
22 червня 
День скорботи і вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні.

24 червня 1914 р.
у сім’ї Євстахія та Анни Любачівських 
у м. Долина народився Патріарх і Кар-
динал Мирослав Іван Любачівський – 
Глава й Отець УГКЦ у 1984-2000 рр.

24 червня
Розпочинається Петрів піст.

26 червня 1941 р.
упокоївся в Бозі о. Микола Цегель-
ський, Блаженний. Помер у тяжких му-
ках у Мордовському таборі. Похований 
на табірному цвинтарі станції Потьма.

26 червня 1941 р.
в період першої совєтської окупації 
загинули чи були заарештовані Бла-
женні мученики УГКЦ:
Блаженний свщмч. Яким Сеньків-
ський (26 червня 1941 р. арештували 
більшовики, а 29 червня, за переказа-
ми, зварений у казані в Дрогобицькій 
тюрмі);
Блаженний свщмч. Андрій Іщак (свої 
професорські обов’язки поєднував 
із душпастирською працею у с. Си-
хові біля Львова, де його і застала 
смерть.);
Блаженний свщмч. Микола Конрад та 
Блаженний мч. Володимир Прийма 26 
червня 1941 року по-звірячому зака-
товані енкаведистами.
Блаженний свщмч. Северіян Бараник 
(ЧСВВ) (26 червня 1941 р. заарешто-
ваний НКВС і ув’язнений до Дрого-
бицької тюрми. Із того часу ніхто жи-
вим його не бачив, але люди бачили 
спотворене тортурами тіло на терито-
рії в’язниці).

26 червня
Міжнародний день на підтримку жертв 
тортур.

 День кримськотатарського прапора.

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

Цей тиждень в подіях

20 червня 2019 р. Б.  
число 25 (1268)

«Не кожний, хто до Мене каже: Господи, Господи! — ввійде в Царство  
Небесне, але той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі»  (Мт. 7, 21-22).

Як усе відбувалося 
насправді?
На свято Зіслання Святого Духа, 
16 черв ня 2019 року, в Меморіальному 
сквері м. Івано-Франківська відбулася 
Архі єрей ська Божественна Літургія, яку 
очолив Владика Володимир Війтишин 
у спів служінні чисельного духовенства 
Іва но-Франківської Митрополії.

Духова Криниця — місце, яке вабить 
прочан 
У Галичині є багато святих місць, які обрав для просла-
ви Господь. Одні з них прославилися давніми храма-
ми, інші — чудотворними іконами, треті — цілющими 
джерелами. До останніх належить Духова Криниця. Це 
колись до неї вели зарошені стежки крізь ранкові поля, 
а тепер прямують широкі дороги, бо ця місцина відро-
дилася і живе своїм самостійним духовним життям.

Нічні чування

Спішімо до Богородиці 
у Крилос 
 3 стор.

Милосердя

Пансіонат — добра 
християнська родина 
 4 стор.

З архівних джерел

Чернець зі Старуні  
Роман Лукань 
 6 стор.

Фестивалі

У Чернівцях товариство 
«Обнова» встановило 
Національний рекорд 7 стор.

Піст святих апостолів у нашій 
Церкві розпочинається від не-
ділі Всіх святих і триває до 12 
липня — свята св. Апостолів 
Петра й Павла. Початок посту 
залежить від рухомого свята 
Пасхи, а тому не має чіткої дати.

Відповідно він може бути довший 
або коротший, залежно від того, коли 
випадає свято Пасхи. Випаде свято 
Пасхи швидше, відповідно й неді-
ля Всіх святих, яка є першою після 
свята П’ятидесятниці, наступить ско-
ріше і відповідно буде довша Петрів-
ка. Якщо Пасха випаде пізніше, буде 
коротшою Петрівка. Найбільше вона 
може мати шість тижнів, а наймен-
ше — один тиждень і один день. 

Замойський Синод 1720 року при-
писує, що від цього посту можна 
звільняти селян і робітників частково 
або цілком тому, що він припадає на 
час жнив. Львівський Синод 1891 року 
на час Петрівки дозволяє в понеді-
лок, середу і п’ятницю набіл, а в інші 
чотири дні тижня — м’ясні страви, 
але накладає на мирян обов’язок 
перед обідом і перед вечерею прока-
зувати п’ять разів «Отче наш» і п’ять 
разів «Богородице Діво», а духовні 
особи, крім цього, мають відмовляти 
50-й псалом.

Згідно з канонами Партикулярного 
права, в УГКЦ на сьогоднішній день 
щодо постів діють такі приписи:

— в усі дні посту та періоди за-
гальниць вірні зобов’язані утримува-

тися від організації та участі в гучних 
забавах, весіллях, танцях, розвагах 
та інших подібних заходах;

— під час Петрівки вірні зобо-
в’я зані: у середу та п’ятницю утри-
муватися від споживання м’ясних 
продуктів і страв; у понеділок, ві-
второк та четвер дозволено всі види  
їжі;

— від будь-якого обов’язку по-
сту звільняються: діти до 14-и років 
та особи, яким виповнилося 60 ро-
ків; важкохворі; вагітні; матері після 
пологів і ті, що годують груддю; ті, 
що подорожують (якщо час подо-
рожі перевищує вісім годин); ті, що 
важко працюють; ті, що харчуються 
зі столу інших; убогі, котрі живуть 
з  милостині.

стор. 3стор. 2

Базиліка св. Павла за мурами, м. Рим

24 червня — початок Петрового посту!
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На свято Зіслання Святого Духа, 
16 червня 2019 року, в Меморі-
альному сквері м. Івано-Фран-
ківська відбулася Архієрейська 
Божественна Літургія, яку очо-
лив Владика Володимир Війти-
шин у співслужінні чисельного 
духовенства Івано-Франківської 
Митрополії. Як і 30 років тому, 
так і цьогоріч на Зелені свята 
ми вшанували своїх національ-
них героїв на цвинтарях, а тому 
ця молитва стала символічним 
продовженням традиції нашої 
Церкви та нашого народу.

Здавна в Галичині був звичай: у дні 
Зелених свят вшановувати пам'ять 
тих, хто поклав своє життя за волю 
України. Дівчата плели вінки, квітчали 
ними березові хрести, які традиційно 
були встановлені на могилах Cічових 
Cтрільців. Радянська влада намага-
лася знищити пам'ять про героїв, руй-
нуючи їх могили і забороняючи згаду-
вати їх. Коли почалася перебудова, 
звичайно, виникла потреба відновити 
традицію. 18 червня 1989 р. в Івано-
Франківську на місці поховання бійців 
УСС було проведено мітинг-реквієм 
і панахиду. На акцію зійшлися десятки 
тисяч людей. Варто пригадати подро-
биці її організації і проведення. 

Нещодавно газета «Нова Зоря» 
(ч. 23, 2019 р.) помістила інтерв’ю 
з о. Василем Мельничуком, який був 
у ті роки семінаристом, і подав своє 
бачення події. Зазначену подію хочу 
доповнити власними спогадами.

Докладну інформацію, з якою вар-
то ознайомитися, подала газета «За-
хідний кур’єр» за 21 грудня 1991 р. 
Редакція в статті під назвою «Про 
несанкціоноване зборище 18 черв-
ня 1989 р. в місті Івано-Франківську» 
подала секретні документи Івано-
Франківського міськкому компартії, які 
вдалося віднайти. У них зазначалося: 
«Події, що відбулися, ще раз показали 
спроби активізації уніатів, націоналіс-
тично настроєних елементів, колишніх 
оунівців, їхній альянс, що переконли-
во свідчить про недопустимість лега-
лізації УГКЦ».

