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«Пророк не має пошани лише в своїй батьківщині  
та в себе вдома».  (Мт. 13, 57).

Глава УГКЦ: «Українці 
нагадують в’язня, якого 
звільнили, але він продовжує 
співати тюремний шансон»
Громадяни України повинні розуміти, що дар 
свободи — це велика цінність, і не повертати-
ся назад. Нам потрібно зростати в цій свободі 
і не торгувати нею. Таке переконання висло-
вив Отець і Глава Української Греко-Католиць-
кої Церкви Блаженніший Святослав.

Офіційно!

Глава УГКЦ: «Коли ми 
розгублені, варто  
йти до Зарваниці» 2 стор.

Лист до редакції

Який дух веде  
нас? 
 3 стор.

Людина і суспільство

«Ілюзія успіху» 
 
 5 стор.

Для вас, діти

Незвичайна  
історія 
 7 стор.

Вінець мучеництва блаженного 
Симеона Лукача 
27 червня 2019 року у с. Старуня Богородчансько-
го району відбулась перша регіональна конферен-
ція на тему: «Богословська і громадсько-культурна 
діяльність Блаженного Симеона Лукача». Рівно 
18 років тому Святий Папа Іван-Павло ІІ беатифі-
кував новомучеників УГКЦ під час свого візиту до 
Львова. Серед цих постатей — уродженець Прикар-
паття єпископ Симеон Лукач.

Апостольство, яке 
дарує надію в безнадії
На Х Міжнародний з’їзд до Погоні 
упродовж 22-23 червня приїха-
ло понад п’ять тисяч прочан, щоб 
відзначити 20-річчя відродження 
Апостольства Матері Божої — По-
кровительки доброї смерті в Укра-
їні. На сьогодні число апостолян 
налічує 37 000 по всій Україні.

Як відомо, день пам’яті святих в цер-
ковному календарі прив’язується до дня 
смерті особи в земному житті, який є вод-
ночас днем народження до життя вічного 
в небі. І цікаво, що серед великого чис-
ла святих Церква відзначає також і день 
народження до життя земного (Різдво) 
виключно лише Івана Хрестителя. Цим 
Церква навчає, що це не просто день на-
родження, а радше заплановане Богом 
святе народження того, хто однією но-
гою стоїть у Старому Завіті, а іншою — в 
Новому, проповідуючи Христа, Який має 
прийти. Іван Хреститель готує дорогу 
більшому від себе, проповідуючи «ста-
рій людині» покаяння і запроваджуючи її 
таким чином до нового буття. А що таке 
покаяння? Це грецьке слово «metanoia» 
і буквально означає «зміна розуму». Іван 
Хреститель голосить: «Покайтеся!» — 
тобто змініть спосіб думання, змініть 
спосіб вашого наставлення, змініть ваше 
серце. Поверніться знову до первинної 
невинності, до приймання всього як дару 

і давання його іншим. Ось як у короткий 
спосіб можна охарактеризувати суть пер-
шого свята — Різдва пророка, Предтечі 
і Хрестителя Господнього Івана. І що най-
важливіше, що з цим святом зароджу-
ються перші корінці християнства. 

Яка ж суть другого свята? Зважаючи на 
поширення серед вірних УГКЦ культу Ма-
тері Божої Неустанної Помочі, Синод Єпис-
копів, що відбувся у Львові (Брюховичах) 
3-12 вересня 2017 року, встановив свято 
Матері Божої Неустанної Помочі та поста-
новив його святкування в першу неділю 
липня. Як розповідається у тексті Декрету, 
11 грудня 1865 року папа Пій ІХ передав 
оригінал чудотворної ікони Матері Божої 
Неустанної Помочі Згромадженню отців ре-
демптористів. Завдяки праведному митро-
политу Андреєві Шептицькому та місійній 
праці редемптористів, яких він запросив до 
України у 1913 році, Матір Божа Неустанної 
Помочі, прославлена в однойменній іконі, 
стала відомою і в нашому народі.

Продовження на стор. 2.

7 липня 1893 р.
у с. Старуня Солотвин-
ського району Станісла-
вівської області народив-
ся Симеон Лукач — релі-
гійний діяч, педагог, під-
пільний єпископ УГКЦ. 
Проголошений блажен-
ним 27 червня 2001 року.

7 липня
Різдво св. Йоана Хрис-
тителя.
Свято Матері Божої Не-
устанної Помочі (святку-
є ться в першу неділю 
липня).
День Військ Протипові-
тряної оборони України.
День Військово-Морсь-
ких Сил України. 

8 липня 
День родини.

7 липня — потрійне свято!
Дорогі друзі, цього року в наступну неділю, яка є третьою неділею по 
Зісланні Святого Духа, за гарним збігом обставин поєдналося воднораз 
декілька церковних свят: 
Різдво пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Івана;
Свято Матері Божої Неустанної Помочі;
та перенесення свята Найсолодшого Господа Бога і Спаса нашого Ісуса 
Христа — Чоловіколюбця.

стор. 3

стор. 6
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%93%D0%9A%D0%A6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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На цьому наголосив у своїй пропо-
віді Отець і Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав під час Архиєрейської Бо-
жественної Літургії у соборі Зарва-
ницької Матері Божої з нагоди надан-
ня йому статусу малої базиліки. Тор-
жество відбулося у неділю, 30 червня 
2019 року.

«Сьогодні в Зарваниці ми пережи-
ваємо особливу мить. Для багатьох 
людей Зарваниця має вигляд немов 
берег Галилейського моря. Ми сюди 
приходимо, бо втомлені житейським 
морем. Хвилі нас заливають... Це 
море ніколи не є спокійне: як не одні 
вибори, то інші; як не один ворог, то 
інший; і як не зовнішній противник, 
то внутрішній... Тож ми шукаємо яко-
гось берега, до якого можна пристати, 
тобто прагнемо надійності в нашому 
житті. Всі обіцяють нам стабільність. 
«Стабільність» — це якесь таке чарів-
не слово, яке звучить з уст багатьох. 
Проте ми розуміємо, що стабільність, 
добробут і мир знайде лише той, хто 
пристане до того берега, на якому і за-

раз походжає між нами Христос», — 
стверджує Престоятель УГКЦ.

На його думку, Син Божий — надій-
на точка опори для будь-якої людини. 
Тож, коли ми розгублені, варто йти до 
Зарваниці, яка допоможе знайти нам 
правильну дорогу в житті.

«Для християн Діва Марія — це по-
стать справжньої вчительки, яка «ви-
ловила» усе людство і привела його до 
свого Сина. Вона дотепер вказує нам 
дорогу до свого Сина й каже: «Прийдіть 
до Нього!» Вона є учителькою справж-
ньої віри. І саме тому, щоб підкресли-
ти, яким важливим берегом для укра-
їнського народу є Зарваниця, сьогодні 
відбувається важливий акт: рішенням 

Святішого Отця Франциска цей со-
бор Зарваницької Матері Божої отри-
має ім’я на весь світ, бо стане малою 
папською базилікою. Це святе місце 
отримує визнання Вселенської Церкви. 
Папа наче нині вказує: коли хтось хоче 
врятуватися перед бурею житейського 
моря — прямуйте до Зарваниці. Ваша 
Мати чекає на вас там», — заявив Бла-
женніший Святослав.

І згодом додав: «Кожен з нас отри-
мав своє життєве покликання, свою 
дорогу, якою він крокує впродовж сво-
го життя. Адже покликання — особли-
ва життєва місія, яку доручив нам Ісус 
Христос здійснити в цьому житті. Ко-
гось Він покликав нагодувати свій на-

род хлібом, працювати на землі. Ко-
гось він покликав одягнути цей народ 
в добрий одяг або бути вчителем, щоб 
виховувати нашу молодь і показати їй 
різницю між добром і злом, тобто між 
тим, що є оманливим та істинним. Од-
нак найбільш гідне покликання, яке 
всі ми з вами отримали, — це покли-
кання бути християнином! Бо слова: 
«Іди за мною!» — означають бути 
християнином».

Після богослужіння Архиєпископ 
Клаудіо Ґуджеротті зачитав декрет 
Папи Франциска, яким засвідчив на-
дання статусу малої папської базиліки 
собору у Марійському духовному цен-
трі «Зарваниця». 

