
31 травня 2017 р.
Відійшов до вічності Любомир Гу-
зар — український релігійний діяч, 
Верховний архієпископ Києво-Га-
лицький УГКЦ.

1 червня 1903 р. 
в м. Станіславові (тепер м. Івано-
Франківськ) в родині священика на-
родився Василь Величковський — 
релігійний діяч, єпископ УГКЦ, ре-
демпторист. Блаженний.

1 червня 1917 р.
В с. Бичківці на Тернопільщині наро-
дився Софрон-Степан Дмитерко — 
єпископ Івано-Франківський УГКЦ, 
василіянин. 

1 червня 
Міжнародний день захисту дітей.
Всесвітній день батьків.

3 червня 1963 р. 
упокоївся в Бозі папа Іван ХХІІІ — 
«Добрий Папа» — Святий.

5 червня
Всесвітній день охорони навколиш-
нього середовища.

6 червня
Вознесіння Господнє. 
День журналіста України.

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

З життя Церкви

«Ця зустріч має три завдання: 
підтримка, скріплення  
і розвиток» 2 стор.

Мистецтво

Універсальна  
мова скульптури 
 3 стор.

З архівних джерел

Священик-літописець  
з Галича 
 5 стор.

Вісті Архієпархії

З’їзд  
вівтарних дружин 
 7 стор.
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«Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.  
Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне».  (Мт. 5, 9-10).

Цьогорічні святкування хра-
мового свята нашої парафії 
Святих Кирила і Методія 
в Івано-Франківську (Крихів-
цях) були присвячені Року 
Сім’ї та сімейних ціннос-
тей — 2019. З цієї нагоди всі 
п’ять днів приготування були 
приурочені саме цій події.

Марія очолює громадську органі-
зацію «Етнопростір», має одно-
йменну галерею для роботи з ді-
тьми та власну лінію з пошиття 
вишиванок. Галерея «Етнопро-
стір» — це творчі майстерні з гон-
чарства, плетіння, ткацтва, кера-
міки, вітражів, роботи по дереву, 
в якій майстриня зі своїми поміч-
никами проводить майстер-класи.

Цей тиждень в подіях

стор. 5

У цей день обов'язково знайдіть час 
для спільної прогулянки з дитиною.

Афіша заходів 1 червня рясніє 
концертами, тематичними конкурса-
ми, безкоштовними майстер-класа-
ми, фестивалями тощо. Дітлахів че-
кають розважальні та освітні заходи, 
веселощі й море позитиву.

Кожна дитина має право зростати 
здоровою і сильною, бути освіченою 
і захищеною. 1 червня проводиться 
велика кількість благодійних акцій на 
підтримку дітей, які потребують до-

помоги: діток з обмеженими можли-
востями, сиріт, біженців, дітей з ма-
лозабезпечених і неблагополучних 
сімей. Це шанс допомогти їм знайти 
щасливе дитинство.

Що може бути кращим, аніж про-
водити час разом і бачити щасливу 
дитячу посмішку?

А 2 червня в Івано-Франківську 
пройде хода на захист життя та сі-
мейних цінностей. Разом зі своїми 
родинами візьмімо активну участь 
у цьому заході!

стор. 4

Міжнародний день захисту дітей був заснований у листопаді 1949 
року в Парижі рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної 
федерації жінок. Вперше це свято відзначили в 1950-му році в 51-
ій країні світу. В Україні це свято почали відзначати з 1998 року.

Хто винен?

Д орогі друзі, 
в наступну неділю Церк-
ва подає нам до роздумів 

Євангеліє про сліпонароджено-
го. У ньому, на перший погляд, є 
досить зрозуміла подія: Христос 
зцілює хвору людину, дарує їй зір. 
Але коли починаєш її аналізувати, 
виникає відразу кілька запитань. 
Наприклад, учні бачать сліпона-
родженого і запитують у Госпо-
да: «Хто згрішив ― він чи його 
батьки?». Чому люди дуже часто 
вважають, що діти відповідають 
за гріхи батьків? Наскільки це від-
повідає християнському вченню? 
Зізнаюся, що мені, як душпасти-
рю, неодноразово доводилося 
почути запитання: якщо Господь 
є Любов, то чому в світі стільки 
зла, хвороби, війни? Чому Він до-
пускає, щоб терпіли невинні діти?

У контексті недільного Єван-
гелія давайте спробуємо знайти 
відповіді на складні запитання. 

Отож, у розмові учнів з Ісусом 
дійсно порушується питання: хто 
згрішив, коли народилася сліпо-
народжена дитина? І справді на 
сторінках Старого Завіту знахо-
димо місця, де йдеться про те, що 
Господь карає до четвертого чи й 
до сьомого коліна. Логічно і чисто 
по-людськи відразу виникає запи-
тання: хто ж винен за таку кару? 

Людина, яка вчинила гріх, що 
змальований у розповіді про ску-
штування забороненого плоду, не 
може більше піднятися до рівня 
свого Творця. Насправді ми розу-
міємо, що алегорична розповідь 
про перше гріхопадіння окреслює 
велику революцію. 

Продовження на стор. 2.

1 червня — 
День захисту дітей

Відновлення шлюбних обіцянок 
та дияконські свячення

Етнопростір Марії Червак

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%93%D0%9A%D0%A6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8
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За словами Предстоятеля 
УГКЦ, відколи в українсько-
му православ’ї почалися нові 
процеси, Українська Греко-
Католицька Церква опинила-
ся під дуже потужною атакою 
з боку Росії. Поширювалися 
закиди, що УГКЦ, мовляв, 
свідомо діяла для того, щоб 
відокремити православних 
України від Російської Пра-
вославної Церкви, а відтак 
привести до унії.

«Я просив Святішого Отця 
про його підтримку. Тому 
Папа Франциск скликає зу-
стріч, щоб з боку Ватикану 
показати, що немає жодно-
го засудження УГКЦ, ніхто 
не перекреслює ні нашого буття, ні 
нашого майбутнього. Чому? Бо така 
зустріч має три завдання: підтримка, 
скріплення і розвиток», — пояснив 
Блаженніший Святослав.

Він зазначив, що зараз, мабуть, 
важко знайти в Україні якусь спільно-

ту, яка б пояснювала православним 
про зміст служіння Папи, як це робить 
наша Церква. «Я написав окреме по-
слання «Наша Свята Софія», щоб по-
яснити в контексті об’єднавчих рухів 
в православ’ї, хто ми є як греко-като-
лики, якою є наша ідентичність. Ми 

також переклали послання 
англійською мовою», — за-
значив Глава УГКЦ.

Духовний лідер греко-като-
ликів переконаний, що зустріч 
зі Святішим Отцем є унікаль-
ним шансом для розвитку на-
шої Церкви, а також є доброю 
новиною для України.

«Ми постійно звертали 
увагу, що часто говорять про 
нас, але без нас. Я споді-
ваюся, що ця зустріч покла-
де цьому край. Чому? Адже 
нас кличуть спеціально для 
того, щоб про нас говорити 
з нами, — говорити в сучас-
них новий реаліях (зокрема 
суспільних, політичних та 

економічних), щоб з нами випрацю-
вати стратегію, тобто певні кроки й 
візію Апостольської Столиці щодо 
України, — зауважує Глава УГКЦ. — 
Мені видається, Святіший Отець та 
його співпрацівники щоразу більше 
розуміють, що ключем розуміння ста-

ну справ в Україні, тобто суспільних 
і церковних процесів, є УГКЦ».

Блаженніший Святослав зазначив, 
що зарано говорити про те, які будуть 
наступні кроки. «Проте ми сподіваємо-
ся, що цей найвищий рівень уваги до 
нашої Церкви, який тепер проявлений, 
буде мати свої добрі наслідки», — під-
креслив Предстоятель УГКЦ.

