
15 червня 
День захисту людей 
похилого віку.

16 червня
Зіслання Святого 
Духа.
День медичного пра-
цівника України.
Міжнародний День 
батька.

18 червня 1972 р.
Патріарх Йосиф Слі-
пий здійснив урочис-
те відкриття та по-
свячення пам’ятника 
генієві українського 
народу Тарасу Шев-
ченку, що є на тери-
торії Українського Ка-
толицького Універси-
тету ім. св. Климентія 
Папи в Римі.

20 червня
Всесвітній день бі-
женців.

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

13 червня 2019 р. Б.  
число 24 (1267)

«Не журіться, отже, завтрашнім днем; завтрашній день  
журитиметься сам за себе. Доволі дневі його лиха»  (Мт. 6, 34).

Декрет
13 грудня 2011 року Б., в день 
Апостола Андрія Первозванного, 
Отцем і Главою УГКЦ Блаженні-
шим Святославом було засновано 
Івано-Франківську Митрополію. На 
згадку цієї вагомої дати для історії 
нашої Архієпархії встановлюємо 
Орден I та II ступенів Апостола Ан-
дрія Первозванного Івано-Франків-
ської Архієпархії УГКЦ.

Київські святині очима 
парафіян з Іваниківки
7-8 червня цього року о. д-р Віта-
лій Козінчук разом з парафіянами 
с. Іваниківка Богородчанського 
протопресвітеріату відвідали хра-
ми і музеї Києва. 

Інструкція для щастя
Ще зовсім трохи, і залунають дзвін-
кі дитячі голоси та сміх з територій 
багатьох парафій нашої Архієпар-
хії. На допомогу кожному, хто пра-
цює з дітьми, з'явився практичний 
посібник для проведення літніх та-
борів: «Веселі канікули з Богом».

Цей тиждень в подіях

Наші свята

Коли тиша є  
небезпечною?  
 3 стор.

Милосердя

Для доброї справи  
достатньо 40 хвилин! 
 5 стор.

Реквієм

Отець Микола Григорук:  
Священник Іван Качанюк жив 
молитвою і Україною 6 стор.

Вісті з парафій

Причастя всіх  
веде до Неба! 
 7 стор.

У Духові Святому триває любов Бога Отця 
у світі до всіх людей. Через Святого Духа 
продовжується проповідь і спасительне діло 
Ісуса Христа. Дух пригадує нам те все, що 
навчав Ісус Христос. Через Духа Ісус при-
сутній сьогодні. Господь Бог продовжує своє 
діло у світі через Святого Духа. Дух дарує 
нам любов Бога Отця; Він Той, що освячує, 
Він провадить Церкву і поодиноких осіб.

Через Духа Святого ми знаємо, що Бог 
любить нас — мене і тебе. А ще Божий Дух 
прощає гріхи. «Прийміть Духа Святого, — 
каже Ісус апостолам, — кому відпустите 
гріхи — відпустяться їм, кому ж затри-
маєте — затримаються» (Йо. 20, 21-22). 
І коли ми приймаємо Духа Святого до сер-
ця, то Він очищає наші гріхи. Про це ми про-
симо у молитві «Царю Небесний»: «При-
йди і вселися в нас, і очисти нас від усякої 
скверни». 

А ще Святий Дух — це духовна весна. 
У Ньому народжується Церква. Весна — це 
зелень, це нове життя! Тому священнослу-

жителі в наступну неділю та понеділок одя-
гатимуть зелені ризи. 

А ще Дух Святий робить нас причасниками 
своїх дарів, через які ми покликані розвива-
ти Його плоди. Готуючись до величного свя-
та, спробуймо пригадати собі з катехизмової 
частини сім дарів та дев’ять плодів Святого 
Духа. А ще важливіше — дати вести себе Ду-
хом Святим, Який дарує мир у нашому житті, 
щоб ми не падали у розпач чи нарікання, на-
віть у найважчих хвилинах нашого життя. 

У таїнстві Миропомазання ми прийняли 
«Печать дару Святого Духа», але Дух Свя-
тий відходить, коли ми приймаємо до серця 
іншого духа. Зробімо в нашому серці місце 
для Святого Духа — Духа доброти, любові, 
милосердя і прощення. 

Прийди до нас, Душе Святий! Царю не-
бесний, прийди і вселися в нас, і очисти 
нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі 
наші! Усім гарних свят!

о. Іван СТЕФУРАК,
головний редактор.

Дорогі Друзі, 
цими днями по наших парафіях ми проводили Декаду місійності — десяти-
денне підготування до святкування П’ятдесятниці, переосмислення великого 
дару Святого Духа та Церкви. Цей дар приніс нам Ісус Христос, Який, спо-
внивши свою місію на землі, вознісся на небо, але не залишив нас сиротами. 
Він обіцяв послати нам Святого Духа, щоб продовжувати діло Отця і Його 
Самого на землі до кінця віків.

стор. 2

стор. 3

Стор. 4
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Вих. №317
 

Декрет
На славу Святої, Єдиносущної, 
Животворящої і Нероздільної 

Тройці,
Отця, і Сина, і Святого Духа. 

Амінь.

Божою милістю
КИР ВОЛОДИМИР ВІЙТИШИН

Архієпископ і Митрополит  
Івано-Франківський

Всечесним парохам та 
адміністраторам парафій Івано-

Франківської Архієпархії УГКЦ.

Мир вам у Господі!
Зібравшись на Синоді Єпископів 

Івано-Франківської Митрополії, який 
відбувся в м. Івано-Франківську 30-
31 жовтня 2018 року Божого, Отці 
Синоду роздумували над головною 
його темою, яка стосувалася справ 
катехизації в Івано-Франківській Ми-
трополії.

У нашому Пастирському листі 
Вих. № 547 від 26 листопада 2018 
року Божого ми від імені Митрополи-
чого Синоду наголосили:

«...Просимо наших парохів, усіх ві-
рних подбати про те, щоб на кожній 
парафії, малій чи великій, був такий 
помічник до справ катехитичного 
служіння. Саме катехит підбирає 
методи та засоби, необхідні для 
способів передавання скарбів науки 
Церкви. А щоб вони були ефективні, 
просимо усією парафіяльною спіль-

нотою долучатися до цієї важливої 
справи. Не забуваймо про наш спіль-
нотний обов’язок – подбати про 
утримання катехита та про засо-
би, які необхідні для якісного сповне-
ння катехитичного служіння у кож-
ній нашій парафіяльній спільноті. Не 
шкодуймо для наших дітей, молоді 
чи літніх людей виділити щонай-
менше десяту частину прибутків 
парафіяльної спільноти, як прого-
лосив Синод Києво-Галицького Вер-
ховного Архієпископства УГКЦ та 
наш Митрополичий Синод. Не кажі-
мо, що є більш важливі потреби, пе-
реважно господарського характеру. 
Адже, за словом Праведного Ми-
трополита Андрея Шептицького, 
«одне слово з Божої науки, сказане 
ревним катехитом, може зробити 
таке враження, що не вдасться за-
терти його до самої смерти». 

Тому беручи до уваги Синодальне 
рішення:

«просити Єпархіальних Єписко-
пів Митрополії видати декрети, які 

зобов’язували б принаймні 10% па-
рафіяльного бюджету спрямувати 
на катехитичне служіння у парафії» 
(рішення 8, б); у відповідності до кан. 
191 Кодексу Канонів Східних Церков,

Зобов’язуємо пресвітерів, яким 
доручена пастирська опіка на па-
рафіях Архієпархії, подбати, щоб 
принаймні 10% парафіяльного 
бюджету було спрямовано на па-
рафіяльне катехитичне служіння.

Даний декрет набуває 
чинності наступного дня 
після опублікування його 

в митрополичій газеті «Нова 
Зоря».

Благословення Господнє на Вас!