Довідка. «Мала базиліка» — титул, 
що надається храмам Папою Римським. 
В Україні до цього дня почесний статус 
носили лише три храми: базиліка Успін-
ня у Львові, базиліка Воздвиження Чес-
ного Хреста в Чернівцях і базиліка Св. 
Ап. Петра в Одесі. Це перша мала бази-
ліка в УГКЦ.

Собор Зарваницької Матері Божої — 
центральний храм архітектурно-храмо-
вого комплексу в селі Зарваниця Тере-
бовлянського району Тернопільської 
області. Розміщений на території Зарва-
ницького духовного центру. Родзинкою 
цього місця є чудотворна ікона Божої 
Матері Зарваницької, яка датується се-
рединою XVII ст. Вона відома в Україні 
та за її межами.

Департамент інформації УГКЦ.

Закінчення. Початок на стор. 1.

Відтоді на її честь було зведено 
багато храмів, у 1927 році засновано 
Братство Матері Божої Неустанної 
Помочі, видано наукові праці, публіка-
ції, зокрема відомий твір бл. Василія 
Величковського «Історія чудотворної 
ікони Матері Божої Неустанної Помо-
чі» та написано літургійні тексти.

І ще одне свято. У п’ятницю, 5 лип-
ня, в наших календарях ми бачимо, 
що УГКЦ вшановує свято Христа Чо-
ловіколюбця або Серця Христового. 
Для більшої урочистості воно пере-
носиться на неділю. Схоже, як і свя-
то Євхаристії, це свято зародилося в 
Римо-Католицькій Церкві, яке згодом 
поширилося і в Східних Церквах. Слу-
га Божий митрополит Андрей Шеп-
тицький, великий знавець і любитель 
східного обряду, не вважав, що по-
читання Божої Любові у вигляді Пре-
святого Серця Христового може бути 
незгідне з духом і практикою нашого 
обряду, тому його ревно відзначав. А 
20 грудня 1940 року Львівський Архи-
єпархіальний Собор у своїх рішеннях 
поручає священникам щороку в тре-
тю неділю по Зісланні Святого Духа 
після Святої Літургії відчитувати акт 
посвяти Христовому Серцю та посвя-
чує йому цілу Львівську Архиєпархію. 
Згодом це свято дуже поширилось і в 
інших єпархіях нашої Церкви на тере-
нах Західної України. 

Якщо підсумувати усі три свята, які 
ми відзначатимемо в неділю, 7 лип-
ня, то вони підводять нас до одного 
великого християнського висновку: 
Господь, навіть після того, як люди-
на згрішила, ніколи не залишає її. Він 
промовляє до неї через пророків, які 
готують прихід у світ Божого Сина. А 
коли прийшла повнота часу, то сам 
Бог стає людиною, щоб людську при-

роду знову піднести до образу і подо-
би Божої. З хрещенням Іваном Хрес-
тителем Ісуса в Йордані відновлюєть-
ся зранена гріхом людська природа. 
Йордан повертається назад, як ми 
співаємо, все грає, святкує — почи-
нається нова історія спасіння. Ти вже 
не сам, ти маєш Отця на небесах, ти 
маєш брата і сестру біля тебе, ти вже 
разом з іншими можеш молитися й 
казати: «Отче!» — але не тільки мій, 
а: «Отче наш! Нехай святиться Твоє 
ім’я, а не моє, нехай прийде Твоє цар-
ство, а не моє, нехай буде Твоя воля, 
а не моя. Так, я знаю, Господи, що Ти 
створив мене вільним і бажаєш, щоб я 
приймав добрі рішення. Але все-таки 
не дозволь, щоб я впав у спокусу. Я 
потребую Твоєї неустанної помочі…». 
Отже, починається нова історія, по-
чинається відновлення райського спо-
собу життя, де ми дякуємо Богові за 
все, що Він нам дав. Це і є покаяння, 
яке проповідував Іван Хреститель. 
І воно полягає саме в тому, щоб змі-
нити наше мислення, прийняти вели-
ку Божу любов і Його неустанну поміч, 
яку Він нам зсилає з небес. 

І як не згадати, що дуже часто Його 
неустанна поміч подається нам саме 
через Марію — Матір Божу, через Яку 
народився і оселився між нами Хрис-
тос. Східна традиція називає Його 
Чоловіколюбцем, а Західна говорить 
про любляче Серце Христове. Таким 
чином і одна й друга традиції намага-
ються окреслити велике милосердя 
і любов Божу до людини через Ісуса 
Христа, Який зійшов на землю, щоб 
нас знову повернути в рай. Рай після 
приходу Ісуса Христа не є якимось на-
садженим садом, але нашою надією. 
Рай стоїть перед нами і ми до нього 
запрошені.

о. Іван СТЕФУРАК,
головний редактор.

«Веселі канікули з Богом» — час для тих, хто любить вивчати Слово Боже, 
брати участь у житті Церкви, проводити час із друзями. Активний відпочинок, 
енергійні ігри, естафети, конкурси, сценки, пісні та спілкування — це все про 
учасників табору.

Приємним сюрпризом для дітей стала акція «Запобігти. Врятувати. Допомог-
ти», котру провели рятувальники. Також діти відвідали Василіянський монастир 
у с. Гошів на Ясній Горі, де аніматори провели «Веселу гру» — пошук скарбів.

Прес-служба Івано-Франківської Архієпархії.

Офіційно!

Слово редактора Вісті з парафій

8 липня — день родини

Молитва за родину

Ласкавий Господи, Ісусе Хрис-
те, Який захотів провести до-
вгі роки Свого земного життя 

в назаретській Родині! Благаю Тебе, 
поблагослови мою дорогу родину: 
батька, матір, братів, сестер, всіх 
свояків і кровних. Зішли їм ласку, 
щоб всім серцем любили Тебе, охо-
рони від нещасть, диявольських спо-
кус і всякого лиха.

Подай згоду моїй родині, бо зго-
да — це великий Твій дар. Допоможи 
її членам щиро любитися надпри-
родною Божою любов’ю, яка осоло-
джує прикрощі земного життя. Будь 
з нами в годину смерті, щоб з Твоєї 
ласки вийшли ми з цього світу та 
пішли до Неба навіки прославляти 
Тебе. Маріє, найкраща наша Мати 
і взірець для кожної родини, будь 
завжди з моєю дорогою родиною. 
Амінь.

«Веселі канікули з Богом» 
у Долині

З благословення Митрополита Володимира Війтишина і під духовним 
проводом пароха о. Зореслава-Івана Котовича протягом 18-23 червня 
при парафії Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ в м. Долина проводив 
свою роботу табір «Веселі канікули з Богом — 2019». Темою християн-
ського табору стала одна з найбільших цінностей на Землі — Родина.

Глава УГКЦ: «Коли ми розгублені, 
варто йти до Зарваниці»
Всевишній приходить до людини і кличе її. Він не чекає, поки людина сама прийде до Ньо-
го, знайде дорогу до храму. Господь сам приходить до людини, зокрема на місце її щоден-
ної праці. Тож «бути ловцями людей» — означає вказати їм дорогу до того, що є справжнім, 
надійним і вічним, тобто остаточно дати їм можливість знайти дорогу до вічного життя.

https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/540-molitva-za-rodinu.html
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Громадяни України повинні ро-
зуміти, що дар свободи — це ве-
лика цінність, і не повертатися 
назад. Нам потрібно зростати 
в цій свободі і не торгувати нею.

Таке переконання висловив Отець 
і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав.

«Може скажу парадоксальну фразу, 
але в мене таке відчуття, що україн-
ське суспільство нагадує в’язня, якого 
випустили з в’язниці. У нього якийсь 
перехідний період. Йому потрібно ін-
тегруватися в суспільство і знайти там 
своє місце. У нього чимало внутрішніх 
ран. Начебто він вже на волі, але ще 
живе в полоні стереотипів стосунків 
між людьми, сформованих в умовах 
неволі. Він на волі, але продовжує 
співати тюремний шансон», — сказав 
Блаженніший Святослав.

«Це стосується і людської душі, — 
додав він, — адже рабська система по-

неволює її. Пута рабства потрібно розі-
рвати і пройти процес визволення».