Як відомо, 4 травня було повідо-
млено що Святіший Отець Франциск 
запросив Отця і Главу Української Гре-
ко-Католицької Церкви Блаженнішого 
Святослава, членів Постійного Си-
ноду та митрополитів УГКЦ провести 
спільну робочу зустріч разом із ним та 
Ватиканською курією.

В офіційному комунікаті Римської 
курії мовиться: «У делікатній та склад-
ній ситуації, в якій перебуває Україна, 
Святіший Отець Франциск вирішив за-
просити до Рима 5-6 липня 2019 року 
Верховного Архиєпископа, членів По-
стійного Синоду та митрополитів Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви.

У зустрічі також братимуть участь 
голови дикастерій Римської курії, ком-
петентні для Країни.

Цією зустріччю Святіший Отець 
прагне проявити знак своєї близькос-
ті до Української Греко-Католицької 
Церкви, яка здійснює душпастирське 
служіння як на Батьківщині, так і в різ-
них частинах світу».

 
Департамент інформації УГКЦ.

Молитва  
до Матері Божої  

Неустанної Помочі  
в часі хвороби

М ати Божа Неустанної 
Помочі, багато терплю 
і вже надто довго. Од-

ночасно з тілом слабне також 
сила духа мого, вже і молити-
ся не можу. Ніщо не приносить 
мені полегшення. Навіть розмо-
ва з родичами і друзями дратує 
мене. Поволі в моєму серці зни-
кає відвага і надія, а їхнє місце 
займає біль і смуток.

На Тебе, о Маріє, покладаю 
всю свою надію. Ти не забудеш 
за терплячих дітей Твоїх. До-
поможи мені, Мати Божа Не-
устанної Помочі, дай сили, аби 
з руки Ісуса терпеливо прийня-
ла кожну муку, а оскільки це все 
є згідне з Його волею, поверни 
мені здоров’я, щоб радісно мо-
гла Тебе прославляти у житті 
і по смерті. 

Амінь.

З життя Церкви

Слово редактора

Закінчення. Початок на стор. 1.

Світ міняє правила, творіння дає 
виклик Творцеві, проявляє непослух, 
яким у світ вносить голод, холод, 
хворобу, терпіння і нарешті — саму 
смерть. Усе це впала людина сприй-
має як кару, хоч насправді вона сама 
вносить зміну в програму Творця. Зви-
чайно, що в цьому всьому Адамо-
ві, який з відчуттям провини 
ховається від Господа, важ-
ко віднайти Бога — Лю-
бов. «Адаме, де ти?», — 
Бог промовляє до кож-
ного з нас, коли ми ще 
ховаємося з відчуттям 
провини. А ще для лю-
дини дуже притаманно 
перекласти своє рішення 
на когось, обов’язково зна-
йти винну сторону. Єва зви-
нувачує в намові змія… Адам, 
в свою чергу, каже, що то жінка дала 
яблуко і він їв... І це народне повір’я, 
або, скоріш, народна психологічна 
здатність шукати винних перевтіли-
лась у «богословську думку» старо-
завітного народу, який неодноразово 
змальовує Бога, як Того, Хто карає…

Проте уже навіть і в Старому Завіті 
Господь, шукаючи за заблуканим Ада-
мом, промовляє через пророків дещо 
протилежне. Звернімо, до прикладу, 
увагу на пророцтво пророка Єзекиї-
ла, який закликає Ізраїльтян викину-
ти з себе приказку про те, що батьки 
їли кислий виноград, а тому у дітей на 
зубах осіла оскомина (пор. Єз. 18:2). 
«Син за провину батькову не буде 
відповідати, і батько за провину сина 
не буде відповідати. Праведність зо-
станеться з праведним, а гріхов-
ність із грішником» (Єз. 18:20).

Однак, коли учні побачили юнака, 
про якого знали всі, що він сліпонаро-
джений, у них виникла побутуюча на 

той час богословська думка: хто згрі-
шив? 

Минуло дві тисячі років, а наше 
ставлення до проблеми не змінилося. 
Тільки-но ми стикаємося з певними 
проблемами, складними життєвими 
обставинами, як відразу наша голо-
ва піднімається догори зі словами: 

«Господи, за що?»; «Господи, 
чому?»; «Господи, як 

же так?». Але ще гір-
ше, коли людська 

злоб ність, бачачи 
людські терпіння, 
особливо хво-
роби, гострими 
язиками копа-
ється в чужих до-

лях, вишукуючи, 
за що Бог того чи 

іншого покарав…
Невже ми ще досі 

не пізнали нашого Твор-
ця, думаючи, що Він насилає 

на людей хвороби, щоб покарати за 
гріх?

Задумаймося, чому Ісус зціляв хво-
рих, якщо хвороби і страждання були 
заслуженим покаранням від Бога? Хіба 
Він не зневажав би цим Божу справед-
ливість і правоту? Невже здоровий 
глузд може повірити в те, що Бог убив 
би сотні невинних людей в авіаката-
строфі тільки для того, щоб покарати 
когось одного на борту літака? 

Насправді терпіння найчастіше 
таки має відношення до гріха. Однак, 
далеко не обов’язково до мого влас-
ного, хоча й до нього теж. Ще одне 
пояснення тому, що Бог карає до сьо-
мого коліна, походить з простих спо-
стережень. Так, до прикладу, якщо 
якийсь рід нехтує Божими заповідями, 
то звичайно, що наслідок зла може 
мати найперше відношення до тих, 
хто є найближче до якогось зла. Так, 
якщо батьки зловживають алкоголем, 

то зрозуміло, що народження хворої 
дитини не є Божою карою, а звичай-
нісіньким наслідком гріха. Звичайно, 
не варто забувати і про той чинник, що 
до цих всіх дій нас ласкаво і повсякчас 
запрошує вічний ворог людини — са-
тана, який є неабияким продюсером 
ситуацій, котрі породжують терпіння.

Після першого гріхопадіння люд-
ська природа стала схильною до 
егоїзму, жадібності та ненависті. Від 
цього, на жаль, страждають як винні, 
так і невинні. Часто в людині панує 
недбальство, байдужість і безвідпові-
дальність. Нерідко з кимось стається 
біда через нещасливий збіг обставин, 
наприклад, внаслідок чиєїсь недба-
лості або помилки. А якщо Господь 
вимушено впливатиме на рішення 
кожної людини, то не буде там уже 
складової людини, тобто розуму і волі, 
а лише запрограмований робот…

При народженні дитина успадковує 
від батьків як все добре, так нерідко 
і гріховний характер, що бере початок 
від непослуху Адама в Едемському 
саду. Тому нікому не потрібно вчити ди-
тину грішити. Людська природа з цим 
уже добре знайома, вона це вже за-
своїла. Але, з іншого боку, ми не лише 
діти Адама, ми — усиновлені діти Божі, 
які покликані пізнавати, любити й про-
славляти свого Отця. І таким чином 
викорінювати будь-яке зло й творити 
Царство Боже вже тут, на землі. А хто 
невинно терпить, не є покараний, але 
разом з Христом є немов Агнець Бо-
жий, що бере на Себе гріх світу, щоб 
діла Божі виявились на ньому... 

Нехай же усвідомлення того, що 
Бог не спричиняє страждань, потішає 
на шляху до зцілення серця хворих на 
тяжкі недуги. За це ми всією Церквою 
і молитимемося у Неділю Сліпонаро-
дженого. 

о. Іван СТЕФУРАК,
головний редактор.