Я тоді був членом Української Гель-
сінської Спілки. На початку травня 
1989 р. зустрів п. Михайла Зеленчука 
(згодом він став головою Всеукраїн-
ського братства ОУН-УПА), який ви-
словив ідею поїхати в час Зелених свят 
на могилу сотниківни УСС Софії Га-
лечко і тим самим вшанувати пам'ять 
про неї. Цю думку я доніс іншим чле-

нам проводу УГС. Порадившись, ми 
прийшли до висновку, що краще буде 
провести панахиду на могилах в Іва-
но-Франківську. Кожен член проводу 
мав відповідні завдання. Хтось мав 
підготувати березовий хрест для вста-
новлення в сквері, хтось — повідомити 
про акцію міськвиконком, щоб отрима-
ти дозвіл на проведення заходу. Однак 
міська влада відмовила, і ми вирішили 
надати цій акції якнайбільшого розго-
лосу. Виготовлялися і наклеювалися 
листівки, розсилалися листи у Львів, 
Тернопіль, Київ. Найважливішим за-
вданням було повідомити патріотичні 
організації («Рух», УГС, Товариства 
української мови) нашої та інших об-
ластей України. Було зобов’язано Ро-
мана Гладиша постійно виходити на 
радіо «Свобода» та інші закордонні 
радіостанції, щоб закликати до участі 
все більше громадян України. Вони пе-
ріодично повторювали це повідомлен-
ня. Ми вважали, що тільки масовість 
зможе перешкодити владі розігнати 
учасників акції. Підготовкою активно 
займалися члени УГС: Микола Кобрин, 
Надія Стасів, Петро Марусик, Михайло 
Гачинський, Роман Гладиш, Юрій Жов-
туля, Василь Войтович і я. Я працю-
вав тоді майстром на УТОСі. Моє за-
вдання полягало в тому, щоб уточнити 
місця поховань, оскільки могили були 
зрівняні з землею. Схему розміщення 
поховань на цвинтарі позаду готелю 
«Україна» (тепер — «Надія») дала 
мені п. Люба Волянюк, яка працювала 
в проектній організації і мала доступ 
до відповідних документів.

Двічі до мене на роботу приходив 
прокурор Івано-Франківська, нама-
гаючись не допустити проведення 
мітингу-реквієму. Він вимагав, щоб 

я у письмовій формі відмовився від 
участі у цьому заході, оскільки на-
слідки можуть бути плачевними. Він 
сказав, що може пролитися кров і від-
повідальність впаде на організаторів, 
зокрема й на мене. Я відповів, що не 
є організатором панахиди, а бути при-
сутнім там мені не забороняє ні моя 
радянська конституція, ні демократич-
на політика Михайла Горбачова.

Підготовка йшла повним ходом. Па-
тріотичні організації сусідніх областей 
повідомляли, що готові підтримати 
і прибути зі значною кількістю людей, 
які були спраглі почути нарешті слово 
правди про боротьбу УСС і гідно вша-
нувати пам'ять про них. У міру того, як 
наближалася обрана дата, зростала 
тривога: ми знали, що влада мобілізує 
всі можливі зусилля, щоб зірвати про-
ведення мітингу-реквієму. До само-
го кінця не було впевненості, що все 
вдасться. Була проблема з участю ду-
ховенства, оскільки нам стало відомо, 
що влада попереджала священників, 
зокрема і владику Павла Василика, 
про недопустимість їхньої участі. Яка 
ж панахида може бути без священни-
ка? Були також і серед мирян люди, 
які вважали, що участь священників 
у несанкціонованих заходах перешко-
дить легалізації УГКЦ. Про це доклад-
но описав у книзі «А ми тую червону 
калину підіймемо…» голова обласної 
організації УГС Петро Марусик (Іва-
но-Франківськ, 1999). До останньої 
хвилини ми не були впевнені, що 
хтось із священників прийде, а тому 
готові були до проведення мітингу без 
 панахиди.

День Зелених свят настав. Колона 
повинна була формуватися на при-

вокзальній площі, оскільки ми мали 
зустріти делегації зі Львова, Тернопо-
ля, Луцька, Рогатина, Калуша, Долини 
та інших міст і сіл. По дорозі на вокзал 
побачили велику кількість працівників 
міліції та підозрілих «людей у штат-
ському», які заблокували всі вулиці пе-
ред вокзалом. Проте люди, незважаю-
чи ні на що, продовжували прибувати. 
Поїзд зі Львова затримувався, оче-
видно, теж не випадково. Нарешті він 
прибув, і численна громада львів’ян із 
синьо-жовтими прапорами висипала 
на площу. 

Закарбувалась у пам’яті висока 
вродлива дівчина із синьо-жовтою 
стрічкою у волоссі, яка, побачивши 
тривогу в наших очах, звернулась: 
«Не бійтесь! Ми прорвемо цю блокаду. 

Ми вже маємо досвід такої боротьби 
з міліцією. Вони не насміляться про-
тистояти. Ходіть за мною!». Вона без-
страшно рушила вперед, а ми — за 
нею. Міліціонери перед величезною 
кількістю людей мусили розступитися. 
Люди, заповнивши вулиці й тротуари, 
відчули свою психологічну перевагу 
і з піснями попростували до цвинтаря. 

З великою радістю ми побачили 
о. Миколу Сімкайла, який, зневажив-
ши заборони, прийшов і готовий був 
відправити панахиду. Без нього вона 
не відбулась би. Його проповідь про 
перемогу, яка мусить відбутися, під-
тримала всіх і вселила віру у незворот-
ність демократичного процесу.  

Після панахиди влада почала за-
стосовувати репресії щодо учасників 
та організаторів події. Миколу Кобри-
на, як активного учасника і виступаю-
чого, посадили на 15 діб. Таке ж пока-
рання отримав і о. Микола Сімкайло. 
Іншим, у тому числі й мені, присудили 
заплатити штраф — 100 крб. Мою по-
ведінку та участь в УГС кілька разів 
обговорювали на різних нарадах, що 
проводилися на підприємстві, де пра-
цював. Але нова весна вже потужно 
входила і в наше Прикарпаття.

Ця подія сколихнула Івано-Фран-
ківськ та дала поштовх для проведен-
ня майбутніх мітингів і маніфестацій. 
Люди вчилися позбуватися страху. Бо-
ротьба тривала. 

о. Орест СМИЦНЮК.

На світлинах: урочистості з нагоди 
відзначення 30-ї річниці виходу 
з підпілля УГКЦ, які відбулися 16 
червня цього року в Меморіальному 
сквері м. Івано-Франківська.

Наша історія

Як усе відбувалося насправді?
(30-річчю першої панахиди на могилах Січових стрільців в Івано-Франківську присвячується)
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13-те число в народі прийня-
то вважати нещасливим. Його 
пов’язують з чимось недобрим, 
містичним, таким, що прино-
сить нещастя. Люди рідко заду-
муються про причини того, що 
з ними відбувається, не хочуть 
брати відповідальність за свої 
дії та вчинки, тому й шукають 
винних у своїх негараздах. 

Проте мало хто знає, що Пречиста 
Діва Марія з'являлася у Фатімі (Пор-
тугалія) саме 13-го числа, і то щоміся-
ця — від травня до жовтня 1917 року. 
Маємо пам'ятати Її послання до світу 
і кожного зокрема: приносити багато 
жертв за навернення грішників, щодня 
молитися на вервиці, почитати Її Не-
порочне Серце, перепрошувати Гос-
пода Бога за гріхи свої і цілого світу та 
більше Його не ображати. 

«Я даю вам зброю проти Голіяфа, 
мої п’ять «каменів» християнського 
життя:

• Молитва серцем на вервиці що-
дня;

• Біблія (читання Святого Письма);
• Сповідь (не рідше одного разу на 

місяць);
• Піст (середа, п’ятниця — на хлібі 

й воді);
• Євхаристія (Святе Причастя)».
На згадку про ті об’явлення у Фатімі 

віряни усього світу вшановують Пре-
чисту Діву Марію 13-го числа кожного 
місяця. 