На думку Глави Церкви, українське 
суспільство під час Революції гіднос-
ті почало розривати свої пута. «Часто 
згадую слова режисерки серії корот-
ких документальних відео «Вавилон 
13», сказані на презентації: що вона 
бачила, як померла пострадянська 
Україна і народилася вільна держава. 
Це довгий і непростий процес. Але 
в мене відчуття, що часом ми почина-
ємо гнітитися свободою, що ми втоми-
лися від неї. Деякі вважають, що сво-
бода — це щось таке, що можна від-
дати взамін на добробут. Однак таке 
мислення дуже небезпечне, оскільки 
є ризик втратити і те, і те», — сказав 
Предстоятель УГКЦ.

Духовний лідер українців висловив 
переконання, що Україна таки буде 
вільною, незалежною державою. «Ми 
в «Єгипет» не повернемося. Шляху 
назад немає. Але як довго будемо йти 

вперед, залежить від нас. Хто заводив 
у владу зрадників країни, на кшталт 
Януковича і його соратників, бандитів, 
корупціонерів? Ті, хто за них голосу-
вав. Про свою відповідальність слід 
пам'ятати щоразу, коли стоїмо на поро-
зі виборів», — наголошує Глава УГКЦ.

На його переконання, свобода — це 
дар і велика сила. Як сказав Блажен-
ніший Любомир, свобода — це можли-
вість творити добро. Вільна людина 
здатна зруйнувати тиранію і будувати 

нові обставини, в яких дійсно можна 
і потрібно жити. Проте свобода — це 
і можливість помилитися. Ще свобо-
дою можна зловживати.

«Тому я хочу, щоб ми вчилися бути 
відповідальними. Дуже легко на ко-
гось показувати пальцем: це він ви-
нен. Але коли до влади приходять 
злочинці, за їхніми злочинами стоять 
і ті, хто віддав за них на виборах свій 
голос», — вважає Глава УГКЦ.

Департамент інформації УГКЦ.

Слава Ісусу Христу! Шановна 
редакціє, дозвольте сердечно 
подякувати о. Івану Стефураку 

за надзвичайно доступну, зрозумілу 
науку про третю Божу особу — Свя-
того Духа. Читаючи статтю, відчуваю 
умиротворення, душевний спокій, маю 
надію на Боже милосердя та прощен-
ня гріхів. Але найголовніше, що під-
креслив автор у публікації «Зі святом 
Зіслання Святого Духа» («Нова Зоря», 
13 червня, 2019, ч.24), — «дати вести 

себе Духом Святим, Який дарує мир 
у нашому житті, щоб ми не падали 
у розпач чи нарікання, навіть у най-
важчих хвилинах нашого життя». 

Якщо ж ми не прислухаємося до 
цієї розумної поради і далі будемо 
жити своїм егоїстичним життям, для 
власного задоволення, то, як зазнача-
ється в статті, «Дух Святий відійде, бо 
ми приймаємо іншого духа».

На моє глибоке переконання, хрис-
тияни повинні усвідомлювати, що, на 
превеликий жаль, не всі будуть спа-
сенні. Не спасуться ті, які свідомо від-
кидають Божу науку, благодать Духа 
Святого, грішать проти Третьої Божої 
Особи і не розкаюються у своїх тяжких 
смертних гріхах. За словами нашого 
Спасителя, цей гріх не прощається ні 
в земному житті, ні у вічності. «Тому 
кажу вам: усякий гріх, усяка хула про-

ститься людям; але хула на Духа не 
проститься. І коли хтось каже слово 
проти Сина Чоловічого, йому про-
ститься. Коли ж хтось скаже проти 
Святого Духа, йому не проститься 
ні в цьому світі, ні на тому» (Мт. 12, 
31-32). 

Мені відомий випадок, коли ще за 
життя одна людина свідомо відкидала 
благодать і поміч Святого Духа та на-
віть просила свою родину, щоб після 
її смерті не вчиняти їй християнсько-
го похорону, а виголошувати промови 
зі співом, музикою, в комуністичному 
дусі, хоронити без священника. Проте 
дружина померлого, глибоко віруюча 
жінка, після смерті чоловіка організу-
вала християнський похорон. Та в той 
момент, коли священник відправляв 
похоронну Службу, раптом в труну 
ударила блискавка. Причина, думаю, 
всім зрозуміла: душевна закамені-
лість, нерозкаяність цієї людини аж до 
смерті, тобто тяжкий гріх проти Свято-

го Духа. Невипадково апостол Павло 
застерігає кожного з нас: «Не обма-
нюйте себе самих: з Богом жартува-
ти не можна. Що хто сіє, те й жати-
ме» (Гал. 6, 7). 

А пригадаймо ганебну смерть єре-
тика Арія, який наважився, образно 
кажучи, роздерти ризу Христову! Він 
десятиліттями пропагував свою фаль-
шиву науку, вперто заперечуючи і від-
кидаючи Божественність Сина Божого. 
Безперечно, Арій мав час, щоб щиро 
покаятись, але не зробив цього. Про 
це докладно описано в книзі «Життя 
святих» (Львів, «Свічадо», ст. 52-56).

Шановні читачі! Біймося гріха! Бла-
гаймо Пречисту Діву Марію та Ісуса 
Христа, щоб зглянулися на нас, гріш-
них, і допомогли нам силою Своєї 
святої благодаті щасливо й безболіс-
но перейти із цього земного життя до 
вічності. 

Степан БОВТЮК.
с. Серафинці Коломийської єпархії. 

Проща до Матері Божої, прослав-
леної в Маріямпільській Чудотворній 
іконі, традиційно тривала протягом 
двох днів. Її програма передбачала як 
насичену молитовну частину, так і ду-
ховно-мистецьку.

У неділю вранці прочани радо зу-
стрічали Владику Йосафата. Парох 
храму о. Роман Дзюбак запросив Ар-
хієрея очолити богослужіння. Спільно 
з присутнім духовенством, Владика 
відслужив Божественну Літургію, під 

час якої звернувся до учасників про-
щі з повчальним словом. У своїй про-
повіді Архієрей акцентував особливу 
увагу на важливості особи Пресвятої 
Богородиці в житті кожного христия-
нина.

Владика подякував організаторам 
та усім присутнім за участь у прощі й 
молитві до Пресвятої Богородиці, яка 
прославлена в місцевій Чудотворній 
іконі.

Вл. інф.

Актуально!

Лист до редакції

З життя Церкви

У неділю, 30 червня, у с. Маріямпіль Галицького району відбулась 
щорічна проща родин до Чудотворної ікони Матері Божої. Очолив 
спільну молитву Екзарх Луцький Владика Йосафат Говера.

Глава УГКЦ: «Українці нагадують в’язня, 
якого звільнили, але він продовжує 
співати тюремний шансон»

…коли до влади 
приходять 
злочинці, за 
їхніми злочинами 
стоять і ті, хто 
віддав за них 
на виборах свій 
голос

В Маріямполі відбулася 
архієпархіальна проща родин

Який дух веде нас?

http://news.ugcc.ua/news/glava_ugkts_ukraints%D1%96_nagaduyut_vyaznya_yakogo_zv%D1%96lnili_ale_v%D1%96n_prodovzhuie_sp%D1%96vati_tyuremniy_shanson_86632.html
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— Одного дня мій тато прийшов 
з церкви, схилився і заплакав. Мама 
спитала: «Що сталось?». «Отець 
Симеон сказав, що більше в храмі 
служити не буде», — відповів. Нам 
усім стало дуже прикро.

Отець Симеон охристив наших 
двох дітей. І хоча був Радянський 
Союз, ми не боялись христити. На 
жаль, діти малими повмирали. Ми 
з чоловіком дуже тужили, а отець 
нас розраджував. Потім у 1958 році 
охристив третю дитину і сказав: 
«Це є наша дитина!». Мене це здиву-
вало. А дочка, коли виросла, то стала 
сестрою Мироносицею. Зараз вона 
в Бучацькій єпархії. Мені було дуже 
дивно, звідки Владика Симеон вже 
тоді знав, що вона буде в монастирі 
і так сказав: «Це є наша дитина!».

Коли наш парох у церкві щось роз-
повідає про Владику Симеона, мені 
здається, що в мене серце відкрива-
ється, дуже мені мило… 

Це спогади Марії Миколаївни Сіне-
джук із с. Старуня Богородчанського 
району на Івано-Франківщині про Вла-
дику підпільної УГКЦ Симеона Лукача.

