
27 червня — свято Пресвятої Євхаристії

28 червня 
День Конституції України.

30 червня 1973 р. 
у м. Вінніпеґ упокоївся в Бозі Архиє-
пископ Василь Величковський, блаж. 
свщмч. УГКЦ.

30 червня 1907 р. 
народився Роман Йосипович Шухе-
вич — головний командир УПА, гене-
рал-хорунжий.

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
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«Ніхто не пришиває латки з нової тканини до старої одежі,  
бо латка в одежині збіжиться, і діра стане гірша».  (Мт. 9, 16).

Щоб підняти 
економіку — змінюймо 
менталітет
Роман Шеремета — один із най-
кращих молодих економістів світу 
за рейтингом IDEAS, знаний фа-
хівець у сфері експериментальної 
й поведінкової економіки. Рідне 
місто Романа — Івано-Франківськ. 
Тут він здобув освіту економіста 
в Національному технічному уні-
верситеті нафти й газу та фах пра-
вознавця в Прикарпатському наці-
ональному університеті ім. Василя 
Стефаника.

Прощі

Добра традиція до дня 
медичного працівника 2 стор.

Наші інтерв’ю

Подорожі додають життю 
присмак щастя! 5 стор.

Дозвілля

Спілкування, молитва та 
духовне зростання 6 стор.

Літній відпочинок

Промінчики милосердя під 
покровом св. Миколая 7 стор.

Відпочинок з Богом під 
опікою св. Дон Боско
У парафії св. Кирила і Методія 
в Івано-Франківську (Крихівцях) 
відбувся незабутній тиждень літ-
нього ораторію Дон Боско або ж 
ще можна назвати «Веселі каніку-
ли з Богом». Було дійсно весело 
і було з Богом, і було у церкві.

стор. 6

стор. 4

«Отож я з вами по всі 
дні аж до кінця віку»

(Мт. 28, 20)

Мета Євхаристії — не 
тільки перетворити 
хліб та вино у Тіло 

і Кров Христову, але 
й перемінити тебе 
і мене у Христа!

Ці слова належать нашо-
му сучаснику, видатно-
му професору-літургіс-

ту Папського східного інституту 
в Римі Роберту Тафту, які він ви-
голосив на Соборі монашества 
у Львові 2004 року. Саме ці сло-
ва чи не найкраще можуть до-
помогти нам зрозуміти суть сьо-
годнішнього свята — урочистого 
поклоніння Пречистим Тайнам 
Тіла і Крові Господа нашого Ісуса 
Христа, відомого також під на-
звою свята Пресвятої Євхаристії. 

Це свято установлене 1246 
року у Лієж (Бельгія), а Папа Ур-
бан ІV поширив його два роки піз-
ніше на цілий християнський світ 
з огляду на євхаристійне чудо, що 
сталося у Больсені (приблизно 
100 км на північ від Риму). Саме 
тоді з облатки (святої гостії) ви-
точилися кілька крапель крові, які 
засвідчили про реальність при-
сутності Тіла і Крові Ісуса Христа. 
Схожі чуда багато разів повторю-
валися і в інших місцях, на які на-
уковці, окрім констатації факту, не 
можуть дати жодного наукового 
пояснення.

Це латинське свято у тій чи 
іншій формі згодом поширилося 
і на східні обряди. Святкується 
воно в другий четвер після свята 
П’ятидесятниці. 

Продовження на стор. 3.

2 липня 1946 р. 
в Помбасі, провінція Ітайополіс, штат 
Санта-Катаріна, (Бразилія) народився 
Владика Діонісій Ляхович — Єпископ 
УГКЦ, Апостольський візитатор для 
українців-католиків в Італії та Іспанії.

2 липня 1964 р. 
Владика Василій Величковський та-
ємно хіротонізував на свого помічника 
о. Володимира Стернюка, ЧНІ.

4 липня 2009 р. 
у Вінніпезі (Канада) помер Леонід Гри-
горович Молодожанин (псевдонім: 

Лео Мол) — канадійський 
скульптор українського похо-
дження, живописець, автор 
пам'ятників Тарасові Шев-
ченку у Вінніпезі, у Вашингто-
ні, в Буенос-Айресі, у Санкт-
Петербурзі, Оттаві та Івано-
Франківську; пам'ятника св. 
Володимиру Великому біля 
Прокатедрального Собору 
Святої Софії в Римі.

4 липня
День Національної поліції 
України.

Цей тиждень в подіях

Запрестольна ікона в храмі св. Кирила і Методія с. Крихівці
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Метою прощі було розпочати 
святкування професійного свята із 
спільної молитви за мир, здоров’я 
та Божу поміч у лікуванні хворих, 
а також за духовне оновлення кож-
ного прочанина. Дуже багато людей 
їдуть сюди для того, щоб помолити-
ся до ікони та отримати від Господа 
ласки. 

В селі при монастирі є чудотворна 
Гошівська ікона Матері Божої (її ще 
називають: «Цариця Карпат», «Чор-
на Мадонна» — через темний відті-
нок обличчя) зі своєю історією.

Гошівська ікона Матері Божої є ко-
пією Ченстоховської ікони Божої Ма-
тері — чудотворної ікони Богородиці, 
Одигітрії, написаної, за переказами, 
євангелістом Лукою в Єрусалимі. 
Її переховували в царських пала-
тах в Царгороді, а звідти князь Лев 
Данилович на початку XІV століття 
привіз її на Русь та помістив у церкві 
в Белзі: там вона прославилася сво-
їми чудодіяннями. В кінці XІV ст. цю 
чудотворну Белзьку ікону перевезли 
до Польщі, перенесли в монастир на 
Ясній Горі у Ченстохові, звідки і по-
ходить її назва. В кінці XVIII ст. за до-
рученням папи Климента XІ Ченсто-
ховську ікону Божої Матері корону-
вали, тобто канонізували і визнали її 
чудотворність. 

Відомості про її копію — Гошівську 
ікону Матері Божої — сягають першої 
половини XVIII століття: зберігалася 
вона в домі шляхтича Андрія Шугая 
з села Хороброва на Тернопільщи-
ні, який придбав у Польщі дві копії 
Ченстоховської ікони Божої Матері. 
Одну він подарував своєму родиче-
ві, а другу залишив у себе. Одного 
разу, коли горів дім Шугаїв, згоріло 
все, окрім ікони та стіні, на якій вона 
висіла. Потім копія ікони Ченстохов-
ської Божої Матері потрапила до 
родича Шугая — Миколи Гошовсько-
го, який врятував його родину від 
небезпеки. В домі Гошовського теж 

сталося чудо: ікона засяяла незем-
ним світлом, з очей Матері Божої ка-
пали сльози. Про побачене очевидці 
склали свідчення перед Львівським 
єпископом Анастасієм Шептицьким, 
який, після детального розгляду 
справи, своєю грамотою від 11 лип-
ня 1737 року визнав ікону чудотвор-
ною і наказав Миколі Гошовському 
перенести її в монастирську церкву 
о. Василіян, що на Ясній Горі в Гоше-
ві. 5 серпня 1937 року ікону урочисто 
перенесли до монастиря, і тільки до 
кінця XVIII століття у його літописі 
було зафіксовано 117 чудес через 
заступництво Гошівської Божої Ма-
тері, які тривають і в наш час. Тому 
й наші працівники здійснили палом-
ництво до Цариці Карпат.

Під час прощі медпрацівники лі-
карні побували на Архієрейській Бо-
жественній Літургії, яку очолив Вла-
дика Петро Лоза. До присутніх також 
звернуся о. Руслан П’яста, який дав 
важливу пораду для кожного меди-
ка: приступати до лікування хворих 
з молитвою на устах. 

Під час Літургії прочани сповіда-
лись та причащались. Також від-
булося освячення води та хреста 
в пам'ять про медиків, які загинули, 
рятуючи українських воїнів, та від-
служена панахида за упокій їхніх 
душ. Після молитов за оздоровлен-
ня кожен отримав благословення від 
настоятеля Василіянського монас-
тиря Преображення Господнього на 
Ясній Горі отця Вінкентія. Прочани 
також мали можливість почути півго-
динний прекрасний концерт дзвона-
рів і взяли участь у Хресній дорозі за 
мир в Україні.