Не обділила Пречиста Діва Марія й 
українську землю. В Україні є чимало 

чудотворних ікон Пресвятої Богороди-
ці. Через них Матір Божа розкриває 
нам шлях до розуміння християнських 
чеснот, показуючи свою духовну зна-
чимість для кожного. В багатьох хра-
мах на Її честь в ніч з 12-е на 13-е 
число відбуваються нічні чування. 
Зокрема, у Гошівському монастирі на 
Ясній горі, в с. Погоня, в с. Крилос, 
у м. Стрий (Чудотворна ікона Ліської 
Богородиці). Івано-Франківщина та 
Львівщина багаті на святі місця, які 
славляться чудами, проте без щирої 
молитви і твердої віри в Господню до-
помогу марно сподіватися на дар зці-
лення. До образу слід приступати із 

чистим серцем, висповідавшись, при-
частившись.

У церкві Успіння Пресвятої Богоро-
диці (с. Крилос) з 12 на 13 червня від-
булися вже традиційні нічні чування. 
Настоятель церкви Успіння Пресвятої 
Богородиці о. Ярослав Жолоб, про-
водячи науки, розважав над Святими 
Тайнами, зазначивши, що Таїнство — 
це видимий знак невидимої Божої 
 ласки. 

Ректор Івано-Франківської духовної 
семінарії прот. Олесь Будзяк під час 
розважань Хресної дороги зазначив, 
що це особливий час, коли Ісус Хрис-
тос на сороковий день після світлого 

Воскресіння вознісся на небо, а на 
п’ятдесятий — зіслав Святого Духа 
на своїх апостолів. Зішестям Святого 
Духа на апостолів прославилась тре-
тя Особа Пресвятої Трійці і підтверди-
лось вчення Господа Ісуса Христа про 
Триєдиність Божу.

Йдучи Хресною Дорогою, священ-
ники розважали над Святими Тайнами 
Євхаристії. «Святі Тайни охоплюють 
усі сфери людського життя, — зазна-
чив о. Володимир Духович. — Їх є сім: 
Хрещення, Миропомазання, Євхарис-
тія, Покаяння, Подружжя, Священство 
і Єлеопомазання». На стаціях отці 
розважали над цими важливими Свя-
тими Таїнствами Нового Завіту, уста-
новленими Христом.

«Концентруймо свою увагу на Бога, 
любімо й дякуймо за все, що Він нам 
дає, будьмо бджолами, які завжди 
беруть нектар, цінуймо те найкраще, 
що маємо, вчімось жертвенності та 
любові, плекаймо в наших родинах 
дух молитви, вміймо сказати Бого-
ві: «так»», — закликав прочан прот. 
Олесь Будзяк.

Молімося до Пресвятої Богородиці 
за наших священників — справжніх 
мужів української Церкви, які ревно 
проповідують і тлумачать Слово Боже 
всім, хто так його потребує. 

Віримо, що Пречиста зішле великі 
ласки для тих, хто з вірою попросить. 

Підготувала  
Людмила БЕРЕЗОВСЬКА,

членкиня спільноти «Матері 
в молитві» храму свв. Володимира 

і Ольги м. Івано-Франківська.

Духова Криниця — місце привабли-
ве для прочан. Улітку тут пахне сві-
жоскошеним сіном, а запах поля і лісу, 
що легко переплітається, розноситься 
довкруги. А ще воно неповторне тим, 
що тут із надр землі б’є життєдайне 
джерело. Інколи сюди зусібіч зліта-
ються вітри, але тут і вони стихають, 
бо урочище Вишновець, яке їх спиняє, 
ніби направду є райським куточком. 
Адже багато прочан стверджують, що 
тут панує Божа благодать.

Духова Криниця — джерело чудес-
ної ладної води, яка втамовує спрагу 
усіх приїжджих, що кожного дня при-
бувають сюди. Саме воно, одне-єди-
не глибинне джерело рідної землі, 
дало початок розвою цього місця. Ка-
жуть, колись давно воно забило тут 
фонтаном. І відтоді уже віки нуртує, 
рветься на волю. 

Духова Криниця є ніби символом 
невичерпності. Скільки часу витікає 
з нього вода і не слабне його сила. 
А вода у ній чиста і дзвінка, мов кри-
шталь. І не холодна, бо підігрівається 
внутрішньою енергією землі.

Люди завжди берегли це джерело, 
хоча спочатку від очей чужоземних 
зайд його заховав тут Всевишній. За-
раз, щоб вода не витікала марно, не-
байдужі ентузіасти облаштували збір-
ник і вода тече із багатьох кранів. Це 
забезпечує водою усіх, хто зблизька 
чи здалека прибуває до цієї галицької 
святині. 

А ще це джерело, народжене у да-
лекому минулому в околиці Галича, 
дає усім силу і натхнення, а декому — 
й останню надію на зцілення. Хто п’є 
цю джерелицю, зізнається, що смачні-
шої води на усьому Прикарпатті немає.

Отож запрошуємо прочан на Іванів-
ську прощу до Духової Криниці. Тор-
кніться душею цього джерела і в його 
прозорості оживе і минуле, і сього-
дення, і майбутнє. Ви відчуєте, яка 
незвичайна живлюща енергія є у цій 

воді. І немає більшого щастя, аніж за-
черпнути її у свої долоні та пригубити, 
або умитися, коли ви перетруджені до-
рогою. 

Зауважимо, що дорогою до Духової 
Криниці колись пройшли, хто пішки чи 
возами, а тепер — автобусами й авто-
мобілями, тисячі і тисячі людей з усіх 
кінців не тільки Галичини, але й усієї 
України, а то й із-за кордону. Тепер 
черга за вами, бо зв’язок між поколін-
нями й віками не може і не повинен 
перерватися.

Проща до Духової Криниці, як 
завжди, відбудеться у ніч з 6 на 
7 липня. 

Про розпорядок Богослужінь можна 
дізнатися на сайті Духової Криниці.

Іван ДРАБЧУК.

Нічні чування

Наші святині

У Галичині є багато святих місць, які обрав для прослави Господь. 
Вони є святими, бо випромінюють світло святості. Одні з них про-
славилися давніми храмами, інші — чудотворними іконами, треті — 
цілющими джерелами. До останніх належить Духова Криниця. Це ко-
лись до неї вели зарошені стежки крізь ранкові поля, а тепер пряму-
ють широкі дороги, бо ця місцина відродилася, як і інші, й живе своїм 
самостійним духовним життям.

Спішімо до Богородиці у Крилос

Духова Криниця — місце, 
яке вабить прочан
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Саме діти — надія і опора літньої 
людини, її єдина радість та інтерес 
в житті. І дуже гірко стареньким бачи-
ти байдужість або їх роздратування 

через власну незграбність та нероз-
торопність. Тому, будь ласка, бережіть 
своїх батьків і будьте їм вдячні за все, 
що вони зробили в свій час для вас.

* * *
Один старий чоловік переїхав жити 

до свого сина, невістки і чотирирічно-
го онука. Його руки тремтіли, очі по-
гано бачили, хода була важкою. Сім’я 
їла разом за одним столом, але старі 
тремтячі дідусеві руки і слабкий зір 
ускладнювали цей процес. Горошини 
сипалися з ложки на підлогу, коли він 
затискав у руках склянку, молоко про-
ливалося на скатертину.

Син і невістка стали все більше 
дратуватися через це.

— Ми повинні щось зробити, — ска-
зав син. — З мене досить того, як він 
шумно їсть, пролитого ним молока 
і розсипаної їжі на підлозі.

