
7 червня 1877 р.
у селі Добромірка Збаразького пові-
ту на Тернопільщині народився Ни-
кита Будка — перший Єпископ Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви 
в Канаді, Блаженний.

9 червня 1946 р.
Був незаконно засуджений на 10 
років ув’язнення Єпископ-помічник 
Перемиської єпархії УГКЦ Григорій 
Лакота. Блаженний.

12 червня
Всесвітній день боротьби з дитячою 
працею.

13 червня
День визволення Маріуполя від ро-
сійських окупантів.

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

Слово редактора

Цей тиждень в подіях

6 червня 2019 р. Б.  
число 23 (1266)

«Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне — близько. Оздоровлюйте  
недужих, воскрешайте мертвих, очищайте прокажених, бісів виганяйте».  (Мт. 10, 7-8).

Прямувати разом 
Як тільки я побачив оголошення в ін-
тернеті про те, що Святіший Отець 
Франциск буде зовсім близько Укра-
їни — в сусідній Румунії, то відчув 
серцем і зрозумів, що обов’язково 
маю там бути також. 

Розвивати талант і не 
зривати зірок з неба
Простий, скромний і без явних ознак 
зірковості. Саме таким нещодавно, 
цілком випадково, вдалося зустріти 
талановитого співака з Прикарпаття 
Петра Гарасиміва. Після телевізій-
ного талант-
шоу він не 
став жерт-
вою зірко-
вої хвороби 
і каже, що 
охоче гото-
вий ділитися 
пережитим 
д о с в і д о м 
з тими, кому 
з а к о р т и т ь 
спробувати 
свої сили.

Канікули розпочались! 
Що далі?
Літо настало! Кожному дбайливому 
батькові час замислитися про оздо-
ровлення і дозвілля своєї дитини. 
Так хочеться, щоб діти забули про 
комп’ютери та мобільні телефони, 
а більше часу проводили на природі.

Побутує думка, що сьогодні 
друковане слово втрачає свою 
актуальність. Нас, особливо мо-
лодь, захоплює культура ґадже-
тів та легкодоступної інформа-
ції. Проте відома істина ствер-
джує: «Мислячою нацією була 
тільки та, яка читала!». 

Тому, дорогі наші передплат-
ники, звертаємося до вас з про-

ханням: читайте й надалі дру-
ковані видання, особливо ті, які 
несуть щось насправді корисне 
та поживне для нашого розуму й 
душі. 

Ми запрошуємо вас не розлу-
чатися з газетою «Нова Зоря» 
і в наступному півріччі та з ра-
дістю повідомляємо, що вар-
тість передплати залишилась 

незмінною. Отож, думайте, ана-
лізуйте та багато читайте! 

Читайте наш з вами тижневик 
«Нова Зоря»! 

Передплатний індекс — 30072 
Вартість передплати  

через відділення «Укрпошти» — 
26,20 грн; 

через редакцію — 19 грн.
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Возносячись до Отця, 
прийди, Господи 

Ісусе, до мого життя 
і наповни його 

довірою, спокоєм та 
любов’ю

Дорогі Друзі,
сьогодні, 6 червня, в соро-
ковий день після Велико-

дня, святкуємо свято Вознесіння 
Господнього. Належить воно до 
числа дванадцяти найбільших 
свят у церковному році. Згідно 
з текстами Нового Завіту, Возне-
сіння Господнє — це день, коли 
Ісус Христос вознісся на Небо 
і сів «праворуч Отця». 

Христос явився своїм учням 
в Єрусалимі та звелів чекати при-
шестя Святого Духа. Він піднявся 
з учнями на гору Єлеонську, де 
востаннє благословив їх словами 
«Мир вам!» і дав останню наста-
нову: «Ідіть і навчіть усі народи, 
христячи їх в ім'я Отця, і Сина, 
і Святого Духа, навчаючи їх збе-
рігати все те, що я вам заповів. 
Я перебуватиму з вами повсяк-
денно аж до кінця світу!» (Мт. 28, 
19) і вознісся на небо.

З волі Отця Христос все спо-
внив на землі, а нам залишає 
свій заповіт. Щоб ми були єдині, 
щоб ми любили один одного, як 
Він нас полюбив. Він нам обіцяє 
Святого Духа: «Я вам пошлю те, 
що мій Отець обіцяв був. Сидіть 
у місті, аж поки не одягнетеся 
силою з висоти» (Лк. 24, 49).

Свято Вознесіння навчає нас 
дуже багато.

Продовження на стор. 2.

Обирайте те, що насправді збагатить вас
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Проща розпочалася зі спільної Лі-
тургії в Чернівецькій катедрі Успіння 
Богородиці, яку очолив Владика Йоса-
фат, після чого ми трьома автобусами 
вирушили в дорогу. Перетнувши кордон 
в Сереті, ми проїжджали містечками та 
селами румунської частини Буковини, 
дорогою, яка вилася серпантином, пе-
реїхали перевал і зупинилися в с. Ка-
чіка, де знаходиться українська греко-
католицька громада, якою опікується 
о. Николай Николаїшин. Він, до речі, 
очолює Генеральний вікаріат українців 
греко-католиків. Місцева громада тепло 
зустріла прочан з України а о. Николай 
розповів історію місцевої церкви та те, 
яким чином українці в минулих століт-
тях оселилися на цих теренах, шукаю-
чи праці на місцевих копальнях солі. 

Першого дня ми відвідали старовин-
ні монастирі XV ст. в Гуморі та Воронці. 
Там чудово збереглися кам’яні храми 
з характерним (наче шапочки в гри-
бочків) дахами і фресками, які є на сті-
нах не лише всередині, але й назовні. 
В першому храмі на стінах в малюнках 
були зображені акафіст до Благовіщен-
ня Богородиці, житіє св. Миколая та 
притча про блудного сина, а на друго-
му — ікона Страшного Суду. Це в свій 
час була форма катехизації та єванге-

лізації тих, хто був неписьменним або 
не мав можливості володіти книгами. 
Цікаво, що на стінах видно своєрідні 
графіті з XIX століття, коли відвідувачі 
(мабуть, молодь чи підлітки) залишали 
свої автографи, вже тоді не розуміючи, 
що цим завдають шкоди спадщині, яка 
тепер занесена до списку ЮНЕСКО.

На нічліг ми зупинилися в м. Бі-
стріца, яке знаходиться вже в іншій 
частині Румунії, що називається Тран-
сільванія. А з самого ранку 2 червня 
вирушили до м. Блаж, де й мала від-
бутися головна подія — урочиста Бо-
жественна Літургія з Папою Францис-
ком. Наші автобуси зупинилися в пе-
редмісті, звідки ми пішки разом з ба-
гатьма паломниками попрямували до 
парку Свободи, де зібралися числен-
не духовенство і вірні греко-католики 
з цілої Румунії. Посеред площі, на якій 
вмістилося 60 тисяч вірних, майорів 
величезний державний прапор. Ще 20 
тисяч дивилися Літургію через вели-
чезні екрани на інших площах міста, 
зокрема біля Катедрального собору. 

Літургія в румунсько-візантійсько-
му обряді майже не відрізнялася від 
нашої, тому нам було легко знати, що 
саме відбувається біля вівтаря. Перед 
Трисвятим Папа Франциск проголосив 

блаженними 7 єпископів-мучеників: 
Валеріу Траян Френціу, Васіле Аф-
теніє, Іоан Сучіу, Тіт Лівіу Кінезу, Іоан 
Балан, Александру Русу та кардинал 
Юліу Хоссу. Всі вони стали жертвами 
комуністичного терору в 1948 році. 

Під час проповіді Папа Франциск, 
пояснюючи фрагмент Євангелії про 
зцілення сліпонародженого, говорив 
про те, що тоталітарні режими завжди 
старалися позбавити людину правди-
вої свободи та гідності, яка походить 
від Бога, за яку також віддали життя 
блаженномученики. Святіший Отець 
згадав про сучасний тоталітаризм та 
гендерну ідеологію, які намагають-
ся викоренити християнські цінності 
з суспільства, знищити інститут сім’ї 
й подружжя та забрати в людини гід-
ність і свободу Божої дитини.

З піднесеними серцями та радіс-
тю ми поверталися додому, в Укра-
їну, пам’ятаючи, що й наші рідні свя-
ті, а особливо мученики XX століття, 
свідчать нам, сучасним християнам, 
що християнська віра і наша греко-ка-
толицька Церква, яка зберегла єдність 
з Апостольським Престолом, попри 
всі переслідування є даром Божим.