† д-р Володимир Війтишин,
Архієпископ і Митрополит  

Івано-Франківський

о. В. Федун, канцлер

Вих №272

Декрет
На славу Святої, 

Єдиносущної,  
Животворящої 

і Нероздільної Тройці,
Отця, і Сина,  

і Святого Духа. Амінь.

Божою милістю
КИР ВОЛОДИМИР 

ВІЙТИШИН
Архієпископ і Митрополит  

Івано-Франківський

У 2011 році Отцем і Главою 
УГКЦ Блаженнішим Святос-
лавом було засновано Івано-
Франківську Митрополію, а Іва-
но-Франківську Єпархію було 
піднесено до гідності Архієпар-
хії.

Проголошення цієї історич-
ної події мало місце 13 грудня 
2011 року Б., в день Апостола 
Андрія Первозванного.

На згадку цієї вагомої дати 
для історії нашої Архієпархії, 
зваживши на норму кан. 191 
Кодексу Канонів Східних Цер-
ков, встановлюємо

Орден I та II ступенів 
Апостола Андрія 

Первозванного Івано-
Франківської Архієпархії 

УГКЦ.

І постановляємо, що у до-
датку, який становить інте-
гральну частину даного де-
крету, подаємо зображення та 
опис цього ордену.

† д-р Володимир Війтишин,
Архієпископ і Митрополит  

Івано-Франківський

о. В. Федун, канцлер

Вих. № 273

Декрет
На славу Святої, Єдиносущної, 
Животворящої і Нероздільної 

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

Божою милістю
КИР ВОЛОДИМИР ВІЙТИШИН

Архієпископ і Митрополит  
Івано-Франківський

Дня 15 травня 2019 року Божого 
декретом № 272 було встановлено 
Орден І та II ступенів Апостола Анд-
рія Первозванного Івано-Франків-
ської Архієпархії УГКЦ.

У відповідності до норми кан. 191 
Кодексу Канонів Східних Церков

ЗАТВЕРДЖУЄМО
Положення про Орден І та II 
ступенів Апостола Андрея 

Первозванного  
Івано-Франківської Архієпархії 

УГКЦ

1. Орден Апостола Андрея Пер-
возванного Івано-Франківської Архіє-
пархії УГКЦ (далі Орден) заснований 
Архієпископом і Митрополитом Іва-
но-Франківським як почесна відзнака 
Івано-Франківської Архієпархії Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви.

2. Орден має два ступені:
2.1. Орден І ступеня;
2.2. Орден II ступеня.
3. Орденом першого ступеня на-

городжуються священнослужителі 
та миряни Архієпархії, священнос-
лужителі УГКЦ з дотриманням кан. 
388 ККСЦ, миряни УГКЦ, священ-
нослужителі та миряни інших церков 
sui iuris та Латинської Церкви, а та-
кож представники інших Церков та 
церковних спільнот за особисті за-
слуги у справі розвитку та зміцнення 
авторитету та ролі Церкви в житті 
суспільства на Прикарпатті.

4. Орденом другого ступеня на-
городжуються священнослужителі 

та миряни Архіє-
пархії, священнос-
лужителі УГКЦ з 
дотриманням кан. 
388 ККСЦ, миряни 
УГКЦ, священнос-
лужителі та миря-
ни інших церков 
sui iuris та Латин-
ської Церкви, а та-
кож представники 
інших Церков та 
церковних спільнот за особисті за-
слуги у справі розвитку та зміцнення 
авторитету та ролі Церкви в житті 
суспільства на Прикарпатті, зокрема 
у соціальній та просвітницькій сфері.

5. При врученні Ордену додаєть-
ся грамота, що стосується особи, 
яка нагороджується, та вказуються її 
заслуги, а також іменне посвідчення 
про присвоєння відзнаки.

6. Грамота засвідчується підпи-
сом та печаткою Архієпископа і Мит-
рополита Івано-Франківського УГКЦ.

7. Ініціатива нагороджувати на-
лежить Архієпископу і Митрополиту 
Івано-Франківському УГКЦ.

8. Орден носиться на стрічці по-
середині грудей.

9. Особи, нагороджені Орденом, 
повинні дбайливо ставитися до збе-
реження знаку Ордена та посвідчен-
ня Ордену. У разі втрати (псування) 
знаку Ордена та орденської книжки 
нагородженому може бути видано їх 
дублікати.

10. Після смерті нагородженого 
Орденом, за наявності спадкоємців, 
знак Ордену та посвідчення Ордену 

залишаються у сім'ї померлого як 
пам'ять.

11. 3а згодою спадкоємців знак 
Ордена та посвідчення Ордену мо-
жуть бути передані на тимчасове 
або постійне, за наявності відповід-
ного клопотання, зберігання музеям.

12. Зміни та доповнення до цього 
Положення затверджує та проголо-
шує Архієпископ і Митрополит Іва-
но-Франківський УГКЦ.

13. Норми даного положення 
наберуть чинності наступного дня 
з моменту їх опублікування в Митро-
поличій газеті «Нова Зоря».

У ХРИСТІ ГОСПОДІ!
† д-р Володимир Війтишин,
Архієпископ і Митрополит  

Івано-Франківський
о. В. Федун, канцлер

Дано у престольному граді Івано-
Франківську при Архікатедральному 
і Митрополичому Соборі Воскресіння 

Христовою 15 травня 2019 року 
Божого, в день прп. Пахомія Великого.

Офіційно!
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Вже в скорому часі, а точніше цієї 
неділі ми будемо відзначати велике 
свято — Зіслання Святого Духа. Це 
свято унікальне по своїй суті, адже 
це — День народження Церкви. З цьо-
го моменту ми починаємо спостері-
гати, як молода спільнота християн, 
яка, за великим рахунком, почалася 
з 12 осіб, починає свій рух до світу. 
І в усьому цьому русі дуже важливим 
є один нюанс — апостоли не шукали 
тиші та спокою. Отож, щоб бути успіш-
ним апостолом сьогодні, потрібно, 
щоби Дух Святий пробудив у нас той 
самий запал та ревність.

Як бути апостолом 
сьогодні?

Насправді слова Христові: «Ідіть 
і навчайте всі народи, христячи їх 
в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа» 
(Мт. 28, 19) не стосуються тільки пев-
ної когорти людей. Вони стосуються 
всіх, хто називає себе християнином. 
Кожен із нас, хто був охрещений, на-
магається жити життям Церкви, по-
кликаний також до апостольської місії.

Дуже часто на проповідях я лю-
блю повторювати своїм парафія-
нам: «Кожен із вас повинен свідчити 
Христа, можливо, не так словами, як 
власним життям». І це правда. Відо-
ме українське прислів’я каже: «Слова 
повчають, але приклад потягає до на-
слідування». Так і тут. Ми дуже гарно 
вміємо поводитися в храмі: одягаємо 
прекрасний одяг, робимо порядок із 
собою тощо. Навіть в особистому ду-

ховному житті чимало з нас стараєть-
ся тримати лад: ми сповідаємося, хо-
димо до Причастя. Однак на цьому ми 
чомусь зупиняємося. Дуже легко бути 
християнином у святому храмі, в колі 
однодумців — це не коштує нам фак-
тично нічого. Але щойно ми виходимо 
із церкви, наша віра кудись зникає. 

Для нас дуже просто бути вірую-
чим і давати хабарі, ходити до храму, 
а опісля йти на свято Івана Купала, 
хрестити дитину, повісивши на неї 
червону нитку і т.д. Тому надзвичайно 
важливо бути християнином постійно: 
24 години на добу і 7 днів на тиждень!

Апостол має бути 
підготовлений

Саме тому кожен із нас покликаний 
іти та не боятися свідчити Христа Во-
скреслого всюди, де тільки може. Так, 
це не означає, що в мене немає інших 
тем для розмови, щоби про мене ду-
мали, мовляв, я якийсь затятий фана-
тик. Ні. Це означає, коли я прокидаю-
ся вранці — я молюся; коли проходжу 
повз храм — я не соромлюся зроби-
ти на собі знак святого хреста; коли 
в мене вимагають хабар — я не бою-
ся відмовити; коли я чую наклеп або 
якийсь жарт на Церкву — я знаю, що 
відповісти, щоби бути її апологетом.

