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Для кого і для чого 
прийшов Христос?
Нині весь світ святкує Різдво, 
але часто, на жаль, забуваючи 
одну просту річ, що це Різдво 
Ісу са — єдиного Спасителя сві-
ту. Надзвичайно важливо в ці 
дні, коли ми славимо Христа на-
шими молитвами й колядками, 
заглянути до Святого Писання 
і вникнути у місію Ісуса Христа, 
щоб не сталось так, що святку-
ємо, а самі не знаємо, що свят-
куємо?!

Блаженніший 
Святослав в Івано-
Франківську
14 січня Отець і Глава Української 
Греко-Католицької Церкви Бла-
женніший Святослав Шевчук з на-
годи завершення Х Міжнародного 
фестивалю «Коляда на Майзлях» 
відвідав парафію Царя Христа, 
що в Івано-Франківську. 

19 січня
Богоявлення Господнє.

20 січня
Собор святого Івана Христителя.

22 січня 1918 р.
Центральна Рада своїм Четвертим 
Універсалом проголосила Україн-
ську Народну Республіку самостій-
ною, незалежною, вільною держа-
вою українського народу.

22 січня 1919 р. 
відбулося об’єднання УНР і Захід-
ноукраїнської Народної Республіки 
(ЗУНР).

22 січня 1978 р.
у Римі упокоївся в Бозі Єпископ 
Української Греко-Католицької 
Церкви, Патріарший Архимандрит, 
Ректор Української Папської Малої 
Семінарії в Римі та перший україн-
ський салезіянин Кир Степан Чміль. 
Похований у крипті Прокатедраль-
ного Собору Святої Софії в Римі.

Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня
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Вісті з Коломийської Єпархії

«Жива»  
шопка-вертеп стор. 3

Наші інтерв’ю

Священича родина  
в часі Різдвяних свят стор. 5

Наші традиції

Балачки за святковим  
столом стор. 6

Актуально!

Різдво у Погоні 
  стор. 7

Цей тиждень в подіях
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«Написано: чоловік житиме не самим хлібом,  
а кожним словом, що виходить з уст Божих»  (Мт. 4, 4).

Передвиборча 
«шпаргалка» 

від Христа 
для кандидата 
в президенти

Цьогорічні різдвяні святку-
вання переплелися з ак-
тивними політичними 

гонками. Як відомо, вже сам но-
вий рік розпочався з того, що за-
мість традиційного новорічного 
привітання чинного президента 
України на одному з провідних 
національних телеканалів до 
наших домівок дещо непроха-
но завітав один із кандидатів на 
пост глави держави. Така витів-
ка у когось викликала обурення, 
а хтось її виправдав з посміш-
кою, мовляв, гумористу таке 
прощається… А ще хтось пе-
реконаний, що саме цей канди-
дат — це насправді нове облич-
чя, яке завтра зможе привести 
українців до «землі обітованої». 

Згідно з даними, на 13 січня 
ЦВК офіційно зареєструвала вже 
5 кандидатів, але, окрім них, рані-
ше про свої президентські амбіції 
заявив ще 21 кандидат. І що ціка-
во, кожен з них в цих передвибор-
чих баталіях винайшов якісь свої 
технології, завдяки яким завзято 
пропонує себе як Мойсея для 
українського народу. Виходить 
цікавий парадокс, адже Мойсей, 
який був справж нім обранцем 
Божим, зі своєї скромності від-
мовлявся від місії, посилаючись 
на свій стан: «Не проречистий я 
ні здавна, ні з того часу, як ти 
став говорити до раба твого; 
таж тяжкомовний я і тугоязи-
кий» (Вих. 4, 10). 

Україна вже котрий рік по-
спіль знаходиться в схожій ситу-
ації, як і свого часу ізраїльський 
народ в єгипетській неволі. З од-
ного боку, це не може не тішити, 
що в умовах гібридної війни на 
Сході України знаходиться так 
багато ентузіастів, щоб у такий 
нелегкий час стати проводирем 
для свого пригнобленого народу. 

Закінчення на стор. 3.

Слово редактора

І подай усім, що доторкаються до неї і причащаються, і помазуються нею, освячення, здоров’я, очи-
щення і благословення.
І спаси, Господи, Богом бережений народ наш і охорони його під покровом Твоїм у мирі; даруй йому 
усе прошене на спасіння і життя вічне, щоб і стихіями, і людьми, і ангелами, видимими і невидимими, 
славилося Твоє пресвяте ім’я, з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.

Зі святом Господнього Богоявлення!

стор. 4

http://ugcc.if.ua/novyny/4353-blazhennishyi-sviatoslav-prybuv-do-ivano-frankivska.html
https://www.facebook.com/oleg.tsunovskyy/posts/773548642829222?__xts__%5B0%5D=68.ARDrHw253YhU5whrrsnhgtr69KBPwlhQ1PUQhBorZyp1KPLdsBmVdnZheITz_Hg5r3KR-766fxBBmuQp4DBuE9lVZR4M0ulnZHZcrJWy04SDUawVR0B7EvTvQTrwtc44yb9D5Aqv_DebIYt5m6Y3fTXRD-ni0K5rOkWPA8ONw4AibOPBk8PFMsKJspkuy5uOAlmype6QBdqIL0ogCqNvPsu-FaDFa8YLh9VkhC9WVIbawrVoNMssvZWUHdtg3b4q4sZcc1_VF5-vFFc2IwExGJYW2aavCPaWfUJ1&__tn__=-R
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Під час науки, пропові-
ді та розважань на Хресній 
дорозі в Крилосі (а вона 
була присвячену Різдву Гос-
пода Ісуса Христа) отець 
Григорій-Мар’ян Джала ра-
зом з іншими священиками 
розважали над цією велич-
ною подією — народження 
Бога. Отець Григорій про-
стими, доступними сло-
вами, наводячи приклади 
з життя, доносив до прочан 
суть свята Різдва, яке по-
лягає не в наїдках, не в гуч-
них забавах, а в народженні 

Бога, Який зійшов з неба на 
землю, перевтілився в лю-
дину, щоб прожити з нами 
земне життя, оселитися 
в наших душах, серцях, 
визволити їх з пекельного 
вогню, показати шлях до 
Царства Небесного. «Бог 
бо так полюбив світ, що 
Сина Свого єдинородного 
дав, щоб кожен, хто вірує 
в нього, не загинув, а жив 
життям вічним» (Ів. 3, 16).

Отець Григорій під час 
науки наголосив також на 
значенні сповіді, зазначив-

ши, що не потрібно соромитися йти до 
сповіді, причому сповідатися якомога 
частіше, щоб Господь прийшов у чис-
те серце й душу, оскільки в брудній, 
захаращеній, засміченій душі для Ньо-
го немає місця, така душа не готова 
прийняти Господа.

Тому, коли не знаємо як жити, як 
виховувати дітей, як долати труднощі 
та матеріальні негаразди, берімо при-
клад з Пресвятої Родини — з Йосифа 
Обручника та Пречистої Діви Марії, 
адже вони є взірцем для наслідування. 

Пам’ятаймо, що ми не самі, Гос-
подь, як люблячий Батько, а Діва Ма-
рія, як любляча Мати, завжди готові 
прийти на допомогу, нам залишається 
тільки відкрити своє серце для Ново-
народженого Дитятка Ісуса з Вифлеє-
му, Яке прийшло на цей світ з Божим 
миром. Нехай цей Божий мир, ця не-
бесна Божа благодать зійде на наші 
родини, оселиться в наших серцях та 
душах. 

Спільнота «Матері в молитві»  
церкви свв. Володимира і Ольги.

м. Івано-Франківськ.