Кожен паломник після прощі від-
чув фізичне зміцнення, душевний 
спокій та тепло.

Прочани ОДКЛ дякують за сприян-
ня та організацію поїздки головному 
лікарю ОДКЛ Радиславу Котурбашу 
та отцю капелану Юрію Стрільціву.

Цьогоріч кожного дня впродовж 
тижня Служба Божа і Святе Причас-
тя поєднувалися з вивченням Кате-
хизму і читанням Біблії, а також ігри, 
похід до могили воїнів УПА, що в лісі, 
і спільна трапеза. Незабутні вражен-
ня від поїздки до Зарваниці, де співа-
ли Службу Божу і прийняли до своїх 
сердець Євхаристійного Ісуса, а потім 
помандрували до «Українського Єру-
салиму». 

Діти, а також їхні батьки висловлю-
ють щиру подяку отцю пароху, вчите-
лям: Теренчин О.П., Іванів Г.М., Пань-
ків І.М., підприємцям Івану і Любомиру 
Білянським за сприяння в мандрівці 
до Зарваниці, а також усім, хто допо-
магав і був з нами в ці прекрасні дні. 
Нехай люблячий Ісус благословить 
усіх небесними і земними дарами!

Прес-служба Долинського 
протопресвітеріату УГКЦ.

Вих. №370

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

Всесвітлішому протоієрею 
Роману Микієвичу.

З огляду на вакантність уряду 
ректора Івано-Франківської духовної 
семінарії ім. свщм. Йосафата (Вих. 
№ 343 від 11 червня 2019 р. Б.), бе-
ручи до уваги норми статуту Івано-
Франківської духовної семінарії ім. 
свщм. Йосафата, заслухавши думку 

окремих членів колегії архієпархі-
альних радників,

ми, властю нам даною,
у відповідності до припису кано-

ну 338 § 1 Кодексу Канонів Східних 
Церков, 

іменуємо тебе, всесвітліший отче 
Романе,

ректором Івано-Франківської 
Духовної семінарії ім. свщм. Йоса-
фата

терміном на три роки.
Даний декрет набуває чинності 

з 20 червня 2019 року Божого.
Зобов’язуємо Тебе всі обов’язки 

ректора правильно і ревно виконува-
ти і зразковим священичим життям 
та поведінкою, семінаристів, Тобі по-
вірених, до туземного і вічного добра 
провадити.

† д-р Володимир Війтишин,
Архієпископ і Митрополит  

Івано-Франківський
о. В. Федун, канцлер

Офіційно! Прощі

Справа №74/19
Визнання неправосильності 
Тайни Подружжя: Манцибурка 
Ірина — Кузів Віталій
м. Івано-Франківськ, 11 червня 2019 р.

Виклик відповідача
Викликається до Митрополичого три-

буналу Івано-Франківської Архиєпархії 
п. Віталій Кузів у справі визнання недій-
сності його подружжя з п. Іриною Ман-
цибуркою, яке було укладено 13 червня 
1998 року в храмі «Святого Арх. Михаї-
ла» м. Калуш Івано-Франківської обл. Од-

ночасно повідомляємо п. Віталія, що дня 
28 травня 2019 р. Б. було видано декрет 
про прийняття позовної скарги.

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

Даний виклик опублікований в «Новій 
Зорі» — віснику Івано-Франківської Мит-
рополії УГКЦ.

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

Після пройдених 15 днів від моменту як 
відбулася публікація цього виклику, спра-
ва перейде до наступної стадії процесу. 

Ієр. І. Козяр. нотар.

Дозвілля
Добра традиція до дня 
медичного працівника
Працівники Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікар-
ні взяли участь у VIІ Всеукраїнській прощі медичних працівників 
до чудотворної ікони Гошівської Матері Божої, що на Ясній Горі, 
в Василіянському монастирі Преображення Господнього с. Го-
шів Долинського району.

На парафії Собору Пресвятої Богородиці в с. Слобода Долинська 
третій рік поспіль проходить дитячий табір «Школа духовних дарів». 

Відпочинок та молитва
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Закінчення. Початок на стор. 1.

В латинській традиції робиться 
більший наголос на прецесійні походи 
з Найсвятішими Тайнами в позалітур-
гійний час, або їх виставлення у мон-
странціях для адорації. Східна тради-
ція від самих початків прив’язувала 
поклоніння Святим Тайнам до Боже-
ственної Літургії, під час якої і відбува-
ється переміна дарів. І кожного разу, 
коли «усі, що від одного тіла і чаші при-
чащаються, будучи з'єднаними одне 
з одним на причастя єдиного Святого 
Духа» (епіклеза Літур-
гії св. Василія), можуть 
отримати благословення 
Святими Тайнами: «Спа-
си, Боже, людей твоїх 
і благослови насліддя 
Твоє». На що люди від-
повідають: «Ми бачили 
світло істинне, ми при-
йняли Духа небесного, 
ми знайшли віру істин-
ну, нероздільній Тройці 
поклоняємося, вона бо 
спасла нас» (Божествен-
на Літургія св. Івана Зо-
лотоустого).

Але і одна, і друга тра-
диція, хоч дещо в різні 
способи, мають ту саму мету — уро-
чисте поклоніння Пречистим Тайнам 
Тіла і Крові, які мають перемінити 
мене і тебе у Христа! Схоже про уро-
чистість Пресвятих Тіла і Крові Хрис-
та та про заклик Ісуса до зміни логіки 
«для себе самого» на логіку поділу 
з іншими говорив Глава Католицької 
Церкви перед проказуванням молитви 
«Ангел Господній» у неділю, 23 черв-
ня 2019 р.: «Ісус запрошує Своїх учнів 
довершити справжнє навернення від 
логіки “кожен для себе самого” до ло-
гіки поділу з іншими, розпочинаючи від 
того незначного, що Боже провидіння 

подає нам до розпорядження», — на-
голосив Папа Франциск.

«Щороку свято Corpus Domini за-
прошує нас відновити подив та ра-
дість з приводу цього надзвичайного 
дару Господа Бога, яким є Пресвята 
Євхаристія. Приймаймо його з вдяч-
ністю, не пасивно, звично, але по-
справжньому відновлюючи наше 
«амінь» для Христового Тіла, щоб ди-
намізм Його любові перемінив наше 
життя в чисту і святу жертву Богові 
й на благо тих, кого ми зустрічаємо на 
нашому шляху», — наголосив Папа.

Слова Папи нам вкотре пригадують, 
що Божественна Літургія пов'язана 
із щоденним життям, і якщо людина 
не живе жертовно-євхаристійно, то 
участь у євхаристійній жертві перетво-
рюється для неї «на суд і осудження» 
(пор. І Кор. 11, 29), на життєве роз-
двоєння і протиріччя. Про цей зв'язок 
говорить св. Йоан Золотоустий у про-
повіді на Євангеліє від Матея: «Хочеш 
принести честь Христовому тілу? Не 
забувай його тоді, коли це тіло наге. 
Не приноси йому чести у шовкових 
ризах тут, у храмі, якщо нехтуєш ним 
надворі, де воно терпить голод і на-

готу. Той, хто сказав: «Це моє Тіло», 
Той так само каже: «Я був голодним 
і ви мене не нагодували» і: «все, що 
ви зробили одному з моїх братів най-
менших — ви мені зробили»... Що вам 
поможе те, що жертовник переповне-
ний золотими чашами, якщо Господь 
вмирає з голоду? Почни годувати го-
лодного, а згодом тим, що залишить-
ся, зможеш прикрасити жертовник».