«Ця зустріч має три завдання: 
підтримка, скріплення і розвиток»
Святіший Отець запрошує митрополитів Української Греко-Католицької Церкви і Постійний Синод на 
зустріч, яка відбудеться у Римі 5 та 6 липня 2019 року. Блаженніший Святослав розповів про те, що пе-
редувало цій домовленості, а також про сподівання й очікування від майбутньої зустрічі.

http://ugcc.ua/official/official-documents/zvernennya/zvernennya2019/nasha_svyata_sof%D0%86ya_poslannya_blazhenn%D1%96shogo_svyatoslava_z_nagodi_stol%D1%96ttya_v%D1%96dnovlennya_sobornost%D1%96_ukrainskogo_narodu_ta_yogo_derzhavi_85063.html
http://news.ugcc.ua/news/blazhenn%D1%96shiy_svyatoslav_papa_frantsisk_zaluchaie_pershih_os%D1%96b_ugkts_do_opratsyuvannya_svoiei_strateg%D1%96i_v%D1%96dnosno_maybutnogo_ukraini_ta_ukrainskoi_tserkvi_u_sv%D1%96t%D1%96_86186.html
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З життя Церкви

Упродовж трьох днів, 22 – 24 
трав ня цього року, координа-
тори із впровадження стратегії 
розвитку УГКЦ працювали над 
виробленням різних практичних 
форм, методів і підходів для вті-
лення головної теми 2019 року 
«Боже Слово. Катехизація».

Пропонуємо вашій увазі ін-
терв’ю з координатором програ-
ми «Жива парафія» від Івано-
Франківської Архієпархії митр. 
прот. д-ром Олегом Каськівим, 
Синкелом у справах духовен-
ства та священичих родин.

— Отче  Олегу,  як  відомо,  зу-
стріч координаторів розпочалася 
моніторингом  втілення  душпас-
тирських  ініціатив. Чим відзначи-
лася  перша  половина  поточного 
року, що вдалося нового зреалізу-
вати?

— У 2015 році в Івано-Франківську 
відбувся Патріарший Собор на тему: 
«Жива парафія — місце зустрічі з жи-
вим Христом». Делегати із 57 країн 
світу у молитві роздумували над важ-
ливим питанням: що потрібно для 
того, щоб оживити життя на наших 
парафіях? Після даних роздумів при-
йшли до наступних висновків: необхід-
но у кожній парафії впровадити (де ще 

нема), а де вже є — розвивати наступ-
ні дев’ять цікавих складових, які ожив-
лять життя на парафіях: Боже Слово, 
катехизація, місійний дух, Літургія, мо-
литва, єдність, служіння ближньому, 
провід, управління дарами. Тому у цих 
днях ми аналізували, як проходить ре-
алізація втілення резолюцій Патріар-
шого Собору.

— Одним  із  подальших  завдань 
програми  «Жива парафія»  є  впро-
вадження  біблійного  апостоляту 
та катехитичного навчання у па-
рафіях  УГКЦ.  Що  найважливіше 
у  цій  ділянці  варто  донести  на-
шим вірним  з  вашого останнього 
з’їзду?

— Будь-яка програма в Церкві буде 
вдалою і успішною, якщо вона матиме 
молитовну підтримку вірних. Тому я 
перш за все ласкаво прошу всіх наших 
вірних молитись за своїх священиків, 
єпископів, щоб вони були добрими 
і ревними проповідниками Божого 
Слова. 

Найкращими проповідниками і вчи-
телями віри в родині є наші батьки, 
тому просимо всіх батьків, щоб у кож-
ній родині було Святе Письмо, яке ро-
дина могла б разом читати, щоб була 
спільна родинна молитва. Після роди-
ни більшою родиною є наша церковна 
парафія, тому тут вже заохочується 
священнослужителів організовувати 

ознайомлюватися з різними методами 
і практиками читання Святого Письма, 
а також створювати при парафіях бі-
блійні групи та гуртки, щоб вірні мали 
можливість краще пізнати Святе Пись-
мо і могли пояснити його іншим. Дуже 
важливо, щоб кожен із нас полюбив 
читати Святе Письмо щоденно, при-
наймні якусь частинку, і в ньому зна-
ходив відповіді у своєму житті.

— І на завершення нашої корот-
кої  розмови,  аналізуючи  статис-
тику зреалізованого чи ні, можли-
во, маєте якесь особливе звернен-
ня чи побажання до наших душпас-
тирів та вірних?

— Зараз якраз завершилось на-
вчання дітей у школі, розпочались 
канікули. Тому звертаюсь до нашої 
молоді, щоб якнайкраще відпочили та 
набралися сил до нового навчально-
го року. Церква підготувала для Вас, 
дорога молоде, різні цікаві програми 
на час канікул. Це літні християнські 
табори, «канікули з Богом», молодіжні 
прощі та багато іншого. Наші свяще-
ники чекають на вас, щоб вам послу-
жити та віднайти у даних спільних за-
ходах не тільки друзів, але й мати на-
году віднайти самого Христа. А нашим 
душпастирям бажаю із ревністю радо 
нести своє служіння там, де ми є, та 
старатись бути правдивим пастирем 
у Христовому винограднику.

Розмовляв о. Іван СТЕФУРАК.

Перший в Україні скульптурний 
образ Блаженнішого Любомира 
Гузара виготовив скульптор Да-
нило Книшук два роки тому. З ав-
торським проектом митця «Осо-
бистості» (24 портрети) мали 
можливість ознайомитись меш-
канці Івано-Франківська в рам-
ках фестивалю «Карпатський 
простір». А по 30 червня огля-
нути скульптурні роботи можна 
було в с. Тишківці на Городенків-
щині, на батьківщині легендар-
ного Романа Шухевича.

У творчому доробку майстра — ві-
домі духовні особи, композитори та 
актори, поети й письменники, живо-
писці й науковці, які живуть у наш час 
або нещодавно пішли в кращі світи. 
Більшість портретів скульптор виго-
товляв з натури.

Данило Книшук проживає та тво-
рить у Києві. До Івано-Франківська на-
відується, бо тут мешкають батьки. До 
речі, його батько, Михайло Іванович — 
відомий на Прикарпатті художник де-
коративного мистецтва, скульптор.

Перед тим, як почати спілкуватись 
з людиною, портрет якої Данило Кни-
шук буде виготовляти, скульптор ро-
бить дослідження. Дізнається про те, 
чим вона живе, чим окрилена, якими 
ідеями, мріями, і як вони в процесі її 
становлення, як особистості, транс-
формувались. Якщо це композитор, 
то майстер відвідує його концерти. 
Так було із композиторами Михайлом 

Гринишиним, Мирославом Скориком, 
Валентином Сильвестровим, Євгеном 
Станковичем. Після концертів митець 
почав розуміти, що пауза та тиша та-
кож звучать, і по-різному, iнодi навiть 
авангардно.

Перед початком роботи над портре-
том Блаженнішого Любомира Гузара 
майстер ознайомився з його працями, 
проповідями, слухав його особисто. 
Їздив у його резиденцiю, село Княжи-
чі. Глава УГКЦ запам'ятався людиною 
глибокої мудрості, духовної культури, 
провідником нації сучасних українців 

і надзвичайно молодою особистістю 
щодо бачення сучасності. Майстер 
був здивований, наскільки його висло-
ви були актуальні саме для молоді. 
Робота припала на час, коли Блажен-
ніший був дуже хворим. Над образом 
Глави УГКЦ майстер працював близь-
ко семи місяців. Нагадаємо, що 31 
травня — друга річниця з дня відходу 
до вічності Блаженнішого Любомира 
Гузара.

На виготовлення одного скульптур-
ного портрету йде від кількох місяців 
до кількох років. До прикладу, працю-

ючи над портретом Івана Малковича, 
відомого видавця, лауреата премії ім. 
Шевченка, майстер змінив близько чо-
тирьох майстерень, переїжджав разом 
з глиняними скульптурами. У кожній 
з них було інше освітлення, тому по-
різному переробляв цей образ. Отож 
робота тривала півтора року.

Щоб виліпити скульптуру Миросла-
ва Поповича, автор побував в Інсти-
туті філософії ім. Г. Сковороди НАН 
України. Там у невеличкому кабінеті 
ліпив з натури і паралельно спілкував-
ся з відомим філософом. Данило став 
свідком різних історичних подій, які 
відбувались на той час у відділі релі-
гієзнавства.