«У цей день, коли ми сьогодні ра-
зом стоїмо перед Божим обличчям, 
восьмого дня після Різдва Христового, 
наша Церква пригадує одну важливу 
події зі життя нашого Новонароджено-
го Спасителя. Відповідно до староза-
вітного закону, на восьмий день після 
народження, Господь наш Ісус Христос 
був обрізаний та отримав своє ім’я — 
Ісус. Це ім’я, яке сповістив ангел Гос-
подній у сні Йосифові; ім’я, яке озна-
чає Спаситель; ім’я, яке згідно слова 
Божественного Євангелія є єдиним, 
у якому людина може отримати спа-
сіння, тобто отримати свою злуку з Бо-
гом; те ім’я, яке єднає людину з Віч ним 
Божим життям», — такими словами 
звернувся Предстоятель Церкви до ві-
рних на початку своєї проповіді.

«Згідно зі старовинною традицією 
Київської церкви, та Божественна пре-
мудрість, яку ми сьогодні споглядаємо 
в особі Василія Великого, воплотила-
ся через хрещення святого Володи-
мира в тіло і кров в історію Київської 
Церкви. Наша Київська Церква, спад-
коємцями якої ми є, є софійною церк-
вою, яка в собі носить ту особливу 
Божу мудрість, і коляда — традиція 
прославляти нашими народними зви-
чаями народженого Христа є виявом 

нашої Софії Київської», — зауважив 
Предстоятель.

«Тому не дивно, що саме ця мо-
наша василіянська обитель стала 
престолом, осердям фестивалю 
української коляди, яка вийшла на 
міжнародний рівень, бо саме україн-
ське монашество зберігало мудрість 
Київської церкви, було осердям книж-
ної науки, культури, мистецтва, тому 
куди могла привести Божа мудрість 
Київського християнства наших ко-
лядників з України і цілого світу? — До 
монашої обителі, яка є переповнена 
нашою Софією Київською», — підсу-
мував проповідник.

«Сьогодні ми просимо, щоби та 
українська коляда об’єднала всіх: не-
залежно від конфесій, незалежно від 
етнічного чи національного походжен-
ня, стала небесним світлом Святого 
Духа, яка поможе нам прославити му-
дрість Київської Церкви», — закликав 
Глава УГКЦ присутніх гостей та учас-
ників гала-концерту.

Завершилося богослужіння спіль-
ною молитвою за мир та спокій в Бать-
ківщині нашій Україні «Боже Великий, 
Єдиний».

Прес-служба  
Івано-Франківської Архієпархії.

Переможцем у номінації «Рестав-
рація сакральних об’єктів» став на-
стоятель Архікатедрального і Митро-
поличого собору Воскресіння Христо-
вого УГКЦ м. Івано-Франківська митр. 
прот. Юрій Новіцький за 20 відрестав-
рованих експонатів.

Нагороду  у номінації «Образот-
ворче та народне сакральне мис-
тецтво» отримав творчий колектив 
у складі Романа Кондратіва, Олек-
сандра Охапкіна, Володимира 
Сірка, Миколи Симчича, Валерія 
Малиновського за ексклюзивний 

вишитий іконостас в різьбленому об-
рамленні народного гуцульського 
стилю у соборі Погінської Богородиці 
с. Погоня Тисменицького району.

У номінації «Новостворені сакраль-
ні об’єкти» переміг  авторський колек-
тив архітекторів Ореста Коса, Світ-
лани Кос, Сергія Кушнірюка, Олега 
Абрамкіна за спорудження храму Пре-
ображення Господнього УГКЦ в м. Іва-
но-Франківську.

Зазначимо, що премія імені Патрі-
арха Володимира Романюка та Ми-
трополита Андрея Шептицького в га-
лузі духовної літератури, мистецтва та 
архітектури — це найвища відзнака на 
Прикарпатті, яку щорічно присуджу-
ють обласна державна адміністрація 
та обласна рада.

Прес-служба Івано-Франківської 
Архієпархії.

Вісті Архієпархії

Блаженніший Святослав 
в Івано-Франківську

14 січня Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Бла-
женніший Святослав Шевчук відвідав парафію Царя Христа, що 
в Івано-Франківську. З нагоди завершення Х Міжнародного фести-
валю «Коляда на Майзлях» участь у Святій Літургії також взяли Ар-
хієпископ і Митрополит Івано-Франківський Володимир Вій тишин, 
отці-василіяни, запрошені священнослужителі, парафіяни святині 
та гості фестивалю.

Відзнаки

Вісті з парафій

Настоятель Архікатедрального собору 
серед кращих митців Прикарпаття

Різдвяні нічні чування У Крилосі
Вже традиційно, з 12 на 13 число кожного місяця спільнота «Матері в молитві» церкви св. Володимира 
і Ольги м. Івано-Франківська поспішає до Крилоса, до своєї духовної Матері — Пречистої Діви Марії. 
Адже Вона завжди чекає на нас, своїх дітей. Як добра і любляча матір не втомлюється приходити на 
допомогу, вислуховувати наші прохання, втамовувати біль, розпач, страждання. Хоча сама за земного 
життя натерпілася чимало. Народжуючи сина, змушена була тікати з Назарету до Вифлеєму, жила в по-
стійних переслідуваннях, часто не маючи де прихилити голову. Проте Богородиця не звертала увагу на 
побутові умови, Вона раділа Новонародженому Сину, як і кожна мати своєму немовляті.

Нещодавно в м. Івано-Франківську прикарпатським митцям вру-
чили обласну премію імені Патріарха Володимира Романюка та 
Митрополита Андрея Шептицького. Нагороди переможцям  за ва-
гомий внесок у розвиток літературного, образотворчого, народ-
ного мистецтва, архітектури і дизайну вручили заступник голови 
облдержадміністрації Віталій Федорів і начальник управління 
культури, національностей та релігій ОДА Володимир Федорак.
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Закінчення. Початок на стор. 1.

Проте легкість обіцянок і цілий ряд 
суспільних панацей від потенційних 
кандидатів неабияк лякає. А ще біль-
ше лякають технології, завдяки яким 
намагаються вести (не)чесні передви-
борчі агітаційні перегони. Їх годі й пе-
релічити… Але саме цими останніми 
днями нас найбільше бомбардують 
псевдосоціологічними дослідженнями 
громадської думки щодо проходимості 
того чи іншого кандидата. За останній 
час утворився цілий ринок сумнівних 
соціологічних служб, які реальні опи-
тування провідних аналітичних цен-
трів України топлять у хвилях брехні…

Як відомо, в Україні працює не біль-
ше десяти авторитетних центрів, спро-
можних провести якісне та достовірне 
всеукраїнське опитування. Коли прав-
диві результати політиків не влашто-
вують, вони через спеціальні псевдо-
соціологічні служби оприлюднюють 
вигідні для себе рейтинги. І тут чудово 
спрацьовує принцип, згідно з яким ви-
борець не хоче голосувати за того, хто 
має мало шансів пройти. Тому потріб-
но створювати ілюзію. І тут на підхваті 
фальшиві соціологи. Їхню брехню ма-
сово тиражують ЗМІ, частково, мабуть, 
через непрофесійність, частково, не 
виключено, що і за гроші. Далі у журна-
лістській сфері ми використовуємо тер-
мін «джинса» на позначення матеріалів 
з ознаками політичного замовлення… 
А згодом піде в бій ще важча пропаган-
дистська артилерія… І як бути в цьому 
всьому пересічному громадянину, не 
заплутатися у вирі такого інформацій-
ного передвиборчого павутиння? Як 
віднайти для себе гідного обранця?...

Звичайно, що згідно з соціальною 
доктриною Церкви, ця установа не має 
жодного права агітувати за якогось 
конкретного кандидата. Проте Церква 
має повне право чи навіть обов’язок 
говорити, якими якостями мав би во-
лодіти кандидат на пост президента 
країни. Однозначно, повторюся, не 
називаючи, хто саме серед існуючих 
кандидатів ними володіє. Крім того, 
Церква через заклик до молитви за 
чесні вибори стимулює громадян Укра-
їни молитися також до Святого Духа за 
ласку просвітлення власного розуму 

та віднайдення того, хто ж насправді 
по-щирому бажає через своє служін-
ня добра українському народові, а не 
власного збагачення, влади та слави…

Готуючись до Йорданських свят, хо-
тів би підказати як собі, так і кожному 
українцю, але найбільше — кандида-
там у президенти, що саме в цьому 
святі криється ціла передвиборча про-
грама, яка гарантує перемогу не лише 
на виборах для якогось кандидата, 
але виграш та визволення для всього 
нашого суспільства. Можливо, хтось 
ще встигне її підхопити. Христос нею 
ділиться без таємниць, щиро і безко-
штовно!