Але для того, щоби знати, що відпо-
вісти, — мусимо й справді щось знати. 
Давайте на чистоту, більшість із нас, 
які ходимо щонеділі до церкви, часто 
вже й не пам’ятають, скажімо, чому ми 
хрестимося, склавши три пальці доку-

пи, або ж які то є правди віри і скільки 
їх: 6 чи 10?

Саме тому наша Церква, особливо 
в період між Вознесінням Господнім 
та Зісланням Святого Духа, пропонує 
нам по-особливому пережити ці 10 
днів очікування. Ми маємо так звану 
Декаду місійності. В цьому часі наші 
владики пропонують нам пригадати ті 
основні правди віри, принципи та нор-
ми християнського життя, щоб, коли 
на свято П’ятидесятниці ми почуємо 
«ідіть і навчайте», ми справді мали 
з чим іти та навчати.

Бути християнином сьогодні — зна-
чить ніколи не переставати шукати за 
Богом. Християнин не може заховати-
ся в свою хатку, мов равлик, і там сиді-
ти в своїй зоні комфорту, бо ж так роб-
лять усі. Ні! Ми покликані йти та голо-
сити — кожен на своєму місці, кожен 
у свій спосіб. Якщо, скажімо, ви не ви-
кидатимете сміття повз урну, чи буде 
це нашою проповіддю? Безумовно!

То що там із тишею?
Відомий уривок зі Святого Письма, 

коли пророк Ілля втікав від переслі-
дування, описує його зустріч з Богом, 
який приходить до нього в подуві ле-
генького вітерцю. Цей момент настіль-
ки ніжний, що кожного разу, коли його 
читаю, й справді відчуваю легенький 
подув весняного вітерцю. 

Однак уже інший момент з Діянь 
Апостолів, який описує як відбувалося 
Зіслання Святого Духа, показує нам 
прихід Бога в гучному шумі, який все 

сповнює радістю настільки, що скла-
дається враження, що апостоли п’яні. 
Й справді, перебувати в Божій при-
сутності, поруч з Богом — це завжди 
перебувати в радості. Цар Давид, коли 
переносив Кивот завіту, танцював 
з радості. Те саме робить і Йоан Хрис-
титель, коли Марія відвідує вагітну 
Єлизавату: «Дитя з радості здригну-
лося (затанцювало) в моїм лоні» (Лк.1, 
41). Отож попри складений стереотип, 
мовляв, Господь любить таких сумних, 
понурих старих людей, які вже не здат-
ні згрішити, сам Бог показує цілком 
протилежне: він Живий, а якщо Живий, 
отже любить рух, любить, коли людина 
радісна, бо ж, як казав св. Іван Боско: 
«Сумний святий — сумнівний святий». 

Тому, вступаючи в це гарне свя-
то — Зіслання Святого Духа, просімо 
в Нього Його дарів, щоб, наситившись 
ними, ми йшли та ніколи не боялися 
свідчити Господа насамперед своїм 
життям, своїми словами. Нехай той 
заклик Христа: «Іти та свідчити» буде 
постійно перед нами, щоби кожен наш 
крок приносив добрий плід, плід Духа 
Святого.

о. Володимир ЛУКАШЕВСЬКИЙ.

Протягом молитовного паломни-
цтва прочани мали можливість почу-
ти історичні відомості про утворення 
і розвиток у ІХ-Х ст. могутньої Київ-
ської Русі, що об’єднала численні пле-
мена і стала міцним форпостом для 

Європи на довгі роки, об який азійські 
кочові орди неодноразово розбивали-
ся. Жителі с. Іваниківка ознайомилися 
з місцем, де була збудована перша 
державна кам’яна мурована «Деся-
тинна Церква» на честь Богородиці. 

Екскурсія в Національному музеї іс-
торії України наочно ознайомила про-
чан з голодомором 1932-33 рр., боєм 
під Крутами, політичними репресіями 
та визвольним рухом за волю і неза-
лежність Батьківщини.

Особливе захоплення викликала ар-
хітектура Софійського собору — одна 
з найвидатніших пам’яток давньоу-
країнського зодчества. Прочани також 
мали можливість помолитися в ближніх 
печерах поряд з Успенським собором 
спорудженого за Свято слава Ярос-
лавовича в 1079 р. Своїм «сакраль-
ним світом» здивував Михайлівський 
Золотоверхий собор Михайлівського 
монастиря, який за часи незалежнос-
ті був повністю відновлений. Оскільки 
радянська влада його знищила у 1935 
році. Справжньою окрасою храму є мо-
заїчна композиція «Євхаристія» − одна 
з останніх величних монументальних 
ансамблів, створених у Києві. Завер-
шилося паломництво подячною Боже-
ственною Літургією у храмі святого Ми-
колая на Аскольдовій могилі.

Київ видався напрочуд гостинним 
і могутнім. Він по сьогоднішній день 
«дихає» давньою славою. За слова-
ми великого учасника становлення 
Київської Церкви митрополита Іларі-
она: «Русь вєдома єсть всєми конци 
 землі!»

о. Віталій КОЗІНЧУК.

Наші свята

Справа №05/19
Визнання неправосильності 
Тайни подружжя: Скотник 
Наталія — Савіцький Віктор
м. Івано-Франківськ, 10 червня 2019 р. Б.

Виклик відповідача
Викликається до Митрополичого 

трибуналу Івано-Франківської Архи-
єпархії п. Віктор Савіцький у справі 
визнання недійсності його подружжя 
з п. Наталією Скотник, яке було укладе-
но 28 серпня 1997 року в храмі «Святого 
Арх. Михаїла» с. Жовчів Рогатинського 
р-ну Івано-Франківської обл. Одночас-
но повідомляємо п. Віктора, що дня 13 
лютого 2019 р. Б. було видано декрет 
про прийняття позовної скарги, а дня 15 
травня 2019 р. Б. – декрет призначення 
Колегії суддів та зав’язки спору.

В осідку Митрополичого трибуналу 
Він зможе ознайомитись із змістом по-
зовної скарги.

Даний виклик опублікований в «Но-
вій Зорі» — віснику Івано-Франківської 
Митрополії УГКЦ.

Ті, що знають про теперішнє місце 
проживання п. Віктора, нехай подба-
ють, щоб він був повідомлений про да-
ний виклик, як також нехай повідомлять 
про його місце проживання Митропо-
личий трибунал Івано-Франківської 
Архиєпархії УГКЦ за адресою: вул. Ва-
силіянок 64, м. Івано-Франківськ. Тел.: 
8-0342 78-53-76, +38068-239-16-07.

Після пройдених 15 днів від момен-
ту як відбулася публікація цього викли-
ку, справа перейде до наступної стадії 
процесу.

ієр. І. КОЗЯР, нотар.

Вісті з парафій

7-8 червня цього року о. д-р Віталій Козінчук разом з парафіянами 
с. Іваниківка Богородчанського протопресвітеріату відвідали храми 
і музеї Києва. 

Київські святині очима 
парафіян з Іваниківки

Коли тиша є небезпечною?
Сьогодні кожен, мабуть, погодиться, що ми живемо в дуже шаленому ритмі, де ко-
жен крок наперед сплановано, кожна дія продумана так, що про літній відпочинок 
залишається тільки мріяти. Кожного вечора, повернувшись з роботи, єдине, про що 
часто мріємо, — це спокій, тиша. І це природньо, адже людині потрібно відпочивати.
Для цього ми маємо вихідні, для цього Господь вибрав собі один єдиний день, щоби 
кожен міг до Нього прийти та в Ньому спочити (пор. Мт.).
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Маленькій Катерині було ро-
ків п’ять, коли їх з матір’ю 
вивезли до Німеччини на 

примусові роботи. То був 1942 рік. 
Пам’ятає небагато, навіть назву міста 
не пригадує, але дещо все-таки закар-
бувалося у пам’яті жінки. Про німецькі 
цукерки, працю, яка нищила людину, 
а також чутки, що завадили створити 
сім’ю — історія життя остарбайтерки 
Катерини Корфіль. 