Відома письменниця Ліна Костенко 
надихнула на творчість Данила своїми 
поезіями. Він зрозумів, що Ліна Васи-
лівна, яка для багатьох є совістю нації, 
дуже вимоглива насамперед до самої 
себе. Кожну роботу автор пропускає 
через себе, через свій внутрішній світ.

Кожна особистість — унікальна. 
Український композитор, хоровий ди-
ригент, фольклорист Михайло Петро-
вич Гринишин збирав українські на-
родні пісні, видавав збірники, писав 
музику до останніх днів (прожив 94 
роки). Тому його портрет був першим 
у колекції митця.

Скульптура — дорогий вид мисте-
цтва, вона несе інформацію з різних 
кутів зору, ламає стереотипи. Це мова, 
яку розуміють всі народи. Скульптурні 
роботи Данила Книшука можна поба-
чити на сайтах в іноземних блогерів. 
Це ще одна можливість презентувати 
Україну на міжнародному рівні.

Юлія БОЄЧКО.

Мистецтво

У Брюховичах відбулася зустріч єпархіальних 
координаторів програми «Жива парафія»

Універсальна мова скульптури

Данило Книшук працює над скульптурою Любомира Гузара
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1. Цьогорічні святкування храмово-
го свята нашої парафії Святих Кирила 
і Методія в Івано-Франківську (Кри-
хівцях) були присвячені Року Сім’ї та 
сімейних цінностей — 2019. З цієї на-
годи всі п’ять днів приготування були 
приурочені саме цій події: кожен день 
мав свою тематику і свою конферен-
цію. 

Конференцію на тему батьківства 
провів Адріан Буковинський, експерт 
та відомий фахівець з сімейних пи-
тань; день материнства і жіноцтва 
курувала п. Марта Гладій, психолог 
і психотерапевт, а день Родини і діто-
народження провела лікар гінеколог 
Ольга Павлишин. За три дні у конфе-
ренціях взяли участь близько півсотні 
молодих людей. 

Родзинкою наших святкувань стало 
відновлення шлюбних обіцянок всіма 
присутніми вірними перед Митрополи-
том на завершення Божественної Лі-
тургії перед благословенням. Всі при-
сутні мали перед собою листівки з тек-
стом і зачитували слова відновлення 
шлюбних обіцянок: «Я відновлюю мої 
шлюбні обіцянки перед Тобою і обі-
цяю Тобі любов, вірність, чесність 
(дружини додавали ще «послух по-
дружній») подружню і що не залишу 
Тебе аж до смерті. Так мені, Боже, 
допоможи, в Тройці Святій Єдиній і всі 
святі». Від імені всіх присутніх вголос 
слова обітниці читали дві практикуючі 
віруючі родини нашої парафії — Олег 
Жерноклеєв і Любов Соловка та Іван 
і Лілія Кіндяки. На завершення Митро-
полит Володимир прочитав молитву 
благословення подружніх пар. І з цієї 
нагоди настоятель парафії від імені 
всіх парафіян подарував Митрополи-
тові різьблену ікону Пресвятої Родини 
з Назарету.

2. Цьогорічні святкування храмо-
вого свята відбувалися в рамках від-

значення ювілеїв: 35-річчя заснуван-
ня Згромадження Воплоченого Сло-
ва у світі та 25-річчя свого служіння 
в Україні. І ми вдячні Богові за кожне 
покликання до богопосвяченого життя 
та за всі місця служіння, які Господь 
через Святу Церкву нам доручає для 
здійснення нашої місії: в Україні — 
це дві парафії в Івано-Франківську 
(Різдва Христового та Святих Кирила 
і Методія), а також радіо «Дзвони», це 
парафія Покрови Пресвятої Богороди-
ці у Вінниці, це парафія Покрови Пре-
святої Богородиці у Скадовську, а та-
кож парафія Різдва Йоана Христителя 
у Дубовому (Закарпаття). 

В часі Божественної Літургії Митро-
полит Володимир висвятив на дияко-
на нашого брата Климентія-Дмитра 
Карпінця, який завершує своє навчан-
ня в семінарії Згромадження у містеч-
ку Монтефясконе (Вітербо, Італія). 
Кожне покликання — це особливий 
дар Божий і ми молимося в цьому на-
міренні та просимо всіх молитися за 

нові покликання, бо «жнива великі, 
а робітників мало».

3. З нагоди ювілею нашого Згро-
мадження ми мали велике бажання 
від імені нашої парафії подарувати 
кожному присутньому на святкуванні 

священику «ювілейний» єпітрахиль 
з гербом Згромадження та перши-
ми буквами слів з Євангелії від Іва-
на 1,14: «І Слово стало тілом» — 
«VCFE». Це був елемент вдячності 
священикам за їх служіння для слави 
Божої і спасіння людських душ, а та-
кож за їхню молитовну й пасторальну 
близькість до нашої парафії. Всіх свя-
щеників було 25.

4. На завершення Божественної 
Літургії о. Йосафат подарував вишиті 
ікони «Богородиці Воплочення зі свя-
тими Кирилом і Методієм» меру міста 
Івано-Франківська Руслану Марцінківу 
та голові с. Крихівці Мирону Гаргату 
на знак подяки за їхню увагу до нашої 
парафіяльної спільноти, їхню допомо-
гу, та запросив, щоб, споглядаючи па-
рафіяльну ікону, пам’ятали й активно 

допомагали у зведенні парафіяльного 
дитячого садочка «Ковчег», яким опі-
кується наша парафія і будівництво 
якого ведеться навпроти храму. Мер 
міста, в свою чергу, привітав грамотою 
отця Йосафата з 15-річчям священ-
ства. Таку ж храмову ікону було по-
даровано ректору Івано-Франківської 
Духовної семінарії о. Олесю Будзяку 
на знак вдячності за його служіння та 
за присутність і допомогу всіх семіна-
ристів у наших парафіяльних заходах. 
Мета одна — щоб семінаристи, май-
бутні священики, переймали досвід 
організації особливих святкувань, 
близьких до наших вірних.

5. І ця остання думка лине до всіх 
наших мирян — братів і сестер, які 
люблять Церкву Христову, нашу па-
рафію, які підтримують і морально й 
фінансово, які турбуються за численні 
парафіяльні проекти, заходи, моли-
товні зібрання, богослужіння, палом-
ництва і святкування. Щороку відзна-
чення храмового свята набирає нових 
обертів і щоразу все більше вірних бе-
руть у ньому участь. Я дякую всім, хто 
усвідомлює свою важливість і свою 
приналежність до парафіяльної роди-
ни. Лише тоді, коли хтось зуміє взяти 
на себе які-небудь обов’язки у пара-
фії, зможе насолоджуватися відчуттям 
приналежності до парафіяльної роди-
ни. Це так само, як у сім’ї: можна бути 
присутнім тілесно, але не почуватися 
частинкою родини; так само і в пара-
фії: можна жити на тій чи іншій терито-
рії, але не бути частиною тієї чи іншої 
парафіяльної родини. Парафія відкри-
та для всіх, аби було лише бажання 
себе там знайти і стати корисним для 
своїх ближніх. 

Я дякую Богові за чудових людей, 
які люблять Церкву і які живуть Церк-
вою. Наші миряни — це сила! Дякую 
всім ВАМ!

З вдячністю і молитвою —  
о. Йосафат Бойко, ВС.

Жива парафія

Відновлення шлюбних обіцянок  
та дияконські свячення  
в часі святкування храмового свята 
(П’ять думок з нагоди цьогорічних святкувань)
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Він народився у Галичі у 1728 році. 
Його батько Павло (помер 7 лютого 
1761 р.), так само, як і дід, був паро-
хом церкви св. Миколая, яка знахо-
дилася у Галичі недалеко Дністра на 
передмісті, що називається Запаркан-
ня. Про особу самого пароха о. Петра 
відомостей збереглося небагато. Зна-
ємо, що його коріння походило із с. За-
валова на Тернопільщині. Як і його 
свояки із цього села, майбутній парох, 
очевидно, вчився спочатку у школі при 
монастирі оо. Василіян у Бучачі, а піз-
ніше – у Львові в колегії оо.Єзуїтів. 
Висвячувався він в Успенській церкві 
на Крилосі 17 квітня 1754 року. Ново-
висвячений отець став сотрудником 
з правом успадкування парафії св. 
Миколая у Галичі. Він був досить від-
повідальним душпастирем, ревно вів 
документацію і писав записи, котрі є 
дуже цінними для нащадків.