Скільки терпінь сьогодні зазнає 
Христове тіло через терпіння міль-
йонів наших братів і сестер. Тих, які 
поневіряються в пошуках кращого за-

робітку по різних куточках 
світу… Тих, які лежать в око-
пах, щоб захистити нашу 
Батьківщину… Мільйонів 
пенсіонерів, які не доїда-
ють, економлячи до наступ-
ної мізерної подачки, яку 
назвати пенсією совість не 
дозволяє… Тих, які лежать 
у лікарнях зі страшним ви-
роком, а їхні рідні вимушені 
«жебракувати» сотні тисяч 
чи навіть і мільйони на хімі-
отерапію, яка часто не дає 
жодних надій… Що ж ми за 
така нація, яка не вміє по-
дбати про своїх хворих і по-
хилого віку осіб?… 

Дозволю собі поставити до при-
кладу Італію, чия економіка є далеко 
не серед перших в Європі. Та незва-
жаючи на те, якщо хтось із тамтешніх 
громадян отримав страшний діагноз 
«онко», то усі витрати по лікуванню 
бере на себе держава. Ні, виправлю 
себе, не лише громадяни, але кожна 
іноземна особа, яка є платником по-
датків і не тільки… Скільки свідчень 
я отримав особисто від наших жінок, 
які, будучи простими заробітчанками, 
нерідко і без офіційних документів, до-
зволу на проживання та працевлашту-
вання, отримали висококваліфіковане 

лікування. Чужа держава їм безкош-
товно рятувала життя. 

А в Україні?.. Практично кожен па-
рох може посвідчити, що до нього 
звертаються десятки знедолених лю-
дей, щоб провести збірки по церквах 
на хіміотерапію для їхніх рідних. І тут, 
звичайно, слід наголосити, що пере-
січні християни якраз і є напрочуд ще-
дрими. Але цього недостатньо. 

Євхаристійна програма сьогодні 
мала б стати настільною платформою 
кожного українця, а особливо тих, що 
так ретельно вивчають аудиторії, ви-
наймають політтехнологів. Сьогодні 
Христос міг би як їм, так і кожному 
з нас промовити, що не потрібно ви-
шукувати жодних піар-акцій, уся про-
грама вже нам дана з неба. Вона го-
това і шукає тих, що згодні робити 
на «спомин Ісуса Христа» те, що Він 
робив: хворих оздоровляв, голодних 
годував, грішників, прощаючи, навер-
тав… Ця програма шукає волонтерів 
поміж мною і тобою, зокрема й поміж 
тими, що прагнуть потрапити до лав 
нового парламенту, вона шукає справ-
жніх Агнців Божих, що гріх світу готові 
забрати... Такими є християни, що бе-
руть участь в євхаристійному таїнстві, 
у таїнстві хліба й вина. Адже ті, які жи-
вуть євхаристійно, не дозволять, щоб 
гріх, який впав на них, переходив на 
інших… Не дозволять перетвoрювати 
гріх у цілу корумповано-гріховну струк-
туру... Гріх інших людей завмирає в їх 
особі, і тим самим вже тут і тепер 
звершується спасительна дія.

Тому, урочисто поклоняючись сьо-
годні Пречистим Тайнам, ми запро-
шені ще раз переосмислити, що мета 
Євхаристії — не тільки перетворити 
хліб та вино у Тіло і Кров Христову, 
але й перемінити тебе і мене, що від 
одної чаші причащаємося, у Христа. 
Щоб Христос зміг через кожного з нас 
промовити до наших братів і сестер: 
«Прийдіть до мене, всі втомлені 
й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть 
ярмо моє на себе й навчіться від 
мене, бо я лагідний і сумирний сер-
цем, тож знайдете полегшу душам 
вашим» (Мт. 11, 29).

о. Іван СТЕФУРАК,
головний редактор.

Ясна Гора… Не треба підбирати 
іншу назву, щоб виразніше підкреслити 
особливу роль Святоспаського монас-
тиря в Гошеві. При одній цій назві, яка 
більше трьохсот років не сходить із на-
родних уст, починає ворушитися в серці 
виняткове відчуття чогось надзвичайно 
гарного, дорогого, що в ньому витає.

Кожен, хто хоч раз відвідав цю чу-
дову місцевість, навколішках звернув-
ся до Небесної Заступниці в чудотвор-
ній іконі, припав до її стіп з молитвою, 
ніколи не зможе забути той неземний 
мир і радість, які Божа Мати дарує 
кожній своїй дитині.

Прочани побували на Архиєрейській 
Божественній Літургії, котру очолив 
Владика Петро Лоза, приступили до 
Святих Тайн Покаяння та Євхаристії, 

у молитвах і в своїх про-
ханнях відкрили своє 
серце перед Чудотвор-
ною іконою Матері Бо-
жої, щиро молилися за 
мир в Україні на Хресній 
дорозі, стації котрої за-
читували самі прочани. 
А ще ми молилися при 
освяченні пам’ятного 
хреста за душі тих ме-
дичних працівників, ко-
трі загинули на Сході 
нашої країни, надаючи 
медичну допомогу укра-
їнським захисникам.

Прочани були присут-
ні на молебні до Христа 
Чоловіколюбця, одер-

жали благословення на дорогу Вла-
дики Петра Лози та о. Руслана П’ясти.

Божа Мати в Гошеві роздавала 
й надалі продовжує роздавати ще-
дрі Божі ласки. Пресвята Богородиця 
у чудотворній іконі Гошівській завжди 
вказує на Христа, Який один є Істи-
ною, Шляхом, Життям. Тому, йдучи на 
Ясну Гору, ми піднеслись духом до на-
шої небесної Матері, яка чекала нас, 
щоб взяти за руку і допровадити до 
Небесного Отця.

Їдучи назад, кожен в думці сказав: 
«Отче, дякую Тобі за цю зустріч з Ма-
рією і з Твоїм Сином. Віддаю себе 
в Твої руки, Отче. Дай мені силу, підні-
май і веди за руку до кінця моєї Хрес-
ної дороги”.

Прочани щиро дякують комісії УГКЦ 
у справах душпастирства охорони 
здоров’я, о. Р. П’ясті, о. Я Рохману, де-
партаменту охорони здоров’я, облас-
ному комітету медичних працівників 
за організацію прощі.

М. ТЕРЕШКО, учасниця прощі, голова 
профкомітету Богородчанської 

центральної районної лікарні.

Слово редактора

Прощі

Мета Євхаристії — не тільки перетворити 
хліб та вино у Тіло і Кров Христову, але 
й перемінити тебе і мене у Христа!

Моє милосердя змінює світ
Під таким гаслом відбулася VІІ Всеукраїнська проща медичних 
працівників у переддень їхнього професійного свята.
З благословення Високопреосвященного Архиєпископа і Митрополита 
Івано-Франківського Кир Володимира цьогорічна проща проводилася до 
чудотворної ікони Гошівської Матері Божої.
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— Вітаю, пане Романе. Якою Ви 
бачите економічну ситуацію в Укра-
їні? Як на неї впливають українці-
заробітчани? Зараз багато наших 
людей працюють за кордоном, пе-
ріодично навідуючись в Україну. 
Купують квартири, часто не одну, 
а кілька, будують або вкладають 
кошти в хати, у яких ще довго ніхто 
не буде жити, тягнуть здоровенні 
паркани чи оплачують дітям освіту 
у вишах зі спеціальностей, за якими 
діти не планують працювати чи не 
зможуть знайти роботу. Тобто наші 
люди не тільки не інвестують, вони 
просто закопують кошти. 

— Це одна із основних проблем, 
яку піднімаю, коли говорю про зміну 
взагалі. Цікаво, тут є частина проблем 
інституцій — банки реально над інвес-
туванням не працюють, немає фондо-
вого ринку, а з іншої сторони є і наша 
ментальність. Я хочу процитувати іс-
торика Ігоря Лиля: «Українці — єдина 
нація в світі, яка останньою моделлю 
айфона освітлює шлях до туалету на 
вулиці». Що таке правильний рівень 
заощадження? За різними порадами, 
від 10 до 30%. Я б сказав, що кожна 
людина може дозволити собі залиши-
ти 10%, хоча краще — більше. 

— Як заощаджуєте Ви?
— Мені 36 років, я не надіюся на 

державу. Для американця єдиний 
шанс мати пристойну пенсію — це 
особисті накопичувальні рахунки. 
В Україні над подібним проектом вже 
працює ряд фахівців. Якщо цей закон 
приймуть, то багато що зміниться. 