о. Роман ТЕРЛЕЦЬКИЙ, 
редактор журналу «Слово».

ПрощіОфіційно!

Слово редактора

Закінчення. Початок на стор. 1.

З минулої неділі про сліпонародже-
ного розуміємо, що наші терпіння, як 
і терпіння Христа на землі, є для того, 
щоб діла Божі сповнились на нас. 
Тому і ми разом з Христом продовжує-
мо місію на землі, щоб ставати агнця-
ми Божими, які беруть на себе гріхи 
світу. Цю місію покликаний сповнити 
кожен з нас, навіть та особа, що інко-
ли здається для цього світу фізично 
непридатною: неповносправні, неви-
ліковно хворі тощо. Господь допустив 
терпіння таких осіб, як і терпіння свого 
Сина, щоб світ став кращим. 

Син чоловічий має страждати і так 
увійти у свою славу. Бог не створив 
людину для страждання і для смерті. 
Навпаки, Син Божий визволяв інших 
від недуг і від смерті. Але страждан-
ня присутнє між нами як наслідок грі-
ха — нашого особистого і суспільного. 
Хоч би людина як втікала, не втече 
від страждання. Однак Христос міняє 
значення страждання і смерті. Він пе-
ретворює страждання на благодать, 
а смерть — на життя. Християнин не 
терпить даремно. Його терпіння має 
спасительну силу. Тому християнин не 
боїться терпіння. Йде назустріч тер-

пінню. Він навіть готовий іти назустріч 
смерті заради інших!

Однак не всі сповняють свою місію 
у світі згідно з Христом. Деякі хочуть 
панувати — замість служити одні од-
ним; красти добра від інших — замість 
їх ділити з іншими; вбивати — замість 
давати життя. I тим самим створюють 
культуру смерті, ненависті, заздрості, 
смутку, замість культури життя, любо-
ви, радості... Цим самим вони спричи-
няють чимало терпінь у світі. Господь 
через Христа установлює іншу програ-
му — програму любові, лишаючи віль-
ний вибір для кожного. Адже Господь 
створив людину на свій образ і подобу 
з розумом та вільною волею. Тому ви-
бір — за нами!

Христос сповняв свою місію у світі 
упродовж 33 років. I знову повертаєть-
ся до Отця, кажучи: «Ліпше для вас, 
щоб я відійшов. Бо якщо не відійду, то 
Утішитель до вас не зійде» (Ів. 16, 7). 

Також наша місія у світі в часовому 
вимірі є короткотривалою, але пас-
хальною, перехідною, яка вводить нас 
до більших небесних широт...

Все пливе і швидко минає. А най-
швидше минає людська слава, зали-
шаються лише добрі наші вчинки, які 
возносять нас до Отця Небесного. А на 

землі прийдуть інші після нас. І саме 
нам потрібно приготувати їм місце, за-
лишити для них накопичені багатства, 
знання, передати владу, зберегти наш 
світ екологічно чистим тощо... 

Все минає, все старіє, руйнується, 
перетворюється на пил. І з того ж са-
мого пилу створені всі предмети. Де-
рево старе падає, на його місці вирос-
тає нове...

Вознесіння означає, що кожний 
з нас, християн, через Святого Духа по-
винен бути свідком Iсуса Христа у цьо-
му світі аж до кінця віків. Будучи Його 
свідками, ми також покликані воснести-
ся на висоти Духа, піти разом з Iсусом 
до дому Отця. Христос показав нам 
цю дорогу і сьогодні, возносячись, Він 
промовляє до кожного з нас: «Ти непо-
вторний і твоє життя не є випадковим. 
Не важливо, чи на даному етапі твого 
життя більше радості, чи смутку, все 
мине. Не плач, довірся мені і твій плач 
я перетворю на радість! Будь і ти моїм 
свідком як для тих, що радіють, так і ще 
більше для тих, що плачуть».

А чи не погляну я на ці слова Ісусові 
в обличчя і тихо скажу: «Прийди, Гос-
поди Ісусе, в моє життя і наповни його 
довірою, спокоєм і любов’ю»?

о.Іван СТЕФУРАК.

Як тільки я побачив оголошення 
в інтернеті про те, що Святіший 
Отець Франциск буде зовсім 
близько України — в сусідній 
Румунії, то відчув серцем і зро-
зумів, що обов’язково маю там 
бути також. Мені вдалося до-
лучитися до групи прочан Чер-
нівецької єпархії, яка на чолі зі 
своїм єпархом Владикою Йоса-
фатом Мощичем їхала підтри-
мати греко-католиків Румунії 
і разом з ними святкувати про-
голошення блаженними їхніх 
семи єпископів. Організатором 
прощі був о. Валерій Сиротюк.

На Вознесіння 
в УГКЦ розпочнеться  
Декада місійності
Декада місійності — це де-
сятиденне підготування до 
святкування П’ятдесятниці, 
переосмислення великого 
дару Святого Духа та Церкви. 
Кожен день Декади місійності 
проходить під певним гаслом.

У такий спосіб Декада місійнос-
ті допомагає вірянам крок за кро-
ком переосмислити найважливіші 
правди християнської віри і заохо-
чує наново втілювати їх у власно-
му житті. Так, наприклад, на свято 
Вознесіння Господа нашого Ісуса 
Христа розпочинаємо Декаду мі-
сійності із роздумів над особистим 
утвердження у вірі, а на Зіслання 
Святого Духа запрошуємо кожно-
го пороздумувати над тим, як бути 
носієм Святого Духа вдома, на ро-
боті, серед друзів.

Нагадаємо, що метою Декади 
місійності є:

• розпалити в нас дар віри, який 
ми отримали в таїнстві Хрещення; 

• зробити нас здатними ділити-
ся вірою з ближніми; 

• допомогти нам нести у світ 
радість Євангелія, Добру Новину 
спасіння в Христі; 

• щоб ми стали, як учні Христові, 
місіонерами, проголошуючи світо-
ві милосердну Божу любов.

Для доброї підготовки вірні ма-
ють можливість читати «Путів-
ник Декади місійності для ми-
рян». Тут на кожен день Декади 
подаються роздуми над уривком 
з Євангелія та «місійне завдання», 
тобто пропозиції про те, як можна 
впроваджувати певні християнські 
цінності у своєму житті. Детальні-
ше — у «Путівнику для мирян».

Разом з тим, заохочуємо па-
рохів разом із парафіянами та 
мирянськими спільнотами, що є 
у парафіях, провести різноманітні 
євангелізаційні заходи, а саме: мо-
литовні або біблійні заходи, зустрі-
чі парафіяльних рад для того, щоб 
обговорити покращення життя па-
рафії. Детальний план всіх цих різ-
номанітних заходів можна знайти 
в Інструкції для священників із 
Декади місійності. 

Нагадаємо, що одним із за-
вдань Декади місійності є заохо-
тити активних мирян служити для 
пожвавлення парафій і зростати 
у відвазі свідчити Ісуса Христа 
власним життям.

Департамент інформації УГКЦ.

Прямувати разом

https://synod.ugcc.ua/pub/files/mission_days-2018-people-ukr-druk-final.pdf
https://synod.ugcc.ua/pub/files/DECADA-otci-2018.pdf
https://synod.ugcc.ua/pub/files/DECADA-otci-2018.pdf
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— Хочу відзначити, що цього року 
діти дуже добре були підготовлені до 
Першої Сповіді, — наголошує декан 
Калуський митрофорний протоієрей 
Михайло Бігун. — Ми розуміємо, що до 
Першої Сповiдi та Причастя варто до-
бре духовно пiдготуватися. Бо це дуже 
важлива подiя як для маленьких хрис-
тиян, так i для їхнiх батькiв. Вiд цього 
дня дитина осмислено вiдповiдає за 
всi свої вчинки. І саме завдяки само-
відданій праці катехитів калуські учні 

приступили до Святих Тайн як нале-
жить. Учнів школи №11, де директо-
ром Надія Гуш, готувала Оксана Бігун. 
Інна Бусел працювала з дітьми школи 
№7 (директор – Володимир Кіндрат). 
А я навчав школярів у школі №3, де 
керує Михайло Коротич. 

Декан Калуський каже, що побачив 
плоди наполегливої праці як у кате-
хитичних знаннях, так і в прищеплен-
ні любові до всього рідного, україн-
ського.