Як відомо, Ісус після хрещення 
в Йордані, перед тим, як вийти на при-
вселюдну проповідь і сповнення свого 
післанництва для відкуплення люд-
ського роду, постить. Дух Святий веде 
Його в пустиню, де Він перебуває у по-
сті сорок днів і сорок ночей. Христос 
не обіцяє після хрещення в Йордані 
своїм «виборцям» чарівні переміни 
в суспільстві, але сам подає приклад 
у боротьбі зі злом. 

У пустині приступає до Ісуса диявол 
і каже: «Ти постив, ти зголоднів. Ди-
вися, тут знаходиться багато каміння. 
Ти маєш силу, ти маєш владу, Ти Син 
Божий, зроби, щоб те каміння стало 
хлібом, і будеш мати його вдосталь». 
Однак Ісус Христос відповідає: «Геть 
від мене, сатано! Не лише самим 

хлібом живе людина». Ісус Христос 
не зробив чуда перетворення чи по-
множення хліба для себе за намовою 
сатани, навіть тоді, коли був дуже го-
лодний. Але згодом Він зробить чудо 
помноження хлібів для інших. Він мав 
тільки п’ять хлібців, так мало, а перед 
ним було п’ять тисяч народу, крім жі-
нок і дітей. Господь бере тих п’ять хлі-
бів і ділиться ними з усіма. Це показує 
новий, райський спосіб життя: ділення, 
давання. Людина, зростаючи, не тіль-
ки приймає, але й покликана давати, 
робити чудо для інших, ділити свій 
власний хліб. Нова людина ділиться 
хлібом з іншими. Отож, перше перед-

виборче завдання – це навчатися від 
Христа бути тим, хто радий більше 
давати, аніж брати. Сказати собі, що 
заради добра інших я готовий на цих 
п’ять років навіть дещо збідніти, щоб 
згодом розбагатіти разом з усією моєю 
країною. І так твориться відблиск Цар-
ства Божого вже тут, на землі. Для цьо-
го потрібне взаємне ділення і давання.

Диявол виводить Ісуса на високу 
гору і каже: «Бачиш царства світу, по-
клонися мені і я все дам Тобі. Будеш 
мати владу, панувати над світом, во-
лодіти над іншими». Ісус відповідає: 
«Сатано, забирайся! Геть від мене! 
Я не прийшов, щоб панувати, але 
прийшов, щоб служити і віддати жит-
тя». Отже, також тут бачимо новий, 
райський спосіб життя — переміну 

людини зі старої на нову, яка не па-
нує над іншими, але служить для ін-
ших. Сам Ісус Христос сказав: «Я між 
вами, як той, що служить. Я прийшов, 
щоб послужити». Ісус вмиває учням 
ноги і каже: «Ви знаєте, що я вам вчи-
нив? Ви мене звете Господь і Учитель, 
і правильно мовите, бо так є. Але коли 
умив вам ноги я, Господь і Учитель, то 
і ви повинні те саме робити. Я дав вам 
приклад, і щасливі будете, коли так чи-
нитимете». Отже, друге передвиборче 
завдання – навчитися прийняти владу 
від народу, щоб могти по-справжньому 
послужити йому!

Однак, диявол ще не задоволений. 
Бере Ісуса на височезну вежу і каже: 
«Кинься вниз, додолу, і ангели Тебе 
підхоплять та будуть Тебе велично 
зносити вниз. Там внизу люди, бача-
чи це, будуть Тобі плескати, Ти будеш 
героєм, ти станеш дуже популярним. 
Уся слава для тебе». Ісус відповідає: 
«Геть, сатано! Не будеш спокушати 
Господа, Бога твого. Не будеш шукати 
своєї слави, не будеш старатися бути 
великою зіркою, але ти будеш чуйний, 
будеш слухати Отця, ти будеш відчу-
вати потреби іншої людини. Ти не мо-
жеш бачити тільки себе і свою славу, 
але повинен дивитися найперше на 
потреби інших».

Як бачимо, ця передвиборча про-
грама дуже коротка, складається вона 
лише з трьох пунктів. Відмовитися від 
власного надмірного збагачення, щоб 
вміти ділитися з іншими. Не прагнути 
влади, щоб володіти над іншими, але 
щоб послужити ближньому. І не шука-
ти власної слави, а за все бути вдяч-
ним Богові та ближнім. 

Сьогодні кожен українець запроше-
ний перевірити себе на предмет того, 
чи здатен він керуватися саме такою 
програмою і вимагати такої ж плат-
форми від тих, кому він готовий відда-
ти свій голос як перед виборами, так 
і ще більше після них. Тому молімося 
насамперед, щоб серед тих, хто бало-
туватиметься на пост глави держави, 
знайшовся саме такий кандидат і щоб 
Дух Святий допоміг нам розпізнати 
його серед гамору передвиборчих ба-
талій.

о. Іван СТЕФУРАК,
головний редактор.

Цьогорічні урочистості розпочалися 
Святою Літургією, освяченням фігурки 
дитятка Ісус та «покладення» її в ясла. 
Унікальність цієї Різдвяної шопки поля-
гає в тому, що фігури в ній рухаються та 
виглядають як живі. До парафіяльної 
шопки додано національного колориту. 
Недарма пастушки одягнуті в гуцуль-
ські строї, одяг мудреців виблискує 
синьо-жовтими та червоно-чорними 
барвами, навіть монах-францисканець 
тримає в руках синю і жовту пташку.

Особлива подяка жертводавцям, 
без чиєї допомоги не було б у селі 
такої Різдвяної містерії, які долучили-
ся роботою, будівельними та іншими 
матеріалами, костюмами, грошовими 
коштами та навіть порадами.

Прославити народженого Спасите-
ля та отримати моральне задоволен-
ня від побаченого до шопки приходить 
велика кількість людей, але перш за 
все в захопленні завжди перебувають 
діти. Для них біля шопки Різдво стає 

простим і зрозумілим: ось Марія коли-
ше Ісусика, Йосиф світить їм ліхтари-
ком, мудреці кланяються та підносять 
дари, пастухи з вівцями.

Слово редактора

Передвиборча «шпаргалка» від Христа 
для кандидата в президенти

Вісті з Коломийської Єпархії

«Жива» шопка-вертеп
Вже другий рік поспіль в селі Назавизів Надвірнянського прото-
пресвітеріату Коломийської єпархії УГКЦ духовенством та чисель-
ною кількістю вірних встановлена в центрі села парафіяльна шоп-
ка-вертеп, яку в народі вже встигли назвати «живою».

Найпершу ком-
позицію різдвяної 
стайні — її у нас 
звуть шопкою (за 
польською традиці-
єю) або вертепом — 
у 1223 році встано-
вив, із благословен-
ня папи Гонорія ІІІ, 
святий Франциск 
Ассізький у містечку 
Греччо в Італії. Таким 
чином італійський 
монах хотів підкрес-
лити, що головне 
у Різдві — не гамірне 

світське свято, а духовна подія, тоб-
то народження  Ісуса Христа у бід-
ності та простоті звичайного хліву.

Вл. інф.
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Христос Рождається! Дорогі наші 
друзі — християни, ті, які віри-
те в Христа і Його любите, Його 

славите і Йому, як Богові, поклоня-
єтеся! Знову зустрічаємося з Вами 
у цьому святковому часі — святку-
ванні Різдва Христового, Нового Року 
та Богоявління у таїнстві Хрещення 
Господнього. У цьому часі також наша 
Церква має гарну практику: піснями-
колядками прославляти Новонаро-
дженого Ісуса, ходячи від хати до хати, 
а також здійснювати душпастирські 
відвідини з окропленням йорданською 
водою домівок наших вірних, моля-
чись з ними, благословляючи їх та на-
гадуючи їм про християнські обов’язки 
любові Бога і ближнього. 