У Німеччині мама Катерини працю-
вала на полі. На роботу йшла, коли 
донька ще спала, а приходила пізно 
ввечері. Жили у гуртожитку, по декіль-
ка сімей у кімнаті. З дітей, крім Каті, 
нікого не було. Дівчинка гралася на 
подвір’ї. Одна. Єдиною її подругою 
була сусідка-німкеня. Бачились через 
паркан. Німкеня працювала у себе 
на городі. Розмовляла з дівчинкою ні-
мецькою, але та нічого не розуміла. 
Пригощала Катю печивом, цукерками. 
«Цукерки були у формі олівців, великі, 
пахучі, — згадує жінка, — я подякува-
ти не вміла, не знала, як німецькою 
«дякую» буде». Окрім розмов з нім-
кенею, яких не розуміла, ще однією 
розвагою для дитини було ходіння по 
воду на водокачку. Поганого ставлен-
ня німців не пригадує. 

Коли у 1945 році повернулися до-
дому, вже про роки у Німеччині й 
не згадували. «Не було коли й про 
що говорити, — каже Катерина Кор-
філь, — бо далі треба було працю-
вати. Колгосп — знову ярмо на шию, 
праця забирала весь час і нищила 
людину». 

Свого тата жінка не знає. Ніколи не 
бачила навіть на фотографії. «Мама 
не розповідала, сказала — «помер», 

та я більше нічого й не питала», — 
каже пані Катерина.

Зараз Катерині Корфіль — 82. 
Мешкає у селі Голинь Калуського ра-
йону Івано-Франківської області. Доля 
так склалася, що жінка залишилася 
зовсім одна. Сімейне життя не скла-
лося. Причиною тому, як вважає жін-
ка, стала її хвороба ще у молоді роки. 
У 17 років дівчина була паралізована. 
Через протяги на роботі. Працювала 
у цеху на лісокомбінаті. Чотири міся-
ці вона була нерухома. Не ходила, не 
говорила. «У нас в селі так казали: 
«Як була слаба, то здоровою вже не 
буде». Тому й хлопці цуралися», — зі-
тхає пані Катерина. 

Однак дівчина одужала. Влашту-
валася на роботу у школі прибирати. 
Потім поїхала у Сибір. Там працювала 
на току. Про її хворобу й туди чутки ді-
йшли. 

Мама померла, коли жінці було 
46. Відтоді пані Катерина живе сама. 
«У мене нікого немає. Жодної душі, — 
розповідає жінка. — Мені люди ка-
жуть: «Добре тобі, чоловік не п’є, дітей 
годувати не треба». А я кожну хвилин-
ку намагаюсь заповнити якоюсь робо-
тою, аби не відчувати ту самотність 
так різко». 

Івано-франківський «Карітас» до-
помагає пані Катерині в рамках про-
екту «Покращення якості життя людей 
похилого віку — жертв тоталітарних 
режимів шляхом створення умов для 
залучення їх до активної участі у сус-
пільному житті та організація надання 
волонтерської підтримки для маломо-
більних та немобільних представників 
основної цільової групи».

Юлія ФЕДУНИШИН.

Це неймовірна і захоплююча кни-
га, яка навчить вас організовувати та 
проводити літні християнські табори. 
У ній висвітлена структура та наповне-
ння табору на 7 днів. Мандруючи цим 

світом, ви кожного дня потраплятиме-
те на новий острів і на кожному з них 
будете відкривати свою інструкцію для 
щастя. У цьому вам допоможуть по-
вчальні катехизації, веселі ігри, автор-
ський квест і шалені естафети.

Коротко ознайомлю вас з розділа-
ми цієї чудової книги. Треба зазначити, 
що структура написання дуже проста, 
логічна і зручна для розуміння. Також 
у посібнику використовуються елек-
тронні посилання, що дуже полегшує 
сприйняття і розуміння багатьох ігор, 
бансів та інтерактивів. На початку ма-
ємо опис важливих елементів табору, 
зокрема: тема табору, афіша, бланки, 
емблема, герб і багато іншого. Далі 
бачимо структуру першого дня табо-
ру. Тут розписана чи не кожна хвилина 
дорогоцінного часу, який проводимо 
разом з дітьми. Від моменту реєстра-
ції з багатьма тонкими нюансами ор-
ганізації цієї нелегкої праці, ознайом-
ленням з правилами табору, форму-

ванням команд, підготовкою дітей до 
Літургії, катехизацією, іграми, і т.д. аж 
до моменту завершення дня. Цей сво-
єрідний зміст для розділу «День пер-
ший» дає змогу ще чіткіше зрозуміти 
погодинну організацію дня табору, 
який проводимо. І відповідно до змісту 
першого розділу далі маємо дослівний 
опис усього, що робимо. Маємо слова 
пісень, руханок, ігор, театральних сце-
нок, а також готову катехизацію на ко-
жен з днів з прикладами інтерактивних 
методів. Темою табору, представле-
ною у цьому посібнику, є тема десяти 
Божих заповідей. 

За прикладом першого розділу має-
мо усі наступні шість. Зазначу, що по-
сібник надзвичайно яскравий, у ньому 

представлені фото усіх ігор, є зразки 
графічних планувань, графіків чергу-
вань, є додатки із зразками бейджиків 
для аніматорів, мотиваційної дошки, 
лого для дошки, також гербу табору та 
інше.

Цей посібник надзвичайний тим, що 
все, описане тут, це практичні поради, 
які вже пережили на своїх таборах Ва-
силіянські аніматори м. Івано-Франків-
ська. 

Сподіваюся, що цей досвід прове-
дення літнього християнського табору 
допоможе багатьом небайдужим лю-
дям, які люблять працювати з дітьми.

Анна МАСЛЯК,
катехит.

На життєвих перехрестях

Історія  
самотності  

однієї остарбайтерки

Дозвілля

Інструкція  
для щастя

Ще зовсім трохи, і залунають дзвінкі дитячі голоси та сміх з тери-
торій багатьох парафій нашої Архієпархії. Позаду – іспити й контр-
ольні, наближається час літніх таборів. На допомогу кожному, хто 
працює з дітьми, з'явився практичний посібник для проведення 
літніх таборів: «Веселі канікули з Богом» (авторський колектив: 
о. Амвросій Козак ЧСВВ, Софія Герега, Христина Радик та учасники 
спільноти Василіянських аніматорів м. Івано-Франківська). Коротко 
представлю опис цієї книги, оскільки вона є актуальною, цікавою 
і потрібною для людей, які працюють з дітьми влітку.
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— Пані Ілоно, звідки з’явилась 
ідея започаткування такого проек-
ту?

— Вже три роки благодійний фонд, 
який я очолюю, займається людьми 
похилого віку. Але спочатку якихось 
конкретних, бажаних результатів я 
не бачила. Відвідавши геріатричний 
пансіонат вперше, одразу ідентифіку-
вали основну потребу літніх людей: 
це потреба в спілкуванні. Відсутність 
спілкування і почуття самотності най-
більше обтяжує цих людей. Отож, 
у планах було запросити мешканців 
міста до пансіонату, щоб вони могли 
відвідувати цих людей, спілкуватися. 
З цією метою знімали соціальні роли-
ки, рекламу, але зворотнього зв’язку 
не було. Після активної рекламної 
кампанії думала, що на другий день 
від бажаючих не буде відбою. Однак 
люди чомусь боялися туди йти, боя-
лися емоційного виснаження, боялись 
жахливих умов, в яких, мабуть, живуть 
старенькі. Тому у мене вже з’являлись 
думки, щоб усе залишати, адже по-
ступово відійшли всі інші волонтери. 
І десь у такій невизначеній ситуації 
народжується проект «STAY» (укр. — 
залишатися). У мене складається таке 
враження, що такий проект народив-
ся, бо він просто мав бути. У мене від-
чуття, що Всесвіт взяв мене на роботу. 