— В чому суть цього закону?
— Частину своєї зарплати ви вкла-

даєте у цей фонд (у мене в універси-
теті, наприклад, знімається 10%), ці 
кошти потім потрапляють у кумуля-
тивний фондовий ринок. Наприклад, 
у США інвестують переважно в 500 
найбільших американських компаній. 
Ви просто купуєте маленькі частки цих 
компаній через акції, через фондовий 
ринок. І цей ваш інвестиційний порт-
фель буде працювати на вас. Деякі 
компанії в США ставлять таку систему, 
що ці 5% ви сплачуєте самі, а компа-
нія додає 5% за вас, маючи при цьому 
від держави податкові стимули. Таким 
чином стимулюються і ваші заоща-
дження й інвестиції компанії у вас та 
вашу майбутню пенсію. Також в США 
є обов’язковий внесок у мінімальний 
пенсійний фонд, точніше соціальне 
забезпечення, але на це надіятися не 
варто, бо він мізерний. Накопичені ко-
шти йдуть на фондовий ринок. У цьо-
му законі потужна ідея: в Україні бага-
то хто тримає гроші «під матрацом». 
От уявіть собі, якби ці гроші люди ки-
дали б у фондовий ринок, тобто інвес-
тували в якусь надійну компанію. 

— Але є ризик використання цих 
коштів у своїх інтересах, як це було 
з коштами «Приватбанку» до його 
націоналізації чи банкрутство ком-
панії. 

— Так, такий ризик є. Але він зни-
жується через інвестування фондом 
не в одну компанію, а в тисячі. Існують 
певні міжнародні агенції, які рангують 
ці компанії, дають їм кредитний рей-

тинг тощо. Деякі українські компанії 
вже давно на міжнародному фондово-
му ринку, в ці компанії інвестують чужі 
люди з-за кордону, це Криворіжсталь, 
Метінвест. Ідея така: в Україні є якісні 
корпорації, підприємства, які шукають 
інвестиційний капітал за кордоном, 
а він є в нашій країні. Якщо налагоди-
ти законодавство таким чином, що за 
це буде відповідальність, то скажу, що 
українська система економіки розви-
неться. 

— А що буде, якщо люди таки 
триматимуть гроші під матрацом? 
Люди бояться втратити заоща-
дження, бо не мають довіри до но-
вих можливостей, втративши ко-
шти на рахунках «Ощадбанку». Це 
я розумію, кошти «з’їла» інфляція. 
Виграв той, хто на межі 80-90-х брав 
кредити. Майже у всьому мікрора-
йоні «Каскад» м. Івано-Франківська 
кооперативи збудовані за кредитні 
кошти — практично задурно. Коли 
в 1994 році я працював в «Укрсоц-
банку», то послати листа про спла-
ту коштів по кредиту було дорожче, 
ніж платити по кредиту. Я це розу-
мію. А як це людям пояснити? 

— На мою думку, гроші треба ін-
вестувати не в банки і не на ощадну 
книжку. Особисто в мене до 5% коштів 
в США лежать у банку, решта — в фон-
дових ринках, облігаціях, інвестиціях 

в різних фінансових інституціях. Тобто 
тримати кошти в банку можна суто на 
«чорний день», щоб зняти, коли щось 
трапилося чи треба терміново кудись 
полетіти. А вже довгострокові кошти 
потрібно зберігати у різних інвести-
ційних проектах. Часто по цих інвес-
тиціях я не бачу результатів через рік, 
два, три, але, глянувши через 15 ро-
ків, реально бачу результат. А от коли 

ми просто залишаємо вдома гроші, то 
розуміємо, що інфляція буде з’їдати ці 
фінанси. Ціни ростуть, а те, що ми схо-
вали під матрацом, постійно зменшу-
ється щодо купівельної спроможності. 
Навіть якщо ви тримаєте заощаджен-
ня в доларах, то долар теж девальву-
ється. Кожного року долар в США стає 
на 2% дешевшим. Ми шукаємо для 
України інвестицій, а вони під матра-
цами у хатах. В США та ж проблема: 
багато хто не заощаджує чи тримає 
гроші вдома, але там масштаби мен-
ші, бо фінансові інституції працюють 
краще. І часто середньостатистичний 
американець не може знайти 2 000 
доларів на екстренні випадки, хоча 
і заробляє 40 000 на рік. 

— Американець менше очікує, що 
держава йому щось винна, а біль-
ше сподівається на себе?

— Це правда. Нам в Україні потріб-
ні дві важливі речі: перше, це струк-
турні реформи, зміни інституцій, дру-
ге — це зміни цінностей, це світогляд 
загалом. Ось ці радянські гасла «моя 
хата скраю», «у всьому винна держа-

ва» свідчать, що ми не готові брати 
особисту відповідальність. І фондові 
ринки у нас не працюють, немає фі-
нансових інструментів, якими б люди 
могли оперувати, а з другої сторони, 
навіщо нам це, якщо за нас повинна 
дбати держава. А ще тотальна недові-
ра до тих, хто при владі і одне до од-
ного. Саме довіра збільшує добробут. 
Тому треба говорити про зміну ціннос-
тей. Якщо в нас погані цінності, в нас 
буде погана система. Тому, якщо ми 
хочемо розірвати ланцюжок, то треба 
«рубати» одне і друге. А ще треба мі-
няти ментальність. 

— Ми говорили, що інвестиції — 
це ризик. Яким чином можна захис-
тити свої інвестиції? Які Ваші реко-
мендації українцям щодо надійного 
та прибуткового вкладання коштів?

— Це біблійний принцип. Ще Соло-
мон говорив про це у Приповідках. Це 
розподіл ризиків. На моєму прикладі, 
у мене є невеликий вклад у банку, ска-
жімо, на чорний день — 5%, ще на-
копичувальний особистий пенсійний 
рахунок, де йде розподіл по акціях 
тисяч компаній в т.ч Amazon, Apple, 
Disney і так далі. Інвестиції є як у шта-
тах, так і за кордоном в європейських 
компаніях, серед яких є й українські. 
Ще є короткостроковий інвестиційний 
фонд, у який я теж закидаю фінанси. 
От, наприклад, зараз є бум в сфері ІТ. 
Я закидаю туди невелику суму. Але 
головна ідея — це розподіл ризиків. 
В Україні я б частину фінансів тримав 
у банках із врахуванням суми гаранту-
вання вкладів. Частину вклав би у не-
рухомість, в державні облігації Украї-
ни, які викупили іноземні компанії. 

— Чи бачите Ви шляхи залучен-
ня коштів в українські проекти з-за 
кордону? 

— Болюче питання, як говориться 
«не сип мені сіль на рану». 

— У Вас є негативний досвід? 
— Не те, що негативний досвід, ніх-

то не хоче сюди їхати. Коли у США я 
зустрічаюся із реальними інвестора-
ми — мільйонерами, мільярдерами, 
вони питають дві речі: чи в Україні за-
хищена приватна власність (мова про 
рейдерство) і чи політика пов’язана 
з бізнесом? Це для них найбільші ризи-
ки. Мені ситуація в Україні нагадує ситу-
ацію в Америці на початку ХХ століття. 

— Ситуація зрозуміла. Ми, як 
і весь світ, поступово розвивали-
ся до 1939 року, чи на Сході — до 
1917. А потім прийшли комуністи. Із 
1991 року ми знову пробуємо стати 
на цивілізований шлях, але маємо 
пройти за роки те, що інші народи 
проходили за століття. Звідси всі ці 
«зради» і завищені очікування, бо 
хочемо все й зразу.

— Дійсно, ми хочемо все і зразу. 
Тому всі ці ризики лякають інвесторів. 
Дуже важливу роль будуть відігравати 
новий уряд, новий президент, тому що 
мають бути створені дуже чіткі, дуже 
прозорі правила. Якщо бізнес створю-
ється, то американець повинен розумі-
ти, яка буде кінцева вигода. Спілкую-
чись із деякими людьми з Івано-Фран-
ківська, ми якраз почули, що вони хо-
чуть розробити таку інвестиційну мапу, 
таку рекламу, щоб показати суто доку-
ментально, що вкладати в Івано-Фран-
ківську чи іншу область дуже потрібно.

— Тобто із конкретними пропози-
ціями по інвестуванню звертатися 
можна? 

— Так, можна. 

Розмовляв Олег НАВОРЕНСЬКИЙ.