Чоловік і дружина вирішили поста-
вити окремий маленький столик в кутку 
кімнати. Там дідусь став їсти на само-
ті, в той час, як інші члeни сім’ї насо-
лоджувалися обідом. Після того, як ді-
дусь двічі розбивав тарілки, йому стали 
подавати їжу в дерев’яній мисці. Коли 
хтось із родини мигцем поглядав на ді-
дуся, іноді у нього були сльози в очах, 
тому що він був зовсім один. Відтоді 
єдиними словами, які він чув на свою 

адресу, були зауваження, коли він ви-
пускав з рук виделку або розсипав їжу.

Чотирирічний хлопчик спостерігав 
за всім мовчки. Одного вечора, саме 
незадовго до вечері, батько помітив, 
що він грається дерев’яною тріскою на 
підлозі. Він ласкаво запитав малюка:

— Чим ти займаєшся?
Так само довірливо хлопчик відпо-

вів:
— Я роблю маленьку миску для 

тебе і мами, з якої ви будете їсти, коли 
я виросту.

Хлопчик посміхнувся і продовжив 
працювати.

Ці слова так приголoмшили бать-
ків, що вони втратили дар мови. По-
тім сльози заструмували на їхніх об-
личчях. І хоча жодного слова не було 
сказано, обидва знали, що треба зро-
бити. Того вечора чоловік підійшов до 
дідуся, взяв за руку і ніжно привів його 
назад до сімейного столу.

Всі дні, що залишилися, він їв разом 
з сім’єю. І чомусь ні чоловік, ні дружи-
на більше не турбувалися, коли пада-
ла виделка, розливалося молоко або 
бруднилася скатертина…

— Скільки років Ви працюєте 
в Івано-Франківському геріатрично-
му пансіонаті? У чому полягає Ваше 
служіння?

— Отець Іван Репела одразу після 
моїх свячень попросив мене послужи-
ти там хоча б рік, оскільки заклад зна-
ходиться на території нашої парафії 
св. Параскевії в Опришівцях. Звісно, 
я взяв на себе цей обов'язок. На той 
час богослужіння в пансіонаті проводи-
лися в столовій, умов взагалі не було. 
Тодішній директор Лорина Михайлівна 
Дерев’янко погодилась виділити примі-
щення під каплицю. Уже за рік з допо-
могою жертводавців та власними зусил-
лями ми упорядкували гарну каплицю. 
Я продовжував служіння, а час ішов. 
І ось уже 13 років щонеділі та в свята 
підопічні закладу відвідують Св. Літур-
гії. Деколи бувають заупокійні Літургії. 
В піст служу Хресні дороги, Молебні. 
Після кожної Літургії із Св. Тайнами я 
йду по поверхах, щоб відвідати тих, 
хто не може прийти сам. У пансіонаті є 
озвучення, тому богослужіння чути по 
всіх поверхах, у кожній палаті.

— З якими труднощами Ви сти-
каєтесь? З чим найчастіше до Вас 
підходять ваші підопічні?

— Найбільшою трудністю для мене 
є прощатися з тими, хто відійшов у віч-
ність, особливо, коли знаєш долю лю-
дини. Інколи це дуже тяжко усвідом-
лювати, що людина залишається са-
мотньою, коли присвятила своє життя 
праці, коли є діти, родина. За ці роки 

тих, що регулярно приходили на Свя-
ті Літургії, залишились одиниці. Най-
частіше люди приходять з образою 
на долю, на рідних, на стан здоров'я. 
У кожного — своя біда... Багато є мо-
лодих людей — неповносправних, 
дуже добрих дітей. Вони, як окраса, 
наче вдихають життя в заклад. Біль-
шість із них були вже, коли я тільки 
прийшов. З ними по-особливому ці-
каво спілкуватися на різні теми. Вони 
дуже дружні між собою. Мушу сказати 
і за лежачий відділ. Особливо боляче 
за цих людей, яких є біля 70 осіб...

— Очевидно, за стільки років Ва-
шого служіння було немало й похо-
ронів? 

— Похоронів приблизно 50 на рік, 
це зі 180-190 проживаючих. Статисти-

ка була б ще сумнішою, якби не мо-
лоді люди, про яких я згадував. Їм від 
35 років і старші. Найчастіше, звісно, 
уділяємо св. Тайну Євхаристії і Єлео-
помазання. За всі роки був навіть один 
шлюб, але тих людей уже нема...

— Розкажіть про своїх підопіч-
них. Які це люди? Чим вони цікаві? 
Чим живуть? Як проводять час?

— Люди — різні, різних професій, 
різної ментальності... Але тут стара-
ються розуміти один одного. Адміні-
страція намагається розселяти під-
опічних так, аби була згода. Заклад 
дуже змінився завдяки різним про-
грамам та ініціативам, а також завдя-
ки сумлінній роботі всіх працівників 
та Лоріні Михайлівні Дерев’янко. Спра-
ву продовжив новий директор — Віта-

лій Львович Яворський. Він відновлює 
заклад, запровадив власні ініціативи. 
Так на території пансіонату з'явилися 
домашні тварини (кури, качки, вівці). 
І підопічним цікаво, і користь є. Бага-
то проводиться різних майстер-класів, 
приурочених до різних свят, пісенних 
вечорів, цікавих поїздок тощо. Двічі-
тричі в тиждень відбувається щось 
цікаве. Також тут багато відвідувачів... 
Бажаючі хочуть чимось допомогти чи 
просто поговорити, підтримати. При-
ходять представники різних організа-
цій, волонтери.

Люди тут добрі, відкриті до спіл-
кування. Для них усе важливо, нема 
дрібниць. Прагнуть, щоб їх розуміли, 
дослухалися до них. Хочуть ділитись 
життєвим досвідом. 

Тут багато чого можна навчити-
ся, зрозуміти і переосмислити свої 
життєві цінності та правильно роз-
ставити пріоритети. Думаю, хто при-
йде сюди в гості, почуватиметься як 
удома, з рідними людьми. І враження 
надовго запам'ятаються про цих чу-
дових і сильних людей, яких доля не 
зламала, а, навпаки, згуртувала всіх 
у справжню християнську сім'ю, де 
персонал, адміністрація та підопічні 
стараються віддавати любов одні од-
ним. Тут нема байдужих.

Розмовляла О. БИСТРИЦЬКА.

Милосердя

Для призадуми

Наше головне 
багатство — 
наші діти, по-
коління, що 
прийшло піс-
ля нас, виховані 
з любов’ю й тур-
ботою. Закони життя 
і природи такі, що ми не молодіємо, і рано чи пізно перетворюємося 
в таку ж безпорадну й нетямущу людину, якою прийшли в цей світ. 
І не тому, що самі цього хочемо, а тому, що старість позбавляє сил 
і йти в ногу з часом уже не виходить. 

Живучи сьогоднішнім днем, ми не задумуємося над тим, якою ви-
дасться наша старість. А даремно! 
Івано-Франківський геріатричний пансіонат — це заклад, де прожи-
вають одинокі люди похилого віку, а також неповносправна молодь. 
Тут вони мають весь необхідний догляд та лікування, а також живе 
спілкування. В попередньому номері «Нової Зорі» ми вже розповіда-
ли нашим читачам про проект «STAY», який діє при пансіонаті.
Сьогодні про підопічних пансіонату розмовляємо з капеланом закла-
ду о. Русланом Бабієм.

Притча 
про 
старість

Пансіонат — добра 
християнська сім’я

Працівники пансіонату з о. Русланом

о. Руслан Бабій з підопічними закладу
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— Пане Іване, з чо-
го почалась для Вас 
та Вашої команди 
нова справа? 