Але всі ці святкування об’єднує одна 
унікальна і неповторна подія з двоти-
сячорічної історії — Воплочення в часі 
відвічного Бога, та подія, про яку чи-
таємо в Євангелії від Івана: «Спокон-
віку було Слово, і з Богом було Сло-
во, і Слово було — Бог. 3 Богом було 
воно споконвіку. Ним повстало все, 
і ніщо, що повстало, не повстало без 
нього. У ньому було життя, і життя 
було світло людей. І світло світить 
у темряві, і не пойняла його темря-
ва. Був чоловік, посланий Богом, ім’я 
йому — Йоан. Прийшов він свідком — 
свідчити світло, щоб усі з-за нього 
увірували. Не був він світло — був 
лише, щоб свідчити світло. Справ-
жнє то було світло — те, що про-
світлює кожну людину. Воно прийшло 
у цей світ. Було у світі, і світ ним ви-
ник — і світ не впізнав його. Прийшло 
до своїх, — а свої його не прийняли. 
Котрі ж прийняли його — тим дано 
право дітьми Божими стати, які 
в ім’я його вірують; які не з крови, ані 
з тілесного бажання, ані з волі люд-
ської, лише — від Бога народилися. 
І Слово стало тілом, і оселилося між 
нами, і ми славу його бачили — славу 
Єдинородного від Отця, благодат-
тю та істиною сповненого…» (Ів. 
1, 1-14). Цей євангельський уривок 

ми завжди чуємо у наших храмах на 
Великдень, інколи навіть на різних мо-
вах його читають. Але для цьогорічних 
розважань я дуже хотів взяти саме ці 
слова, бо вони відображають відвічну 
істину — Бог стає людиною — вопло-
чується — і всі ми з цієї нагоди уро-
чисто вітаємося «Христос рождаєть-
ся! — Славімо Його!». 

Ця подія і це таїнство кардиналь-
но змінило світ, людей, їхній спосіб 
мислення та їхню поведінку, стиль 
життя. Звичайно, змінило тих людей, 
які Христа «прийняли». І від того, на-
скільки ми стараємося вникнути у це 
таїнство Воплочення Сина Божого, 
ми зможемо перейнятися і направити 
наше життя у правильне русло, ми зу-
міємо «дітьми Божими стати».

Нині весь світ святкує «Різдво», 
«Christmas» «Natale» «Navidad», але 
часто, на жаль, забуваючи одну про-
сту річ — що це не просто «Різдво», 
але Різдво Христове, Різдво Госпо-
да нашого Ісуса Христа, Різдво Ісу-
са — єдиного Спасителя світу. Про 
це дуже гарно читаємо у книзі Діянь, 
коли апостоли Петро та Йоан чинять 
перше чудо в Ім’я Ісуса, зцілюючи па-
ралізованого, котрий жебрав при бра-
мі храму (див. Книга Діянь, З розділ), 
вони голосно сповідують: «То нехай 
буде відомо всім і всьому народові із-
раїльському, що Ім’ям Ісуса Христа 
Назарянина, якого ви розіп’яли, а яко-
го Бог воскресив з мертвих, — Ним 
цей стоїть здоровий перед вами. 
(…). І нема ні в кому іншому спасіння, 
бо й імени немає іншого під небом, 
що було дане людям, яким ми маємо 
спастися» (Ді. 4, 10-12).

Тому надзвичайно важливо в ці дні, 
коли ми славимо Христа нашими мо-
литвами, піснеспівами, колядками, 
вертепами, шопками, заглянути до 
Святого Писання і вникнути у місію 
Ісуса Христа, щоб не сталось так, що 
святкуємо, а самі не знаємо, що свят-
куємо?! Коли ми не будемо знати все, 
що треба про Христа, все, що пише 

Біблія, то прийдуть вороги Христа — 
різного роду іновірці чи сектанти — 
і легко перекрутять в нашій голові 
Об’явлення самого Бога, викрадуть 
у нас щось дуже цінне — пізнання 
правдивого Бога: «Любі, не кожному 
духові вірте, а випробовуйте духів, чи 
вони від Бога, — багато бо лжепро-
років прийшло на світ. З цього спізна-
вайте Божий дух: кожен дух, який ви-
знає, що Ісус Христос прийшов у тілі, 
той від Бога. А кожен дух, що не ви-
знає Ісуса, — той не від Бога, але ан-
тихриста, про якого ви чували, що 
він прийде, та й тепер уже у світі» 
(І Ів. 4, 1-4). Ану загляньмо до цієї уні-
кальної Книги і побачимо, що Христос 
каже про Себе, для чого і для кого Він 
прийшов на землю, щоби «лжепроро-
ки» не збили нас з пантелику і не ви-
крали у нас «любов» до Єдиного Спа-
сителя, Господа нашого Ісуса Христа.

ДЛЯ ЧОГО БОГ 
ВОПЛОТИВСЯ? ЧОМУ 
ПРИЙШОВ НА ЗЕМЛЮ? 
ЯКА ЙОГО МІСІЯ?

1. Сам Ісус Христос одного разу, 
зайшовши до синагоги, почав чита-
ти слова пророка, які стосувалися 
саме Його: «На Мені Дух Господній, 
бо Мене Він помазав, щоб Добру Но-
вину звіщати вбогим. Послав Він 
Мене проповідувати полоненим ви-
зволення, а незрячим прозріння, від-
пустити на волю помучених, щоб 
проповідувати рік Господнього зми-
лування» (Лк. 4, 18-19). Він прийшов, 
щоб звіщати спасіння, звільнення від 
гріха, відкуплення людського роду піс-
ля упадку наших прародичів Адама 
і Єви, які свобідно вибрали жити без 
Бога і стали закритими на Божу благо-
дать. Саме Христос, як другий Адам, 
через своє воплочення стає для лю-
дини можливістю примирення з Бо-
гом. Отак, через одного Адама прий-
шов гріх у світ, а через другого Адама 
(Христа) прийшло спасіння.

2. Ісус Христос, як Бог був ще пе-
ред заснуванням світу, Він вічний, 
але в певний момент історії стає лю-
диною і народжується від Діви: «Спо-
конвіку було Слово… і Слово було 
Бог. Ним повстало все і ніщо, що по-
встало, не повстало без Нього» (пор. 
Ів. 1). І в іншому місці Ісус каже про 
Себе: «Істинно, істинно кажу вам: 
Перше, ніж був Авраам, Я є» (Ів. 8, 58).

3. Ісус прийшов, щоб навчити нас 
виконувати закон Божий: «Не ду-
майте, що я прийшов усунути закон 
чи пророків: я прийшов їх не усунути, 
а доповнити» (Мт. 5, 17). Він навчив 
виконувати закони Божі, але одночас-
но він додав законам духу любові, ми-
лосердя, терпеливості.

4. Ісус прийшов, щоб проща-
ти, відпускати гріхи і цю владу він 
передав своїм учням та їхнім на-
ступникам — священикам: «Син 
Чоловічий має владу на землі гріхи 
відпускати» (Мт. 9, 6); і «А як звечорі-
ло, того самого дня, першого в тиж-
ні, — а двері ж були замкнені там, де 
перебували учні: страхались бо юде-
їв, — увіходить Ісус, став посередині 
та й каже їм: «Мир вам!» Це промо-

вивши, показав їм руки й бік. І враду-
вались учні, побачивши Господа. І ще 
раз Ісус їм каже: «Мир вам!» Як мене 
послав Отець, так я посилаю вас». 
Це промовивши, дихнув на них і каже 
їм: «Прийміть Духа Святого! Кому 
відпустите гріхи — відпустяться їм, 
кому ж затримаєте — затримають-
ся» (Ів. 20, 19-23).

5. Ісус прийшов, щоб підтримати 
всіх, кому важко: «Прийдіть до мене 
всі втомлені й обтяжені, і я облегшу 
вас. Візьміть ярмо моє на себе й на-
вчіться від мене, бо я лагідний і су-
мирний серцем, тож знайдете по-
легшу душам вашим» (Мт. 11, 28-30). 
Тому він оздоровляв, воскрешав, ліку-
вав, потішав, розраджував.