Отець Петро Горбачевський був 
одружений із Анною Юськевич. У по-
дружжя народилося семеро дітей: 
шість дочок (Олена, Маріанна, Анна, 

Анастасія, Катерина, Юліана) і єдиний 
син Іван, який помер у дитинстві, у віці 
3,5 років. У 1776 р. Олена вийшла 
заміж за Василя Кернякевича, сина 
о. Івана із с. Дегова. Маріанна у 1780 
році одружилася із шляхетним паном 
Дмитром Гладишевським, який пізніше 
висвятився на парафію у с. Тустань. 
Анастасія була заміжньою 1783 р. за 
сином священика о.Василя Дичаков-
ського — Романа. Пізніше він отримав 
презенту на парафію у с. Косів (тепер 
Чортківського району Тернопільської 
області). Анна у 1785 р. вийшла заміж 
за о. Петра Яніцького. Останній і став 
наступником свого тестя на галицькій 
парафії. У подружжя Петра та Анни 
народився у 1787 році син Павло.

Текст Галицького літопису о. П. Гор-
бачевського написаний руською мо-
вою. І хоча у той час руська мова всі-
ляко витіснялася з обігу, але він свідо-
мо не вживав латину, що свідчило про 
його життєву позицію. У своїх хроно-
логічних записах о. П. Горбачевський 
описував події, які відбувалися не 

тільки у Галичі, але й далеко за його 
межами. 

Заслуговує на увагу згадка про те, 
що в домі одного міщанина Галича 
Василя Комаринського заплакала 
ікона св. Архангела Михаїла. Це чудо 
оглядало чимало людей, зокрема 
і о. Франтішек Розвадовський, римо-
католицький ксьондз, який хотів за-
брати ікону до костелу, але міщанин 
Комаринський віддав її до церкви, де 
вона ще двічі проявляла свої чуда, 
тобто сльозоточила.

Зафіксовує літописець і три поїзд-
ки імператора Йосифа ІІ до Галича, 
а саме у 1773, 1783 та 1786 роках. 
Під час однієї з них автор написав, що 
цісар відвідав галицький замок, а під 
час іншої — ночував у будинку римо-
католицького проборства та оплатив 
проїзд через Дністер. 

Записав автор і той факт, що за ука-
зом імператора Йосифа було закрито 
Манявський скит. Авторові незрозу-
мілим є таке рішення. І, можливо, він 
цим не переймався б, якщо б у тому 

монастирі не було кілька ченців, уро-
дженців Галича. Очевидно, що їхня 
доля була священику не байдужою.

У своєму літописі описав галицький 
священик і природні катаклізми, зо-
крема розливи Дністра. Одного року 
(1783 р.) була така вода, що у самій 
церкві св. Миколая сягала до колін. 
За його хронологією, Дністер заливав 
місто у 1760, 1773, 1780, 1783, 1785 
роках. Пізніше, коли русло Дністра 
було урегульованим, він виливав рід-
ше. З інших природних явищ відзна-
чимо дощове літо 1786 року. Також 
о. П. Горбачевський фіксував і «зна-
мення на небі», зокрема місячні й со-
нячні затемнення, а також появу комет. 
Так, одна з них у 1769 році «два тижні 
стояла на небі, а на третьому щезла».

Зауважимо, що у своїх записах ав-
тор згадує і кілька прізвищ своїх су-
часників, які тоді мешкали або пере-
бували у Галичі чи навколишніх села. 
Крім уже згаданих вище, це — о. Іван 
П’ясецький, парох Успенської церкви 
у Крилосі, о.Теодор Лукашевич, свя-
щеник церкви св. Михаїла у Залукві, 
о. Пантелеймон Козелківський, свяще-
ник міської церкви Різдва Богородиці 
(він, до речі, на відміну від автора літо-
пису, робив записи у метричних книгах 
тільки латинською мовою). Цікаво, що 
із перелічених прізвищ тільки останнє 
збереглося у Галичі дотепер.

Ось такими є відомості про о. Петра 
Горбачевського, представників його 
родини та інформація про важливі по-
дії, свідком яких він був. 

Іван ДРАБЧУК, 
співробітник Національного 
заповідника «Давній Галич».

Священик-літописець із Галича
Наприкінці минулого року побачив світ третій том збірника наукових праць «Галич». Серед його 
статей нашу увагу привернуло дослідження львівського історика Мирона Капраля «Галицький 
літопис кінця ХVІІІ століття». У статті автор детально проаналізував віднайдене у столиці Гали-
чини джерело, автором якого є парох галицької церкви св. Миколая о. Петро Горбачевський. Цей 
священик написав літопис, що стосується періоду кінця ХVІІІ століття. Першоджерело зберіга-
ється у відділі рукописів Львівської наукової національної бібліотеки ім. В.Стефаника.
Також науковець подав у книзі текст самого літопису, яким тепер можуть користуватися дослід-
ники австрійського періоду історії Галича. Разом із тим ми побачили, що із запропонованого доку-
менту можна виокремити й особу самого автора. Оскільки, як видно із публікації, він був уроджен-
цем міста Галича, тож ми вирішили скупі відомості про о. П.Горбачевського узагальнити у короткій 
біографічній довідці й заодно познайомити ширше коло галичан із цим священиком-літописцем.

Отець Іван Озаркевич — батько 
письменниці Наталії Кобринської — 
приїхав із сім’єю у місто Болехів у 1884 
році. На місці старої міської церкви 
розпочав будівництво нової греко-ка-
толицької церкви Жінок-мироносиць 
та церковної резиденції. Її у 1909 році 
посвячував Митрополит Андрей Шеп-
тицький разом з отцем Левинським, 
яка до псевдособору 1946 року нале-
жала греко-католицькій громаді.

Помер отець Іван Озаркевич у 1903 
році, похований в місті Болехові на 

міському цвинтарі біля могили істори-
ка-краєзнавця Романа Скворія.

Отець Мирон Дочило був останнім 
парохом греко-католицької церкви 
в Болехові. Він народився 30 серпня 
1909 року Божого. Батьки тоді вчите-
лювали. Там у 1920 році Мирон за-
кінчив початкову школу. В 1920/21- 
1928/29 роках вчився в академічній 
гімназії у Львові.

Родина була дуже побожною. Дво-
юрідний брат батька Михайло Дочило 
був священиком у Перемишлі, а рід-

ний брат матері Олександр Коваль-
ський був каноніком-канцлером у Ми-
трополита Андрея Шептицького. Вони 
часто зустрічалися, вели розмови, все 
це вплинуло на молодого хлопчину 
і він в 1929 році вступив до Львівської 
Духовної Академії, котру закінчив 
в 1934 році.

В 1935 році одружився з Климентією 
Шараневич — дочкою пароха з Бере-
жанщини Тернопільської області о. Ми-
хайла Шараневича. В 1936 році при-
йняв духовний сан українського греко-
католицького священика і був призна-
чений сотрудником та вчителем релігії 
у Войнилові, де прослужив до 1937 
року. Відтак одержав парафію в місті 
Болехові в церкві Святих жінок Мироно-
сиць (міська церква). Після Львівського 
псевдособору церкву передали в ко-
ристування російському православ’ю. 
З 1990 року храм перебував у користу-
ванні УАПЦ (тепер – ПЦУ). 

У 1946 році через те, що більшо-
вики розпочали переслідування Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви, 
отець Мирон Дочило змушений був 
залишити церкву. На той час в роди-
ні було вже троє дітей. Тоді вже був 
засуджений український католицький 
єпископат: Григорій Хомишин, Микита 
Будка, Микола Чарнецький та патрі-
арх Йосиф Сліпий.