— Одяг до Першого Причастя — 
то, звичайно, рiч другорядна, але теж 
важлива. Згідно з Інструкцією щодо 
Причастя немовлят і дітей, яку за-
твердив Синод Єпископів Української 
Греко-Католицької Церкви, що прохо-
див в Івано-Франківську в 2015 році, 
вбрання дітей має відповідати культу-
рі й традиції українського народу. Тому 

я невипадково стараюсь пропагувати 
український стрій до Першого Причас-
тя. Бо краще, коли дiти вбрані у ви-
шиті сорочки чи сукні, а не копiюють 
захiднi звичаї, — наголошує о. Михай-
ло Бігун. — І деякі плоди своєї праці 
побачив: були дітки (правда, не всі) 
у гарних вишиванках. 

Дарія ОНИСЬКІВ, м. Калуш.

Сакральне мистецтво

Щоб зрозуміти духовний 
зміст «богослов’я у фарбі», 
перш за все необхідно розгля-
нути, що говорить про возне-
сіння Господа Святе Писання, 
адже як у Старому, так і в Но-
вому Завітах криється ключова 
основа християнського сюжету 
про «піднесення до Небес». 
Наприклад, пророк Єзекиїл 
описує: «І вийшла слава Гос-
подня з-над порога дому, і ста-
ла над Херувимами. І підняли 
Херувими свої крила, і знялися 
з землі на моїх очах, коли вони 
йшли, а ті колеса побіч них…» 
(Єз. 10: 18-19). Подібних описів 
про «славу Господню» є бага-
то. Більше того, сам Христос 
свідчить про своє неземне по-
ходження: «І не сходив на небо 
ніхто, тільки Той, Хто з неба 
зійшов, Людський Син, що на 
небі» (Ів. 3: 13). Саме з цього 
випливає, що східна іконогра-
фія надає вагомого значення 
цьому сюжету. Бо у тріумфаль-
ному вознесенні криється гли-
бокий містичний зміст кожного 
християнина. За словами вели-
кого мислителя середньовіччя 
св. Томи Аквінського: «Хрис-
тос, одного разу вознісся на 
небо, на віки отримав для себе 
і для нас право і благословення на не-
бесне проживання» (Summa Theologi-
ca. Tertia Pars: ІІІ-ІІ (Q. 57).

Поза всяким сумнівом, Христос міг 
би возвести людську природу на небо 
відразу ж після славного воскресіння, 
проте не зробив цього зразу, щоб ніхто 
не пропонував єретичну ідею, що во-
скресіння його було вигадкою. Східна 
іконографія завжди відкриває гляда-
чеві Христа, що сходить до крайнього 
приниження заради любові до людини. 

Палестинський святий Епіфаній Кіпр-
ський вважає, що деякі люди, не усві-
домлюючи вагомого значення торже-
ства вознесіння, недооцінюють його. 
Тим самим дискримінують значення 
відкуплення людини. В іконографії про 
вознесіння прочитується глибока соте-
ріологічна думка східного богослов’я: 
той, хто бере участь у Вознесінні, та-
кож бере участь і в обожествленні.

Одна з найдавніших пам’яток, 
що відображає цю святу подію на 

слов’янських землях, належить 
Андрею Рубльову — услав-
леному монаху-іконописцю та 
його помічнику Данилові Чор-
ному. Ікона «Вознесіння» вико-
нана надзвичайно майстерно. 
Мистецтвознавці часто припи-
сують цю ікону тільки Рубльову, 
однак це не до кінця відповідає 
дійсності, бо в часи великого 
майстра над іконами ізографи, 
як правило, «працювали» коле-
гіально.

Мистецтвознавець Г. К. Ваг-
нер відносить запропонований 
сюжет до легендарно-істо-
ричного жанру. Композиційно 
ікона поділена на дві части-
ни, наче представляє «зем-
не» і «небесне» царство як дві 
взаємопов’язані і невіддільні 
частини одного цілого. Розгор-
нуте на відповідно невеликому 
просторі іконної поверхні зо-
браження Христа, що возно-
ситься у «верхній світ» в колі 
слави з граціозним ангельським 
супроводом, передає неймовір-
ну мить, яку хотів передати гля-
дачеві художник.

Фігури двох ангелів у білих 
одежах серед апостолів вказу-
ють руками на диво піднесення 
Божого Сина. Тим самим ще 

більше стараються загострити увагу 
глядача над дивом.

На вершинах гористого пейзажу, що 
вводиться в іконографію епохи, вико-
нуючи функцію фону, можна побачити 
фрагменти дерев, які перегукуються 
з ідеєю про «животворне райське де-
рево».

Запропонована в сюжеті природа 
має преображений характер. Ікона — 
це не реалістичний живопис, це живо-
пис «світу Божого». Тут природа від-

кликається на подію. Художник-іконо-
писець передає космологічну оказію 
з натяками на прадавні символічні 
ототожнення, що мають ще дохрис-
тиянську давнину. Колорит запропо-
нованої ікони вийшов надзвичайно 
різноманітний за рахунок «дрібних 
нюансів» кожного тону.

На фоні світлих одеж ангелів у цен-
трі групи апостолів виділяється домі-
нуюча фігура Матері Божої. За жеста-
ми рук Богородиці можна простежити 
її емоційний стан. Її ліва рука з відкри-
тою долонею наче дотикається з Бо-
жою енергією, якою переповнений 
увесь запропонований митцем простір 
ікони. Права рука Пречистої Діви вка-
зує на апостола Петра, який аналогіч-
но запропонував відповідний жест.

З обох сторін від Марії — апостоли. 
Вони переповнені неймовірною радіс-
тю від побаченого і пережитого спогля-
дання Вознесіння. Обличчя апостолів 
мають типологічну подібність з самим 
Христом, бо «взяли участь у його жит-
ті і послідували за ним у правді». За 
Вагнером, «Вознесіння» в повному 
складі апостолів дає можливість бу-
дувати композицію більш симетрично, 
виглядати урочистіше, святочніше. 

Ікона «Вознесіння», як одна з неба-
гатьох багатофігурних празничних ікон, 
наділена особливою ритмічною компо-
зицією. Сам сюжет, втілений іконопис-
цем Андрієм Рубльовим, відповідає 
внутрішньому стану автора. Відчува-
ється присутність гармонії, пластичної 
рівноваги та глибокий аскетизм.

Саме тому ікона Христове Возне-
сіння — це прикраса всіх Господських 
свят. Це логічне завершення Христо-
вого подвигу, діло Божого Домобудів-
ництва. Нехай це свято закликає всіх 
нас до єдиного духовного існування 
(відкинувши схиблені ідеї про «від-
межування» й «окремішність»), єдиної 
досконалості у Христі Ісусі. А пережи-
тий духовний досвід через особисту 
молитву і церковні Богослужіння не-
хай відкриє всім нам відчуття бути ди-
тиною Бога живого…

Віталій КОЗІНЧУК,
доктор філософії, член Національної 

спілки художників України, доцент 
кафедри «Богослов’я» Івано-Франків-

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

Вісті з парафій

Ікона «Вознесіння» —  
окраса всіх Господських свят
Через сорок днів після воскресіння Христос Господь возноситься на Небеса, звідки й прийшов був, спо-
внивши обіцянку перед своїми учнями незадовго до Страстей: «А що ж, як побачите Людського Сина, що 
сходить туди, де перше Він був?» (Ів. 6:62). У зв’язку з обожествленням людини, іконографія свята «Воз-
несіння» відіграє велику роль у душі християнина (особливо — східного обряду) і має неабияку цінність.

У травневі дні, коли Свята Церква прославляла Матір Божу Марію, 
традиційно у храмах Калуша проходить урочисте Перше Святе При-
частя. У ці дні в церкві святого Архистратига Михаїла до Першої Свя-
тої Сповіді приступило майже дві сотні дівчаток і хлопчиків молод-
шої шкільної ланки. У цей надзвичайно важливий для кожного юного 
християнина день розділити їхню радість прийшли хресні батьки та 
рідні — храм по береги був виповнений Божим людом... Першу Спо-
відь і Святе Причастя уділив декан Калуський та сотрудники церкви.

З Ісусом у серці

Андрій Рубльов, Данило Чорний і майстерня. 
Вознесіння. 125х92.1408. Розкрита в ЦГРМ 
Г.Чиринковим і І.Барановим в 1919 р.
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— Отче Василю, розка-
жіть, звідки виник той задум, 
хто був ініціатором прове-
дення цієї молитви?

— Ініціатором такої важли-
вої події, яка мала сколихнути, 
підняти усіх греко-католиків 
з підпілля і пробудити у лю-
дей національну свідомість, 
був Владика Павло Василик. 
Ця думка зародилася в нього 
ще раніше. Йому в цьому до-
помагали отці Микола та Гри-
горій Сімкайли, о. Володимир 
Війтишин, а також національні 
сили в особах: Ярослава Вод-
ницького, Зеновія Думи, Рома-
на Круцика, Гладиша, Колтуна 
та Івана Бойчука.