6. Ісус прийшов, щоб спасти світ, 
всіх людей, які захочуть скориста-
тися Його допомогою: «Бо не по-
слав Бог у світ Сина світ засудити, 
лише ним — світ спасти. Хто вірує 
в нього, не буде засуджений, хто ж 
не вірує, — той уже засуджений, бо 
не увірував в ім’я Єдинородного Сина 
Божого» (Ів. 3, 17-18). 

7. Ісус Христос, як Добрий Пас-
тир, котрий піклується про своїх 
овець, прийшов на землю, щоб від-
дати своє життя за нас, щоб нас вбе-
регти від зла і від гріха, щоб не віддати 
нас ворогові — дияволові: «Я ж — доб-
рий пастир і знаю своїх, а мої мене 
знають. Як Отець мій мене знає, і я 
знаю Отця, і життя своє кладу я за 
моїх овець. …» (Ів. 10, 14-16). Саме 
Його ім’я «Ісус» означає Спаситель, 
той, хто рятує, приходить на допомогу 
і кожного знає по імені. 

8. Господь Бог через воплочення 
Ісуса Христа показує свою велику 
любов до людей: «Бог бо так по-
любив світ, що Сина свого Єдино-
родного дав, щоб кожен, хто вірує 
в нього, не загинув, а жив життям 
вічним» (Ів. 3, 16). В іншому місці сам 
Ісус каже про себе: «Життя своє кла-
ду я за моїх овець» (Ів. 10, 15) і «Ніхто 
його в мене не забирає, бо я сам кла-
ду його від себе» (Ів. 10, 18). Віддати 
своє життя за когось — це найбільший 
вияв любові (пор. Ів. 15, 13).

Є такі гарні слова преп. Симеона 
Богослова про воплочення: «І так, 
Бог бажаючи мати таку людину, яку 
на початку створив — Адама, послав 
у останній час на землю Сина Свого 
Єдинородного, і Він, прийшовши, вті-
лився, прийняв на Себе дійсне люд-
ство, щоб бути досконалим Богом 
і досконалою людиною, і Божество 
мало таким чином, людину, яка до-
стойна Його. І це людина! Іншого та-
кого не було, немає і не буде».

Дорогі християни! Святкуймо щиро 
і мило, у молитовній тиші нашого 
серця та у дзвінкій коляді по наших 
храмах і домівках. Відвідуючи наших 
родичів і близьких, не залишмо без 
уваги самотніх і літніх людей. Піклую-
чись про святкові трапези для наших 
різдвяних гостей, погляньмо, чи нема 
когось біля нас, хто у потребі — бід-
ні, опущені, наші воїни, а може, навіть 
і сусіди. Відкриймо наші серця і наші 
гаманці, щоб прийти на допомогу тим, 
хто у потребі, бо Христос сказав: «Іс-
тинно кажу вам: усе, що ви зробили 
одному з моїх братів найменших — 
ви мені зробили... те, чого ви не зро-
били одному з моїх братів наймен-
ших — мені також ви того не зроби-
ли (Мт. 25, 40-45). 

о. Йосафат БОЙКО, ВС.

Життєві історіїНаші свята

Для кого і для чого 
прийшов Христос?
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— Всечесний отче! Скільки років 
Ви є священиком? Якщо поглянути 
назад, за що Ви вдячні Богові?

— Мені недавно виповнилося 43 
роки і 16 з них я є священиком. До того 
передували 10 років навчання та при-
готування, адже у семінарію я посту-
пив 1992-го року.

Не лише у священстві, але й взагалі 
у житті, найбільша річ, за яку я вдяч-
ний Господеві, це ті особистості, ко-
трих мені Господь посилає. Мої батьки 
та родина були свідомими й активни-
ми учасниками церковного підпілля. 
Ще в маленькому віці мої дідусь та 
бабуся були дуже побожними людьми. 
Для мене було надзвичайно важливо 
бути постійним свідком їхньої тихої та 
безперервної молитви. Священики, 
котрі відвідували їхній дім у селі Со-
роцькому Теребовлянського району 
Тернопільської області, також були 
надзвичайним прикладом самопо-
жертви й відваги. Згодом, коли наша 
УГКЦ почала виходити з підпілля, я 
став прислуговувати у храмі св. Юрія 
у Львові, де познайомився з Влади-
кою Володимиром Стернюком, ко-
трий, власне, й подбав про те, щоб я 
зміг поїхати на навчання до семінарії 
св. Йосафата у Рим. Там мене чека-
ла ще одна зустріч з видатним тоді 
отцем-ректором семінарії Софроном 
Мудрим, який згодом став Єпископом 
в Івано-Франківську. Ця зустріч стала 
для мене доленосною. Згодом, після 
завершення навчання, з Риму я по-
вернувся саме до Івано-Франківська, 
де з рук Владики Софрона й отримав 
свячення. Цей перелік можна б було 
продовжувати. Усюди, де мені довело-
ся працювати або служити, саме люди 
мене надихали, давали сили, підтри-
мували.

Я певен, що Господь всюди присут-
ній у різні способи. Один з них, коли 
він об’являється через непересічних 
людей. Потрібно бути дуже уважним 
до кожного, адже не знаємо, коли Гос-
подь захоче через нас до когось звер-
нутися.

— Давайте зробимо підсумок 
2018 року. Яким він був для Вас? Що 
вдалось зробити? А що перенес ли 
в 2019 рік?

— Хоч я є священиком Івано-Фран-
ківської Архієпархії, останні чотири 
роки працюю в Українському Като-
лицькому Університеті у Львові відпо-
відальним за позаакадемічне студент-
ське життя. Спільнота нашого універ-

ситету дуже активна та динамічна. 
Університет отримує чи не найкращих 
абітурієнтів. Праця з ними завжди ці-
кава, хоч і складна. 

За останній рік ми розпочали кіль-
ка нових проектів роботи зі студент-
ством. Також за цей останній рік я зміг 
долучитися до праці Комісії у спра-
вах душпастирства охорони здоров’я 
УГКЦ. Ця комісія розпочала надзви-
чайно цікавий та важливий проект до-
помоги особам, котрі стали жертвою 
втрати ненародженої дитини. Цей 
проект триватиме і в 2019 році.

Практично немає нікого, хто в своїй 
родині або в колі друзів чи знайомих 
не мав особи, що страждає від поста-
бортного синдрому. Якщо когось з та-
ких знаєте, спрямовуйте їх до «Про-
екту Рахиль», який діє в усіх єпархіях 
УГКЦ.

— Священичі родини, як і світ-
ські, багато часу присвячують при-
готуванню 12 страв, прибиранню 
і прикрашанню оселі, зустрічам 
гостей, колядуванню. Але в свяще-
ничих сім’ях батько більшість часу 
проводить в храмі, відправляючи 
Богослужіння. На що най-
більше спрямовуєте свої 
зусилля в час свят?

— Оскільки я не є пара-
фіяльним священиком, свя-
та для мене є часом, вільні-
шим від справ, ніж інші пері-
оди року. Це дозволяє мені 
трішки відпочити та присвя-
ти час сім’ї й родині. Я також 
маю змогу допомагати на 
парафіях друзям-священи-
кам, котрі цього потребують. 
Для мене ж це добрий час 
зануритися у дух Різдвяних 
свят та належно розважити 
над величчю подій, які зга-
дуємо. 

Різдво часто називають 
родинним святом, адже ба-
гато традицій нас залучають 
до спільності з найближчи-
ми людьми. Я переконаний, 
що спільна участь у бого-
служіннях та молитовному 
відзначенні свят є надзви-
чайно важливою. Сподіва-
юсь, що Різдво є родинним 

святом саме у молитві. Не лише коли 
ми відвідуємо один одного, вечеряємо 
разом, але й коли ми молимось разом.

— Отче, у Вас велика християн-
ська родина. Розкажіть про всіх 
членів своєї сім’ї. 