І я, працюючи тут, заробляю такі собі 
«бали». Будисти це назвали б «плюс 
до карми», для християн це чудова на-
года послужити ближньому. Спочатку, 
ми планували розробити мобільний 
додаток, але на нього треба було дов-
го чекати, а результати потрібні були 
вже і зараз. У нас вже був логотип, 
концепція дії. І кожен наступний крок 
спонукав рухатись далі. Ось так сфор-
мувався проект «STAY», який офіційно 
стартував з 1 жовтня минулого року. 
Створилась група у Фейсбуці. Активно 
почали з’являтись люди, які хотіли ре-
ально допомагати. От, власне, Люба 
з нами є від самого початку проекту.

(Тут ми зробили 
зупинку, Ілона вийшла 
до магазину, щоб ку-
пити чогось добрень-
кого для своєї бабусі, 
і розмову продовжила 
Любов Загоровська).

— Любо, у проекті 
задіяні також онуки, 
чи всі онучки?

— Звичайно, біль-
шість все таки онучки. Але є й онуки. 
Серед най активніших онуків — відо-
мий івано франківець Ігор Романчук. 
Ця людина добре відома містянам, 
адже, не зважаючи на ДЦП, Ігор вже 
десять років працює веб-розробником, 
а ще пише вірші, фотографує і навіть 
літав з парапланом. Отож, він є актив-
ним учасником проекту, вирішив стати 
онуком для бабусі Розалії, постійно 
відвідує її, спілкується. Вона ж любить 
його, як рідного.

— Але як на практиці функціонує 
ваш проект, хто кого відбирає?

— Ми почали з того, що запросили 
волонтерів-фотографів, які пішли по 
поверхах та зробили світлини меш-
канців геріатричного пансіонату. Спо-
чатку старенькі досить скептично від-
неслись до нашої ініціативи. Мовляв, 
та кому я потрібен, хто до мене буде 
приходити. Однак ми продовжували 
втілювати наш проект в життя. Одні 
волонтери поступово фотографували 
стареньких, інші – писали їхні життєві 
історії. Згодом написанням історій за-
йнялась повністю я. Як це відбуваєть-
ся? Я зустрічаюсь з людьми, слухаю, 
записую розповідь про їхнє життя, про 
те, як склалася доля. Згодом Ілона 
публікує фото та історію бабусі чи ді-
дуся у нашій групі «SТAY» соціальної 
мережі Фейсбук. Будь-хто може стати 
учасником групи. Прочитавши історію, 
яка вам стала близькою по духу, ви пи-
шете в коментарях: «Хочу бути онуком 
чи онучкою». Ми пропонуємо прийти, 
познайомитись з людиною, яку обра-
ли по фото, адже спрацьовують різні 
фактори. Хоч такого ще не було, щоб 
хтось пішов до когось із наших підопіч-
них, а потім передумав. 

(До авто повернулась Ілона зі сма-
коликами у руках).

Вона додає: «Хоч одного разу тра-
пилось так, що переплутали «бабусь». 
«Новоспечену» онучку мали відвести 

до її бабусі. Але мені запропонувала 
допомогу одна із мешканок пансіона-
ту. І, наплутавши, відвела до зовсім 
іншої бабусі. Однак учасниця проекту 
була тільки рада цій помилці. Вона по-
бачила певний контраст між обраною 
бабусею та «помилковою». Спочатку 
вона потрапила до бабусі, яка на все 
нарікала: і це недобре, і те погано. 
Мовляв, вона живе в пеклі! І коли ця 
дів чина все-таки потрапила до пра-
вильної, обраної нею бабусі, на ті ж 
речі старенька дивилась зовсім по-
іншому. Все її влаштовувало, все по-
добалось. Казала, що живе, як в раю. 
Хоча обставини, в яких жили обидві 
бабусі, є ідентичними. Ось приклад, 
як можна бачити склянку напівпорож-
ню чи напівповну. Окрім того, ми за-
уважили, що названі онуки та бабусі є 
чимось подібні, і цей вибір є невипад-
ковим». 

«Названа бабуся Ілони, пані Ната-
лія, має схожі риси з Ілоною, — додає 
Люба і жартує: — Так, напевне, Ілона 
буде виглядати в старості».

— Отож, зробивши певні підсум-
ки нашої розмови, що потрібно, щоб 
стати названою онукою чи онуком?

— Насправді, нічого особливого 
від названих онуків не потрібно. Має 
бути тільки бажання до спілкування та 
трішки вільного часу. Звичайно, якщо 
виникає певна непередбачувана об-
ставина і ви не можете поїхати прові-
дати вашу бабусю, то головне – увага: 
можна попросити когось заглянути до 
вашої бабусі, пояснити причину вашої 
відсутності, передати якийсь смако-
лик. Ось, до прикладу, одна з онучок 
отримала роботу за кордоном. Тому 
вона написала прохання знайти на 
той час «онучку на заміну» на пів року, 
доки її не буде. Ось це відповідаль-
ність, яку ми вітаємо.

— А конкретніше, скільки по-
трібно мати часу, щоб бути відпо-

відальним онуком: день, півдня, 
декілька годин?

— Насправді достатньо раз на тиж-
день приблизно 40 хвилин для спілку-
вання з бабусею та годину на дорогу 
(якщо користуватись громадським 
транспортом). Хтось, маючи можли-
вість, забирає своїх бабусь власним 
авто на прогулянку до міського озера 
чи до перукаря. Але цього ми не вима-
гаємо. Прохання тільки про 40-хвилин-
не спілкування. І все. Але онуки мають 
усвідомлювати відповідальність, яку 
беруть на себе. Якщо ви не впевнені, 
що зможете це робити раз на тиждень, 
виділивши 2 години вашого вільного 
часу, то краще не починати. Адже мо-
жете нанести кривди стареньким, які 
чутливі до будь-яких змін. Головне — 
бажання та трішечки вашого вільного 
часу. І повірте, ваші «бонуси» за хоро-
ше діло не забаряться!

Мені хотілося б, щоб такий проект 
запрацював у кожному місті України, 
де є геріатричні пансіонати. Тому я за-
прошую до співпраці волонтерів з ін-
ших міст. Адже я на власні очі бачу ре-
зультати: радість в очах твоєї бабусі, 
яка зустрічає тебе на порозі кімнати, 
говорить багато. Цей проект удався 
і він дійсно працює!

* * *
Ми ще довго спілкувалися б, але 

перед нами відкрились ворота і ма-
шина заїхала на територію пансіонату. 
Акуратні алеї, доріжки, сама будівля 
світла, відремонтована, на балконах 
цвітуть яскраві петунії. 

Поки дівчата відвідували підопічних, 
екскурсію по території мені зробив 
керівник геріатричного пансіонату Ві-
талій Яворський. Він виявився нетипо-
вим керівником, окрім того — відкри-
тим до спілкування справжнім ґаздою. 
Пан Яворський одразу ж повів мене 
оглянути його господарку: тут – і вівці, 
і гуси, і кури. В догляді за ними йому 
допомагають молоді мешканці пансіо-
нату, адже така робота є й корисною.

Ми пройшлись по чистих пала-
тах, заглянули до затишної їдальні 
та оглянули місце, де скоро розіб’ють 
виноградник. А ще в планах у нього — 
завести вермиферму, щоб мати власні 
добрива для господарки. «Ми докла-
даємо усіх зусиль для того, аби це 
була вільна територія, щоб сюди при-
ходили мешканці міста, волонтери, ак-
тивісти. Адже у людей, які живуть тут, 
брак спілкування, їм дуже потрібно, 
аби до них хтось приходив і вони від-
чували, що не самотні», — розповідає 
пан Віталій. 