Перед тим було два зі-
брання в Івано-Франківську. На одне 
зібрання я сам возив Владику, але 
при зустрічі я не був. Було визначе-
но день, дату. Планувалося, що буде 
служитися Архієрейська Божественна 
Літургія в парку Січинського. На той 
час ми знали, що в цьому парку були 
похоронені наші Січові стрільці, але 
радянська влада його зруйнувала — 
пройшлись бульдозери, трактори і все 
зрівняли з землею.

— Як Ви повідомляли вірних про 
цю подію? Адже не можна було, як 
сьогодні, просто написати допис 
в інтернеті чи виголосити в церкві.

— Ми повідомляли один одному че-
рез людей. Це була звична практика. 
Окрім того, Роман Івасів набрав оголо-
шення. Він його друкував на машинці 
«Continental». Цю машинку владиці 
Павлу передав владика Василь Лос-
тен. Як він це зробив — невідомо, бо 
кожна друкарська машинка мала мати 
реєстрацію в органах НКВС. Те оголо-
шення стосувалося того, що ми маємо 
традицію — на Зелені свята вшано-
вувати своїх національних героїв на 
цвинтарях. Власне, це мало би пробу-
дити людей до виходу нашої Церкви 
з підпілля.

— Я знаю, що ще до цієї події 
наші отці написали до Папи Івана-
Павла ІІ заяву про те, що УГКЦ існує 
та виходить з підпілля.

— Так, у серпні 1987 р. була заява 
групи єпископів, священників, монахів, 
монахинь і вірних катакомбної Україн-

ської Греко-Католицької Церкви Святі-
шому Отцеві Іванові-Павлу ІІ про вихід 
Церкви з підпілля. І тому цей захід по-
винен був уже на повні груди заволати 
до світу, що УГКЦ є, вона жива та не 
хоче більше переховуватися.

Це звернення насправді містить 
великий присмак героїзму всіх, хто 
під ним підписався. У 1987 році було 
дуже небезпечно поставити власне 
прізвище під заявою, що могло стати 
причиною ув’язнення. У радянських 
концтаборах перебувало ще багато 
політв’язнів. Однак вони готові були 
до самопожертви, до відданості Церк-
ві, беручи приклад з переслідуваних 
за віру мучеників.

— Отож, як починалась та молит-
ва в 1989 році?

— Напередодні цього дійства в пар-
ку Січинського я ночував у Підпечарах 
в родинному домі отців Сімкайлів. Там 
був своєрідний духовний центр, де ми, 
підпільні студенти, збиралися, нам на-
читували лекції, ми здавали екзамени 
і кожної неділі та в свята відправля-
лася Служба Божа, на яку приходило 
стільки людей з довколишніх сіл, що 
всі кімнати були вщент заповнені.

Того ранку ми дуже швидко прокину-
лися і побачили, що біля воріт з обох 
сторін стоїть міліція. Отець Микола 
робив такі своєрідні прапори: склею-
вав докупи жовту та синю лінійки. Він 
дав мені такий прапорець, диктофон 
і каже: «Іди, запитай, що вони тут роб-
лять біля нашого будинку?». Я пішов 

і запитав, на що отримав відповідь, що 
сьогодні в Івано-Франківську має бути 
велике дійство і ми охороняємо безпе-
ку господарів. А тоді в обласному цен-
трі компартія вирішила провести день 
екології. Це було звичним явищем, 
коли у великі релігійні свята совіти про-
водили заходи різного характеру, щоби 
відвернути увагу людей від головного. 

— І як ви вийшли з того стано-
вища?

— Приїхав владика Павло. Міліція 
впускала священників та людей до бу-
динку, але нікого не випускала. В при-
ватній оселі владика Павло закликав до 
посиленої молитви. Це був місяць чер-
вень, тому ми молилися до Серця Хрис-
тового. Пізніше приїхали о. Володимир 
Війтишин та о. Іван Сеньків. Наближа-
лась година, коли треба було виїжджа-
ти. І тоді о. Війтишин бере до машини 
владику Павла, о. Миколу й о. Григорія 
Сімкайлів та о. Івана Сеньківа і пробує 
виїжджати. Це було проблематично, 
оскільки міліцейські «уазики» стояли 
так, що неможливо було виїхати. Яки-
мось чудом о. Володимир вирулив між 
канавою та машинами й поїхав. Вони 
всі включили сирени і поїхали за ним. 
І в той час я сів у машину з п. Мироном 
Батчуком і ми поїхали слідом за ними. 
Коли заїхали до Івано-Франківська, то 
змогли проїхати до Майзлів. Стояли 
турнікети і машини не пропускали. Мілі-
ція оточила авто владики Павла. 

— Отож владика Павло так і не 
потрапив на ту молитву?

— Так. Тоді о. Микола вийшов з ма-
шини і якось розштовхнув ту міліцію, 
що йому вдалося пробратися. Свій 
портфель він віддав одній пані і я од-
разу за ним також проскочив. Коли я 
відійшов метрів з 10, владика кивнув 
мені, щоби я повернувся. Я підійшов 
до нього і він мені сказав: «Очевидно, 
мене туди вже не пропустять. Скаже-
те отцю Миколі, нехай відслужить, що 
зможе, і дивиться по ситуації. Також 
нехай скаже слово до людей».

Я наздогнав о. Миколу і ми разом 
пішли до парку Січинського. В той час 
масово почали сходитися люди. Вони 
йшли по вулиці Привокзальній, несучи 
синьо-жовті прапори. 

— Як проходила сама панахида? 
Чи були якісь перешкоди?

— Ми прийшли на те місце, де мала 
відбутися панахида. Міліції було над-
звичайно багато. Грала музика. І коли 
о. Микола почав служити панахиду, то 
так виглядало, що звукорежисер стояв 
біля нас, бо коли отець співав голосні-
ше, хтось додавав гучності.

Тоді о. Микола мав слово про те, 
що УГК Церква є, вона існує, її загна-
ли в підпілля, але ми бачимо, що є 
священники, є вірні, а тому Церква ви-
ходить з підпілля. В цей момент о. Ми-

колі передали великий терновий вінок, 
прикрашений білими квіточками. Я ба-
чив, як цей вінок йому передавав Іван 
Бойчук з Кутів. Хто передав його Іва-
нові, я не бачив. Отець Микола взяв 
цей вінок так, наче він був у портреті 
того вінка, і так говорив проповідь. Він 
сказав такі слова: «Подивіться, я вірю, 
що цей терновий вінок розквітне пиш-
ними ружами волі й свободи Церкви 
і народу». Пізніше о. Микола згадува-
тиме, що тоді так накричався, що біль-
ше не міг говорити.

— Чи міліція не чинила опору?
— На той час багато міліціонерів 

були перевдягнуті в цивільне, бага-
то було енкаведистів, військових. Всі 
вони були озброєні. Вже пізніше мені 
сказав владика Павло, що йому пові-
домили про те, що всі вони мали наказ 
розганяти людей. Однак, коли вони по-
бачили силу-силенну народу, то зрозу-
міли, що використовувати зброю недо-
цільно. Тому о. Микола дуже голосно 
говорив, майже кричав. Чим голосніше 
він говорив, тим більше вони заглушу-
вали його промову, включаючи музику. 
Коли закінчилася панахида, то хтось із 
львів’ян мав звернення до вірних. 

— І що було далі?
— Тоді о. Микола дуже підірвав го-

лос. Ми викликали таксі і я, о. Микола 
і ще семінарист — Анатолій Дуда з Мо-
настириська приїхали до Підпечар. 
Оскільки люди не мали Служби Божої, 
ми повідомити, кому вдалося, щоб 
приходили на молитву. Було дуже ба-
гато людей і о. Микола розпочав Служ-
бу Божу. Молився читано і вже дуже 
посадженим голосом відслужив її. 

Наступного дня приїхали енка-
ведисти й заарештували о. Миколу. 
Попри те, що не було такої комуніка-
ції, люди одне одному передали, що 
о. Миколу забрали, після чого під са-
мою в’язницею в Івано-Франківську 
зібралося чимало вірних, вимагаючи 
його звільнення. Міліціянти настраши-
лися й перевезли його до м. Надвірна.

— А що сталося тоді з нашим 
Мит рополитом? 