— В Україні вже є 
подібні ферми. У нас 
із друзями була думка, 
що потрібно щось роби-
ти в селі, щоб змінити 
ситуацію. Знаємо, що 
молодь виїздить або 
у великі міста, або за 
кордон. Ми пройшли 
навчання в одній фер-
мі, в іншій — закупили 
малька. Щоб виростити 
равликів і продати, щоб 
вони мали гарний то-
варний вигляд, потріб-
но три роки. Равлики, 
яких ми вирощуємо, — 
середземноморські. За 
один сезон (з квітня по 
жовтень) вони стають 
статево зрілими і на-
бувають товарного ви-
гляду. 

— Скільки людей працює у Ва-
шому бізнесі? Який стартовий капі-
тал Ви вклали, щоб розпочати нову 
страву? 

— Нас є шестеро юридично заре-
єстрованих співвласників. За кожним 
стоїть або родина, або два брати, або 
дружина. Я називаю наш бізнес муль-
тисімейним, оскільки ми всі виросли 
на одній вулиці, в одному куті, знає-
мось з дитинства. В перший рік ми всі 
разом вклали 500 тисяч гривень, цьо-
го року вже інвестували один мільйон. 
Частина продукції пішла на експорт, 
частину ми переробляємо. В кожного 
з нас є ще додаткові доходи, але ко-
жен знаходить час, щоб інвестувати, 
розбудовувати ферму. Для догляду за 
равликами на території 25 соток по-
трібен один працівник. На гектар нам 
потрібно чотири працівники. 

— Які етапи розведення равли-
ків? 

— В лютому-березні ми випускаємо 
равликів у розплідник. Розплідник — 
це приміщення зі всіма кліматичними 
режимами: температура, вологість, 
вентиляція, освітлення. Кожен пара-
метр важливий. Взагалі вся будівля 
поділена на три частини — холодиль-
на камера, розплідник і цех з пере-
робки та інкубатор. У холодильнику 
равлики цілу зиму сплять. Вони за-
синають при плюсовій температурі 
2-6 градусів. При +8 уже починають 
прокидатися. Після сну, де була низь-
ка температура, равлики прокидають-
ся, їх годують, вони відкладають ікру 
у спеціальні горщики із землею. Рав-
ликів миють, ікру складають в бокси та 
переносять в інкубатор. За 2-3 тижні 
вилуплюється мальок, після чого його 
переносять у теплицю. Розмір малька 
равлика приблизно як крупа гречки. 
Згодом на полі, де посіяний спеціаль-
ний вид ріпака — перко, равлики по-
чинають самостійно харчуватись та 

швидко рости. На полі є 
спеціальні щити, на які 
кидають корм, равлики 
вилазять і з’їдають. Вночі 
ховаються під щити. На 
полі 25 сотих може бути 
600 тисяч равликів. Щоб 
їх погодувати, потрібно 
дві години на день. 

— Чи маєте пропози-
ції для тих, хто хотів би 
також спробувати пра-
цювати в цій галузі? 

— Ми розробили курс 
навчання для тих, хто 
хоче навчитись розводи-
ти равликів. Він коштує 
2500 гривень. Той, хто 
не впевнений, чи змо-
же працювати в цьому 
бізнесі, може приїхати 
в Копачинці і просто по-

дивитись, як працюють 
на нашій фермі. Маємо 
запит на навчання влітку 
та на маточне поголів’я 
восени. У нас можна 
купити живих равликів, 
фаршированих, філе. 
Один кілограм живих 
равликів з черепашка-
ми коштує 150 гривень, 
філе — 1000 гривень за 
кілограм. Ми налагодили 
збут за кордон — у Фран-
цію та Італію. Чотири 
ферми на Прикарпатті 
об’єднались, щоб разом 
збувати велику кількість. 
Так найвигідніше. 

Минулого року ферму 
відвідало 300 туристів, 
цьогоріч сезон тільки 
розпочався, а вже біль-
ше сотні гостей було. Ми 
пропонуємо дегустації. 
Екскурсія коштує 30 гри-

вень, а дегустація трьох видів равликів 
з вином та хлібом — 100 гривень. На 
фермі равликів готують у трьох різних 
соусах: часник із зеленню, з помідора-
ми чи перцем і бешамель з грибами. 
Щоб приготувати равлика, потрібно 
3-4 години.

Всі, хто працює на фермі, є пара-
фіянами місцевої церкви. Освятив 
равликову ферму парох села о. Ва-
силь Скрипка, який також служить 
у с. Семаківці, де народився Владика 
Миколай Чарнецький. Священник по-
благословив розвиток бізнесу і навіть 
радить своїм паломникам відвідува-
ти ферму. М'ясо равлика смачне і ко-
рисне, воно містить 70% білка, 20% 
амінокислот, 10% жирів, у ньому від-
сутній холестерин. Тож усі, хто бажає 
поласувати цією екзотичною стравою, 
може відвідати цікаві місця на Покутті 
(Городенківщина) і завершити подо-
рож у Копачинцях. 

Це новий для України бізнес, але 
перспективний, бо є сприятливі умови 
для його розвитку. В селах, на пара-
фіях можна його розвивати, а продук-
цію експортувати в Європу. Україна 
має всі шанси стати основним поста-
чальником равликів у Європі. В Івано-
Франківській області на даний час вже 
діють чотири равликові ферми. І ми, 
всі співвласники, спільно шукаємо 
ринки збуту. Тому не обов’язково мо-
лоді виїжджати за кордон чи у великі 
міста. Заробляти можна і вдома, на 
своїй рідній землі, так, як це робимо 
ми!

Спілкувалась Юлія БОЄЧКО. 

…не обов’язково молоді 
виїжджати за кордон чи 
у великі міста. Заробляти 
можна і вдома, на своїй 
рідній землі…

Сто талантів

Раковецький та Чернелицький замки, Михальчівський костел, храм св. Миколая Чарнецького в Семаківцях, панорами 
Дністра, сироварня — це ті атракції, які можна відвідати по дорозі до ферми «Покутський равлик». 
Іван Паламарчук чотири роки тому переїхав зі Львова в рідні Копачинці Городенківського району, щоб там розпо-
чати власний бізнес. Перед тим чоловік закінчив Інститут нафти і газу за спеціальністю системне управління 
та автоматизація. Якийсь час працював за фахом. Потім з друзями-однодумцями вирішив відкрити равли-
кову ферму. Кілька місяців планувань, обговорень і з лютого 2018 року проект почав діяти. Сьогодні 
п. Іван вже має певний досвід, тому радо поділився ним з читачами «Нової Зорі». 

Співвласники равликової ферми

Равлики під щитами

Іван Паламарчук з гостями під час дегустації

По равлики — у Копачинці!
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Степан-Роман Лукань народився 
17 вересня 1907 р. в селі Старуня на 
Станіславівщині у селянській родині. 
Батько Дмитро і мати Марія (з родини 
Лукачів) мали десятеро дітей. У сім’ї 
Роман був найстарший. Вже як учень 
народної школи пильно користав із до-
машньої книгозбірки свого батька. Як 
учень державної гімназії в Станисла-
вові, видавав заощаджені гроші на до-
брі книжки та часописи. Він належав 
до найпильніших і найбільш ідейних 
учнів, що гуртувались у Марійській 
дружині біля свого досвідченого ви-
ховника й улюбленого катехита о. д-ра 
Івана Фіголя. 

Після навчання у шести класах дер-
жавної гімназії в Станіславі, закінчив 
гімназію у Львові. Маючи вроджений 
письменницький хист, дванадцятиліт-
ній хлопець почав дописувати в ча-
сописи для дітей і молоді — «Молоде 
життя», «Наш приятель», а згодом — 
у «Поступ», «Дзвіночок» та «Україн-
ський пласт». Трохи пізніше його статті 
друкувалися у «Новому часі» й  «Ділі». 