27 червня 2019 року у його родин-
ному селі Старуня Богородчанського 
району відбулась перша регіональна 
конференція на тему: «Богословська 
і громадсько-культурна діяльність 
Блаженного Симеона Лукача». Рівно 
18 років тому Святий Папа Іван-Павло 
ІІ беатифікував новомучеників УГКЦ 
під час свого візиту до Львова. Серед 
цих постатей — уродженець Прикар-
паття єпископ Симеон Лукач.

Організатори конференції — Івано-
Франківське Архієпархіальне Управ-
ління УГКЦ, Академія Івана Золото-
устого, Управління національностей, 
культури та релігій Івано-Франківської 
ОДА, Університет Короля Данила.

У ній взяли участь завідувач кафе-
дри богослов'я о. Василь Гоголь, до-
цент кафедри богослов'я о. Віталій 
Козінчук, доценти кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін Олег Білоус, 
с. Андрея Маслій та Олег Савчук — 
представники Івано-Франківської Ака-
демії Івана Золотоустого. З доповідя-
ми також виступили науковці Прикар-
патського національного університету, 
Університету Короля Данила, пред-
ставники Івано-Франківської Духовної 
семінарії імені святого свщмч. Йосафа-
та УГКЦ, працівники управління осві-
ти, молоді та спорту Богородчанської 
РДА, Постуляції святих УГКЦ. Провів 
конференцію о. Віталій Козінчук.

Сьогодні, у ХХІ ст., коли Греко-Ка-
толицька Церква наново піднімається 

з колін, ми маємо унікальну можли-
вість подбати про належне вшануван-
ня українських святих.

Отець Ярослав Середюк, при-
ймаючи гостей у храмі св. Апостолів 
Петра і Павла, відслужив подячний 
Молебень і наголосив, що парафіяни 
плекають пам’ять про свого блажен-
ного, моляться до нього. У Старуні 
створений центр паломника, прово-
дяться нічні чування, екскурсії в му-
зей священномученика. Вже дві прощі 
відбулись до Старуні. Створений бла-
годійний фонд «Симеон — дітям». До 
кінця літа діятиме дитячий табір, за-
раз триває другий заїзд, у якому пере-
бувають діти зі всієї України.

Олег Савчук, кандидат філософ-
ських наук Університету Короля Да-
нила, відзначив, що був закладений 
фундамент вірності Католицькій Церк-
ві, який його послідовників, зокрема, 
Владику Симеона спонукав до вірнос-
ті УГКЦ та завершення життя вінцем 
мучеництва. 

Отець Віталій Козінчук зазначив, 
що «терпіти за Христа — ось справ-
жнє геройство і мужність». Протягом 
свого мученицького життя блаженний 
владика Симеон не видав жодну осо-
бу, з якими молився і яких навчав. Тим 
самим сьогодні спонукає новітнє духо-
венство задати собі риторичне запи-
тання: «Духовні особи, а чи готові Ви 
сьогодні життя своє віддати для Гос-
пода Бога?».

Сестра Андрея Маслій розповіла 
про блаженного Симеона Лукача як 
духівника Згромадження сестер Ми-
роносиць, який приготовляв монахинь 
до складання чернечих обітів чистоти, 
убожества і послуху через реколекції, 
що відбувалися кожного року в грудні 
місяці. Спішив блаженний до монасти-
ря і у важкі хвилини.

Руслана Григорук, вчителька хрис-
тиянської етики, на уроках у місцевій 
школі щоразу згадує про постать бла-

женного. У школі діє музейна кімната 
та капличка. Старшокласники відвіду-
вали рідних, близьких, однокамерників 
єпископа, збирали свідчення про свого 
односельчанина, читали його праці, 
були вражені моральними цінностя-
ми, які є прикладом для наслідування. 
В школі проводять позакласні заходи, 
відкриті уроки, присвячені Владиці. 

Є ще багато живих свідків, які 
пам’ятають приклад молитви блажен-
ного Симеона Лукача. Ось найцікавіші 
спогади мешканців Старуні про свого 
єпископа.

Василь Лукач: «Коли була роз-
громлена Духовна семінарія в Івано-
Франківську, то стрийко якимось чу-

дом врятувався і пішки пішов у Ста-
руню. А решту всіх священиків і Єпис-
копа Григорія Хомишина арештували. 
Стрийко народився на тому подвір’ї, 
він там же й помер». 

Наталія Грицак: «До хати двоюрід-
ного брата отця Симеона, Михайла 
Лукача, приходило дуже багато свя-
щенників. Там відправлялись Служби 
Божі. Тут вони христили дітей, він-
чали. Отець Симеон дуже багато пи-
сав. Знав вісім іноземних мов. Пере-
кладав книги і записував. До нас при-
ходили семінаристи зі Станіславова. 
Отець давав студентам ці рукописи, 
щоб вони по них вчилися. Він ніколи 
не відпускав нікого голодним. В кого 
були дуже зношені речі, то давав гро-
ші, щоб вони могли купити собі нові.

Коли нас попередили про обшук, то 
ми всі заборонені речі віднесли по ін-
ших хатах. Мій дід знайшов для о. Лу-
кача квартиру в Надвірній. Енкаведис-
ти дізнались про нього. Одного дня 
його заарештували. Тричі питали, чи 
він відрікається від Христа. Він жод-
ного разу не відрікся. Його відправи-
ли в табори Красноярського краю на 
лісоповал. Потім вдруге арештували.

Василь Лукач: «Вирок міського 
судді був таким: 10 років суворого 

режиму і 5 років позбавлення пра-
ва проживати на своїй Батьківщині. 
Тоді адвокати написали касацію і ви-
рок змінили на 5 років звичайного ре-
жиму. 69-літнього єпископа Симеона 
звинуватили у тому, що він керував 
нелегальною діяльністю уніатських 
священників на Станіславівщині, 
складав рукописи релігійного харак-
теру та розповсюджував їх серед уні-
атських священників, віруючих і мо-
нахів з метою поширення католициз-
му, чого і не заперечував на судовому 
засіданні. Судді знову здивували»….

Василь Ців’юк: «Я був з Владикою 
у тюрмі. За Польщі там була церква. 
Симеон мав лагідний голос. До нього 
горнулись, його розуміли. Але тільки 
розумні розуміли. А були такі, що я 
казав, чому Бог їх не покарає. А Вла-
дика казав: «Пане Василю, ми мусимо 
за них молитися, бо ми знаємо 10 за-
повідей. Бог терплячий». Я був напо-
ловину молодший від нього, а він все 
звертався до мене «пане Василю».

Останній раз, коли я зустрівся 
з ним у дворику, він каже: «Пане Ва-
силю, я, певне, буду вмирати. Мене 
щось обсипало. Колють мене. Потім 
його забрали в шпиталь і я вже біль-
ше його не бачив».

Наталія Грицак: «В наступному 
листі писав: «Брате, складай тро-
хи грошей, бо я скоро помру. Погано 
себе почуваю. Мені зробили укол, піс-
ля якого я тяжко захворів. Коли я по-
мру, щоб ви викупили моє тіло і похо-
ронили на цвинтарі біля сестри Ма-
рії, бо я одинокий — такий, як вона». 

У березні 1964 року через критич-
ний стан здоров’я працівники тюрми 
привезли отця Симеона до рідного 
села Старуня помирати. Поспіша-
ли так, що навіть забули юридично 
оформити цей акт. Документи, ви-
лучені в отця Лукача, вилучені під 
час арешту й суду, ще й досі не по-
вернуто.

Фотографії, які зробили під час по-
хорону, лякали радянську владу. Тата 
викликали в КДБ і взяли розписку, що 
нікому вдома не показуватимуть фо-
тографії. Поки була радянська влада, 
ми нікому не показували фотографій. 
Священичі речі, чаші, чемодан ми збе-
регли».

Анна Купчак, 1942 р. н.: «Зараз я 
проживаю на вулиці Симеона Лукача. 
Мені було 10 років, як ми з ним позна-
йомились. Він розповідав: «Щоб ти, 
дитино, ніколи не образила священ-
ника, бо він мученик, як Ісус Христос». 
Якось я помітила на плечах у нього 
рану. І запитала, звідки вона в нього. 
Він підняв полу піджака і я побачила 
хрест. Це мене дуже вразило. Влади-
ка казав, що хрест йому випекли. Він 
сказав своїм карателям: «Хрест випі-
кайте, а віри своєї я не зречуся».