— Щодо нашого Митрополита Воло-
димира Війтишина, то його тоді не пус-
тили на молитву. Наступного дня його 
викликали до військкомату і сказали: 
«Ми знаємо, що ви дуже гарно їздите 
на машині, тому поїдете на два місяці 
на збір урожаю!». Так о. Війтишин на 
деякий час був змушений залишити 
Івано-Франківськ. Однак додам, що не-
задовго перед тими подіями він разом 
із іншим духовенством брав участь 
в акції голодування на Арбаті в Москві. 
Але то вже зовсім інша історія.

Розмовляв  
о. Володимир ЛУКАШЕВСЬКИЙ,  

прес-секретар Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ.

Наша історія

ЗГАДАТИ ВСЕ:
як 30 років тому в Івано-Франківську  
греко-католики провели  
перше публічне богослужіння
Рівно 30 років тому, в червні 1989 р., в парку ім. Січинського (нині — 
Меморіальний сквер) м. Івано-Франківська священники та вірні 
підпільної Української Греко-Католицької Церкви провели перше 
публічне богослужіння. Нині вже покійний Єпископ Коломийський, 
а тоді ще о. Миколай Сімкайло відслужив панахиду за загиблими 
героями національно-визвольних змагань. Тоді на богослужіння 
прийшли тисячі вірян з синьо-жовтими прапорами та вірою в те, 
що нарешті прийде свобода й воля як для народу, так і для Церкви. 
Сьогодні для нас уже звичні часті публічні богослужіння: загально-
міські Хресні дороги, хода Вервиці, панахиди. А тоді подібного роду 
прояв своєї віри чи національної ідеї міг коштувати його учасникам 
свободи і навіть життя.
Про перебіг тих подій — як відбувалося це богослужіння, хто в ньо-
му брав участь — ми поспілкувалися з учасником тієї панахиди 
о. Василем Мельничуком. Сьогодні о. Василь є протопресвітером 
Отинійського деканату Коломийської єпархії, а на той час він був 
студентом VII курсу підпільної Духовної семінарії.
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30 переможців конкурсу в Іва-
но-Франківській, Тернопільській та 
Хмельницькій областях отримають від 
ПрАТ «МХП» грант (безповоротна фі-
нансова допомога) на реалізацію про-
екту на підставі укладених договорів 
в затвердженому експертною радою 

розмірі. До складу експертної ради 
увійдуть представники партнерів про-
екту. Обсяг фінансування на один про-
ект складатиме до 50 000 гривень.

Його організовує агрохолдинг МХП 
для селян, які проживають в регіонах, 
де працюють підприємства, що входять 

до складу МХП. Крім економічної скла-
дової, особлива увага буде приділятися 
соціальній та екологічній складовій.

Прийом конкурсних заявок тривати-
ме до 30 червня 2019 р., а з детальни-
ми умовами та зразками необхідних до-
кументів можна ознайомитися на сайті 
ГЦ «Еталон»: http://mgcetalon.org.
ua. Всі подані заявки будуть розглянуті 
компетентною і незалежною комісією, 
і після співбесіди — захистів бізнеспла-
нів, буде визначено переможців.

Мета проекту: підтримка ініціа-
тивних груп громадян і/або фізичних 
осіб — підприємців з розвитку громад 
та забезпечення самозайнятості меш-
канців Івано-Франківської, Тернопіль-
ської та Хмельницької областей.

В Івано-Франківській області в про-
єкті можуть брати участь мешканці 
Рогатинського району, зокрема сіл: 
Верхня Липиця, Гоноратівка, Горо-
диська, Зеленів, Лопушня, Малинівка, 
Бабухів, Васючин, Вільхова, Вербилів-
ці, Залужжя, Виспа, Мельна, Кам'янка, 
Воскресинці, Дегова, Приозерне, Кня-
гиничі, Загір'я, Конюшки, Березівка, 
Лучинці, Обельниця, Підвиння, Кутів, 
Перенівка, Лісове, Підкамінь, Потік, 

Залип'я, Путятинці, Фрага, Бенківці, 
Підбір'я, Черче, Явче, Межигаї, Йоси-
півка, Юнашків, Нижня Липиця;

сіл Городенківського району: 
Вербівці, Виноград, Хвалибога, Вікно, 
Глушків, Городниця, Котиківка, Олі-
єво-Королівка, Новоселівка, Рогиня, 
Раковець, Семенівка, Сороки, Раш-
ків, Якубівка, Серафинці, Чернелиця, 
Чернятин, Чортовець, Стрільче;

сіл Коломийського району: Джур-
ків, Пищаче, Загайпіль, Кобилець, 
Іванівці, Корнич, Лісна Слобідка, Під-
гайчики, Семаківці, Замулинці, Сідли-
ще, Станіславівка, Хоросна, Старий 
Гвіздець, Малий Гвіздець, Струпків, 
Баб'янка, Боднарів, Товмачик, Торго-
виця, Закрівці, Ценява, Черемхів;

сіл Снятинського району: Ганьків-
ці, Задубрівці, Кулачківці, Хом'яківка, 
Стецева, Шевченкове, Рожневі Поля, 
Зібранівка, Потічок, Русів, Залуччя; 

сіл Тлумацького району: Ісаків, 
Обертин, Гончарів, Олеша, Сокирчин, 
Підвербці, Пужники, Яківка;

сіл Тисменицького району: Липів-
ка, Марківці, Одаї, Пшеничники, Пого-
ня, Радча, Хом'яківка. 

Олег НАВОРЕНСЬКИЙ.

Триває конкурс «Село: Кроки до розвитку», спрямований на стимулю-
вання соціальної активності у сільських громадах, який має на меті 
підтримку кращих бізнес-ініціатив громадян, зокрема у розвитку со-
ціально-економічного, культурного та туристичного потенціалу краю.

Простий, скромний і без явних 
ознак зірковості. Саме таким не-
щодавно, цілком випадково, вда-
лося зустріти талановитого спі-
вака з Прикарпаття Петра Гараси-
міва. Після телевізійного талант-
шоу він не став жертвою зіркової 
хвороби і каже, що охоче готовий 
ділитися пережитим досвідом 
з тими, кому закортить спробу-
вати свої сили в шоу «Х-фактор». 
Напередодні Дня матері пісні 
у виконанні Петра Гарасиміва 
лунали в Музеї мистецтв Прикар-
паття під супровід фортепіано, 
а вже після виконання трьох тво-
рів співак охоче поспілкувався 
з нами про свою творчість.

— «Х-фактор» дав мені дуже бага-
то. Я здійснив батькову мрію (то він 
мене реєстрував на шоу). Я дійшов 
майже до кінця, а не вистачило того, 
що, напевно, я недопрацював, розсла-
бився. Все ж мені вдалося доказати, 
що я можу змінюватися, співати різні 
музичні твори. Для мене ближчими є 
духовна та народна музика. А класика 
для мене залишається фундаментом. 
Тому я відчуваю потребу відтворюва-
ти пісні 60-80-х років. Сучасна пісня 
мені не підходить — є кому співати 
і без мене. Моє покликання — співати 
те, що я відчуваю. Бог наділив мене 
таким талантом, тому я готовий розви-
вати той талант і продовжувати твори-
ти в тому ж дусі. Я співаю для всіх, але 
мене більше полюбляє старше поко-
ління, бо у репертуарі маю пісні для 
людей зрілого віку. «Х-фактор» дав 
мені популярність. Але треба дуже ба-
гато працювати, аби її втримати.

— Чи готовий зараз іти на схожі 
шоу, конкурси?

— Так. На «Х-фактор» у мене шлях 
закінчився. Я бажаю усім, хто хоче 
туди потрапити, бути самим собою, 
йти вперед і робити те, що підказує 

серце. Зараз я хочу потрапити на інше 
вокальне шоу — «Голос країни». Це 
вже моя мрія, щоби довести самому 
собі те, що я можу. Там я зможу біль-
ше розвинути класичну музику.

— Кожен, хто йде на талант-
шоу, може зіткнутися із розчару-
ванням, адже не кожному вдається 
пройти прослуховування.

— Якщо тренери не обернуться, то 
я був би не проти просто почути по-
ради. Крім того, думаю, люди зможуть 
побачити, що я йду далі, не опускаю 
руки і продовжую творити. Сподіваю-
ся, що тренери «Голосу країни» таки 
розвернуться на мій голос. Я буду 
працювати й відточувати майстерність 
і техніку виконання, аби переконати.

— Після «Х-фактора» життя 
триває. Де ще зараз можна почути 
спів Петра Гарасиміва?