Родина отця Мирона Дочила вибра-
лася з парафіяльного будинку церкви 
Святих Жінок-мироносиць, але вдо-
ма щодня відправляв Службу Божу, 
а отець потайки вночі ходив до вмира-
ючих, хрестив дітей, давав шлюби.

Комуністична влада не давала спо-
кійно жити, проводилися обшуки, отця 
викликали на розмову уповноважені 

в справах релігії. Переслідування стали 
нестерпними і спочатку о. Мирон сам 
виїхав до Львова, до батьків. З 1946 
року працював у Львівському «Охмат-
диті» лаборантом. У 1949 році забрав 
до Львова до школи двоє старших ді-
тей, а в родині народилася ще одна 
дитина. Пізніше усю родину о. Миро-
на Дочила вивезли на спецпоселення 
в Читинську область. Разом з ним був 
виселений і отець-монах Юрій Янтух. 
Боячись за родину, отці відправляли 
Богослужіння в лісі, на пеньку, і люди 
мали душпастирську поміч, незважаю-
чи на переслідування й гоніння. 

Родина повернулася в Україну 
в 1958 році і отець працював у Долин-
ському будівельному управлінні столя-
рем, а потім — слюсарем в будуправ-
лінні №95, підпільно виконуючи свою 
душпастирську місію. Але здоров’я 
отця вже було підірване, він часто сла-
бував і в 1963 році дістав пенсію по 
інвалідності. Незважаючи на хворобу 
і переслідування, в місті Долина разом 
з отцем-монахом Романом Процівим 
виконував свою душпастирську роботу.

Отця Мирона Дочила неодноразово 
викликали до уповноваженого в спра-
вах релігії Долинського району та об-
ласті. Але ніяких доказів у них не було. 
Отець Мирон Дочило часто любив го-
ворити, що колись комуністична влада 
мусить впасти. На жаль, не дочекався 
того часу, змучений хворобою, Сибір-
ським «курортом» і переслідування-
ми, упокоївся в Бозі 16 липня 1964 
року Божого.

Похований отець Мирон Дочило 
в місті Долина на старому цвинтарі.
Підготував Богдан КАПКО, дяк-регент  

церкви св. Миколая с. Гошів.

Служіння

З архівних джерел

Священики з церкви  
Жінок-мироносиць 

у Болехові
(До 110-річчя з часу посвячення храму Митрополитом А. Шептицьким)
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Перше Причастя

— Марічко, звідки у Вас так бага-
то талантів?

— Я походжу із Бойківщини, а саме 
із с. Ілемня на Рожнятівщині. Там про-
живають мої батьки. У нас велика ро-
дина. Я маю ще трьох сестер та двох 
братів, бабусь. Дуже люблю туди при-
їздити, бо мешкаю з синочком в Івано-
Франківську. Саме звідти, із зелених 
Карпат, в мене такі міркування та по-
будження. Вишивати мене навчила 
прабабуся. Буває так, що сяду за ви-
шиття в п’ятницю ввечері, а встану 
і відірвуся від роботи у суботу ввечері. 
Коли беру в руки голку з ниткою і по-
лотно, то отримую задоволення і дуже 
відпочиваю, особливо, коли напере-
додні було чимало гучних заходів, де 
було багато людей. Тепер вже тільки 
малюю ескізи, а вишивальниці виши-
вають. На моїх бойківських сорочках 
є жовтий, оранжевий, червоний, бор-
довий, зелений, синій, білий, чорний 
кольори. Дуже люблю все українське.

Не випадково так називається 
і фестиваль — «Бойківська спадщи-

на», який я ініціювала в м. Рожнятів. 
Він відбувся 16 травня. Рожнятівський 
будинок дитячої та юнацької творчості 
робить фестиваль співочим й танцю-
ючим, «Етнопростір» проводить там 
чимало майстер-класів. Фестиваль 
отримав велику підтримку від місце-
вої влади (зокрема заступника голови 
районної ради п. Олега Понайди). Ми-
нулого року на таке ж свято приїхало 
380 дітей з цілого району. Цього року 
було уже 500 дітей. Місцеві музики, 
чарівні ведучі, гончарі та інші майстри 
творять неповторний етнопростір.

— Вас часто запрошують у шко-
ли, храми, громадські організації. 
Що Ви можете їм запропонувати?

— Я проводжу різноманітні май-
стер-класи. Це і розмальовування пи-
санок, керамічних виробів та іграшок 
при храмах, і розписування пряників, 
і гончарство. Разом з дітками оформ-
ляємо іменні листівки, розмальовує-
мо глиняних тваринок. Буває, що за-

прошують і на дні народження, де ми 
з дітками не тільки щось виготовляємо 
своїми руками, а й ставимо маленькі 
вистави на основі українських казок. 
Були запрошення і на весілля. Ми все 
робимо вручну, наприклад, гончарські 
вироби. Жодних китайських товарів 
у нас немає.

З минулого року я працюю з «ді-
тками-сонечками» (синдром Дауна) 
та «дітками дощу» (з аутичним спек-
тром). Від цих дітей я черпаю радість 
і тепло. У них щирі й відкриті очі, най-
міцніші обійми. З ними легко працюва-

ти. До того я їздила в школи-інтернати 
(Яблунівський, Івано-Франківський, 
в с. Мединя), де проводила благодійні 
заходи. Діти в таких будинках обділені 
увагою, їх найбільше бажання — до-
торкнутись до когось, потримати за 
руку. Найбільше вони мріють, що до 
них приїде мама і їх забере. Після та-
ких зустрічей я кілька днів заспокою-
юсь, щоб знову почати щось творити. 

До дня міста в Івано-Франківську 
був показ вишиванок. Діти-сонечка 
з батьками, вбрані у вишиванки, йшли 
червоними доріжками. Ще раніше 
була виставка їхніх робіт, які робили 
упродовж року. Цих робіт було дуже 
багато, тому надзвичайно приємно їх 
усіх побачити.

До Дня матері у м. Долина діти-
сонечка розмальовували ангелів на 
дерев’яних дощечках і дарували їх ма-
терям та бабусям.

— Розкажіть про свою участь 
у фестивалях.

— Фестивалів чимало, наприклад, 
щорічні заходи «Свято неба» в с. 
Одаї Тлумацького району, «Чортків-
ська офензива» у м. Чортків, «Простір 
незалежних» на День незалежності 
та «Україно моя вишивана» в Івано-
Франківську, «Бойківська спадщина» 
в м. Рожнятів, участь у фестивалі 
«Карпатський простір» та інші.

Є такі, що організовую я, а є такі, 
куди мене з моїми помічниками запро-
шують. На всіх заходах ми працюємо 
з дітьми. Ми вже вийшли за рамки Іва-
но-Франківщини, маємо запрошення 
навіть у Станицю Луганську. 

— Чи можуть діти з міста просто 
прийти туди, де Ви проводите май-
стер-класи, і взяти у них участь?

— Звичайно. Ми відкриті для всіх. 
На даний час всі заходи відбувають-
ся щонеділі о 15-ій годині у будинку 
«Просвіти» по вулиці Грушевського 
в м. Івано-Франківську. У фейсбуці на 
сторінці «Етнопростір» ми анонсуємо, 
що будемо виготовляти саме того дня. 
Потрібно щоразу записуватись, щоб 
ми знали, скільки нам потрібно виго-
товити заготовок. Можна працювати 
з деревом, з керамікою, з вітражами. 
Майстер-класи також відбуваються 
у бібліотеці «Просвіти» на другому по-
версі.

1 червня, у День захисту дітей, від-
будеться велике свято у «Просвіті». 
Буде фотозона, презентація «Книги 
добра», виставки вишитих рушників, 
майстер-класи. Можна прийти цілими 
родинами з дітьми. Вони зможуть ви-
брати, що будуть робити: малювати, 
ліпити, працювати з деревом, з вов-
ною, з лозою. Запрошуємо!