Мученицька смерть Владики Си-
меона Лукача стала підтвердженням 
його великої любові до Бога, Якого 
блаженний наслідував, а в кінці довів 
Йому свою вірність жертвою власного 
життя.

Юлія БОЄЧКО.

Світочі Церкви

Вінець мучеництва 
блаженного Симеона Лукача 

Рукописи блаженного свщмч. Симеона Лукача, які зберігаються у музеї історії 
підпільної УГКЦ в с. Фитьків Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл.
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Звичайно, якщо у вас престижна 
робота з чудовою заробітною платою, 
красивий дім, ідеальна сім’я, вас на 
100 % можна вважати успішною лю-
диною. Ми наче біжимо естафету: ваш 
колега вивчив англійську — ви почи-
наєте вивчати китайську. Маєте одну 
вищу освіту — беретесь здобувати 
ще одну, адже саме вона принесе вам 
бажаний зріст у кар’єрі. Успішні люди 
вчаться постійно! Коли ви їдете в гро-
мадському транспорті додому, не мар-
нуйте час! Адже успішні люди вміють 
використовувати його з користю. Чи-
тайте у мережі «Фейсбук» останні за-
головки преси, новини, будьте завжди 
в ногу з часом. Адже успішна людина 
завжди про все знає. Вона добре орі-
єнтується у всіх питаннях! Зранку по-
чинайте свій день з читання провідної 
преси! Не втрачайте жодного часу на 
самовдосконалення, будь-які тренінги 
є завжди корисними. Живіть активно, 
в русі, в динаміці! Саме це — шлях до 
успішності! 

…Приблизно так стверджують біль-
шість статей про успішність, які я про-
читала. Однак це успіх в очах людей. 
Сьогоднішній світ навмисно створює 
цю ілюзію успіху, до якої ми ціле жит-
тя повинні прагнути. Але тоді маму, 
яка виховує п’ятеро діток, навряд чи 
можна назвати успішною. Вона, най-
певніше, не може читати свіжу пресу 
зранку чи отримати другу вищу освіту. 
Донька, яка відмовилась від кар’єри, 
адже мусить доглядати прикутих до 
ліжка батьків, навряд чи встигатиме на 
всі тренінги із самовдосконалення. Чо-
ловік, який присвятив своє життя ви-
хованню діток, бо втратив дружину, не 
вивчатиме китайську мову. Він залед-
ве справляється зі своїми обов’язками 
на роботі, адже мусить встигнути за-
брати діток зі школи. 

А чи моделі успішності є справжні-
ми? Чому хтось за нас визначає моде-
лі поведінки та критерії успішності? 

Чи, можливо, хтось навмисно ство-
рив такий марафон, в якому ми бі-
жимо наввипередки, щоб довести 
нашу успішність. Для чого? Та для 
того, щоб відвернути нашу увагу від 
справжнього, важливого. Того, що має 
насправді сенс у житті. Ми так зайня-
ті своїм самовдосконаленням, що не 
помічаємо, як життя збігає попри нас. 
Ми витрачаємо великі кошти на за-
соби, які мали б принести успіх. Але 
чи принесуть вони щастя? Інколи те, 
що робить нас дійсно щасливим, є 
безкош товним…

Чи не помічали ви, що за всіма 
критеріями сьогоднішнього світу де-
які успішні люди чомусь лікуються 
від депресії. Їхня успішність не додає 
їм щастя. Згодом вони його шукають 
в наркотиках, алкоголі… 

Стів Джобс, відомий засновник ком-
панії Apple, знаючи про свою страшну 
недугу, говорив: «Я прийшов до вер-
шини успіху в бізнесі. В очах інших 
моє життя було символом успіху. Од-
нак, крім роботи, у мене було мало 
радості в житті. Зрештою, моє багат-

ство — це не більше, ніж факт, до яко-
го я вже звик. На даний момент, лежа-
чи на лікарняному ліжку і згадуючи все 
своє життя, я розумію, що всі похвали 
і багатство, якими я так пишався, ста-
ли чимось незначним з наближенням 
неминучої смерті». 

А от Ісус Христос був успішною лю-
диною? «Безперечно», — 
скажемо ми сьогодні. Він 
був один з найуспішніших 
особистостей в історії люд-
ства. В Нього за час Його 
життя були тисячі послідов-
ників (мрія кожного політи-
ка), зцілень від хвороб та 
воскреслі з мертвих; Його 
вчення поширилось на всю 
планету і продовжує бути 
актуальним протягом тися-
чоліть, а кількість послідов-
ників збільшилась з тисяч до 
мільярдів, ім’я Ісуса Христа 

є найвідомішим сьогодні на всій пла-
неті — це успіх колосального масшта-
бу. Але коли Він жив, сучасники могли 
вважати Його успішним? Напевне, що 
ні. Ісус не належав до багатої та зна-
тної родини. Не одружився, не мав 
полів, худоби, статків, великого потом-

ства. Тобто всього того, що було озна-
кою успішності того часу. Його зрадив 
один із послідовників, безпідставно 
звинуватили і стратили, як розбійника. 
Він знав, що Його чекає. Однак вели-
ка любов до Бога та до людей — суть 
Його життя, де Він знаходив і реалізо-
вував себе.

Прагнення до успіху закладене 
практично в кожній людині. Ми хоче-
мо бути успішними в своїй професій-
ній сфері, в сім’ї, в громадській роботі, 
в особистому житті. Ми хочемо мати 
вигляд успішних людей. Але чи та до-
рога до успіху не відволікає нас від 
іншої дороги – дороги до Бога? Сьо-
годні ми настільки зайняті, що ледве 
знаходимо час, щоб у неділю відвіда-
ти Богослужіння, не вистачає часу для 
молитви. Я не говорю про фанатизм: 
«молитись і більше нічого не роби-
ти». Ні, я говорю про те, щоб знаходи-
ти хоча б 10% свого щоденного часу 
на спілкування з Богом, на розуміння 
Його, тоді багато чого, що є незрозу-
мілим у нашому житті, стане в одну 
мить зрозумілим, як білий день, при-
йде Божа допомога, благовоління та 
справжній успіх.

Віра БІЛА.

«Минулого року наша громада від-
крила двері новозбудованої церкви. 
В день відкриття ми отримали дуже 
цінний подарунок — благословення 
Папи Римського Франциска за внесок 
у будівництво храму святого Апостола 
Юди-Тадея. Відчуваю велику відпо-
відальність перед громадою мікро-
району «Каскад», адже маємо велику 
місію — продовжувати розбудовувати 
нашу церкву», — поділилася кандидат 
у народні депутати Оксана Савчук.

Щороку до храму святого Апосто-
ла Юди-Тадея приходять паломники 
з Коломийського району. Цей раз та-
кож не став винятком. До церкви заві-
тали прочанки з міста Коломиї.

«Дякую отцеві Ярославу за щиру 
молитву і службу на благо людям. 
Бажаю, щоб з кожним роком пара-
фія зростала та міцніла», — зазначив 
міський голова Івано-Франківська Рус-
лан Марцінків.

Уперше свої двері храм святого 
Апостола Юди-Тадея відчинив 3 лип-
ня 2018 року. «Пам'ятаю, коли храм 
тільки будувався, я сказав, що це має 
бути велична церква. Так і є — тут 
знаходять спокій і відраду не тільки 
мешканці «Каскаду». До храму при-
їжджають люди з усього міста», — по-
ділився отець-парох Ярослав Гринюк.

Вл. інф.

Людина і суспільство

Як досягти успіху? Що робити, щоб стати успішною людиною? Де-
сять кроків до успіху. Знайомі заголовки? Це назви тренінгів, за які, 
напевне, повністю успішні люди навчать вас, як досягти того ж. Ними 
рясніють заголовки статей у мережі «Фейсбук» чи на сторінках мод-
них глянцевих журналів. Всі нас хочуть навчити, як досягати успіху. 

«Працювати 
потрібно  
не 12 годин,  
а головою»

Вісті з парафій

Рік тому в мікрорайоні «Каскад» м. Івано-Франківська освятили но-
возбудовану церкву святого Апостола Юди-Тадея. А вже цього року 
в ній відсвяткували храмове свято. Привітати мешканців мікрора-
йону «Каскад» завітали міський голова Руслан Марцінків і кандидат 
у народні депутати до Верховної Ради України Оксана Савчук.