У 1926 р. він вступив до чернечо-
го ордену отців Василіян, а 15 люто-
го 1933 р. прийняв чернечий постриг, 
отримавши нове ім’я Роман. У серпні 
того ж року він був висвячений на свя-
щенника. Побував у монастирях Буча-
ча, Крехова та інших. Пізніше С.-Р. Лу-
кань закінчив філософські студії у До-
бромилі та богословські у Кристинопо-
лі й Жовкві. Працював у Центрально-
му василіянському архіві в монастирі 
св. Онуфрія у Львові та редакціях «За-
писок ЧСВВ», які редагував, та «Аль-
манаху слов'янського богослов’я». 
Також вміщував публікації у журналах 
«Місіонар», «Календар «Місіонара», 
«Літопис Батьківщини», «Нова Зоря». 
Від середини  1930-х рр. — член 
Бібліо графічної комісії та співробітник 
історико-філософської секції НТШ. 

Також С.-Р. Лукань душпастирював 
у церкві св. Онуфрія у Львові, був пре-

красним сповідником і організатором 
Марійських дружин. Після закриття 
радянською владою архіву та бібліо-
теки у лютому-жовтні 1940 р. він — бі-
бліотекар відділу Інституту історії АН 
УРСР. Після окупації німцями Львова 
у липні 1942 р. повернув собі духов-
ний сан, підпільно продовжив працю-
вати в архіві та бібліотеці, досліджую-
чи архіви. В роки окупації С.-Р. Лукань 
знову повернувся в монастир. 

Список наукових робіт Луканя не-
великий, проте його праці в галузі 
бібліо графії заслуговують на деталь-
ніше дослідження. У фонді р. Луканя 
збереглися бібліографічні матеріали 
до історії міст, сіл, монастирів і церков 
України, до історії української мови, 
літератури і мистецтва Х-ХVІІІ ст., до 
історії освіти та діяльності василіян-
ських шкіл у Галичині XIII-XIX ст., до 
історії василіянської друкарні в місті 
Почаєві. Обширний бібліографічний 
матеріал до історії церкви: виписки 
про обряди, церковні співи, релігійні 
календарі за 1898-1932 pp., бібліогра-
фія публікацій до історії виникнення 
та діяльності української християн-
ської церкви ІХ-ХІХ ст., до історії унії 
в Україні, до історії виникнення і діяль-
ності василіянського чернечого ордену 
та ордену сестер Служебниць. А ще 
збереглися у фонді складені Луканем 
бібліографічні матеріали про україн-
ських гетьманів XVII-XVIII ст., виписки 
до історії етнографії, фольклору, іко-
нописного мистецтва і мовознавства. 
Збирав матеріали до культу св. Йоса-
фата й своїми статтями в часописах 
возвеличував цю постать.

Також С.-Р. Лукань автор розвідок 
«Дрогобицькі українці в Краківському 
університеті в ХV і ХVІ віках» (руко-
пис, 1931), «Могила князя Лева і лав-
рівський некрополь» (1936 р., опубл. 
1999 р.), нарисів «Старуня, повіт Бого-
родчани», «Яблінка біля Солотвини» 
(обидва — 1925 р.), «Дрогобич» (ру-

копис, 1931 р.), «Василіянські школи» 
(1932 р.), «Початки Добромильських 
василіян» (1933 р.), «Василіянські 
монастирі в Станіславівській єпар-
хії» (1935 р.), «Василіяни — Римські 
Папи» (1936 р.), «Василіянські монас-
тирі Львівської архієпархії» (1937 р.), 
«Василіянські монастирі на Покутті» 
(1938 р.), «Про Василіянські монасти-
рі на Україні», «250-ліття побуту отців 
Василіян у Жовкві» (обидва — 1942 
р.). Збирав молодий учений літера-
туру про І. Федорова (Федоровича), 
який був похоронений під церквою св. 
Онуфрія у Львові, уклав бібліографію 
про нього, планував відкрити музей. 
Працював над науковим покажчи-
ком української преси в Галичині та 
«Хрестоматією релігійної літератури». 
Ґрунтовним дослідженням є історична 
монографія, написана разом з профе-
сором Филипчаком «Окружна головна 
школа в Лаврові» (Львів, 1936 р.).

У неділю, 28 листопада 1943 р., 
в празник св. Йосафата, Роман-Сте-
пан Лукань, переходячи вулицю, по-
трапив під колеса німецького військо-
вого авто. Він зазнав важкого побиття 
і того ж вечора помер у клініці м. Льво-
ва, прийнявши Св. Тайни та пожертву-
вавши Богу свої терпіння. С.-Р. Лукань 
відійшов, щоб прийняти з рук Творця 
вінець нагороди за свій щирий труд. 
Саме того дня в пресі була надруко-
вана його остання стаття: «Життєписи 
св. Йосафата в XVІІ-му віці».

Як бачимо, у науковому доробку 
отця і ченця Луканя значне місце за-
ймають матеріали, присвячені істо-
рії Василіянського чину. До свого по-
кликання він відносився з великою 
любов’ю, відколи переступив монас-
тирський поріг. Його називають «літо-
писцем у чернечій рясі», хоча, рано 
померши, він так і не розкрив свого 
величезного наукового потенціалу. 

«Отець Роман Лукань, що помер 
так передчасно у молодому віці, за-

лишає по собі пам’ять визначного 
робітника на полі української науки 
в Галичині», — писав про нього видат-
ний історик України Іван Крип’якевич. 
Була це людина великої ерудиції, від-
важний оборонець історичної істини, 
незвичайно услужний і приязний, чи 
то в cправах наукових, товариських, 
чи душпастирських, для своїх і чужих, 
для молоді і старших.

У похороні взяло участь 20 священ-
ників під проводом єпископів Микити 
Будки і Миколая Чарнецького. Незва-
жаючи на непогоду, сформувався ве-
личавий похід на Личаківський цвин-
тар. Поховали о. С.-Р. Луканя біля 
могили о. Т. Коструби ЧСВВ, його спів-
брата по Чину та також багатонадійно-
го історика і вченого, який помер перед 
ним. Зараз на могилі обох ченців сто-
їть один хрест із написом: «Тут спочи-
вають Теодосій Коструба, ієромонах, 
літ 37, †1943, Роман Лукань, ієромо-
нах, літ 36, †1943. Вічна їм пам’ять».

Обидва були сповнені любови до 
Католицької Церкви і свого народу, 
мали невсипучий запал до праці, ста-
ралися накопичити великі знання, щоб 
передати іншим та використати для 
добра свого народу. Таж збережімо 
хоч у нашій пам’яті їхні імена. 

Знаємо, що село Старуня вшановує 
свого великого земляка Блаженного 
священномученика, підпільно-ката-
комбного Єпископа УГКЦ Симеона Лу-
кача. Там навіть відбулося освячення 
музею Історії греко-католицької Церк-
ви, який названо його іменем. 

Сподіваємося, що після цієї публі-
кації появиться нагода згадати ще од-
ного відомого земляка — о. Степана-
Романа Луканя. А краєзнавці відшука-
ють на його малій батьківщині цікаву 
інформацію про життя відомого вчено-
го-ченця та відомості про його родину. 

Іван ДРАБЧУК, 
співробітник Національного 
заповідника «Давній Галич».

Напередодні Зіслання Святого 
Духа, Який зійшов на апостолів та 
обдарував їх різними талантами, зо-
крема знанням різних мов, організа-
тори вирішили назвати цей табір «Дар 
мови», а його особливістю зробити ви-
вчення англійської мови.