А на завершення одна з мешканок 
пансіонату п. Майя запросила мене 
пограти у шашки. Не встигла я і оком 
моргнути, як уже програла. «Та у неї 
наш міський голова програє, коли на-
відується в гості!», — додає керівник 
пансіонату. 

Розмовляла Віра БІЛА. 

Милосердя

Насправді, 
нічого 
особливого від 
названих онуків 
не потрібно. 
Має бути тільки 
бажання до 
спілкування та 
трішки вільного 
часу

Для доброї справи достатньо 40 хвилин!
Про проект «STAY» та як стати онуком для самотніх літніх людей Івано-Франківська

Що ми знаємо про геріатричний пансіонат загалом? У кращому випадку — нічого, в гіршому — наша уява малює нам 
сірі брудні стіни, серед яких покинуті старенькі доживають останні дні. Але існують певні стереотипи, які варто ламати. 
Мені це вдалося, відвідавши нещодавно пансіонат нашого міста Івано-Франківська з Ілоною Мурзовою, ініціаторкою 
проекту «STAY», керівником благодійної організації «Платформа соціальних іновацій «Трансформація», а також пись-
менницею Любов’ю Загоровською.
Чесно кажучи, про сам проект багато читала в місцевих ЗМІ, але хотілося переконатись, як все функціонує насправді. 
Пані Ілона та пані Люба якраз їхали провідувати своїх підопічних, тому запропонували поїхати з ними, ну і побалакати 
дорогою. Отож, вмостившись у комфортне авто, ми розпочали знайомство та розмову.

Активіст проекту Любов 
Загоровська

Керівник проекту Ілона Мурзова з підопічною  
п. Наталею
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— Отче Миколо, яким у Ваших 
спогадах постає о. Іван Качанюк? 
Розкажіть про своє знайомство 
з ним.

— Коли згадую о. Івана, він постає 
в моїй уяві завжди веселим, усміхне-
ним, активним, життєлюбним, який 
постійно щось прагнув робити добре 
і робив. У молитві та в русі — таким я 
запам’ятав свого вчителя.

А познайомився з ним 27 березня 
2000 року, коли до Фитькова привезли 
мене мої дідусь і бабуся з села Цуци-
лів, звідки я родом. Тоді мені минуло 
дев’ять років. Отець Іван вийшов, при-
вітався з нами, взяв мене за руку. Того 
ж вечора ми поїхали до Львова на мо-
гилу владики Миколая Чарнецького 
на Личаківському кладовищі. У поїзді, 
а також, коли чекали на його прибуття, 
ми молилися Хресну дорогу.

— З малого хлопця Ви спілкува-
лися з о. Іваном і згодом обрали 
священничий шлях. Вочевидь, він 
був для Вас прикладом служіння 
Богові?

— Коли я приїжджав до нього на ви-
хідні, канікули, а відтак у старших кла-
сах уже навчався у Фитькові й прожи-
вав у резиденції, о. Іван Качанюк своїм 
прикладом жертовного служіння Бого-
ві, людям спричинявся до того, що я 
хотів у цьому бути подібним на нього, 
переймати його досвід. Також він ра-
див мені багато читати, бо казав, що 
священник має бути розумним, осві-
ченим, знати історію Церкви та Укра-
їни. Я бачив перед собою отця, який 
постійно молився, читав, розвивався, 
удосконалювався... Це був неоцінен-
ний досвід. З дитинства я розумів, що 
хочу бути таким, як о. Іван — неодру-
женим священником. 

— Відомо, що чимало священ-
ників, монахів і монахинь назива-
ли о. Івана своїм вчителем, духо-
вним батьком, дехто звертався 
до нього навіть словом «тату»… 
На своїй сторінці у Фейсбуці після 
смерті о. Івана Ви написали: «Ці 
дні дуже важкі для мене... Я втра-
тив Вчителя, Наставника, Друга 
і найкращого у світі Татуся». Яким 
другом і наставником був о. Іван?

— Для багатьох було за честь мати 
такого друга. Він був завжди відвер-
тим, говорив правду в очі. А очі самого 
о. Івана були, як рентген, він умів ба-
чити людей, розуміти їхній внутрішній 
світ. Він часто наголошував: не той 
твій друг, хто тебе хвалить, і не той 
твій ворог, який тебе ганить. Він звер-
тав увагу людей на їхні недоліки лише 
для того, щоб виправити ситуацію. 
Але робив це делікатно, дотепно, з по-
чуттям міри. Це люди дуже цінували.

— Що означали для о. Івана мо-
литва, Богослужіння?

— Це було на першому місці й ста-
новило сенс його життя. Він дуже ба-
гато молився. Отець Іван часто брав 

мене з собою на 
храми, у різні по-
дорожі й називав 
мене «хвостиком». 
Незмінним това-
ришем у наших 
мандрівках був 
наплічник о. Івана 
з різними молитов-
никами. Молитва 
була сенсом його 
життя, особливо 
він любив Святу 
Літургію. Коли він 
уже хворів, ми на-
віть у поїзді служи-
ли Святу Літургію. 
Він черпав силу 
з молитви і розмо-
ви з Богом.

— Як відомо, о. Іван був дуже 
харизматичним, а за порадами до 
нього приїжджали люди з усіх ку-
точків України, він вмів слухати 
і співпереживати, його веселі й до-
тепні жарти нерідко допомагали 
людям змінитися, стати кращи-
ми. Що для нього означало спілку-
вання з людьми?

— Він любив людей і жертвував 
себе для них. Отець Іван завжди зна-
ходив час, щоб вислухати людину. Не-
рідко він скасовував наші заплановані 
поїздки перед виходом з хати, оскільки 
хтось приїхав до нього за порадою. Бе-
сіди з людьми могли тривати по декіль-
ка годин. Також він був дуже гостинним, 
нікого не випускав з хати голодним. 

Надзвичайно цікавим є факт з жит-
тя о. Івана про те, що він взяв на вихо-
вання малого сироту Сергія, про якого 
піклувався як про рідного сина. Сергій 
підтримував о. Івана до останніх днів.

— Яким був о. Іван у побуті? Як 
виглядав його звичайний день?

— Він був невибагливим у побуті, 
не мав улюблених речей, ніколи до 
них не прив’язувався, користував-
ся тим, що було. Вставав удосвіта, 
у теплі пори року ходив по саду й мо-
лився. Відтак були молитви у нашій 
каплиці, утреня, розмови з людьми. 

Також о. Іван дуже любив квіти і сад, 
за якими ми доглядали. Він багато чи-
тав, мав величезну бібліотеку (тисячі 
історичних та богословських, а також 
художніх книг), передплачував велику 
кількість газет. Щодня о. Іван молив-
ся на вервиці перед Літургією. І так 
навчав людей. Були молебні, акафіс-
ти… Також він дуже багато молився за 
Україну та її добрих провідників. 

— Отець Іван ще й закінчив іс-
торичний факультет Прикарпат-
ського національного університе-
ту ім. В. Стефаника. Він упродовж 
років збирав і записував стародав-
ні пісні, перекази, обряди рідного 
краю, працював над нарисами з іс-
торії населених пунктів Прикар-
паття, зокрема Фитькова і Лісної 
Тарновиці, був автором ідеї до-
кументального фільму «Евакуйо-
вані назавжди» про депортованих 
у 1945-1946 рр. українців із Закер-
зоння, які поселилися в Тарновиці 
та були активними вірянами пе-
реслідуваної на той час УГКЦ. Яке 
місце у житті священника посіда-
ла історія України й чи є багато 
його історичних праць, підготов-
лених до друку?