«ІЛЮЗІЯ УСПІХУ»

Храмове свято на парафії святого Юди-Тадея
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1999 року Апостольство доброї 
смерті (АДС) відродилось при хра-
мі отців Василіян м. Івано-Франків-
ська. Члени товариства перепрошу-
ють Страждальну Матір Божу за мечі 
болю, які Їй завдали і продовжують за-
вдавати люди своїми гріхами, молять-
ся за всіх живих і померлих. 

З 2005 року АДС видає вісник 
«Світло надії», проводить місії 
на інших парафіях, видає моли-
товники, проводить реколекції, 
нічні чування. Члени Апостоль-
ства часто відвідують хворих 
у лікарнях, будинку престарі-
лих, дітей у сиротинцях тощо. 
Вокальне тріо «Жива вода», що 
діє при Апостольстві, супрово-
джує всі Святі Літургії, прощі, 
реколекції, з’їзди. Уже 20 років 
його очолює ревнителька Дани-
їла Почтар. 

Міжнародний з’їзд розпочав-
ся в Погоні у суботу, 22 червня, 
реєстрацією учасників. Першо-
го дня святе місце провідали 
близько трьох тисяч паломників 
із Західної України, Донеччини, 
Харківщини, також були гості 
з Італії. Українці з двох наших 
храмів у Нью-Йорку надісла-
ли вітання. У програмі заходу 
були конференція, показ філь-

му «З Богородицею до Неба», концерт 
«З Ісу сом по дорозі», виставлення 
Найсвятіших Тайн, акафісти, молебні, 
вервиці, Архієрейські Літургії. Усіх про-
чан, які залишались на нічні чування, 
частували смачною вечерею.

Гостем з’їзду був Владика Луцький 
Йосафат Говера. Під час проповіді на 

Архієрейській Літургії він, зокрема, за-
значив, що в людини від народження 
до кінця життя є багато вихователів та 
вчителів. Це і батьки, і вихователі в ди-
тячих садках, і вчителі та викладачі 
в навчальних закладах, які навчають 
багатьох корисних наук. Всі вони хо-
чуть, щоб у наші серця потрапили до-
брі знання. Але є один вчитель, якого 
ніхто не любить, його мало слухають 
і часто не хочуть його чути. Його ім’я 
– «смерть». Це найправдивіший, най-
переконливіший вчитель. Каже Святе 
Письмо: «Пам’ятай про смерть, повік 
не згрішиш!». В обличчі смерті перед 
нами постає розуміння, що таке жит-
тя. Смерті не треба боятись, від неї не 
треба втікати, від неї треба вчитися. 
Смерть вчить, що найбільшим злом 
у світі є гріх. А до смерті потрібно го-
туватись усе життя. У народі кажуть: 
«Яке було життя людини, такою буде 
і її смерть». Хто втікав від гріха, боров-
ся зі спокусами, той матиме щасливу 
вічність.

Бернадета Субіру, якій об’явилася 
Богородиця, на запитання, хто такий 
грішник, відповіла: «Грішник — це 
той, хто любить гріх». Смерть всіх 
ставить в один ряд, нікого не оминає: 
ні багатих, ні бідних, ні вчених, ні не-
письменних. До неї готуватись — це 
найбільша мудрість. Смерть — кінець 

краси, здоров’я, недуги, сили, гідности. 
Смерть — вінець усього здобутку. Вона 
не стримує наших вчинків. Наші вчинки 
стають перед Богом на суд і показують, 
яким було наше життя. Лихі вчинки тяг-
нуть на дно пекла. Тому не тікаймо від 
смерті, не питаймо, скільки нам жити. 
Вартість в тому, що ми зробили упро-
довж свого життя. Домінік Савіо прожив 
15 років і став святим. Марія Горетті 
мала лише 12 років, коли померла, за-
хищаючи свою честь. Кожному Бог дає 
свій час. Маємо цінувати своє життя, 
кожен вчинок. Молитва, сповідь, при-
частя нас очищають і готують до до-
брої смерті. Жити треба так, щоб Гос-
подь сказав нам усім наприкінці життя: 
«Увійди в радість свого Господа».

Надія Айтімірова приїхала з м. Бах-
мут на Донеччині. Їхнє Апостольство 
налічує понад 200 членів. На Донбасі 
воно діє вже 15 років, п. Надія очолює 
його вже 10 рік. Найбільше жінку вра-
жає дух молитви, радість від зустрічі 
з такою великою кількістю людей віри 
та молитви. Вона побажала АДС про-
цвітання й подальшого розвитку.

А найбільше радості цей з’їзд АДС 
приніс апостолянці п. Галині з м. Ра-
дехів Львівської області. Вона виграла 
безкоштовну поїздку до Меджугор’я.

Ініціаторці відновлення АДС в Укра-
їні п. Даниїлі Почтар було вручено гра-
моту Блаженнішого Святослава Шев-
чука. В ній сказано, що Апостольство 
дарує людям надію в безнадії. Глава 
УГКЦ дякував усім членам за відвід-
ини хворих, яких навчають не боятися 
смерті, а добре підготуватись до неї 
через молитву, сповідь і часте При-
частя. Також Митрополит Володимир 
Війтишин привітав усіх апостолян і по-
дякував їм за жертовне служіння.

О. БИСТРИЦЬКА.

З поетичного блокнота

Моїй матусі

Мамо, матусю, матусенько мила,
Як краще назвати й оспівати тебе?
Щастя відвічне, прадавності сила,
Як маєм ми, діти,  

віддячить за все?

За тії безсонні, турботливі ночі,
Що дарували дитинці тепло,
За чашу любові, сяючі очі,
Які випромінюють в душу добро.

За ті працьовиті, медовії руки,
Що вміли найкраще зробити  

   для нас,
За пісні чар-звуки, мудрі науки,
Стежину до Бога і ту, що вела  

  в перший клас.

За світле, як сонце,  
незрадливе серденько,

За безустанну молитву  
родинну, святу,

Яку на світанку, зранку тихенько
В офіру возносила Богу-Отцю.

Мамо, матусенько,  
ненько рідненька,

Ясною зорею нам світиш в житті,
Бо лиш любов чиста  

  твого серденька
Може втримати світ  

  у святій чистоті.

Оксана ВЕРБОВСЬКА.

Попереду літо — час канікул 
і відпочинку. Але ще нещодавно 
на шкільному подвір’ї лунав ди-
тячий гамір, біля церкви юрми-
лися діти, які збирались щотиж-
ня на катехитичні зустрічі.

Хорошим підсумком цілорічних зу-
стрічей був гарно проведений цілий 
день у молитві, іграх та пізнавальній 
поїздці. Чудовий день розпочався зі 
спільного збору у центрі села Сенечів, 
молитви і благословення отця Степа-
на Твердохліба. Опісля була цікава 
дорога до селища Вигода, під час якої 

відбулося багато ігор та пісень під про-
водом священника. Біля Вигодського 
лісового господарства на дітей вже 
очікував «Карпатський трамвай». 

Дітки вирушили у незабутню по-
дорож. Маршрут пролягав повз зна-
мениту гору Церковище, заповідник 
Ширковець. Перша зупинка була біля 
сріблястих водоспадів. Далі «Карпат-
ський трамвай» заїжджає в Дубовий 
кут на маневри та повертається до Мі-
зунських річкових каскадів. Після не-
великої зупинки, маршрут продовжу-
ється повз джерело «Дзюркач» до 
санаторію «Джерело Прикарпаття», 

Ювілеї

Вісті з парафій

Подорож дітей Долинським регіоном

Очільниця АДС Даниїла Почтар

де колись проходили реабілітацію 
космонавти.

В пообідній час всі мали змогу 
відвідати центр спадщини Вигод-
ської вузькоколійки. Цей унікаль-
ний інтерпретаційний візит-центр 
працює в найстарішій місцевій 
споруді — колишній резиденції 
Леопольда Поппера фон Подграгі. 
Інтерактивна експозиція познайо-
мила дітей з природніми особли-
востями нашого Долинського регі-
ону та екосистемою Карпат в ціло-
му. Тут всі змогли пізнати історію 
деревообробної промисловості 
та роботи вузькоколійної залізниці 
Вигоди. В залі центру зберігаєть-
ся раритетний паровоз, розміщені 
макет Вигодської вузькоколійки, 
взірці стовбурів дерев, конструкції 
з ланцюгів живлення та багато ін-
ших цікавинок. 