Щодня катехитичні заняття поєд-
нувалися з інтерактивними методами 
вивчення англійської мови. Окрім того, 
ігри, банси, квести, молитва, спіль-
не морозиво, поїздки, проведений на 

Гошівській горі час, мандрівка вузько-
колійкою «Карпатським трамваєм» та 
багато іншого були невід’ємними ком-
понентами табору. 

Діти, які взяли участь у таборі, а також 
їхні батьки висловлюють щиру подяку 
священникам храму, катехитці п. Уляні 
Дмитрів, вчителям-волонтерам англій-
ської мови: Крачуловій О. Т., Шпук Н. А., 
Коляджин І. М., Дмит рук Г. Ф. та їхнім 
помічникам; п. Катерині Олійник, під-
приємцям Оксані та Миколі — за печиво 

та воду; Марковському Михайлу Мико-
лайовичу — за морозиво; Коломійцю 
Анатолію Анатолійовичу та Яцківу Лю-
бомиру Ксенофонтовичу — за сприяння 
в мандрівці «Карпатським трамваєм»; 
старшим дітям-волонтерам, які про-

водили танці, допомагали, прибирали; 
всім відомим і невідомим. 

Нехай Господь винагородить усіх 
сторицею!

Прес-служба Долинського 
протопресвітеріату УГКЦ.

З архівних джерел

Чернець зі Старуні Роман Лукань

Дозвілля

Дитячий християнський 
табір «Дар мови»
На парафії св. ап. Андрія Первозванного УГКЦ в м. Долина відбув-
ся масштабний дитячий християнський англомовний табір «Дар 
мови». Вперше за останніх кілька років у парафіяльному таборі 
взяла участь рекордна кількість дітей — понад 170. 

Отець Роман (в миру Степан) Лукань — призабута постать української історичної науки 1930-1940-х років ХХ століт-
тя. Він уособлював особливе покоління українських істориків Галичини у міжвоєнний період, яке не мало змоги по-
вною мірою реалізувати себе як діяча національної науки і культури. Як наслідок цього, маємо обмаль відомостей 
про його особисте і наукове життя, значну кількість рукописної спадщини, невідомої для наших сучасників. Отож 
прийшов час цю прогалину заповнити.
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Ц ьогорічний ХІ етнодуховний 
фестиваль «Обнова-фест» 
2019, який відбувся у Чернів-

цях 16 червня, присвятили Року сім’ї 
в Україні, а також ювілею композитора 
і поета Володимира Івасюка. Обнов-
лянський фестиваль благословив та 
молитовно розпочав правлячий єпис-

коп Чернівецької єпархії Преосвящен-
ний Владика Йосафат Мощич. Дійство 
відбулося на території Чернівецького 
обласного музею народної архітекту-
ри та побуту. Молодіжний фестиваль 
«Обнова-фест», на думку багатьох 
музичних експертів, є чи не найбіль-
шим фестом по розмаху анімаційної 

програми і чи не першим серед інших 
фестивалів сучасної української рок-
музики, де так якісно представлені 
українські гурти. На фестивалі, який 
триває понад 12 годин, кожен може 
знайти місце для свого таланту, сво-
єї душі, свого покликання. Однією 
з ключових на святі була дитяча про-

грама «Обноваленд». Малечу запро-
шували на майстерклас із народних 
танців, малювання коміксів, аква-
грим, бульбашкове шоу, запрошували 
у майстерню слаймів, конструювання 
та роботехніки.

Повсюди під відкритим небом пра-
цювали майстерні для всієї сім’ї, зо-
крема з писанкарства, соломоплетін-
ня, різьби по дереву, живопису і навіть 
вивчення іноземних мов та кінотеатр 
просто неба. А спеціальні гості фести-
валю — клуб історичної реконструкції 
«Берсерк» представив ціле ремісниче 
містечко! Крім цього, на відвідувачів 
«Обнови-фесту» чекали фотозони, ко-
мандні ігри, виставка світлин першого 
фестивалю «Червона рута», літератур-
но-акустична кузня, вуличний універ-
ситет, на який зібралося чимало сімей, 
щоб послухати про вирішення конфлік-
тів у сім’ї від автора тренінгів і курсів із 
психології Володимира Чуприна.

Яскравим моментом цьогорічного 
фестивалю стало встановлення на-
ціонального рекорду на спільне вико-
нання «Червоної рути» Володимира 
Івасюка. Представники Книги рекордів 
України зафіксували рекорд та вручи-
ли відповідну відзнаку ТУСК «Обно-
ва» м.Чернівці. Рекорд України вста-
новлено в категорії «Масові заходи». 

А завершився фестиваль вогня-
ною сценою — виступом Театру вогню 
з арт проектом «Shadows» та запален-
ням фестивальної ватри. А найбільше, 
чого просили у Господа організатори 
та учасники фестивалю, щоб наступ-
ний 12 фестиваль відбувся під мирним 
небом України. І цього дай нам, Боже!

Прес-служба Чернівецької єпархії УГКЦ

:
Парафіяни церкви Покрови Пресвятої 

Богородиці с. Клубівці Тисменицького де-
канату вітають з днем народження свого 
пароха та декана Тисменицького

о. Петра СКРИПНИКА.
Всечесний отче, скла-
даємо подяку Господеві 
за дар Вашого життя та 
священства, за Ваше 
невтомне служіння 
у Божому винограднику. 
За роки Вашої праці 
у нашій церкві та в на-
шій спільноті відбулося 

багато позитивних змін: впорядковано, пе-
рекрито, відреставровано нашу рідну свя-
тиню і кивот, розпочато будівництво нового 
храму, ведеться наполеглива духовна пра-
ця за храми наших душ, проводиться кате-
хизація для дітей, підготовка до першої 
Сповіді та Причастя. 

Тож Вам, Господньому робітникові, ба-
жаємо сили та горіння служити, творити, 
надихати і навертати нас до Божої істини 
й любові.

Ви — Петро, ім’я могуче!
А завдання у Вас мужнє:
Закидати в морі сіті
І спасати людство грішне.
Ви — наш пастир, наша скеля,
З Вами аж квітує церква!
Ви — апостол віри й правди,
Трудівник Господній справний.
Все, що хочем побажати:
Живіть довго і багато,
Живіть творчо і натхненно,
Живіть ясно і вогненно.
Просим в Бога многа літа,
Хай роки у щасті квітнуть,
В мирі, ласці, благодаті,
У родинності багатій.

Хай Вам ангели співають,
Хай Вас діти обіймають,
Хай парохія зростає,
Святості ми Вам бажаєм!
Многая і благая літа!

:
З нагоди 60-річчя від дня народжен-

ня пароха храму св. Володимира і Ольги 
м. Івано-Франківська, декана Північного 
деканату м. Івано-Франківська

о. Івана ЯКОВЛЮКА
щиросердечно вітають парафіяни церкви 
Вознесіння Господнього с. Комарів Галиць-
кого деканату.

Всечесний отче, Ви — 
мудрий наставник, ду-
шевна і щира людина. 
Вашу справедливість 
і принциповість знає ко-
жен, хто хоч раз мав на-
году з Вами спілкувати-
ся чи працювати. За-
вдяки високому профе-

сіоналізму, відповідальному ставленню до 
роботи, інтелігентності та організатор-
ським здібностям Ви здобули шану й пова-
гу серед людей.

Висловлюємо щиру вдячність за Вашу 
самовіддану працю, відповідальне став-
лення до свого покликання, безкорисливе 
добро, яке Ви повсякчас передаєте оточу-
ючим.

Щиро бажаємо Вам, дорогий отче, міц-
ного здоров’я, щоб Ваше серце завжди за-
лишалось щирим і відкритим, щоб для па-
рафіян Ваша щира молитва і добре слово 
завжди дарували яскраве світло і натхнен-
ня. Нехай усі Ваші старання мають високу 
заслугу і повагу.