Спілкувалась Юлія БОЄЧКО.

За цей час багато дітей та їхніх 
батьків отримали не тільки духовні 
знання, але й поглибили свій зв'язок 
із Богом. Батьки, які приводили дітей 
на катехизацію, також відвідували 
уроки для дорослих. Вони вивчали 
Святе Письмо, готували домашні за-
вдання. Під час катехизації розпові-
дали про те, що вдома прочитали і як 
зрозуміли книги пророків, послання 
апостолів.

Упродовж року, з вересня по тра-
вень, за спеціальним підручником 
діти вивчали такі теми: «Гріх», «Божі 
Заповіді», «Святі Тайни», «Церква — 

Божий дім», «Релігійні свята». Вдома 
розв’язували кросворди, записували 
відповіді на запитання. Батьки ж, за-
вдяки тому, що допомагали дітям, 
вивчали правди віри, молитви, також 
в особливий спосіб єднались із Богом.

Сестра Йосафата Федьків також на-
вчала дітей спонтанної особистої мо-
литви, прищеплювала любов до Бо-
жого храму, як місця, де завжди є Ісус 
Христос. Отець Роман Влашин нео-
дноразово наголошував, що Господь 
ніколи нікого не покидає. Навіть якщо 
людина втрачає все і всіх, Господь за-
вжди з нею і готовий допомогти.

Урочистості святу, яке відбулось 
26 травня, додала присутність хрес-
них батьків, дідусів та бабусь, які поба-
чили своїх дітей та онуків у найвідпові-
дальніший момент їхнього життя. Від-
кривши свої серденька Богові у Святій 

Тайні Сповіді, вихованці катехитичної 
школи наповнили їх миром, любов’ю, 
радістю. Вони відразу подорослішали, 
стали відповідальнішими перед бать-
ками та своєю Церквою. 

О. БИСТРИЦЬКА.

Таланти

Марія Червак очолює громадську організацію «Етнопростір», має однойменну галерею для роботи з ді-
тьми та власну лінію з пошиття вишиванок. Галерея «Етнопростір» — це творчі майстерні з гончарства, 
плетіння, ткацтва, кераміки, вітражів, роботи по дереву, в якій майстриня зі своїми помічниками (худож-
никами та волонтерами) проводить майстер-класи. А ще Марічка організовує чимало фестивалів на 
Прикарпатті, веде дитячу програму на телебаченні «Галичина». Про це наша розмова з нею.

Поєдналися з Ісусом
При Архікатедральному та Митрополичому соборі св. Воскресіння 
м. Івано-Франківська вже сім років діє Катехитична школа «Воскре-
сіння». Крім багатогранної праці, яку виконують катехити (Йосафа-
та Федьків, Володимир Соколовський, Тереза Ярич, Алла Влашин) 
під проводом о. Романа Влашина, тут щороку готують другокласни-
ків та третьокласників до урочистого прийняття Святих Тайн.

Етнопростір Марії Червак

Першопричасники з о. Романом Влашиним та с. Йосафатою Федьків.
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Розпочався захід реєстрацією, 
в часі якої діти на подвір'ї семінарії ба-
вилися в цікаві, захоплюючі ігри і тан-
цювали банси. О 12:00 год. відбувся 
Молебень, який очолив ректор семі-
нарії о. Олесь Будзяк у співслужінні 
з прибувшими на захід отцями. Отець-
ректор звернувся до молоді з віталь-
ним словом, в якому зауважив, що ко-
жен із нас, подібно до малого гвинтика 
у великому кораблі, є дуже важливим 
для Церкви. Опісля до дітей з духо-
вним словом звернувся духівник се-
мінарії отець Юрій Павлюк. Він акцен-
тував увагу на тому, що місією Церкви 
є те, щоб кожен з нас намагався бути 
святим. Для цього особливо потрібно 
добре сповідатися. 

Після Молебня відбувався поділ на 
команди, які мали проходити великий 
квест. По території семінарії були розмі-
щені різні майданчики — інтелектуаль-
ний, мистецький, спортивний, музич-
ний і духовний, — на яких проходили 
змагання між двома командами. Члени 
вівтарних дружин також мали духовні 
науки задля кращого розуміння своєї 
віри і поглиблення знань з катехизму.

По завершенні цікавих майданчи-
ків на усіх очікувала спільна трапеза. 
Опісля на задньому подвір'ї семінарії 
розпочалися банси й ігри. На завер-
шення заходу отець Олесь в каплиці 
семінарії поблагословив усіх присутніх 
мощами святого Йосафата. 
Підготував бр. Святослав КОТКЕВИЧ.

У церкві — мир і тишина, 
А в серці радість сяє, 
Під видом хліба і вина 
Туди Ісус вступає.

У травневі Марійські дні в с. Яблунь-
ка Солотвинського деканату маленькі 
парафіяни храму св. Архистратига 
Михаїла вперше в житті приступили 
до Святої Тайни Сповіді та урочистого 
Святого Причастя.

Протягом року маленькі хлопчики 
та дівчатка старанно готувалися до 
такого відповідального та урочисто-
го торжества, відвідуючи недільну 
школу, яка діє при нашій церкві. Вони 
знайомились із Заповідями Божими, 
вивчали молитви та релігійні пісні, 
проходили катехизмову частину. А до-
помагали їм у цьому духовний настав-
ник о. Дмитро Херманчук, який при-
ходив не тільки на заняття недільної 
школи, але й у школу на уроки релігії, 
а також велику працю зробили катехи-
ти Наталія Стефанців, Світлана Кибза 
та Надія Цьомко, які у різний спосіб, 
навіть ігровий, старалися сколихнути 
маленькі серденька перед важливою 

подією в їхньому житті, адже прийнят-
тя Святих Тайн є перепусткою в осо-
бливий світ із Господом Богом. 

Отож напередодні свята підвечір 
у церкві відбувся Молебень до Пре-
святої Богородиці за здоров’я діто-
чок. Опісля діти, хресні та рідні батьки 
приступали до Святої Тайни Сповіді, 
яку здійснили о. Василь та о. Дмитро 
Херманчуки. Наступного дня зранку 
маленькі першопричасники разом із 
своїми родинами прийшли до храму 
на Божественну Літургію. При вході ді-
тей урочисто зустрів о. Дмитро і роз-
повів їм, як колись їхні хресні батьки 
біля притвору в часі їхнього хрещен-
ня складали присягу від імені малят, 
і тому діти, вже будучи дорослими, 
закінчують другий клас, самостійно 
відновили хресні обіти. Опісля розпо-
чалася Свята Літургія, в часі якої діти 
поєдналися із Живим Христом у Свя-
тій Тайні Євхаристії.

Священик привітав малят з вели-
ким днем у їхньому житті, подяку-
вав катехитам, батькам та вчительці 
за добрі зусилля у християнсько-
му вихованні дітей та нагадав усім, 

щоб не забували дорогу до храму й 
пам’ятали, що кожної неділі і кожно-
го свята на них чекає у церкві Живий 
Ісус  Христос.

Подячні слова та пісня до Євхарис-
тійного Ісуса лунали з уст першопри-
часників. По завершенні свята о. Дми-
тро на згадку вручив малечі пам’ятки 
першої Сповіді та урочистого Святого 

Причастя, а також дитячі молитовни-
ки.

За чистоту маленьких сердець мо-
лилися їхні хресні батьки та родичі. 
Віримо, що Господь почує наші щирі 
молитви і візьме під свою опіку цих ді-
точок. 

Марія МИКИТЧАК,
вчителька.