Дорогою додому мандрівники 
зупинилися на пікнік, під час якого 
мали можливість знову побавити-
ся, вивчити новий танець-банс.

Щирі слова подяки за проведе-
ний день о. Степану Твердохлібу, 
катехитці п. Наталії Сливці. Дяку-
ємо також за підтримку депутату 
обласної ради Матусевичу О. Б. 
та депутату Вигодської ОТГ Пири-
ну Т. Я.

Володимир ДОВГОМИЛЯ.

На Х Міжнародний з’їзд до Погоні упродовж 22-23 червня приїха-
ло понад п’ять тисяч прочан, щоб відзначити 20-річчя відродження 
Апостольства Матері Божої — Покровительки доброї смерті в Укра-
їні. На сьогодні число апостолян налічує 37 000 по всій Україні.

Апостольство, яке дарує 
надію в безнадії
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Це сталося чудового літнього ранку. 
Мама присіла біля ліжечка синочка, 
обійняла й поцілувала його. Нагадала, 
що йому сьогодні виповнилось п’ять 
рочків, що прийдуть гості, принесуть 
подарунки. Тато привезе великий торт 
і будуть усі Іванкові друзі. У хлопчика 
заблищали очі від радості. А першим 
сюрпризом мав бути похід у магазин, 
де б Іванко сам собі вибрав іграшку.

Після сніданку хлопчик одягнувся 
і з нетерпінням чекав маму. По дорозі 
він увесь час хвилювався, бо думав, 
що поки він прийде, усі іграшки в ма-
газині розберуть. Але у відділі іграшок 
узагалі нікого не було. 

— Сину, можеш вибрати будь-яку 
іграшку, але тільки одну.

Хлопчик підійшов до полиць з ма-
шинами і побачив те, чого хотів най-
більше в світі — чорний джип з дис-
танційним керуванням. Він уже хотів 
його взяти, аж раптом помітив сріб-
лястого робота.

— Це робот-трансформер, він може 
ходити і стріляти. Його можна переро-
бити на вертоліт і машину, — сказав 
якийсь хлопчик позаду Іванка. — У на-
шому дворі тільки в мене є така іграш-
ка, а я вже перейшов до третього кла-
су, — хвалився незнайомець.

— Я ще не вирішив, що мені більше 
подобається: робот чи джип? — ска-
зав Іванко.

— Тобі ще рано такі дорогі подарун-
ки купувати. Вони — не для малечі. 
Хай тобі мама купить плюшевого вед-

медика, — глум-
ливо фиркнув 
хлопчисько.

Івасика за-
трясло від обра-
зи. Він побіг до 
мами і сказав, 
що хоче, щоб 
вона купила дві іграшки. Однак мама 
сказала, що може купити тільки одну, 
бо вони дуже дорогі. І тут Іванко зро-
бив таке, чого раніше ніколи не робив 
у магазині. Він почав тупотіти ногами, 
кричав і ревів, як ведмідь. На його ле-
мент збіглися усі продавці. Мама хо-
тіла вивести його з магазину, але він 
упав на підлогу і відмовився йти.

Хлопчисько, що спостерігав за цією 
картиною, хихикав і показував у бік 
полиць із плюшевими ведмедиками. 
Мама взяла сина на руки і хотіла ви-
нести з магазину. Іванко зрозумів, що 
залишиться без подарунка, а може й 
без свята взагалі. Тоді він розмахнув-
ся і вдарив маму…

Він замружився від страху, а коли 
розплющив очі, навколо було темно. 
Не було ні мами, ні противного хлоп-
чиська, ні магазину. Навколо — не-
проглядна темрява. Іванко заплакав. 
А коли захрип від лементу, то побачив 
удалині вогник. З темряви з’явився ді-
док з довгою білою бородою, у руках 
він ніс стародавню гасову лампу. Ді-
дусь розповів, що є доглядачем ве-
ликої порожнечі. Один раз на тисячу 
років він обходить свої володіння і ди-

виться, що сталося з її мешканцями. 
Дідусь дуже здивувався, що така мала 
дитина потрапила в порожнечу.

— Як же ти міг ударити маму?
— Я не хотів… Так вийшло. Що ж 

мені тепер робити?
— Поглянь на кульку. 
На ній, наче в телевізорі, з’явився 

будиночок. На галявині гралися два 
хлопчики. На поріг вийшла Іванкова 
мама. 

— Синочки, йдіть обідати, — покли-
кала вона.

— Мамо, мамо! — щосили закричав 
Іванко, але мама його не чула.

— Вона навіть не пам’ятає, що ти 
її син. Вона тепер мама цим дітям, — 
сказав дідусь.

— А як же я? Я буду найслухняні-
шим хлопчиком у світі! Я не буду ні-
коли її засмучувати! — плакав Іванко.

— Гаразд, допоможу тобі. Я від-
правлю тебе до мами, але вона зача-
рована, тому не пам’ятає тебе. Щоб 
зняти чари, потрібно заслужити її лю-
бов. Якщо в тебе це вийде, то мама 
повернеться до тебе, якщо ні — ти 
назавжди залишишся в порожнечі, — 
промовив дідусь.

Дідок подув на Іванка і той опинив-
ся перед своїм будинком, постукав 
у двері. Мама відчинила і дозволила 
йому пожити разом з її дітьми (адже 
мами дуже добрі, правда?).

Ох і старався бідний Іванко, щоб 
мама його полюбила знову. Він допо-
магав їй в усьому, щодня чимось раду-
вав. Одного дня вона сказала:

— Іванку, хоч ти не рідний мені син, 
але ти хороший, тому я люблю тебе, 
як рідного.

Раптом закрутився вихор і хлоп-
чик опинився в магазині. Він побачив 
противного хлопчика, що показував 
йому язика і хихикав. А мама сказала, 
що він може вибрати собі тільки одну 
з іграшок.

— Знаєш, мамо, для мене найкра-
щий подарунок — це те, що ти в мене 
є, — голосно сказав Іванко. Ти вихо-
вуєш мене п’ять років, тобі нелегко зі 
мною, тому подарунок заслужила ти. 
Давай купимо щось для тебе.

Мама обійняла Іванка і мовила:
— Я навіть не думала, що ти в мене 

такий дорослий і розумний. Я думала, 
що для тебе, як і для всіх малят, най-
важливіші — іграшки!

— Ні, мамо, — гордо сказав Іванко, 
проходячи повз зухвалого хлопчись-
ка. — Хай іграшки залишаються ма-
лятам.

Що ж стосується Іванкового дня на-
родження, то свято вийшло чудовим. 
Іванко з мамою купили подарунки 
і мамі, і татові, і невеличкі сюрпризи 
кожному гостеві. До речі, джип Іванко-
ві купили дідусь з бабусею, а хресна 
мама — великого сріблястого робота. 
А оскільки Іванко не був жадібним, то 
його іграшками гралися усі діти, адже 
разом веселіше! Правда?

Олеся ЧЕРТОВА.

:
Парафіяни, церковний комітет та хор 
храму Різдва Пресвятої Богородиці 
с. Горохолино-Ліс Богородчанського де-
канату щиро вітають із 40-річчям та днем 
Ангела

о. Івана БОЙКА.
Щиро дякуємо Вам за 
ревне служіння на на-
шій парафії.
Хай Господь Вас зцілює 
й кріпить
В щоденних клопотах, 
у несенні хреста.
Здоров’я й сил щодня 
Вам прибавляє,

Щоб Ваша праця в ім’я Господа Христа
На благо церкви плодотворною була.
Хай Матір Божа Вас охороняє
Від бід щоденних, горя й зла,
А хори славні ангелів небесних
Співають многії і благії літа!

:
Парафіяни церкви Різдва Пресвятої Бо-
городиці селища Делятин Коломийської 
єпархії вітають з днем народження та днем 
Ангела

о. Петра ГОЛІНЕЯ.
Всечесний отче, дякує-
мо Богові за дар Вашого 
життя та покликання, за 
Ваші молитви та багато-
річне служіння. Радості 
Вам, здоров’я, миру, 
спокою, мудрості, тер-
пеливості, сили, Божого 
заступництва, опіки 

Пречистої Діви Марії, усіх святих та ангелів 
на многії і благії літа!