— Моя дружина Оксана працює ра-
зом зі мною в Колегіумі Українського 
Католицького Університету, де вона 
виконує функції куратора. У нас троє 
дітей. Старша — Софія, минулого 
року закінчила школу та поступила 
в університет, де навчається за спе-
ціальністю «політологія». Вона мріє 
стати спеціалістом з питань управлін-
ня в публічній сфері. Двоє молодших 
дітей — Андрійко (15 років) та Тереза 
(7 років) — ще навчаються у школі. 
Через обставини моєї роботи ми жи-
вемо на «кампусі» нашого Універси-
тету і для дітей це дуже добре місце, 
де вони мають можливість долучатися 
до багатьох подій, котрі тут організову-
ються. Це також місце, у котрому вони 
можуть спілкуватися та приятелювати 
з старшими студентами, котрі багато 
працюють та вчаться. Це показує доб-
рий приклад життєвих цінностей.

Властиво цьогорічне святкування 
було особливим тим, що ми цілою 
сім’єю поїхали на Свят-вечір до мами 
моєї дружини на Сокальщину. Весь 
час присвятили родині. Моя дружина 
має 3-х сестер і двоє з них мають по 
3-оє дітей. Отже будинок був перепо-
внений дитячим сміхом та забавами. 
Літургійні дійства Різдва ми пережи-
вали у маленькому сільському храмі 
св. Михаїла села Острів Сокальського 
району.

— Як Ви поєднуєте своє священ-
ство, подружнє життя, відпочинок?

— Насправді це нескладно. Важли-
во не розділятися між цими речами. 
Дуже часто ми немов «граємо ролі» 
в залежності від того, що робимо та 
чим займаємося. Мені не складно по-
єднувати ці речі, адже я — один і той 
самий. Також зараз я живу та працюю 
в одному місці, тому усі ці речі дуже 
енергійно поєднуються.

— Які різдвяні традиції є у Вашій 
родині та родині Вашої дружини?

— Ми обоє з Львівщини і самі тра-
диції є, напевно, дуже схожими та 
звичними для західного регіону. Але є 
у нас і невеличка особливість. Перші 
чотири роки нашого подружнього жит-
тя припали на період нашого навчання 
в Італії. В цій країні Різдво дуже гар-
но святкується і однією з традицій є 
«Presepe» — малі або й великі шоп-
ки, котрі складаються, відтворюючи 
вифлеємські події. В багатьох містах 
можна знайти цілі музеї шопок, де ви-
ставки ніколи не припиняються. Не 
лише в кожній церкві встановлюються 
великі сцени, але й в кожному домі ро-
бляться малі шопки. На перше наше 
спільне Різдво нам подарували фігур-
ку ангела для шопки, і відтоді ми по-
волі, по одній фігурці складали наш 
вертеп. За 18 років подружнього жит-
тя наша шопка щороку поповнюється 
фігуркою і вже набрала чималих габа-
ритів, розширюючись разом з нашою 
сім’єю.

Спілкувалась Юлія БОЄЧКО.

Наші інтерв’ю

Священича родина 
в часі Різдвяних свят

В Українській Греко-Католиць-
кій Церкві 2019 рік проголоше-
ний Роком сім’ї. Християнська 
родина, де шанують традиції, 
де молитва та віра є на першо-
му місці, є зразком для багатьох 
інших родин. У найбагатшому на 
свята місяці січні хочемо роз-
повісти про молоду священичу 
родину о. Юрія Козловського зі 
Львова, про те, які звичаї вони 
зберігають і передають своїм 
нащадкам в часі Різдвяних свят. 

Отець Юрій Козловський є ке-
рівником відділу студентського 
життя Українського Католиць-
кого Університету, а також Магі-
стром Колегіуму ім. Йосифа Слі-
пого УКУ. Колишні семінаристи 
й молоді священики з Івано-
Франківська й досі пригадують 
його, як свого викладача.

З поетичного блокнота

Різдвяний дар  
Небесного Отця

Різдва надзвичайного зоряних чар
Наповнила світ з неба звістка крилата:
Гостинно у світлі Спаситель — наш Цар
У яслах підносить свої рученята.
В поклоні розкішно витають Маля
Ангели з небесних висот колядою,
А ось пастушки поспішають здаля
Вповити в духмяності трав чистотою.
У радість Вертеп оповився з небес,
Бо промінь зірнички стелив килимами
Дорогу премудрості Божих чудес
Розумних царів, що спішили з дарами.
Святий Вифлеєм освятився в той час,

Як в почестях золото, ладан і миро
До ніжок Ісуса в пошані прикрас
Князі положили, вклоняючись щиро.
Пречиста Марія в блаженстві Отця
В сердечнім натхненні 
  подячно схилилась
І вірністю Божою в знак мудрецям
У милості Сина гостям поклонилась.
Славетний той Дух, що у святості сил
Предвічного Бога спасительним  
   чином
В убогості влади Всевишнього крил
Пожертвував людству  
  своїм любим Сином.

Микола ГАВРИЛЮК.
м. Тисмениця.
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Наші традиції

В пасхалії, якою користуємось 
нині, Пасха (за юліанським 
к-рем) буває від 22 березня до 

25 квітня включно, а це — 35 її пози-
цій. І дати Пасхи повторюються в тому 
ж порядку через 532 років (це — вели-
кий індиктіон). Бо тут береться до ува-
ги і повторення днів тижня, але і зміна, 
від року до року, фаз Місяця: через 19 
років вони випадають на ті ж дати ка-
лендаря: 532= 28х19.

Визнаймо: не можна не відчува-
ти превелике здивування і гордість 
від того, що в ті, далекі часи — ніби 
й поголовної неграмотності і навіть 
приземленого мислення — і євреям, 
і християнам вдалося розробити еле-
гантні гармонії календарних циклів 
для визначення дати найвеличнішого 
свята — свята Пасхи. 

Але ж оті каверзні частки діб, що 
після коми в тривалості тропічного 
року і синодичного місяця, вже зі-
грали справді руйнуючу роль щодо 
усіх «освячених давністю» циклів. 
Як ось, при обчисленнях дати Пасхи 
беруть до уваги не реальне астроно-

мічне явище, а готові таблиці повней 
у 19-річному циклі, які було складено 
1300 років тому. І оскільки 19-річний 
цикл є неточним, то в юліанському ка-
лендарі реальні фази Місяця за кож-
ні 310 років зсуваються на одну добу 
назад (від 10 числа місяця до 9 і т.д.) 
Сьогодні ця різниця складає вже 4-5 
діб. 

І обчислювач, скажімо, вважає, що 
повня випала на вівторок і Пасха буде 
«в першу неділю після неї». Насправ-
ді повня настала на 4 дні швидше — 
у п’ятницю попереднього тижня. То ж 
Пасха буде аж через 9 днів після ре-
альної астрономічної повні, коли вран-
ці на небі видно вузький серп Місяця. 
Лише коли ота «теоретична» повня 
випадає на п’ятницю-суботу, а фак-
тична — на понеділок-вівторок, тоді 
Пасху святкують у першу неділю, ра-
зом з католиками.

Але й ще — п’ять разів за кожні 
19 років — після другої весняної по-
вні. Тут приділено, хтось скаже, над-
то велику увагу аналізу календарних 
циклів. Зроблено це свідомо. Бо ж 

і від 19-річного місячного циклу, і від 
532-річного (19 х 28) великого індикті-
ону доведеться відмовитися. Адже — 
«кому потрібне сьогодні» оте чергу-
вання тих чи інших неточних циклів? 

Живемо у вкрай секуляризованому 
світі, де проблема релігійності визнана 
особистою, приватною справою. Що-
правда, про те, що в Бога-Творця віру-
ють/вірували найвидатніші вчені світу, 
дізнаємося, зокрема, з книги болгари-
на Тихомира Димитрова «Вони віру-
вали в Бога: п’ятдесят Нобелівських 
лауреатів та інші видатні вчені» (росій-
ськомовний варіант є в Інтернеті). Так, 
вони публічно визнавали і визнають 
себе віруючими, але… надто часто на-
вколо верх бере справді сатанинський 
«махровий атеїзм»!