— Отець Іван любив і знав істо-
рію України. Коли він вступав на іс-

торичний факультет Прикарпатського 
університету, то вже фактично був 
сформованим істориком. Він закликав 
молодь вивчати історію, бо стверджу-
вав, що її незнання може спричинити 
негативні наслідки аж до втрати неза-
лежності.

Також він записував давні пісні 
у стареньких людей ще з кінця 1980-х 
років. Ми планували їх видати. Крім 
цього, є нариси церков і населених 
пунктів його авторства. Ще було у пла-
нах видати альбом унікальних виши-
ванок…

Він дуже цінував людей, завжди ак-
центував на тому, що вони підтриму-
вали катакомбну Церкву. І ми почали 
збирати історії вірян, які підтримували 
підпільну УГКЦ. Саме головною ме-
тою фільму «Евакуйовані назавжди» 
для о. Івана було показати цих людей, 
щоб вони не були забуті.

— Також о. Іван разом з Вами 
організував у своїй резиденції два 
музеї — історії підпільної УГКЦ та 
етнографічний. Чи будете й нада-
лі продовжувати роботу задля їх-
нього розвитку?

— Так, звісно. Це наше з отцем Іва-
ном дітище. Він теж жив цими музея-
ми, оскільки для нього була дуже важ-
ливою пам'ять про нашу минувшину. 
У нас дуже часто затримувалися екс-
курсії, бо о. Іван дуже цікаво вмів пере-
повідати історичні події. Ще у нас була 
мрія: побудувати окреме приміщення 
для цих музеїв з відповідними умова-
ми для зберігання експонатів. Сподіва-
юся, що завдяки заступництву о. Івана 
вдасться втілити цю ідею в життя.

— Останніх 8 місяців свого 
життя о. Іван важко хворів, з яких 
чимало часу провів на лікарняно-
му ліжку, де майже завжди Ви були 
поруч. Чи вдалося йому зберегти 
силу духу і в той складний час?

— Минулого року в серпні о. Іван за-
хворів. Звісно, йому було важко, проте 
відреагував приблизно такими слова-
ми: «На все воля Божа, я готовий усе 
прийняти, що Господь приготував для 
мене». Мене дуже дивувало, що він 
ніколи не нарікав, нічого не вимагав, 
не говорив, що йому важко… Це для 
мене стало прикладом витривалості й 
довіри Господеві до кінця.

Якось отець Іван попросив дати 
йому єпитрахиль, щоб хоч доторкнути-
ся до нього, й сказав, що дуже скучив 
за Службою Божою. А відтак попросив 
чашу і зі щасливим виразом обличчя 
притиснув її до себе і почав цілувати… 

— Як відомо, о. Іван приятелю-
вав з Главою УГКЦ Блаженнішим 
Святославом. 

— Отець Іван з Блаженнішим Свя-
тославом справді були приятелями. 
Від 1994 року о. Іван Качанюк вів що-
денник. Є записи й про те, що у його 
резиденції зупинялися тоді ще о. Свя-
тослав Шевчук, віце-ректор Львів-
ської духовної семінарії Святого Духа, 
з семінаристами. Часто Блаженніший 
Святослав спілкувався з о. Іваном. 
У час хвороби підтримував його, ці-
кавився станом здоров’я, провідував 
і в лікарні, і вдома.

— Отець Іван Качанюк прожив 
життя в любові до Бога і до лю-
дей. Які його слова про життєві 
цінності найбільше закарбувалися 
у Вашій пам’яті?

— Закарбувалося найбільше те, 
що мій духовний наставник вчив мене 
робити все на Божу славу, для добра 
людей і для спасіння їхніх душ.

Розмовляла Оксана ПРОЦЮК.

Реквієм

Минуло сорок днів відтоді, як після важкої хвороби відійшов у вічність відомий на Прикарпатті і дале-
ко за його межами священник УГКЦ, парох с. Фитьків Надвірнянського району, отець-косилівець Іван 
Качанюк. 
Деталі з життя о. Івана Качанюка розповів його учень — о. Микола Григорук, якого він готував від мало-
го хлопця до священничого служіння.

Отець Микола Григорук: 
Священник Іван Качанюк  
жив молитвою і Україною

о. Микола 
Григорук 
зі своїм 
наставником 
о. Іваном 
Качанюком

У музеї 
історії 
підпільної 
УГКЦ
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:
Парафіяни храму Зіслання Святого Духа 
с. Ланчин Коломийської єпархії вітають 
з днем народження 

о. Василя ТКАЧУКА.
Всечесний отче, при-
йміть найкращі поба-
жання міцного здоров’я, 
щастя і Божого благо-
словення. Хай Ваше 
серце буде зігріте те-
плом людської вдячнос-
ті та шани, кожен день 
буде осяяний високим 

злетом душі, а добре самопочуття та гар-
ний настрій стануть запорукою Вашої пра-
ці. Благословення й опіки Пречистої Діви 
Марії над Вами та Вашою родиною. 

:
Парафіяни церкви Святого Духа м. Калуш 
вітають з храмовим святом свого пароха

о. Ігоря ПРИШЛЯКА з сім’єю.
Прийміть від нас, все-
чесний отче, щирі слова 
шани й любові, глибокої 
подяки за щирість Ва-
шої душі, за добре сер-
це, людяність, велике 
розуміння, праведність 
повчань, ревне служін-
ня Богові та людям. Ба-

жаємо Вам і Вашій родині міцного здоров’я, 
любові, родинного затишку у Вашій оселі. 

Михайло Марцинюк: Мені спо-
добалось, як ми сьогодні всі гарно 
молились, дякували Ісусу за Святі 
Дари. Настрій веселий, святковий. 
Дуже радію разом з батьками і ро-
диною.

Денис Бариляк: Сьогодні я 
особливо щасливий, піднесений, 
якось по-іншому б’ється серце. Я 
разом із мамою в церкві заспівав 
пісню «Розкажи мені, мамо, усе 

про Бога». Буду 
молитися щодня 
до Ісусика, щоб 
бути Його Божою 
дитиною.

Андрій Кара-
бінович: Люблю 
Ісуса, буду моли-
тися, гарно вчи-
тися. Дякую усім, 
хто організував 
нам цей щасли-
вий день. Дякую 
Богові і Матінці 
Божій.

Давид Сіко-
ра: Я скуштував 
сьогодні Тіло 
і Кров Господа. 
Відчуваю велику 
радість і чисто-
ту серця. Дякую 
батькам, бабусі 
і хресним, що 
прийшли до мене 
на свято Першо-
го Причастя.

Остап Петрик: Відчуваю ра-
дість, тепло. Якийсь я інший, но-
вий, буду любити Ісуса, ще більше 
молитися.

Отож, залишається бажати од-
ного: щоб наші діти зберегли чисто-
ту своїх сердець на усе життя, щоб 
вони були направду дітьми Божи-
ми, які прямують дорогою до Неба. 

Дорогі діти! Завжди тримайтеся 
святої Церкви, тільки вона може 
дати правдивий мир, бо в ній живе 
Ісус.

Оксана ВЕРБОВСЬКА,
вчителька християнської етики 

Богородчанської ЗОШ №2.

Благословенна була свята неділя 
для учнів 3-х класів Богородчан-
ської ЗОШ №2. Адже цього дня 

хлопчики й дівчатка вперше у своєму 
житті приймали Тіло й Кров самого 
Бога — нашого Господа Ісуса Хрис-
та. В цей незабутній день вони стали 
«причасниками Божества», відкривши 
свої ще чисті, лагідні й смиренні сер-
денька любові Божій. 

У цьому їм допомагали сестра Тео-
дора, вчителі по-
чаткових класів 
В.  В.  Іванишин 
та С. М. Данів. 
Разом із свої-
ми наставника-
ми, батьками та 
хресними по-
спішали ці милі 
дівчата-ангеля-
та у білих плат-
тячках, немов 
білі лебідки, та 
у світлих соро-
чечках з мете-
ликами хлопчи-
ки. Поспішали, 
щоб зустрітися 
у Пресвятій Єв-
харистії з Ісусом, 
злучитися з Ним 
воєдино, від-
крити своє ми-
лосердне щире 
серденько, аби 
в ньому гостю-
вав любий Ісус.