:
Парафіяни церкви Різдва Пресвятої Богоро-
диці селища Делятин Коломийської єпархії 
вітають з днем народження та днем Ангела

о. Петра МОЙСЯКА.
Нехай ласкавий Господь 
щедро благословляє 
Вас і Вашу родину, дарує 
здоров’я, сили, дарів 
Святого Духа для по-
дальшого служіння 
у Господньому вино-
граднику. Нехай Ваш не-

бесний покровитель заступається за Вас 
і випрошує в Господа численних Божих 
ласк на довгий вік, на многії літа!

:
Парафіяни церкви св. Арх. Михаїла, гро-
мадськість сіл Майдан та Нова Гута Лисець-
кого деканату, виконавчий комітет Майдан-
ської сільської ради, депутатський корпус 
вітають із 35-річчям настоятеля храму

о. Івана ДЯЧУКА.
Всечесний отче, щиро 
вдячні Вам за мудрість, 
за відкрите серце, за по-
всякчасну духовну під-
тримку і добру пораду. 
Хай наш Господь ще 
більше кріпить Вас у вірі, 
хай горнеться до Вас мо-

лодь, а старшим Ви будете взірцем му-
дрості. Нехай Ваша щира молитва прийма-
ється Отцем Небесним і повертається до 
Вас щедрими дарами. Хай Матір Божа 
огортає Вас любов’ю і ніжністю, хай мир 
панує в серці і в домі, а Ангел-охоронець 
надійно закриває крилами від усякого 
лиха.

:
Отець Володимир, отець Руслан, 
братство і сестринство, парафіяни 
церкви св. Миколая м. Тисмениця ві-
тають з днем народження

о. Володимира КОВАЛИШИНА.
Нехай духовна нива 
Вашого життя щедро 
колоситься рясним 
врожаєм! Хай засіяні 
Вами зерна правди, 
добра і любові да-
ють плоди стократ! 
Хай Господь та Пре-
чиста Діва Марія за-

вжди оберігають Вас від негараздів і да-
рують здоров’я тілесне і міцність духо-
вну, благодать та довголіття, душевний 
спокій та всеблагих успіхів у Вашій само-
відданій і великодушній праці у Господ-
ньому винограднику.

:
Парафіяни церкви св. Івана Богослова 
м. Богородчани вітають з днем Ангела 

о. Івана МАЧКОДЕРУ.
Заносимо до Бога 
молитви, щоб дару-
вав Вам здоров’я, 
силу, мудрість і на-
далі засівати Хрис-
тову ниву добірни-
ми зернами Божого 
Слова. Хай Пресвя-
та Богородиця та 

Ваш Небесний Покровитель повсякчас 
опікуються Вами. Хай Ваше служіння 
буде нагороджене на землі любов’ю, 
добротою, людською пошаною, а на 
небі — вінцем вічної слави.

Вітаємо!

Для вас, діти!

Я поїхала за кордон в надії зна-
йти роботу і заробити. В Україні 
залишила батьків та сина. Син 

мав поступати у ВУЗ, тому кошти були 
потрібні. Маючи європейський паспорт 
та знаючи мову, бо раніше вже працю-
вала в Іспанії, почала пошуки роботи. 
На фабриках, заводах, складах зали-
шала резюме, телефонувала. Минав 
час, але ніхто мені не телефонував 
і не запрошував на роботу. Однак я не 
втрачала надії. Кожного разу заходила 
в церкву помолитись, щонеділі брала 
участь в Богослужінні, щодня моли-
лась дев’ятницю до св. Юди-Тадея, 
св. Антонія Падевського, св. Йосифа.

Якось в одному храмі мені пощас-
тило слухати с. Лідію Пайяпілі зі згро-
мадження сестер св. Йосифа де Сен-
Марк, що в с. Павшино (Закарпаття). 
Родом вона з Індії, але вже 10 років 
служить в Україні. Після її порад я із 
ще більшим запалом почала моли-
тись і вірити, що Господь мене вислу-
хає. І справді через два тижні, якраз 
на свято Зіслання Святого Духа, я за-
ключила контракт з однією фірмою по 
працевлаштуванню. 

Щиро дякую Господу Богу, Пречис-
тій Діві Марії, усім святим за вислуха-
ні молитви та зіслані ласки.

Наталія. Іспанія.

У всьому 
покладаймось 
на Бога

Вірую!

Незвичайна iсторiя
Ця історія — найстрашніша з усіх, які коли-небудь 
траплялися з Іванком. Але вона й остання. Після 
неї Іванко став дуже гарним хлопчиком.
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Духова Криниця — чудотворне 
джерело у мальовничому уро-
чищі Вишновець поміж селами 

Сілець і Єзупіль, що недалеко дав-
нього Галича. Воно є не лише окра-
сою краю, але й духовним осередком, 
з якого черпають силу багато вірян 
і паломників. Понад сім століть стру-
менить тут вода, яка тамує спрагу та 
зцілює недуги. 

До Криниці Святого Духа, яка ви-
знана відпустовим місцем Івано-Фран-
ківської Митрополії УГКЦ, постійно 
приїжджають прочани. З давніх-давен 
і з року в рік на свято Івана Христите-
ля до кринички сходилась велика кіль-
кість людей. 

Тепер давня традиція відновила-
ся. Тут звечора 6-го та вночі 7 липня 
відбуваються величні відправи, які по-
чинаються нічними чуваннями та мо-
литвами, а закінчуються зранку освя-
ченням води та святом духовної пісні. 

Тож запрошуємо усіх бажаючих 
приїхати до Духової Криниці на цьо-
горічну прощу, щоб зачерпнути святої 
води і відчути благодать Божої присут-

ності у цьому місці та зцілення у разі 
потреби.

Розпорядок Богослужінь 
6 липня 
21.00 год. — Всенічна служба. 
22.15 год. — Хресна дорога. 

7 липня 
0.00 — 01.00 год. — Молебень до Матері 

Божої. 
01.00- 02.00 год. — Матері молитви. 

Вервиця. 
02.00 -03.00 год. — Свята година. 
03.00 — 4.00 год. — Молебень до Пре-

святого Серця Ісусового. 
04.00 — 05.00 год. — Акафіст до св. Іва-

на Христителя. 
05.00 — 06.00 год. — Сповідь. 
6.00 — 07.00 год. — Ранкова служба. 
7.00 год. — 08.30 год. — Божественна 

Літургія. Мирування. 
8.30 год. — Святе Водосвяття. 
9.00 год. — Концерт духовної пісні «Ду-

хова Криниця». 
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Анонс

Прощі

13-14 липня відбудеться Загальнонаціо-
нальна проща до Марійського духовно-
го центру «Зарваниця». Цьогоріч проща 
приурочується 30-річчю виходу УГКЦ 
з підпілля та молитві за мир в Україні. 

Запрошує Духова Криниця

Молитися з десятками тисяч па-
ломників прибуде і Блаженніший 
Святослав, Глава і Отець УГКЦ. Тра-
диційно відбудеться багатотисячний 
похід зі свічками від парафіяльної 
церкви до чудотворного місця, де 
єпископи, священники та вірні моли-
тимуться Молебень до Богородиці 
та проситимуть у Матері Божої за-
ступництва й миру для українського 
народу.

Програма прощі:
Субота, 13 липня
16.00 — Зустріч молоді з Блаженні-

шим Патріархом Святославом (кап-
лиця біля парафіяльної церкви).

18.30 — Вечірня (каплиця біля парафі-
яльної церкви).

19.30 — Архиєрейська Божественна 
Літургія (каплиця біля парафіяльної 
церкви).

22.00 — Похід зі свічками до чудотвор-
ного місця.

22.30 — Молебень до Пресвятої Бого-
родиці (площа біля собору).

00.00 — Панахида за загиблими воїна-
ми в АТО.

00.30 — Освячення води. Хресна дорога.
00.30 — Духовно-мистецька програма 

(співоче поле).
00.30 — Нічні чування (собор, підзем-

на церква, парафіяльна церква, 
надбрамна церква та церква Пре-
святої Євхаристії).

Неділя, 14 липня
07.00 — Утреня (собор).
08.30 — Похід владик і священників 

від собору до подіуму на чудотвор-
ному місці. Привітання владик.

09.00 — Архиєрейська Божественна 
Літургія, освячення води та релігій-
ної атрибутики.

11.30 — Божественна Літургія (капли-
ця біля парафіяльної церкви).

12.00 — Божественна Літургія (собор).
14.00 — Божественна Літургія (собор).