Миру Вам, великої Божої любові і шану-
вання!

:
Парафіяни, церковний комітет, церков-

ний, чоловічий та дитячий хори, молитовні 
спільноти храму св. Арх. Михаїла с. Вовчи-
нець Північного деканату м. Івано-Франків-
ська сердечно вітають із 60-річчям свого 
пароха

о. Миколу ЛУЖНОГО.
Всечесний отче, у день Вашого ювілею 

прийміть від нас найщиріші вітання та ви-
знання глибокої пошани до Вас за невтом-
ну працю, ревні молитви, повчальні пропо-
віді. Щиро дякуємо за всі старання й зусил-
ля, які Ви докладаєте для впорядкування 
Божого храму.

Зичимо Вам щедрих ласк Милосердно-
го Спасителя та повсякчасної опіки Божої 
Матері у священничому служінні, в пастир-
ській турботі на парафії та в родинному 
житті на многії і благії літа!

:
Адміністратор церкви св. Арх. Михаїла 

с. Тязів Єзупільського деканату о. Дмитро 
Кубацький, їмость Марія, церковний хор, 
спільнота «Матері в молитві» та всі пара-
фіяни щиро вітають з 60-річчям ласкаву, 
ніжну, чуйну, працьовиту, незмінну старшу 
сестрицю храму

п. Надію МАЗУРИК.
Ми вдячні Вам за довголітню працю і від 

усього серця бажаємо міцного здоров’я, 
а добро, яке Ви даруєте людям, нехай по-
вернеться Вам сторицею, щоб Ви ще довго 
трудились у Божому храмі для добра  вір них.

Хай Господь завжди Вам допомагає,
В потрібний час свою руку підставляє,
Нехай Ісус Вас береже,
Ангел-хоронитель за руку веде,
Пречиста Діва свої ласки зсилає,
На многії і благії літа благословляє!

Вітаємо! Притча

Фестивалі

У Чернівцях товариство «Обнова» 
встановило Національний рекорд

Брама
Євідома картина: Ісус поночі 

в саду. В лівій руці він тримає 
світильник, що розганяє темряву, 
а правою стукає в міцні грубі двері. 

Коли картину вперше виставили 
у галереї, один відвідувач звернув 
увагу художника на дивну особли-
вість. 

— У вашій картині є похибка: 
двері — без клямки... 

— Жодної похибки, — запере-
чив художник. — То двері до люд-
ського серця. Й відчиняються вони 
лише зсередини. 

Бруно ФЕРРЕРО.
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Неправильно
 � Гладити білизну 
 � Стаття гласить 
 � Про це говорити не приходиться 
 � Але це говорить про 
 � Готовність виступити  
говорить про значення 

 � Говорять, що я гарна 
 � Годиться для лікування 
 � Годна творити

Правильно
 � Прасувати білизну
 � Стаття зазначає
 � Про це нема чого й казати
 � Але це свідчить про
 � Готовність виступити  
засвідчує значення

 � Кажуть, що я гарна
 � Придатне для лікування
 � Здатна творити

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

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.
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Подяки за зіслані ласки

ПодякаАнонс

Хочу засвідчити про отримання 
ласк від Пресвятої Богородиці 
Святої Вервиці і випрошеного 

чуда в Господа нашого Ісуса Христа.
В кінці листопада 2017 року мій 

син Іван, якому 30 років, був проопе-
рований у зв'язку з некрозом частини 
товстого кишківника, і як наслідок — 
перитоніт. Операція закінчилася ви-
веденням колостоми. Після тривалого 
лікування наслідків хвороби, в березні 
2018 року синові зробили операцію по 
закриттю колостоми. (В той час у ньо-
го народилася дитина). Післяопера-
ційні ускладнення призвели до нагно-
єння підшлункової залози. Стан сина 
був на межі життя і смерті. Було про-
ведено ще дві операції з видаленням 

частини підшлункової залози і части-
ни товстого кишківника.

Протягом усього часу вся роди-
на і знайомі молилися за життя та 
здоров’я сина, зокрема й під час прощ 
у святих місцях. Я відмовляла Пом-
пейську дев’ятницю в наміренні, щоб 
наступна (п'ята) операція пройшла 
успішно. Дуже складна семигодин-
на операція завершилася чудом. На 
другий день син уже вставав, а на 
десятий день його виписали з лікарні, 
через місяць він приступив до роботи. 
Минуло два з половиною місяці з часу 
операції, син почувається добре.

Я дякую Цариці Святої Вервиці, 
що випросила чудо — зберегла мені 
сина, а дитині — тата. Милосердний 
Боже, дякую Тобі за друге подароване 
життя для мого сина.

Ярослава.
м. Івано-Франківськ.

* * *

Складаю щиросердечну подяку 
Милосердному Господеві, Ма-
тері Божій, об’явленій у Погоні, 

Богородиці, що розв’язує вузли, о. Піо, 
усім святим, а також душам у чистили-
щі — за духовну опіку, допомогу й під-
тримку в здоров’ї усієї родини, за ви-
слухані молитви та зіслані ласки для 
дочок.

п. Катерина.
м. Івано-Франківськ.

Дякуємо за зібрані кошти

Висловлюємо щиру подяку па-
рафіянам Хриплинської гре-
ко-католицької церкви св. Па-

раскеви, Хриплинської православної 
церкви Різдва Пресвятої Богородиці, 
Богородчанської греко-католицької 
церкви св. Івана Богослова, греко-ка-
толицької церкви св. Миколая м. Чіка-
го (США) за збір коштів на лікування 

онкохворого хлопчика Бурика Андрія 
Сергійовича.

Нехай Всемилосердний Господь 
винагородить міцним здоров’ям та 
щедрими ласками усіх небайдужих 
людей, які відгукнулися на заклик свя-
щенників і матеріально підтримали 
хвору дитину. 

Із вдячністю —  
рідні та близькі.

Страдч — це відпустовий Марій-
ський паломницький центр, святиня 
УГКЦ, яка за значущістю прирівнюєть-
ся до Зарваниці та Унева, є місцем по-
двигу і поховання двох новомучеників 
УГКЦ – о. Миколи Конрада та дяка Во-
лодимира Прийми, які загинули від рук 
червоноармійців у 1941 р. під час ра-
дянської окупації Галичини. Також на 
страдецькій горі встановлено Хресну 
дорогу, яка отримала значення Єруса-
лимської Хресної дороги, участь у ній 
за своїми духовними благами і значен-
ням прирівнюється до прощі в Єруса-
лимі та проходження справжньої Хрес-
ної дороги Спасителя. 

Цьогорічна Всеукраїнська проща до 
Страдча, яку очолить Глава УГКЦ Бла-
женніший Святослав, традиційно при-
свячена пам’яті страдецьких блажен-
них та 30-річчю виходу УГКЦ із підпілля.

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.

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

Програма прощі 
8.30 — З’їзд прочан у с. Ямель-

на на місці мученицької смерті 
блаж. свщмч. Миколи Конрада та 
мученика Володимира Прийми. 

9.00 — Молебень до Страдець-
ких блаженних. 

10.00 — Піша хода до молитов-
ного поля біля Страдецької гори. 

11.00 — Архиєрейська Боже-
ственна Літургія, яку очолить Бла-
женніший Святослав, Отець і Гла-
ва УГКЦ. 

Відновлення хресних обітів, 
присяга тверезості, благосло-
вення та освячення всякої речі, 
похід до парафіяльної церкви та 
молитва до блаженних, Хресна 
дорога.

Запрошуємо всіх бажаючих!

Всеукраїнська проща 
до села Страдч
Щороку, 26 червня, в День мирянина, вірні УГКЦ вирушають на 
прощу до с. Страдч Яворівського району Львівської області. 