— Так, життя продовжується, 
а «Х-фактор» у ньому став великою схо-
динкою. Зараз я працюю у ансамблі піс-
ні і танцю «Гуцулія», співаю із капелою 
бандуристів у Народному домі, а також 
маю багато сольних концертів. Є чима-
ло і благодійних виступів, а у планах 
є дуже багато усього. Насамперед, я 

пишу пісні. Маю вже п’ять готових ав-
торських пісень, а незабаром очікуєть-
ся прем’єра нового твору «У кожного із 
нас». Дорога відкрита для праці. Є та-
лант, є натхнення, мотивація. То чому 
би не працювати? Особливо тішить 
мене те, що є люди, котрі допомагають, 
Але найважливіше, що є глядач.

— На вулицях впізнають?
— Ще коли тільки приїхав після 

«Х-фактора», то трохи впізнавали, те-
пер – рідше.

— Глядачі шоу не знають нічо-
го про закулісся «Х-фактора». Що 
нам не показали? Там ви варилися 
в іншому соку. А що можеш сказа-
ти про конкурентів і ті пристрас-
ті, котрі вирували за сценою та 
в тренувальному таборі?

— Ми були дружні, це була наша 
дружня сім’я. Ми не мали заздрості і не 
прагнули підставити один одного. Ми 
з Дмитром Вулкановим три місяці жили 
разом і були як брати. Я хотів, щоби ви-
грав він, але виграли більш артистичні 
люди із відомішими піснями.

— Розчарування було?
— Звісно було, але завжди в душі 

виникає прагнення далі працювати 

і не опускати руки. Вважаю, що я дуже 
багато зміг досягнути.

— Рідні Бортники тебе дуже 
підтримували. Чи змінилося щось 
зараз? Ти став для своїх односель-
чан зіркою?

— Для села я не був зіркою. Я та-
ким себе не вважаю, бо я є таким, як є. 
А те, що мене показали на телебачен-
ні, це дуже приємно. Після моєї участі 
у шоу народний депутат Володимир 
Шкварилюк виділив 200 тисяч гривень 
на облагородження села, освітлення, 
костюми. За це йому дякую. Пишаю-
ся тим, що я зміг долучитися до допо-
моги своєму рідному селу. Я на цілу 
країну говорив, що я із села, не соро-
мився того. Так, я працював у селі, до-
помагаю батькам. Було таке, що і кри-
ниці копав, на будові допомагав, але 
завжди співав. Спочатку мій спів мені 
коштів не приносив, а я хотів і одягну-
тися, і при цьому не вимагав грошей 
від батьків. Зараз у мене дуже хороша 
робота.

— У тебе була ідея створити 
в Тлумачі студію для дітей. Ти 
готовий ділитися досвідом із ді-
тьми?

— Зараз тільки обговорюється це 
питання. Музична студія ще не на часі. 
Я хочу дати хороший приклад і навчи-
ти дітей духовно зростати з піснею. 
Людина повинна вдумуватися у кожне 
слово пісні, котру вона виконує. Піс-
нею я передаю глядачам новини, так 
само хотілось би, аби це робили діти. 

— Тобі не дорікали, що після шоу 
ти став зіркою, знаменитістю?

— Чим я себе маю високо ставити? 
Я нічого не добився. А те, що мене по-
казали по телевізору, ще не дає мені 
слави. Треба працювати і не хапати зі-
рок із неба. Мені подобається слухати 
критику на свою адресу, бо вона допо-
магає рухатися в правильному руслі.

Розмовляв Володимир БОДАК.

Наші інтерв’ю

Сто талантів

на розвиток 
бізнесу 
в селі

Розвивати талант і не зривати зірок з неба
(Після шоу "Х-фактор" Петро Гарасимів радить залишатися самим собою)

П’ЯТДЕСЯТ ТИСЯЧ
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Перше Причастя

Санаторій «Прикарпатський» 
роз ташований у долині річки Прут 
м. Ярем чі на вул. Свободи, 3. Спеці а-
лі зація табору: заняття спортом, куль-
турні заходи. Вік дітей — від 7 до 14 
років. Лікування: пульмонологічні за-
хворювання. Проживання: 2-6-місні 
кімнати, зручності на поверсі. Харчу-
вання: п'ятиразове. Розваги: спортив-
ні, культурно-масові заходи.

Дитячий санаторій «Сніжинка» 
знаходиться також у Карпатах за 
адресою: Івано-Франківська область, 
м. Яремче, вул. Галицька, 1. Спеціа-
лізація табору: оздоровчі процедури, 
лікування, розважальні заходи. Вік: 
діти шкільного віку. Лікування: загаль-
носоматичного профілю. Проживання: 
8-місні кімнати, зручності на поверсі. 
Харчування: п'ятиразове. Розваги: 
культурно-масові заходи.

Дитячий санаторій ім. Митропо-
лита А. Шептицького «Ясень» знахо-
диться за адресою: Івано-Франківська 
область, Рожнятівский р-н., с. Ясень. 
Спеціалізація табору: лікування, ма-
сові заходи, загальнооздоровчі проце-
дури. Вік: від 6 до 14 років.

Дитячий лікувально-оздоровчий 
комплекс «Сокіл» розміщений за 150 
метрів від р. Лімниці у с. Сокіл Галиць-
кого району за адресою: вул. Короля 
Данила, 7. Спеціалізація табору: оздо-
ровчі процедури, лікування, розва-
жальні заходи. Вік: діти шкільного віку. 
На території комплексу є 4 житлові 
корпуси, спортивні майданчики (во-
лейбольне, баскетбольне та футболь-
не поле), їдальня, сауна з басейном, 
лікувальний корпус.

Дитячий табір «DELUXE» — ди-
тяча Республіка» — на березі річки 

Прут у с. Татарів поблизу Яремчі. Спе-
ціалізація табору: оздоровчий, розви-
ваючий, з навчанням бізнесу для ді-
тей. Вік: від 7 до 17 років.

Дитячий табір «Петрос» розташо-
ваний в унікальному кліматичному ку-
рорті в с. Татарів. У цьому казковому 
куточку Карпат гірське повітря насиче-
не кришталевою чистотою. У долині р. 
Прут особливий цілющий фітофон, 
регулюючий імунну систему організму 
дітей. 

Дитячий оздоровчий табір «Кар-
патський передзвін» знаходиться 
за адресою: Івано-Франківська обл., 
Яремчанський р-н, с. Поляниця, на 
території курортного комплексу Буко-
вель. Вік: від 7 до 16 років.

Дитячий табір «Фристайл». Це те-
риторія Національного парку Гуцуль-
щини (кліматичний курорт Косів). Вік: 
від 8 до 16 років. Цього літа діти по-
знайомляться з найцікавішими країна-
ми світу. Дізнаються про їхню історію 
та унікальності. У кожній країні — на-
ціональна вечірка, фільм, національ-
ний вид спорту. На всіх змінах — пей-
нтбол, стрільба з лука, кінні прогулян-
ки, незабутні походи в гори, поїздки на 
водоспади. 

Дитячий табір «Шульц»: Івано-
Франківська обл., Яремчанський р-н, 
с. Поляниця. Спеціалізація табору: ак-
тивний відпочинок з вивченням англій-
ської мови. Вік: з 8 до 15 років.

Літній відпочинково-оздоровчий 
табір «Вандер» — це канікули на 
березі гірської річки Прут (Карпати) 
у смт. Ворохта, вул. Миру, 57-б. Спе-
ціалізація табору: дитячий відпочинок 
та оздоровлення. Вік: 7-16 років. Діти 
проживатимуть у комфортабельному 

5-поверховому будинку. Розселення 
по 3-6 осіб. Кожен номер оснащений 
санвузлом, цілодобово є гаряча вода. 

Позаміський заклад оздоровлен-
ня та відпочинку «Перлина При дні-
стров’я» розташований у с. Ми хальче 
Городенківського району. А дитячий 
заклад санаторного типу «Пер лина 
Карпат» — у с. Витвиця До линського 
району.

Міжнародний дитячий центр «Ар-
тек» переїхав за адресою: м. Київ, 
Пуща Водиця. Також діє Український 
дитячий центр «Молода гвардія» 
в м. Одеса.

Щоб оздоровити дитину у санаторі-
ях, потрібно звернутись до свого пе-

діатра або сімейного лікаря, написати 
заяву, щоб отримати путівку. Залежно 
в якого спеціаліста діти стоять на об-
ліку, такі санаторні заклади їм пропо-
нують (гастро-, кардіо- та пульмоноло-
гічні).

Щоб оздоровити дітей у закладах 
відпочинку, необхідно звернутись у ра-
йонні державні адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад. Підбір дітей піль-
гових категорій здійснюється за місцем 
реєстрації батьків та дитини. 