Актуальне інтерв’ю

Роман Шеремета — один із найкращих молодих економістів світу за рейтингом IDEAS, лідер рейтингу 
Forbes-2015 найкращих світових економістів українського походження, знаний фахівець у сфері екс-
периментальної й поведінкової економіки. Рідне місто Романа — Івано-Франківськ. Тут він майже одно-
часно здобув освіту економіста в Національному технічному університеті нафти й газу та фах право-
знавця в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника. Згодом здобув доктор-
ський ступінь в університеті Пердью (США) та переїхав до Каліфорнії, де працював з Нобелівським 
лауреатом і засновником експериментальної економіки Верноном Смітом. Нині Роман — професор 
Школи менеджменту ім. Везерхеда при університеті Кейс Вестерн Резерв (м. Клівленд, США).

Щоб підняти економіку — 
змінюймо менталітет
Поради всесвітньовідомого економіста

Автор спілкується з Романом Шереметою (праворуч)

Ми шукаємо для України 
інвестицій, а вони під 
матрацами у хатах. 
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Відпочинок у Копенгагені

— Пані Олено, з чого почина-
ється підготовка до подорожі?

— Подорож ми плануємо зазда-
легідь. І все починається з купів-
лі квитка на літак. Чому на літак? 
Тому, що так швидше, адже ко-
жен день відпустки є безцінним! 
В Україну зайшли «Лоукости», 
донедавна ми літали з Польщі. 
Звичайно, доїхати до Польщі не 
завжди просто. Одного разу ми, 
маючи на руках квитки до Риму 
з Варшави, не встигли на літак 
через затримку на митниці. Ви 
не уявляєте наш розпач. Що ро-
бити далі?! Можливо, це знак, що 
до Риму не потрібно їхати? Але 
ми зняли «хостел», переночували 
в Варшаві, зібрались з думками 
та все-таки вирішили ще раз при-
дбати вже набагато дорожчі квит-
ки на літак до Риму. І зовсім не 
жалкували про це рішення. Треба 
просто вміти користуватись різни-
ми послугами для туристів, які є 
в інтернеті, та головне не боятись 
це робити, не думати: «Та це все 
шахрайство». Насправді тоді ви 
зможете зекономити велику суму 
коштів. Адже саме так подорожує 
більшість молоді в Європі. 

— Зазвичай Ви зупиняєтесь 
у готелях?

— Ні. Готель — це щось одна-
кове, типове, з білими порахо-
ваними рушниками й тапочками. 
А квартири місцевих передають 
колорит тієї країни, куди ти при-
їхав. Ми орендуємо апартамен-
ти, тобто винаймаємо квартиру 
у власників без посередників. За-
звичай у таких квартирах можемо 
користуватись кухнею, їжу готуємо 
самі. Хтось каже, що бодай у часі 
відпустки не хоче куховарити. Але 
для нас це вже відпочинок. Ми 
йдемо у місцевий супермаркет чи 
краще на базар, де можна при-
дбати місцеві овочі та фрукти, 
торгуємось, випитуємо кулінарні 
рецепти, спілкуємось з місцевими 
жителями. Ось тоді насправді від-
чуєш країну, до якої приїхав, спро-
буєш її на смак, відчуєш на запах.

Також використовуємо такі по-
слуги як «Каучсерфінґ» або AirBnB 
(англ. CouchSurfing — учасники 
безкоштовно діляться один з од-
ним місцем для ночівлі під час 
подорожей, організовують спіль-
ні подорожі та розвивають куль-
турний взаємообмін. AirBnB — це 
сервіс, що дозволяє орендувати 

житло безпосередньо від власни-
ків, тепер практично в будь-якому 
місці планети можна винайняти 
квартиру чи будинок, не перепла-
чуючи посередникам та дорогим 
готелям). 

Зареєструвавшись тут, потрібно 
виставити в мережі фото та опис 
житла, яке здаємо туристам. Та-
ким чином можемо мандрувати та 
поселятись в інших країнах в гос-
тях у тих, хто також зареєстрова-
ний на «Каучсерфінґу». Раніше ми 
бронювали житло через відомий 
всім сьогодні Буккінг. Але одного 
разу мали неприємності у Маке-
донії, коли, забронювавши житло, 
за вказаною адресою ми його так 
і не знайшли. Нам навіть допома-
гав місцевий полісмен, який возив 
нас по околицях міста патрульною 
машиною в пошуках заброньова-
ного житла. Та пошуки були без-
успішними. Ми втратили час і гро-
ші. Тому почали користуватись 
іншими сервісами, через які мож-
на орендувати житло. Отож, коли 
квиток куплений, варто починати 
пошук житла. 

— Пані Олено, а чи доводи-
лось Вам приймати гостей з Єв-
ропи, які також зареєстровані 
у «Каучсерфінгу»?

— Так, я приймала гостей у на-
шому будиночку в горах. Це були 
поляки. А моя донька приймала 
гостей у будинку, який розташова-
ний на околиці Івано-Франківська. 
Тоді до дітей приїхали туристи 
з Фінляндії. Уявляєте їх переляк, 
коли вони годинами їздили у пе-
редмісті Івано-Франківська, маю-
чи тільки назву вулиці. Їх навігатор 
мав не обновлені карти, тому не 
знаходив потрібної адреси. Наш 
Івано-Франківськ, на жаль, дещо 
відстає від туристичного Львова. 
У нас досі немає вивісок англій-
ською мовою, як слід не перекла-
дені назви вулиць та маршрути 
громадського транспорту.

— А яка подорож Вам най-
більше запам’яталась?

— Мабуть, це подорож до Па-
рижа. Варто зауважити, що я по-
дорожую як із сім’єю, так і з по-
другами. Ми поїхали до Парижа 
з подругами, це було 7 років тому. 
Одна з них дуже мріяла про Па-
риж! (А хто не мріє?!). Тому ми 
вирішили зробити їй такий сюрп-
риз. Знайшли недорогі квитки на 
літак. Відчули, що таке «Лоукост»! 
До речі, купуючи такі квитки, од-
разу варто передбачити, що виліт 
може бути вночі. Тоді є складність 
трансферу до аеропорту, адже 
громадський транспорт не пра-
цює. Тоді потрібно брати таксі. 

В таких випадках часто проїзд до 
аеропорту буває дорожчим, ніж 
сам квиток на літак. Раджу корис-
туватись послугами трансферу, які 
пропонують під час купівлі квитка. 
Часто пропонується і трансфер, 
наприклад, за 7 євро. Зазвичай 
про це ніхто не пише. Але малень-
кі деталі варто продумувати. 

— Що Ви думаєте про такий 
тип відпочинку, як «Аll inclusive» 
(все включено)? Адже тут 
все просто: не потрібне зна-
ння мови, не потрібно шукати 
трансфер до аеропорту та квар-
тиру.

— Напевне, для когось це опти-
мальний вид туризму. Хтось хоче 
просто їсти й спати, спати й їсти. 
Багато моїх знайомих полюбляють 
такий вид туризму. Але я до тако-
го відпочинку поки що не готова. 
Коли я зверталась до туристичних 
агенцій, то нерідко мені називають 
космічні ціни. Тому ми плануємо 
все самі. Ми готуємось заздалегідь 
і досить ретельно. Роздруковуємо 
карти, розраховуємо відстань до 
квартири та час, який ми затрати-
мо, щоб туди доїхати. Потім роз-
друковані матеріали ретельно ви-
вчаємо вже в літаку. За допомогою 
можна звернутись також до міс-
цевих мешканців. Хоч тут деколи 
на перешкоді може стати мовний 
бар’єр. Всім відомо, що французи, 
знаючи англійську, неохоче нею 
розмовляють. А от у Іспанії навіть 
знання іспанської може не допо-
могти. Адже іспанці розмовляють 
на місцевому діалекті, який дуже 
відрізняється від іспанської мови. 
Однак іспанці дуже відкриті й охо-
че вам допоможуть. 

— З Вашого досвіду, куди за-
раз Ви порадили б їхати?