:
Спільнота «Матері в молитві» храму 
св. Миколая с. Тростянець Долинсько-
го деканату щиро вітає з 55-річчям

о. Ігоря ДУТЧАКА.
Всечесний отче! Прийміть щирі вітання 
в знак великої поваги до Вас, як духо-
вного провідника. Ви, як Мойсей, веде-
те нас пустелею цього життя до «обі-
цяної землі» — Царства Божого. Як 
той Ной, бережете нас від потопу гріхів 
у нашому ковчезі — парафії, бо, наслі-
дуючи Господа нашого Ісуса Христа, 
прагнете бути добрим пастирем, який 
життя своє віддає за овець.
Молитовно зичимо Вам міцного 
здоров’я, миру, світлої радості і родин-
них гараздів та благословенного пас-
тирського служіння в Христовому саду.

:
Парафіяни, хор, недільна школа храму 
свв. Кирила і Методія м. Калуш вітають 
з днем народження

о. Степана СКІБІЦЬКОГО.
Дорогий отче, прийміть найкращі по-
бажання здоров’я, добра, миру, добро-
буту, злагоди, Божої опіки та благосло-
вення у Ваших добрих справах. Щиро 
дякуємо Вам за добре серце і мудрі 

поради, за глибокі й повчальні проповіді. 
Особливо радіємо, що засіваєте у дитячі 
серця любов до Бога і ближнього, відві-
дуєте людей похилого віку. Молитовно 
просимо, щоб Ви й надалі впевнено та 
мудро спрямовували наші спраглі душі на 
дорогу спасіння. Хай Ваше серце буде зі-
гріте теплом людської вдячності і шани.

:
Парафіяни церкви Різдва Пресвятої Бого-
родиці с. Старі Богородчани щиросердно 
вітають з днем народження свого пароха

о. Любомира СТЕФАНИШИНА.
Всечесний отче, ми дя-
куємо Всевишньому за 
дар Вашого життя і свя-
щенства, за Ваше рев-
не служіння і проповідь 
Божого слова. Хай за-
сіяні Вами зерна прав-
ди, добра і любові да-
ють плоди стократ. Хай 
Господь обдаровує Вас 

міцним здоров’ям, щастям, радістю, на-
тхненням до подальшої праці, всіма лас-
ками і щедротами. Хай Ангел-хоронитель 
оберігає Вас на життєвому шляху, а Божа 
Матір огортає своїм покровом. Хай у по-
вноті сповниться у Вашому житті Божа 
воля. На многії і благії літа!

Вітаємо!Оголошення

Вісті Архієпархії

Перше Причастя

Вища релігійна освіта: катехити-
ка, християнська педагогіка.

Тривалість навчання: 6 семестрів.
Спеціалізація: катехитика, христи-

янська педагогіка, організація дозвіл-
ля при парафії.

Форма навчання: заочна.

Прийом документів: з 5-25 червня, 
5-22 серпня, 2-13 вересня 2019 р. Б. 
Зарахування на навчання відбуваєть-
ся на основі співбесіди та результатів 
вступного тестування з основ христи-
янської віри.

Документи для зарахування 
на навчання:

• Заява. 
• Автобіографія.
• Копії паспорта (1,2,9,10,11 сторін-

ки) та ідентифікаційного коду.
• Документ про освіту — оригінал.
• Копія свідоцтва про Хрещення та 

Миропомазання.

• Копія свідоцтва про церковний 
шлюб (для одружених).

• Копія трудової книжки (для працю-
ючих).

• Медична довідка (форма 086-
У) — оригінал.

• Фотокартки — 2 шт. (3х4см).
• Два рекомендаційні листи (паро-

ха та голови деканальної катехитич-
ної ради — для катехитів, настоятеля 
чину або згромадження — для осіб 
богопосвяченого життя).

• Прозора пластикова папка.
Примітка. Копії документів без 

пред'явлення оригіналів не прийма-
ються.

За детальнішою інформацією  
та для подання документів  
звертайтесь за адресою: 

вул. Софрона Мудрого  
(Гарбарська), 22 (6-й поверх)

м. Івано-Франківськ 76016
Конт. тел.: 067-3440589.

Для вас, абітурієнти!
Катехитично-педагогічний факультет запрошує на навчання  
на І курс 2019/2020 навчального року

25 травня в Івано-Франківській Духовній семінарії  
ім. свщмч. Йосафата відбувся з'їзд вівтарних дружин 

З’їзд вівтарних дружин

Таких бо є Царство Небесне
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Дорогі наші читачі — брати і сестри у Христі!
Просимо Вас і надалі залишатися з улюбленою газетою, передплатив-

ши її на II півріччя 2019 року. «Нова Зоря» стане чудовим подарунком для 
ваших батьків, дітей, похресників та ближніх, які не мають змоги самі собі 
передплатити газету. Передплатіть її всім, кому Ви просто хотіли б розпо-
вісти про Бога.

Молимося за Вас і просимо: допоможіть нам не розлучатися з Вами!

Вартість передплати залишається незмінною:
26,20 грн. на місяць — через відділення «Укрпошти» та  

19 грн. — через редакцію.

Передплатний індекс — 30072

Хода розпочнеться о 15-ій годи-
ні. Збір учасників — на площі біля 
Івано-Франківського драмтеатру. 

Маршрут: вулиця Незалежнос-
ті — Вічевий майдан.

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

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

a-print.com.ua. Зам. № 584
Редакція може не поділяти думку авторів і не 

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

Головний редактор —  
о. Іван СТЕФУРАК

Богословський редактор —  
о. Йосафат БОЙКО, ВС

Літературний редактор та макетування — 
Людмила ІВАНОТЧАК
Дизайн та верстка —  

Оксана МИКИЦЕЙ  
та Микола ІВАНОТЧАК

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

1926
1991
2019

Ідентифікаційний код 13641226
Розрах. рахунок редакції: 2600202239794

ПАТ «Кредобанк» м. Івано-Франківськ
МФО 325365

Адреса редакції: 76018
м. Івано-Франківськ,  

площа А. Міцкевича, 5

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

український греко-католицький часопис

Анонс

НАМІРИ ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ 

червень

Євангелізаційний: щоб священики скромністю і по-
кірністю свого життя активно служили найбіднішим.

Триває передплата «Нової Зорі»  
на II півріччя 2019 року

Хода на захист життя

Організатори закликають усіх іва-
нофранківців приєднатися до цього 
заходу, щоб показати свою єдність 
стосовно збереження традиційних 
християнських цінностей.

З нагоди року сім'ї 
в Україні 

ЦЕНТР  ПАЛОМНИКА  БЛАЖЕННОГО  СИМЕОНА  ЛУКАЧА ,

С .  СТАРУНЯ ,  БОГОРОДЧАНСЬКИЙ  РАЙОН ,  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

svmlukach.org.ua 0673441374

1-2
ЧЕРВНЯ

Спворганзатори :   Духовна  семнаря ,  Комся  у  справах  родини ,

Молоджна  комся  -  Івано-Франквської  Архєпарх ї  УГКЦ

8 :00  

 

 

 

9 :30  

 

16 :00  

8 :00  

9 :00  

2  червня :1  червня :

Св .  Лтургя  в
Архкатедральному  собор
Воскресння  Христового  

м .   Івано-Франквськ
Вихд  прочан  до
Паломницького  центру
Зустрч  паломникв  с .  Старуня

Утреня
Св .  Лтургя ,  молитви ,

благословення  смей
та  завершення  прощ

ПРОЩА ДО БЛАЖЕННОГО
СИМЕОНА ЛУКАЧА 
С. СТАРУНЯ

Велика  Вечрня  з  Литєю
Слово  до  прочан
Молитви ,  благословення  смей
Перерва ,  перегляд  фльму  про
бл .  Симеона  Лукача
Молебень  до  бл .  Симеона  Лукача
Нчн  чування  в  храм
Євангелзацйно-мистецька
програма  на  сцен

Реєстрація ,  поселення ,

перекуска ,  знайомство ,  ділення

на  групи ,  катехизація ,  банси

20 :00  

21 :00  

21 :30

22 :30  

 

23 :30  

00 :00  

00 :00

У неділю, 2 червня, в Івано-Франківську пройде хода на захист 
життя та сімейних цінностей. 