Детальнішу інформацію про кожен 
санаторій чи табір, номери телефонів, 
відгуки про них можна знайти в інтер-
неті.

Юлія БОЄЧКО.

«Я — хліб живий, що з неба зій-
шов. Коли хтось цей хліб їстиме, 
житиме повіки…» (Ів. 6, 51).

«Вірую в Єдиного Бога…» — з та-
кими словами на устах зайшли пер-
шопричасники сонячного недільного 
ранку до церкви вмч. Дмитрія у с. За-
дністрянськ Більшівцівського декана-
ту, парохом якої є о. Василь Яремчук.

Третьокласники нашої парафії при-
йняли вперше до свого серця Ісуса під 
виглядом хліба і вина. Напередодні 
урочистого Першого Святого Причас-
тя діти також вперше у своєму житті 
приступили до Таїнства Сповіді.

Перед тим, як прийняти перше Свя-
те Причастя, наймолодші готувалися 
впродовж року до такого відповідаль-
ного й урочистого свята: знайомились 
із заповідями Божими, вивчали молит-
ви. А допомогли їм у цьому духовний 
наставник о. Василь, який приходив 
у школу до дітей на уроки катехизації, 
щоб своїми щирими настановами, ду-

ховними науками сколихнути маленькі 
серденька, а також батьки та їх шкіль-
ний наставник — Оксана Михайлівна 
Мацьків.

Святкову Літургію очолив настоя-
тель храму. Діти молилися Символ 
Віри, молитву перед Святим При-
частям, митареву молитву, через що 

Відпочинок на Прикарпатті

Літо настало! Кожному дбайливому батькові час замислитися про оздоровлення і дозвілля своєї дитини. Так хочеться, щоб діти забули про 
комп’ютери та мобільні телефони, а більше часу проводили на природі. Від хорошого і якісного відпочинку залежить подальший фізичний 
стан, настрій та успішність у школі. Якщо говорити про дитячі оздоровчі санаторії або табори на Прикарпатті, то варіантів чимало, а обира-
ти найкращий, як завжди, вам, батьки!

Урочистий день в житті дітей

Канікули розпочались! Що далі?

Служба Божа виглядала дуже уро-
чисто. За чистоту маленьких сер-
дець молилися їхні батьки, хресні 
батьки і, звісно, парафіяни. Ошат-
но прибраний білими квітами храм 
також вніс свою нотку святковості.

По завершенні Святої Літургії 
діти отримали благословення від 
отця, а також свідоцтва, що засвід-
чують прийняття першої Сповіді та 
Причастя. А діти, в свою чергу, у ві-
ршованій формі подякували Богові 
за ласку, яку Він їм зіслав, а також 
о. Василю – за його плідну працю 
на Христовій ниві.

Варто пам’ятати головне: дити-
на — це відображення всього, що 
відбувається в сім’ї. Тому, якщо 
ми хочемо, щоб наші діти завжди 
йшли Господньою дорогою, доро-
гою спасіння, не забуваймо, що їх 
треба взяти за руку та йти поруч, 
тому що ми відповідальні за тих, 
кого подарував нам Господь. 

За дорученням батьківського 
комітету — Віра ДМИТРУК.
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Церковний дзвін, немовби голос неба,
Пробуджує від сну людські серця 
Відкрию душу, Господи, до Тебе,
Церковний дзвін — мелодія життя.

Леся Квіт.

Своїми церковними дзвонами пиша-
ються у кожному селі. Селяни перепові-
дають історії про те, як дзвони рятують 
від бурі, розганяють хмари, попереджа-
ють про лихо, сповіщають про радісні 
новини. Вважають, що дзвін надзвичай-
но цінний для будь-якої людини. Він лі-
кує душу й тіло, підносить духовно, від-
новлює та зміцнює фізичне здоров’я.

Геофізики стверджують, що дзвін — 
генератор енергії. Він випромінює ве-
лику кількість ультразвукових хвиль, 
які проникають у внутрішню структуру 
організму людини, поліпшують форму-
лу крові й роботу судин. Вібрація, яку 
народжує дзвін, очищає навколишній 
простір від хвороботворних мікробів. 
Молекулярні структури вірусів грипу, 
чуми, кору, тифу, холери згортаються 
й перетворюються в кристалики. Відбу-
вається справжня стерилізація повітря.

Цікаво, що японці провели дослі-
дження впливу церковних дзвонів на 

віруси. Вони поміщали в склянку з во-
дою різні типи вірусів і ставили її під 
дзвін — 99% вірусів після звуків дзво-
ну гинули.

Медики констатують, що звуки 
дзвону здатні навіть знімати біль. Не 
випадково дзвони в старовину вико-
ристовували як лікувальний засіб, тоді 

вважалося, що їхній дзвін рятує навіть 
від епідемій.

Помічено, що серед церковного при-
тчу дзвонарі живуть довше за всіх. Зви-
чайно, з рахунків не потрібно списувати 
і регулярну зарядку — дзвонарі по кіль-
ка разів на день піднімалися на дзвіни-
цю. Але головна причина в тому, що він 
регулярно знаходився під куполом. Гул 
дзвону не просто накриває там дзвона-
ря, він сприймається усім тілом! Вихо-
дить щось схоже на звуковий дощ, на 
масаж кожного органу, кожної клітини. 
Відомі випадки, коли хворі люди, став-
ши дзвонарями, оздоровлювалися.

Отож, за ініціативи пароха УГКЦ 
св. Ап. Петра і Павла отця Василя 
Андрусяка, церковний дзвін вагою 
150 кг був привезений з Перемишля, 
що у Польщі, та встановлений і освя-
чений у новій дзвіниці, побудованій за 
кошти місцевої громади. Є у височан-
ців тверда віра в те, що музика цер-
ковного дзвону лунатиме над рідним 
селом ще не одне століття, поперед-
жаючи про дні похмурі та сповіщаючи 
про світлі радісні події.

Лілія ПИЦКО,
учасниця церковного хору.

Протягом двох неділь, зокрема 
в неділю Самарянки та в неділю 
Сліпонародженого, на парафії 
св. влмч. Параскеви в м. Боле-
хів проходило свято Урочистого 
Святого Причастя. 

Впродовж року 60 парафіяльних ді-
ток готувалися до першої Святої Спо-
віді разом зі своїм духовним наставни-
ком о. Степаном Витвицьким та кате-
хиткою Світланою Витвицькою. Щоне-
ділі в храмі служилася Свята Літургія 
для дітей та молоді, в якій активну 
участь брала вся парафіяльна дітво-
ра разом зі своїми батьками. Опісля 
діти, розділившись на дві групи, про-
ходили катехизацію разом з катехит-
кою п. Світланою, а їхні батьки мали 
катехитичні зустрічі з о. Степаном.

о. Степан ВИТВИЦЬКИЙ.

:
Парох церкви Покрови Пресвятої Бо-
городиці м. Івано-Франківська о. Воло-
димир Супик, парафіяни, члени Апос-
тольства молитви, спільнота «Матері 
в молитві», церковний хор щиро вітають 
з днем народження сотрудника храму

о. Ігоря КРАСІЯ 
та їмость Наталію.

Хай Господь Бог у Пресвятій Тройці 
обдаровує Вас своїми ласками, даючи 
силу поступати в святості й любові до 
Нього. Хай кожен день, прожитий для 
 Ісуса, буде пройденою сходинкою до 
неба, а променисте сяйво Святого Духа 
хай внесе у серця радісний спокій і за-
тишок
Прийміть наші щонайкращі побажання 
добра, миру, злагоди та благополуч-
чя, а також земний уклін за відданість 
Церкві, за невтомну працю. Нехай 
Господь та Пречиста Діва Марія за-
вжди оберігають Вас від усіх негараздів 
і дарують Вам здоров’я тілесне й міц-
ність духовну, благодать та довголіття, 
душевний спокій та всеблагих успіхів 
у Вашій самовідданій і великодушній 
праці у Господньому винограднику!

Вітаємо!

Анонс

Реквієм

Вісті з парафій

Перше Причастя
ЗАПРОШУЄМО
на святкування 20-річчя Апос-
тольства Доброї Смерті та 
10-й з’їзд, які відбудуться 
22 – 23 червня 2019 р. у Погін-
ському монастирі отців Василіян

Програма 
14:00 — Реєстрація учасників. 
15:00 — Співана Вервиця до Божого 
Милосердя. 

— Конференція. 
— Нагородження. 

18:00 — Архієрейська Свята Літургія. 
— Панахида. 