— Ви знаєте, я сьогодні думала 
про Норвегію. Взагалі раджу відві-
дати країни Скандинавії. Минулої 
весни ми літали з Івано-Франків-
ська в Копенгаген. Скандинавські 
країни — це не Європа, це щось 
зовсім інше. Вони північні за клі-
матом, але південні душею. Люди, 
які проживають там, дуже теплі 
й доброзичливі. Хоча більшість 
з них декларують себе атеїстами 
(на жаль, у їхніх чудових католиць-
ких костелах на Літургії небагато 
людей), але це зовсім не відобра-
жається на їх сутності. Ми жили 
в квартирі у чоловіка, дружина 
якого давно померла. Він нас зу-
стрів, все докладно розповів і за-
лишив нам квартиру, яка нагаду-
вала музей. Вона була наповнена 
чудовою порцеляною, меблями, 
картинами. Її власник зовсім не 

Ділимось досвідом

Культура літнього відпочинку, донедавна притаманна здебіль-
шого європейцям, набирає неабиякої популярності і в Украї-
ні. Як же воно було колись: хто працював на державних по-
садах, той отримував путівку в санаторій, діти — в піонерські 
табори, але більшість місяць жаданої відпустки проводили на 
дачі, річці чи у селі в родичів. Хоч до кінця відпочинком це 
не назвеш: літній період був дорогоцінним моментом для за-
готівлі консервації на зиму. Ще й донедавна одна знайома, 
яка цілісінький рік працювала в Італії, на місяць поверталась 
додому, щоб знову допомогти дітям: обробити городи, зро-
бити ремонт, закрутити помідори. Та останніми роками вона, 
перейнявши досвід італійців, у серпневу відпустку забирає 
внуків і їде до Болгарії на море. «Бо вдома і так, як слід, не 
відпочинеш», — зауважує жінка.

Та якою б великою не була наша жага до відпустки за меж-
ами рідного міста, ціни, які пропонують туристичні агентства, 
не завжди тішать. Особливо, коли йдеться про подорож за 
кордон. Та якщо добре все продумати й організувати зазда-
легідь, можна побачити середньовічну архітектуру «старої 
Європи» й не потратити великі кошти. Своїм досвідом таких 

Як подорожувати та не витрачати багато коштів:  
поради від директора ТРК «ВЕЖА» Олени Третяк.

Подорожі додають життю 
ПРИСМАК ЩАСТЯ!
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Ми у нашій парафії свв. Кирила 
і Методія в Івано-Франківську 
(Крихівцях) мали незабутній 
тиждень літнього ораторію Дон 
Боско або ж ще можна назвати 
«Веселі канікули з Богом». Було 
дійсно весело і було з Богом, 
і було у церкві.

Темою цьогорічного ораторію стали 
такі слова: «Родина — домашня церк-
ва», бо ж протягом року особливим 
способом роздумуємо над темою ро-
дини та родинних цінностей. Протягом 
тижня щоденно брали участь понад 
100 дітей, які були поділені на чотири 
команди: «Віра», «Надія», «Любов» 
і "Софія». Кожного дня діти мали мож-
ливість брати участь у Службі Божій, 
слухати катехитичну науку про Святі 
Таїнства, працювати в групах, змага-
тися між командами, сценізувати бі-
блійні притчі та танцювати банси...

Покровителем нашого парафіяльно-
го ораторію є Святий Іван Боско або ж 
Дон Боско (1815-1888), як його знають 
у цілому світі. Це святий, який усе своє 
життя присвятив служінню Богові через 
особливе жертовне служіння молоді 
й дітям, особливо покинутим і з вулиці. 
Вже традиційно, при багатьох парафіях 
Католицької Церкви молодіжні і дитячі 
апостоляти відбуваються під покрови-
тельством саме цього святого молоді, 
тобто святого Дон Боско. 

Найбільше, що мене вразило протя-
гом цього тижня, — це радість дітей, які 
приходили на ораторій щодня, а також 
жертовність старших молодих осіб, так 
званих аніматорів (тих, які піклуються 
про дітей і про їхні душі, є керівниками 
груп), які терпеливо супроводжували 
дітей у навчаннях і змаганнях, в іграх 
та відпочинку, у молитвах та у співах... 
За цим видно постійну, часто непоміт-
ну, але дуже жертовну працю священ-
ників, семінаристів і сестер монахинь, 

які посвячуються вихованню дітей і мо-
лоді протягом року. 

Безпосередність і щирість дітей 
часто доводила до здорового сміху, 
який важко стримати. Наші діти — це 
неймовірні особистості.

Вдячність батьків — це також осо-
бливий момент, що надихає на подви-
ги і на нові творчі ініціативи. Це не го-
ловне, звичайно, але коли батьки при-
ходять і діляться своїми враженнями 
про успіхи їхніх, або ж краще сказати 
«наших» дітей, то це дійсно вражає 
і змушує задуматися. Скільки батьків 
і матерів дійсно займаються своїми 
дітьми, турбуються про виховання, як 
інтелектуальне, так і духовне, та з ве-
ликою вдячністю і повагою відносяться 
до Церкви, яка організовує такі заходи! 

А скільки батьків не вважає за по-
трібне посприяти, спонукати чи заохо-
тити своїх дітей брати участь у таких 
тижнях «веселих канікул», а заспоко-
юють власну совість різноманітними 
ґаджетами, планшетами і велосипе-
дами (в літній період)... Це правда, що 
приходить час, коли вже пізно наріка-
ти на своїх дітей, на неспроможність 
ними керувати чи на інші моменти, бо 
час, коли можна було інвестувати в ді-
тей, на жаль, батьки «проспали», не 
вважали за потрібне прищепити дити-
ні любов до Бога і до Церкви... Болить, 
але ж це все одно наші батьки і наші 
діти... На Господа Бога надія.

Оце ми пережили лише один інтен-
сивний тиждень, а протягом року це 
щосуботні зустрічі, недільні і святкові 
богослужіння, ігри, змагання, розва-
ги, спільні молитви, навчання, це що-
тижневі катехизації, це паломництва 
і поїздки, це можливість прийти і по-
гратися на майданчику біля храму 
і в ораторію нашого храму (підвальне 
приміщення). Діти, які виховуються 
при Церкві — це діти вільні, безпо-
середні, це діти, які стараються бути 
добрими. Це діти, які знають, що таке 
Свята Сповідь і Святе Причастя, це 
діти, які вміють шанувати тата і маму...

Так би хотілося, щоби кожен тато 
і кожна мама вийшли назустріч Церкві 

і разом працювали у справі виховання 
дітей.

Дорогі батьки, шукайте християн-
ські табори, ораторії, катехизаційні 
школи, щоб Ваші діти брали в них 
участь і з допомогою таких цінних 
заходів ставали добрими христия-
нами й доб рими громадянами нашої 
 України... 

Митрополит Андрей Шептицький 
писав до вірних єпархії у 1939 році: 
«Найважливіша справа для Церкви, 
народу й родин, щоб діти були до-
бре виховані... Щоб той обов’язок 
виховання дітей як слід виконувати, 
пам’ятайте на мою так часто по-
вторювану раду: спільно молитися 
рано й увечір вголос... При вас і мала 
дитина, яка ще нічого не розуміє, 
привикне до молитви, вслухаючись 
в слова Отченашу і Символу віри. 
А кожне слово важливе, кожне слово 
є дверми до неба... Тому кожне слово 
нехай буде проказане голосно, вираз-
но, з острахом Божим».

о. Йосафат БОЙКО, ВС.

З 17 по 21 червня 2019 року 
з благословення настоятеля Ар-
хікатедрального і Митрополичо-
го собору Воскресіння Христо-
вого м. Івано-Франківська митр. 
прот. Юрія Новицького в катехи-
тичному центрі проходили «Ве-
селі канікули з Богом». 

Впродовж п'яти днів діти однією 
дружною родиною з молитвою і Богом 
в серці раділи літу, граючись, пізнавали 

Божу любов. Розважали над темою та-
бору «Святі — друзі Бога». Повчальну 
і водночас розважальну програму підго-
тували для дітей керівник парафіяльної 
спільноти «Добре серце» Ірина Фреї-
шин, місіонери Марія Іванус, Вікторія 
Стрекалова та аніматори Лілія Глушко, 
Лілія та Юля Озьмінські. Духовний су-
провід здійснював о. Микола Фреїшин. 

Діти мали справжнє свято спілку-
вання, веселощів і духовного зростан-
ня. Кожного ранку з молитвою освою-

вали нову сторінку веселого христи-
янського життя. Захоплюючі катехи-
заційні науки по-новому відкривали 
для дітей Бога та людину, яку Господь 
створив на свою подобу. 