І в наш час доводиться усвідомлю-
вати найважливіше: Творець отого не-
охопного Всесвіту з його мільярдами 
галактик (і з багатьма заселеними пла-
нетами?) якщо й очікує щось від зем-
лян, так це зростання кожного з нас 
у гідності й взаємній любові та повазі. 
І аж ніяк не нікчемного, принизливого 
для мислячої істоти буквоїдства!

Ознайомившись зі «становленням 
в часі» календарних проектів і про-
блем, робимо висновок: в жодному 
разі ніде не йшлося про «порушен-
ня єдності світобудови і людства» чи 
про намагання «відірвати людину від 
Бога». Звернімо увагу на відповідь, 
дану Ісусом Христом книжникам за їх 
докір за те, що Його учні в суботу «на 
ходу зривали колосся» (Мр. 2: 23 — 
27): «Суботу встановлено для люди-
ни, а не людину для суботи». А субота 
ж — це елемент календаря! Тому таки 
є право, та й обов’язок, виправляти 
й уточнювати, навіть конструювати 
нові календарні системи… 

Тож маймо надію на те, що вже 
невдовзі з усім християнським сві-
том таки будемо святкувати разом — 
і Різдво, і Пасху!

Іван КЛИМИШИН,
професор Прикарпатського 

національного університету  
ім. Василя Стефаника, доктор  

фізико-математичних наук, 
академік АН ВШ України.

Різдвяні свята ще не залиши-
ли наших домівок. Прикрашені 
різнокольоровими вогниками, 

міста та села нагадують всім, що ми 
продовжуємо святкувати народжен-
ня Сина Господнього. Кожна ґазди-
ня в цю пору намагається здивувати 
своїх гостей шедеврами кулінарії. Що 
й казати, за українським звичаєм до 
свят готуються заздалегідь, адже Різд-
вяний стіл має бути найбагатшим та 
найсмачнішим. Зазвичай на свята до 
села з’їжджаються діти, онуки з міст, 
з-за кордону повертаються батьки. 
Адже зібрана родина за святковим 
столом, накритим обрусом, прикра-
шеним сіном, в центрі 
якого мерехтить свічка, 
яку запалили в церкві 
від Вифлеємського вог-
ню, — ось ті спогади, 
які залишаться у вашій 
пам’яті назавжди. 

І коли в селі за вели-
ким столом збирається 
вся родина, там завжди 
залишають вільні місця, 
бо в кожну мить можуть 
зайти сусіди заколяду-
вати, то і їх треба по-
садити до столу та по-
частувати. А наївшись 
та наколядувавшись досхочу, нарешті 
всі обмінюються новинами, чутками та 
думками, бо хоч сьогодні маємо безліч 
способів для комунікації, але чомусь 
не вистачає на те часу. 

— Марійко, а що ми сидимо вже 
котру годину, а до хати зайшли тільки 
двійко діток колядувати?!

— Та, так, — відказує господиня. — 
Щось цього року коляда вже не така. 

Діти ще ходять, 
але нема, як 
колись. З трьох 
кутків села 
йшли три гру-
пи молоді, не-
сли за собою 
звізду, шопку, 
обходили свої 
кутки в селі, 
а потім встрі-

чались в центрі села та всі гуртом 
колядували. А костюми які були! Хоч 
раніше грошей і не було, та кожен 
майстрував дома щит та меч для Ірода 
чи бороду та кожух для хитрого жида. 
А зараз нема коли.

— Правду, правду кажеш, Марійко. 
А що хотіти, колись може люди тєжко 
робили, але мали і право як слід по-
святкувати. А зараз, ніби всі христия-

ни, а женуть на роботу, ледь не на саме 
Різдво! А кіко молоді по магазинах на 
Свят-вечір чи не до сьомої-восьмої го-
дини мусе працювати, аби той гріш за-
робити, бо не хоче їхати світ за очі. То 
добре, як має кого, хто їй кутю зготує, 
а що в коляду йти, то на те вже й не-
має сили. А пам’ятаєте, як за совєтів 
вчителька історії нас всіх ганяла, аби 
ми не колядували. Бо й батьки могли 
проблеми мати на роботі, і в інститут 
не поступив би. До слова, та вчитель-
ка зараз найперша патрійотка на селі! 
Але я не до того. А зараз молоді ніби 
ніхто не боронить іти в коляду, так ті 
бізнесмени поробили такі порєдки, що 
в другий день свєт всіх гонют на ро-
боту! Та коли світ таке видів! Самі по 
телевізору як файно колядують, бажа-
ють того і сего, а як людям дати відпо-
чити — то дзуськи!

Наші свята

Спільне Різдво. 
А Пасха? (Закінчення, поч. у ч. 1-2)

Балачки за святковим столом
— Правду кажеш, Василю, — 

одказує сусідка. В моєї дочки в Ки-
єві діти до школи пішли вже в дру-
гий день свят, бо кажуть, що багато 
пропускають матеріалу. От тільки 
толку нема з тої науки. Бо позакін-
чують ті інститути, а далі що?

— Ні, Галю, ти так не кажи, нау-
ка — то потрібна річ, і молодьож за-
раз толкова, от тілько жити в Укра-
їні їй не дають, бо на ті копійки хіба 
старші хочуть робити, а молоде 
мусе і вдягтися, і десь піти. Знаєте, 
от ми так сидимо, по телевізії так 
файно колядують, але ті концер-
ти — то якось не по-нашому, бо так 
сі стане, що самі артисти будуть ко-
лядувати. Нема що казати, файно 
як ходять паради вертепів по міс-
тах, а туристи стають то фотогра-
фують. Але ж найперше маємо ко-
лядувати в сім’ї, відвідати старень-
ких родичів з колядою, завіншувати 
сусідам. Колядувати треба в роди-
ні, а не по концертах та телевізору. 
То така була наша традиція! 

Далі розмова потекла в іншому 
руслі, заговорили за політику, тони 
почали підвищуватись, як знадво-
ру загавкав собака. «Нова радість 
стала…» залунало надворі, і в хату 
вже стукали маленькі колядники. 
Дякувати Богу, що діти ходять ще 
колядувати, вміють віншувати, але 
ті розмови за столом дещо збен-
тежили та засмутили. Сподіваюсь, 
що то були просто пусті балачки. 
Дай нам, Боже, в здоров’ї рік про-
жити та в мирі й злагоді дочекати 
наступної коляди!

(Мова співрозмовників збережена)
Підготувала Віра БІЛА.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Сьогодні сніг під ногами вже пе-
ретворився на незрозумілу су-
міш зі снігу і чогось такого, що 

не топиться й липне до черевиків, за-
бруднюючи магазини і автобуси, бо 
саме у цих місцях його ніяк не можуть 
вчасно і ретельно прибрати.

А от перед Різдвяними святами, па-
даючи усю ніч, сніг перетворив наші 
сірі вулиці на святково вбрані декорації 
для колядників, які от-от порозходяться 
парами, групами чи цілими вертепами 
голосити радісну звістку про народжен-
ня малятка Ісуса. Припарковані маши-
ни перетворились на чудернацькі гри-
бочки, а де стежки, можна було лише 
здогадуватись. До церкви дорогу про-
топтали люди, а от коли я вирушила 
до мами з продуктами до свят, відра-
зу зрозуміла, що дорога буде нелегка: 
ноги потопали в заметах, сумки воло-
чились по снігу і коли я їх піднімала, то 
боліли руки. І сміх, і гріх, як то кажуть. 
На мості я вже ступала крок в крок за 
кимось, хто поспішав у цьому напрям-
ку раніше за мене. Перетнувши дорогу, 
я попростувала приватним сектором. 
І раптом я аж зупинилась від несподі-
ванки, бо побачила прочищену стежку 
попри паркан. Стежка довела мене до 
місця, де закінчувалося обійстя цьо-
го ґазди, і далі знову торувала стежку 
сама. «Дай, Боже, здоров’я чоловікові, 
який потурбувався про чужих, зовсім 
невідомих людей, які йтимуть сьогодні 
цією дорогою», подумки промовила я.

