Бо-
жественної Літургії — Митрополит 
Володимир Війтишин закликав усіх 
до спільної молитви за мир та спокій 
у Батьківщині нашій Україні, а також за 
всіх тих, хто постраждав внаслідок не-
оголошеної війни на Сході нашої дер-
жави. Владика очолив Службу Божу, 
в якій взяли участь близько сотні свя-
щеннослужителів нашої Архі єпархії.

Звертаючись до чисельного люду 
під час проповіді, Митрополит Володи-
мир роздумував над історією з Єван-
гелія, яка стосувалася оздоровлення 
розслабленого. За словами Владики, 
всі чуда Ісуса Христа свідчать нам 

про велику Божу любов. Проповідник 
звернув особливу увагу на прекрас-
ний приклад милосердя, яке вчинив 
 Господь.

У другій частині своїх роздумів Вла-
дика Володимир застановився над 
ключовою роллю Пречистої Діви Ма-
рії в історії нашого спасіння. На дум-
ку Архієрея, Її допомога та опіка дуже 
потрібна нам на кожному кроці нашого 
життя.

Прочани, що прибули з усіх прото-
пресвітеріатів Архієпархії, отримали 
повний відпуст, приступивши до Свя-
тих Тайн Покаяння та Пресвятої Євха-
ристії.

Вл. інф.

Щорічна проща вірних і духовенства Івано-
Франківської Архієпархії УГКЦ до відпус-
тового місця Зарваниці зібрала на спільну 
молитву 19 травня декілька тисяч прочан 
з різних куточків Прикарпаття.

Тисячі прочан 
з Прикарпаття 
молилися в Зарваниці