У кожного на обличчі сяяла соняч-
на, промениста усмішка, в очікуванні 
чогось великого блищали, мов зорі, 
оченята, відчувалась особлива Божа 
благодать і любов, яка передавалась 
усім присутнім, адже це свято неза-
бутнє — свято Першого Причастя.

Отці Іван Мачкодера та Михайло 
Момот відслужили урочисту Святу 
Літургію. Парох о. Іван наголосив: 
«Дорогі діточки! Сьогодні ви — но-
вообранці Христові, адже прийняли 
у свої серденька Ісуса під видом хліба 
і вина. Христос подарував вам сьогод-
ні невимовну і незбагненну радість. 
Христос живе і діє вже у ваших сер-
деньках. Бережіть цю неоціненну лас-

ку, любіть вашого Господа, моліться, 
не ображайте гріхами Його любляче 
серце».

Діти дали обіцянку бути слухняни-
ми, щонеділі та в свята ходити з бать-
ками до храму Божого, слухати вчите-
лів, батьків, виконувати Божі заповіді.

Духовно причастившись, всі разом 
щиро молились, дякували Небу за 
ласки, одержані в цей святий день. 

Приємно було спостерігати, як ці ді-

тки, склавши човником ручки, трепет-
но і ревно молились до Ісуса, Пресвя-
тої Богородиці, а їхні оченята випро-
мінювали силу і любов Святого Духа.

Цікаво було почути, що переповню-
вало дітей у цей день. Вирішила за-
питати у самих винуватців торжества 
і була вражена їхніми відповідями.

Назар Борис: Для мене це особли-
вий день. Я його ніколи не забуду. Я 
відкрив своє серце Ісусу. З Ним буду 
завжди. Я дуже задоволений, захо-
плений. Дякую Богові і всім.

Дана Чуловська: Я сьогодні ра-
дісна і схвильована. Дуже щаслива. 
У серці якесь особливе тепло і спокій, 
бо зі мною Ісус. Люблю Ісусика.

Вітаємо!

Оголошення

Вісті з парафій

27 червня 2019 р. відбудеться 
регіональна наукова конфе-
ренція «Богословська і громад-
сько-культурна діяльність Бла-
женного священномученика Си-
меона Лукача».

Місце проведення: храм «Верхов-
них Апостолів Петра і Павла» с. Ста-
руня Солотвинського протопресвіте-
ріату Івано-Франківської архієпархії 
УГКЦ, вулиця Лесі Українки, 47.

Початок в 10:00.
Матеріали конференції будуть 

надруковані у науковому журналі 
«Науковий вісник Івано-Франківської 
академії Івана Золотоустого «Добрий 
Пастир». Богослов’я. Філософія. Істо-
рія», випуск № 13 за 2019 рік.

Робоча мова конференції — 
українська.

Для участі у конференції необхідно 
надіслати електронною поштою до 
Оргкомітету: 

до 21 червня 2019 року — заявку 
на участь в конференції (форма до-
дається); 

до 14 липня 2019 року — статтю 
(вимоги до оформлення додаються).

Файли повинні бути підписані укра-
їнською мовою відповідно до прізви-
ща та ініціалів учасника конференції 
та містити в другій частині вид мате-
ріалу (наприклад: Петренко А.Б._за-
явка; Петренко А.Б._стаття; Петренко 
А.Б._дані про автора). 

Відповідальність за достовірність 
матеріалу несе автор (співавтори) до-
повіді (статті). 

Редакція залишає за собою право на 
наукове, літературне і технічне редагу-
вання статей учасників конференції. 

Контактна особа Оргкомітету: 
Козінчук Віталій Романович —  

відповідальний секретар
е-mail: br_vitalik@bigmir.net 

тел.: 095-056-17-55

З повагою — оргкомітет конференції. 

Причастя всіх веде до Неба!

mailto:br_vitalik@bigmir.net
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Поспішайте до 25 червня передплатити 
християнську газету «Нова Зоря» на II півріччя 2019 р.

 «Нова Зоря» у ваших домівках — це слово Святішого Отця Франциска, 
Патріарха Святослава та Митрополита Володимира; новини з життя Церк-
ви у світі та в Україні; новини з наших парафій; духовні роздуми; історичні 
нариси; постаті, життя святих та праведників; аналітика релігійних та сус-
пільних подій; соціальна доктрина Церкви; тематики для молоді та сім’ї, а 
також сторінка для дітей; мистецтво та багато іншого.

Передплату приймають усі відділення «Укрпошти».
Передплатний індекс — 30072

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

через редакцію — 19 грн.

Біблія

Чи відкривав ти «анатомію життя»
І чи занурювався в зміст цієї книги?
Досвідчив ти, як дивні відчуття
Твоїх стереотипів рвали кригу.

Бо Біблія — прецінний скарб для нас,
Це — атлас твій, мапа спасіння.
Це — шлях додому, до святих небес,
Де душі тих, хто є твоїм корінням.

о. Дмитро ХАЛУС.

Неправильно
 � Впроваджувати в життя заповіти 
 � Треба вскрити нарив 
 � Вступив у силу закон  

 � Вступило до ладу 
 � Втратити свідомість 
 � Вцілити у них 
 � Гандлюють 
 � Вдало гармонює з артистом 

Правильно
 � Втілювати в життя заповіти
 � Треба розтяти нарив
 � Набрав чинності закон;  
став чинним

 � Стало до ладу
 � Знепритомніти
 � Влучити в них
 � Гендлюють
 � Вдало гармоніює з артистом

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

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.
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Анонс

Притчі

З поетичного блокнота

Один мудрець сів на корабель, 
аби переплисти море. На се-
редині шляху раптом налетіла 

страшна буря. Височезні хвилі кидали 
корабель з одного боку в інший, наче 
галузку. Усіх опанував страх: хтось — 
молився, хтось — поривався кричати, 
а ще хтось — кидав у море весь свій 
пожиток. Лише мудрець був незво-
рушний. 

Нарешті буря стихла. Поволі на об-
личчя подорожніх повернувся рум'я-
нець. Частина з них звернулася до му-
дреця з питанням: «Невже тобі ніколи 
не буває страшно? Хіба ти не розумів, 
що між нами і смертю пролягала лише 
дерев'яна дощечка?».

«Звичайно, розумів. Однак впро-
довж життя я не раз пересвідчувався, 
що межа буває й тонша». 

Що відділяє нас від смерти? Чи 
справді така тонка межа між смер-
тю і життям? 

В останніх роках отцю Джовані 
Боско було важко ходити. Ті, котрі 
бачили, як він прошкує через подвір'я, 
частенько питали його: «Куди ви 
йдете, отче Боско?». 

Відповідь завжди була та сама: 
«До неба». 

Усі ми могли б так казати на кож-
ному кроці нашого життя: «Іду до 
Тебе, Господи!».

Бруно ФЕРРЕРО.

ЗАПРОШУЄМО
на святкування 20-річчя Апостольства Доброї Смерті та 10-й з’їзд, 
які відбудуться 22 – 23 червня 2019 р. у Погінському монастирі от-
ців Василіян

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

Апостольство Доброї Смерті.

* * *
Ніхто не знає кінця світу дати,
За душі наші йде велика битва,
Ісус в сльозах через великі втрати
Благає-просить жертви у молитвах.

До покаяння і молитви кличуть дзвони,
Вже пекло в діях нам  
  не важко упізнати
Вогню-води де почергові перегони,
Нам каяття не можна відкладати.

Ярослава КОЗАК. м. Тернопіль.

Що нас відділяє 
від смерти? 

«Нова Зоря» — у кожну родину!«Нова Зоря» — у кожну родину!