Впродовж тижня діти брали участь 
у пізнавальних конференціях, кате-
хизаційних науках, виконували цікаві 
творчі завдання, вивчали Біблію, нові 
пісні, танцювали банси, брали участь 
в іграх, різних квестах, майстер-кла-
сах. Вони до всього підходили творчо, 
радо демонстрували свої таланти!

Особливо уважно і відповідаль-
но ставились маленькі парафіяни до 
участі в богослужіннях: щиро моли-
лися, добросовісно сповідалися, при-
ймали Святе Причастя.

А що може бути кращим, як цікаві 
й пізнавальні розваги на свіжому пові-
трі? Діти проявляли неабияку кмітли-
вість під час таких занять у міському 
парку. Тут вони на повні груди з радіс-
тю співали гімн табору та інші пісні на 
прославу Бога і Пресвятої Богородиці. 

Незабутньою видалася екскурсія 
в Краєзнавчий музей, яка відбулась 
при активній допомозі о. Юрія При-
лепського. Тут учасники табору дізна-

лися багато нового про історію, побут, 
звичаї й традиції рідного Прикарпаття, 
його фауну і флору.

А скільки позитивних емоцій ви-
кликала у дітей мандрівка історичним 
минулим Івано-Франківська! Під час 
екскурсії діти дізналися про фортецю-
бастіон, каземати, Ратушу. В часі такої 
мандрівки вони добре засвоїли істо-
ричну мапу Івано-Франківська.

Час розваг швидко минув. На за-
вершення діти щиро зізналися, що 
«Веселі канікули з Богом» переверши-
ли всі їхні сподівання. Не приховують 
щирих емоцій і батьки дітей.

Останній день канікул був особли-
вим і незабутнім. Аніматори підго-
тували для дітей духовне свято, під 
час якого вони символічно перене-
слися у Царство Боже і зустрілися зі 
святими, про яких говорили протягом 
тижня. В кінці дня спільно молились 
подячний Молебень. Діти раділи, що 
мали можливість так незабутньо про-
вести тиждень і зі сльозами на очах 
прощалися із своїми улюбленими ані-
маторами, які за цей час відкрили їм 
справжню християнську любов.

о. Микола ФРЕЇШИН.

Дозвілля

Відпочинок з Богом під опікою св. Дон Боско

Веселі канікули

Спілкування, молитва та духовне зростання
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Кожен день мав свою тему і за-
вдання. Понеділок був цікавий тим, 
що всі 170 дітей відвідали старовинну 
дерев’яну церковцю Різдва Пресвятої 
Богородиці. Ця архітектурна перлина 
Прикарпаття (1736 р.) заслуговує на 
особливу повагу. Саме у цьому хра-
мі відбулось перше заняття. Роботи 
в групах та майстер-класи запропо-
нувала діткам катехитка Мар'яна Чер-
нецька з Івано-Франківська, яка вже 
традиційно кожного року дарує їм час-
точку свого серця. Разом із донечкою 
Мартусею вони успішно вправлялися 
із величезною дитячою армією. Се-
стринство та братство церкви забез-
печили надійний «тил» — діти вчасно 
смакували запашним чаєм і свіжень-
кими тістечками. 

Кожен день не був схожим на інші. 
Другого дня діти побували в Народ-
ному домі м. Тисмениця, де відбувся 
концерт талантів Тисмениччини. Табір 
разом з юними артистами об'єднав 
200 дітей. Один з найбільших таборів 
на Прикарпатті відвідали перші особи 
району. Районна і міська влада що-
року допомагають церкві св. Миколая 
у проведенні таборів. А поліцейські 
п. Зорина Кречко та п. Леся Долинська 
спричинили справжній фурор в церкві, 
запропонувавши діткам захоплюючу 
і пізнавальну вікторину заради безпе-
ки діток, які зараз на канікулах. 

Третього дня 150 «промінчиків ми-
лосердя» відвідали Марійський духо-
вний центр у Погоні. Отець Володи-
мир Гринишин пройшовся з дітьми 
Хресною Дорогою, де розповів про 

життя та страждання Ісуса Христа. 
Ігумен о. Никодим Гуралюк, ЧСВВ був 
вражений такою великою кількістю ді-
тей. Відпочивши у Погоні, тисмениць-
ка дітвора повернулась в рідне місто, 
де на них чекали олівці, фарби, плас-
тилін та інше творче начиння. 

Наступного дня зранку всі пішли 
в місцевий кінотеатр «Відродження» 
дивитися фільм «Поліана», після чого 
на дітей чекав сюрприз: працівники 
районної бібліотеки провели вулич-
ну акцію «Відпочивай, та читати не 
забувай!». Усі присутні взяли участь 
у конкурсі «Найкраще селфі з улюбле-
ною книгою», малювали малюнки на 
асфальті на тему «Літо — найкраща 
пора» і стали лікарями для книг у книж-
ковій лікарні. На завершення вуличної 
акції усі стали учасниками музичної ру-
ханки, яку провів методист районного 
відділу культури Роман Шкрумида. 

Опісля діти на один день стали во-
яками Української армії, бо на пере-
довій дуже потрібні не тільки снаря-
ди, але й духовна зброя — вервиця. 
Діти власними руками сплели півсотні 
справжніх вервиць. 

Останнього дня після «крейдової 
розминки» усі рушили до статуї Ма-
тері Божої, яка знаходиться на тери-
торії хутрофірми «Тисмениця». Цій 
скульптурній композиції цьогоріч ви-
повниться 20 років. Ініціатор встанов-
лення п. Марія Волосовська розповіла 
дітям історію, як виникла ідея встанов-
лення фігури Матері Божої на подвір’ї 
фабрики, яка в той час налічувала ти-
сячі працівників. 

Не довелось нудьгувати і ді-
тлахам під час «Веселих ка-
нікул з Богом» на парафії Всіх 

Святих українського народу м. Іва-
но-Франківська. Отці Василь Чорній 
та Ярослав Рохман зробили все для 
того, щоб канікули на парафії діти про-
вели з користю, де був час і для мо-
литви, і для ігор, і для цікавого пере-
гляду фільмів, і для конкурсу талантів. 

Третього дня табору до дітей завіта-
ла поліція. Ні, не тому, що щось трапи-

:
Отець Володимир Широкий, братство та 
сестринство, вівтарна дружина, катехитич-
на школа, спільнота «Матері в молитві» 
та «Апостольство доброї смерті», а також 
парафіяни храму свв. Володимира і Ольги 
вітають із 60-річчям декана Північного де-
канату м. Івано-Франківська, 

отця-пароха Івана ЯКОВЛЮКА.
Всечесний отче Іване, 
підносимо до Господа 
сердечну подяку за не-
оціненний дар Вашої 
присутності з нами. Не-
сучи людям Боже Сло-
во, Ви робите все мож-
ливе для їх духовного 
збагачення. З любов’ю 

доброго пастиря вказуєте нам дорогу до 
Бога. Щиро дякуємо Вам за все. Глибока 
віра, працьовитість, жертовність — це ті 
риси, якими наділив Вас Господь і які є ру-
шійною силою у Вашому священничому 
житті. Завдяки Вам ми маємо храм Божий — 
місце молитви й духовного зростання.
Молитовно просимо у Господа для Вас 
міцного здоров’я, духовних дарів, без-
межного Божого благословення, допомоги 
й підтримки у завершенні будівництва хра-
му Божого. Хай Матінка Божа провадить 
кожен Ваш крок і оберігає на многії і благії 
літа!

:
Отець Ярослав Дирів, парафіяни, церков-
ний комітет, братство та сестринство церк-
ви св. Параскеви с. Старуня Солотвин-
ського деканату щиро вітають з 30-річчям 
від дня народження

о. Івана ХЕРМАНЧУКА.
Дорогий отче, обсипає-
мо Вас пригорщами 
своєї шани й любові за 
Ваше добре серце, са-
мовіддану і великодуш-
ну працю в Господньо-
му винограднику.
Від щирого серця ба-
жаємо Вам міцного 

здоров’я, духовної радості, щоб обраний 
шлях священства був світлий і легкий. Хай 
Пречиста Діва буде покровом Вашого жит-
тя, охороняє та у всьому допомагає, Ваш 
Ангел-хоронитель провадить до святості, 
а Господь обдаровує щедрими ласками 
і сотворить благих та світлих многа літ!