20:00 — Вечеря. 
21:00 — Прем’єра фільму «З Богоро-
дицею до Неба».

— Розповідь про створення фільму 
та зустріч з учасниками. 

23:00 — Акафіст до Страждальної 
Богородиці. 
00:00 — Концерт «З Ісусом по дорозі».
02:00 — Виставлення Найсвятіших 
Таїн. 

— Молебень до Серця Христового. 
03:00 — Молитви та Вервиця до Бо-
жого Милосердя. 

— Молебень до Погінської Богоро-
диці.

— Суплікація.
04:00 — Свята Літургія. 

— Мировання. 
— Вервиця подяки до Семи Мечів 
Болю (7*7).

06:00 — Перерва на чай. 
09:00 — Утреня. 
11:00 — Архієрейська Свята Літургія. 

— Апостольське благословення. 
— Повний відпуст. 

З нагоди 20-річчя АДС під час кон-
церту будуть розігруватися призи. Го-
ловний приз — безкоштовна поїзд-
ка в Меджугор’є. Приз може виграти 
кожен бажаючий, який буде присутній 
22-23 червня на святкуваннях та за-
реєструється для участі.

Апостольство Доброї Смерті.

У неділю самарянки в Височанській церкві св. Верховноапостольних Петра і Павла, що у Галицькому 
деканаті, відбулася неординарна подія — урочисто освячено новий церковний дзвін.

Властивості церковних дзвонів

Поєдналися з Євхаристійним Христом

Справа №60/19
Визнання неправосильності 
Тайни подружжя:
Мориквас Зіна —  
Сітко Дмитро
м. Івано-Франківськ, 29 травня 2019 р. Б.

Виклик відповідача
Викликається до Митрополичого три-

буналу Івано-Франківської Архиєпархії 
п. Сітко Дмитро у справі визнання недій-
сності його подружжя з п. Зіною Морик-
вас, яке було укладене 27 січня 1990 року 
в церкві «Введення в храм Пресвятої Бо-

городиці» с. Хмелівка Богородчанського 
району Івано-Франківської області. Одно-
часно повідомляємо п. Дмитра, що дня 
29 травня 2019 р. Б. було видано декрет 
про прийняття позовної скарги.

В осідку Митрополичого трибуналу він 
зможе ознайомитись із змістом позовної 
скарги.

Даний виклик опублікований в «Новій 
Зорі» — віснику Івано-Франківської Ми-
трополії УГКЦ.

Ті, що знають про теперішнє місце про-
живання п. Дмитра, нехай подбають, щоб 
він був повідомлений про даний виклик, 
як також нехай повідомлять про його міс-
це проживання Митрополичий трибунал 
Івано-Франківської Архиєпархії УГКЦ за 
адресою: вул. Василіянок, 64, м. Івано-
Франківськ. Тел.: 8-0342 78-53-76.

Після пройдених 15 днів з часу публі-
кації цього виклику справа перейде до 
наступної стадії процесу.

ієр. І. Козяр, нотар.

Пам’яті отця  
Дмитра Гірняка

Священником були Ви змалку,
Бог готував тяжку Вам путь.
Ви залишали все і зранку
Ішли до церкви з Богом буть.

Ви цей талант не закопали,
Були Ви, отче, зорею всім.
Несли хреста, під ним не впали,
Любили Ви той Божий дім.

Вас, отче, щиро всі любили,
До Вас тягнулись звідусіль.
Так скоро нас Ви полишили,
Пішли Ви в Божу далечінь…

Будем Вас, отче, пам’ятати,
Бо Ви були, мов та зоря.
І Бога будем ми благати,
Щоб дарував вічне життя.

Олег ДЕМ’ЯНЮК.
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Подяки за зіслані ласки

АнонсДДлляя  вваасс,,  ддiiттии!! Освячення каплиці
У неділю, 9 червня о 12:00 
год., у с. Гринівці Тлумаць-
кого протопресвітеріату Іва-
но-Франківської Митрополії 
УГКЦ відбудеться освячення 
каплиці, яка носитиме назву: 
«Каплиця хреста розстріля-
ного, спаленого, зраджено-
го». Чин освячення звершить 
Архієпископ і Митрополит 
Івано-Франківський Кир Во-
лодимир Війтишин. 

Каплиця збудована на місці за-
хоронення о. Зеновія Кисілев-
ського, політв’язня, 54-літнього 
пароха с. Гри-
нівці й с. Ко-
линці, та його 
сестри Олени 
Завідовської, 
яка разом із 
священником 
пройшла тер-
нистий шлях 
катакомбної 
(п ідпільної) 
Церкви.

На чин освячення запрошує-
мо всі християнські родини, тих, 
кого хрестив, вінчав, уділяв Святі 
Таїни, кому фізично та морально 
допомагав о. Зеновій. Також цьо-
го року молитовно згадуватимемо 
45-у річницю від дня смерті о. Зе-
новія Кисілевського.

У каплиці зберігатиметься «Кни-
га пам’яті», де бажаючі зможуть 
написати свої спогади.

Оргкомітет.

Загадки на логіку 
1. Якою хворобою зазви-

чай не хворіють на землі? 
2. Яке хлоп’яче ім’я можна 

однаково читати з обох боків 
– вперед і назворот? 

3. Коли людина в кімнаті 
буває без голови? 

4. Що вам належить, про-
те користуються ним частіше 
інші, ніж ви? 

5. У млині було вісім міш-
ків, на кожному мішку сиділо 
по дві миші, прийшов мельник 
з котом, скільки тепер стало 
ніг? 

6. На дереві сиділа зграй-
ка горобців, стрілець вистре-
лив — один упав. Скільки за-
лишилось горобців? 

7. В яку бочку не можна на-
лити води? 

8. Серед горба осел, з од-
ногу боку горба вогонь го-
рить, з другого – ліс густий, 
з третього — глибоке озеро. 
Лісом піти — осел роги пола-
має, вогнем — згорить, через 
озеро — не вміє плавати, уто-
питься. Куди ослові пройти? 

9. Одного батька і одної ма-
тері дитина, а нікому з них не 
син. 

10. Коли дурень розумний?

Відповіді: 1. Морською хво-
робою. 2. Пилип. 3. Коли 
виставить голову у вікно. 
4. Ваше ім’я. 5. Дві ноги мель-
ника. 6. Один, той, що впав. 
7. У повну. 8. Лісом, бо в ньо-
го ріг нема. 9. Дочка. 10. Коли 
мовчить. Свої подяки Милосердному 

Господеві, Пресвятій Богоро-
диці, св. Ап. Юді-Тадею, Ан-
гелам-хоронителям, святим 
та блаженним, душам у чис-
тилищі, а також усім Небес-
ним Силам складають: 

п. Зоряна КУЛЬЧИЦЬКА 
з м. Івано-Франківська — за ви-
слухані молитви та зіслані лас-
ки; п. Марія з Городенківського 
р-ну — за здоров’я усієї родини, 
за вислухані молитви та зіслані 
на родину ласки; п. Ганна з Рож-
нятівського р-ну — за вислухані 
молитви; п. Марія з Рогатинсько-
го д-ту — за підтримку й допомо-
гу онукам та всій родині; п. Тетя-
на з м. Івано-Франківська — за 
здоров’я мами та діток, за допомо-
гу у вирішенні життєвих проблем, 
за покращення стосунків у сім’ї; п. 
Ірина МИКИТЮК — за вислухані 
прохання; п. Марія з с. Гута Со-
лотвинського д-ту — за вислухані 
молитви. 

1. Сам малий, 
Непомітно ходжу, 
Але більш за себе ношу.

2. Край дороги, по обніжку, 
Йде тваринка-тонконіжка, 
Одна ніжка, п’ята ніжка… 
Там іде…

3. В темному кутку живе, 
Нитку шовкову плете, 
Сюди потайки забрався, 
Мух зловити намагався.

4. Крильця кольорові, 
Барвисто-веселкові, 
Оченята чорненькі, 
Вусики довгенькі.

5. Вона в дуплі живе, 
Там медок свій береже. 
Над квітками кружляє, 
Швидко нектар збирає.

5. На кущі біля воріт 
Сів гарненький вертоліт — 
Золотисті оченята. 
Як його зовуть, малята?

6. Що за жучок це — яскравий, моторний, 
Спинка червона у крапочку чорну, 
Сам симпатичний, хоча і маленький, 
Гарний на вроду він та веселенький.

7. Жу-жу-жу! Жу-жу-жу! 
Я на гілочці сиджу, 
Все тверджу, все тверджу 
Ті дві літери «жу-жу».

Комашки та мурашки