:
Парафіяни церкви Вознесіння Господнього 
с. Гериня Болехівського деканату вітають 
з днем народження 

о. Руслана АНДРУСИШИНА.
Всечесний отче, нехай 
кожен рік життя буде 
Вашою вищою сходин-
кою досконалості. Щоб 
у своїх ділах Ви так 
само ревно прославля-
ли нашого Господа, як 
і Ваші святі покровителі 
в Небі. Нехай Господь 

дарує Вам міцне здоров’я, наснагу, опти-
мізм та невичерпну енергію у звершенні 
всіх добрих справ у житті та на дорозі свя-
щенства на довгий вік, на многії літа!

:
Члени Апостольства молитви, церковний 
хор та громада храму Вознесіння Господ-
нього с. Гериня Болехівського деканату ві-
тають із 80-річчям дяка

п. Володимира ГОШОВСЬКОГО.
Літа Ваші, наче сон, минають,
Й 80 поважних стало на поріг життя.
Здоров’я і добра ми Вам бажаєм,
Хай Божа Мати завжди  
  омофором покрива.
Хай Бог благословляє Вас, Вашу родину
І плідну працю на землі.
Щоб жили Ви у Божій ласці,
В якій Бог Вас талантом наділив!
Міцного Вам здоров’я, довголіття, 
душевної радості й тепла!

Вітаємо!Літній відпочинок

А ще цьогоріч виповнюється 150 
років свячення самої церкви св. 
Миколая, тож діти добряче попра-
цювали і на цю тему — намалюва-
ли десятки малюнків храму Божого.

Табір не був би таким цікавим, 
якби не щоденна Літургія та ціка-
ві проповіді пароха церкви о. Во-
лодимира Гринишина, о. Руслана 
Андрусяка, о. Володимира Кова-
лишина. Неймовірною була коман-
да волонтерів під керівництвом 
директора катехитичної школи 
п. Христини Жарської, які працю-
вали на «відмінно». 

У неділю, на завершення табо-
ру, всі учасники отримали пам’ятні 
медалі та вервички. Треба сказати, 
що кожного дня діти отримували 
маленькі подарунки (від блокнотів 
та ручок до намиста та браслетів, 
виготовлених власноруч). За це 
особлива вдячність районній та 
міській раді.

Насамкінець директор табору 
Богдан Нагорняк, зокрема, зазна-
чив: «Дитина в церкві зовсім інак-
ше формує свій світ. Вона має 
опертя на вірі, вміє вірити і люби-
ти. Батьки, ведіть своїх дітей до 
церкви! Щастя людини — в Бозі, 
в любові до ближнього, служінні та 
жертовності. Це врятує нашу дер-
жаву і змінить свідомість із спожи-
вацької на милосердну й люблячу. 
Маємо пам'ятати, що скоєне зло чи 
зроблене добро завжди одержують 
оцінку Того, Хто все створив».

Юлія БОЄЧКО.

Шум, гам, рух, співи, ігри, майстер-класи… В тисменицькій церкві св. Миколая з 17 по 23 червня діяв 
табір «Промінчики милосердя», який вже четвертий рік поспіль збирає малечу і молодь в обіймах 
храму. Темою цьогорічного табору було гасло: «Мій дім — моя домашня церква».

лось! Дітям розповіли про правила 
дорожнього руху та поведінки пі-
шохода. А особливо хлопцям було 
дуже цікаво посидіти за кермом по-
ліцейського автомобіля та покерму-
вати! А ще були цікаві банси, май-
стер-класи, конкурси, змагання…

Дуже важливо, щоб діти прово-
дили свій час з користю, розважа-
ючись та навчаючись, а головне — 
з Богом! 

Вл. інф.

Справді весело там, де  
«Веселі канікули з Богом»!

Промінчики милосердя 
під покровом св. Миколая
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До відома братів і сестер мирянського Чину  
св. Василія Великого! 

Запрошуємо на віднову обітів, що відбудуться 14 липня 2019 р. Б. в храмі 
Царя Христа (м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності,181) під час Святої Лі-
тургії о 12.00.

Детальна інформація за тел.: 050 433 06 85, 098 387 06 94. 
Інформаційний центр МЧСВВ.

З благословення Митрополита Во-
лодимира Війтишина до храму при-
будуть мощі св. Ап. Юди-Тадея для 
привселюдного вшанування. 

«З цієї нагоди о 18.00 год. Архієрей-
ську Божественну Літургію очолить 

Владика Іриней Білик, ЧСВВ, який 
і привезе мощі Святого Апостола. Від 
27 червня всією спільнотою молимося 
«Дев’ятницю до св. Юди-Тадея» і всіх 
запрошуємо приєднуватися!», — за-
кликав о. Йосафат Бойко, ВС.
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Загальний: щоб ті, хто вершить правосуддя, керува-
лися справедливістю та щоб несправедливість, яка 
пронизує увесь світ, не мала останнього слова.

Паломництва

Всенародне паломництво до собору св.Софії у Римі
28 серпня — 4 вересня. Паломництво українців з нагоди 50-річчя освя-

чення собору св. Софії в Римі. Три повних дні в Римі (Ватикан-Рим-св.Софія), 
а також відвідання Відня, Будапешта і один день відпочинку на Адріатичному 
морі. Максимально комфортна програма без добових переїздів! 5 ночівель 
в готелях (з них 3 ночі в Римі). 335€+200грн.

Літні паломництва до Меджуґор’я
8-13 липня: короткий відпочинок для душі й тіла (економ) Меджуґор’є 

3 дні, 2 дні море. Доступні ще кілька місць. Акція! 125€+300грн.
21 липня — 1 серпня: літній християнський відпочинок. Меджуґор’є 

3 дні, Заостроґ 7 днів. (ексклюзив) Триразове харчування, добове молитовне 
правило. Доступні ще кілька місць! 425€+200грн.

30 липня — 7 серпня: весь 30-й Младіфест: Будапешт, Меджуґор’є 5 днів, 
2 дні море. Дуже обмежена кількість місць! Акція! 165€+300 грн.

5-10 серпня / 9-14 вересня: короткий відпочинок для душі й тіла (еко-
ном) Меджуґор’є 3 дні, 2 дні море. Акція! 125€+300грн.

7-18 серпня: літній християнський відпочинок. Меджуґор’є 3 дні, Заост-
роґ 7 днів. (ексклюзив). Триразове харчування, добове молитовне правило. 
Доступні ще кілька місць! 425€+200грн.

Найдешевші пропозиції паломництв до Святої Землі
26 вересня — 2 жовтня: Стежками Нового і Старого Завітів. 7 днів. Пов-

ноцінна паломницька програма з відвіданням всіх голосних святинь Ізраїлю та 
Палестини, відпочинок на трьох морях. Виліт з Києва, спільний трансфер до 
аеропорту і назад. 640$

Також інші програми до Святої Землі в період 25/9-3/10: 6 днів (економ) 
550$, 6 днів 590 $, 8 днів 695$, 8 днів (з морем) 755$., 8 днів Ізраїль + Єгипет 
700 $. Запис в групи розпочато. Виліт з Києва. 

Виїзди з м.Івано-Франківська. 

Духовний провід: о.Михайло Добровольський:  
097-524-4260; 095-400-3135; 063-176-0825 (viber, WhatsApp).

Детальніша інформація: palomnyk.if.ua

29 червня о 19-ій год. у храмі Різдва Пресвятої Богородиці с. Бе-
резівка Тисменицького району відбудуться нічні чування на 
тему: «Ісусе, зціли моє серце!».

У програмі чувань: молитва на вервиці, сповідь, Божественна Літургія, по-
вний чин соборування (св. Таїнство для хворих), водосвяття. 

Запрошуємо всіх бажаючих.
З повагою та любов’ю — о. Богдан Рудницький.

5 липня 2019 року, в день Найсвятішого Серця Христового, у пара-
фії св. Кирила і Методія (Івано-Франківськ — Крихівці) відбудеться 
велике свято.