Голову обсіли думки… Це ж так про-
сто, і так логічно, і так по-християнськи. 
Я не знаю, чи віруючою є ця людина, 
чи ходить вона до церкви, але те, що 
серце велике і сумління в душі є — це 
було очевидно. 

Пригадалось, що в одному з при-
міських сіл діти до школи йдуть доро-
гою, де є тротуар. Але взимку, коли ви-
падає сніг, господарі розчищають його 
лише перед брамою. Грейдер, який 
чистить дорогу, не лише ховає під сні-
гом стежку, якою діти зазвичай про-
стують до школи, він нагортає стільки 
снігу, що усім доводиться йти дорогою 
і наражатись на небезпеку. Коли ж 
над’їжджають машини у зустрічних 
напрямках, доводиться взагалі става-
ти у глибокий сніг, щоб зійти з дороги. 
Чому нікому з господарів не приходи-
ла в голову така «блискуча» думка, як 
чоловікові з моєї історії? 

Усі ми знаємо з Біблії, що дерево 
пізнається за своїми плодами, тобто 
за своїми вчинками. Цікаво, чи знає це 
чоловік, який просто прочистив стеж-
ку від снігу (і снігу цього уже майже 
нема)? А я все ще пам’ятаю про його 
сніговий слід простої християнської 
турботи…

Наталія ЗАБІЛА.

речі виготовили вручну художни-
ки з Івано-Франківська, до кожної 
кульки додавши частинку своєї 
душі.

Іншу таку ж ялинку прикрасили 
кульки усіх монастирських храмів, 

хресної дороги, дзвіниці та 
39 житлових будинків 

у Погоні. Кожна осе-
ля, кожна святиня 

на кульці у снігу. 
Після Різдвя-
ного Богослу-
жіння вірні та 
гості підходи-
ли до зелених 
красунь і не 
могли нами-

луватись нови-
ми кульками, які 

прикрасили По-
гоню.
Отець Никодим ра-

діє, бо святе намолене 
місце притягує все нових і нових 
прочан. А він сам не втомлюється 
не просто щось робити — творити 
на славу Божу! Марійський центр, 
де є чудотворна Погінська ікона 
Пречистої Діви Марії із Дитятком 
Ісусом, запрошує паломників тут 
помолитись! Зимова Погоня — 
краса, яку треба бачити! Хто ще не 
був, приїздіть!

Юлія БОЄЧКО.

Різдво у Погоні
Ялинка — атрибут Різдва. Кожен, хто прикрашає зелену красу-
ню на роботі чи вдома, дбає, щоб її зовнішній вигляд відповідав 
власному внутрішньому стану, національності чи захопленню. 
В садівника на ялинці можуть бути улюблені фрукти, в лісни-
ка — зображення звірят, в українців за кордоном — синьо-жовта 
кулька, яка нагадує про рідну країну. 

R R R R R

Парафіяни церкви Вознесіння Господ-
нього с. Старуня Солотвинського деканату 
вітають з днем Ангела свого пароха

о. Василя ГОГОЛЯ.

Нехай Благословенне 
Немовля, народжене 
у Вифлеємі, додає Бо-
жої премудрості, не-
зліченних Господніх 
ласк у праці. Життє-
дайної сили Вашим 
молитвам, щоб за їх 

заступництвом панували злагода у роди-
нах парафіян, любов до ближнього, у сто-
сунках — взаєморозуміння, уміння про-
стягнути руку немічному, підняти з упадку 
знедоленого. Молитовно бажаємо міцного 
здоров’я від вод Йорданських, радості, опі-
ки Пресвятої Богородиці!

R R R R R
Отець Петро Коваль, о. Кшиштоф Пана-

совець, о. Микола Андибур, о. Василь Ще-
глюк з громадами, дяк Богдан Капко, учас-
ники церковних хорів Гошівського монасти-
ря, регент хору «Тавор» Тетяна Майданюк, 
Любов Терлецька, голова м. Болехова 
Богдан Мельник, лісничий Витвицького ліс-
ництва Любомир Черешнівський вітають 
з днем Ангела та святом Богоявлення Гос-
поднього ігумена Гошівського монастиря

о. Вінкентія СЛОБОДЯНА ЧСВВ.

Всечесний отче! Слово Боже, яке лунає 
з Ваших уст, виводить нас з темряви до світ-
ла, зміцнює духовно, об’єднуючи в єдину 
могутню християнську родину. Завдяки Вам 
всемогутній дух світлого народження Хрис-
тового завжди перебуває у наших серцях. 
Нехай Новонароджене Дитятко Ісус кріпить 
Вас силою і витривалістю в душпастирській 
праці, а Ваш небесний покровитель зано-
сить молитви за Вас до Господа.

R R R R R
Отець Дмитро Херманчук, члени Марій-

ської дружини, парафіяни церкви св. Арх. 
Михаїла с. Яблунька Солотвинського дека-
нату вітають з днем Ангела свого пароха

о. Василя ХЕРМАНЧУКА.

Всечесний отче! У цей 
благословенний час 
Різдвяних свят при-
йміть слова вдячності, 
поваги і глибокої шани 
до Вас за невтомну 
працю на Христовій 
ниві, за доброту, людя-

ність, відданість, за те, що своїм прикла-
дом служіння Господеві провадите нас до-
рогою добра і любові. 

Молитовно просимо, нехай Новонаро-
джене Дитятко Ісус осяє Вас благословля-
ючим миром, незліченними благодатями, 
наповнить Ваше серце радістю, миром, 
любов’ю, додасть Вам і Вашій родині сили, 
здоров’я, скріпить у вірі, надії та любові 

до Бога. Хай Ісус рожденний Вас береже, 
Ангел-хоронитель за руку веде, Пречиста 
Діва свої ласки зсилає, ангельський хор 
«Многая літа» співає!

R R R R R
Громада церкви Непорочного Зачаття 

Пресвятої Богородиці с. Луквиця Солот-
винського деканату вітає з днем Ангела 
свого пароха

о. Василя ХЕРМАНЧУКА.

Всечесний отче, бажаємо Вам Божого 
благословення, твердості духу, життєвих сил 
у Вашій душпастирській праці. Нехай Мати 
Божа і Ангел-хоронитель допомагають Вам 
на Вашому нелегкому священичому шляху.

R R R R R
Священики-помічники 
о. Богдан Свистюк і о. 
Назар Джичко, церков-
ний комітет, хор, спіль-
нота «Матері в молит-
ві», вівтарна дружина 
і всі парафіяни храму 
Пресвятої Трійці (вул. 

Довженка) м. Івано-Франківська щиросер-
дечно вітають із ювілейним днем наро-
дження свого пароха

о. Михайла МИХАЙЛЕНКА.

Всечесний отче, прийміть від нас най-
щиріші побажання здоров’я, добра, миру, 

благополуччя і Божого благословення! Ми 
дякуємо Всевишньому за дар Вашого жит-
тя і священства, за Ваше служіння і пропо-
відь Божого Слова, за велику жертвенну 
працю для духовного добра парафіян і по-
будови нашого величного храму!

Хай Бог Вас щедро нагородить, 
Здоров’я, щастя не щадить.
На Божій ниві працю Вашу
Хай кожен день благословить.
Хай сам Спаситель Вас постійно
Своєю силою кріпить, 
А Мати Божа з молитвами
Завжди на поміч Вам спішить.

R R R R R
Парафіяни храму Різдва Пресвятої Бо-

городиці смт. Делятин Коломийської Єпар-
хії вітають з днем Ангела

о. Василя ЮСЬКА.

Дорогий отче, нехай 
у ці величні Різдвяні 
свята Вас Господь 
благословляє, зсилає 
Вам мудрість, сили, 
здоров’я, обдаровує 
усіма ласками, скрі-
плюючи і надихаючи 

на працю у Божому винограднику, а Божа 
Матір огортає своїм покровом. Нехай Ан-
гел-хоронитель оберігає Вас на життєвому 
шляху. Хай у повноті сповниться у Вашому 
житті Божа воля. На многії та благії літа!

Вітаємо!

Проте, як зробити особливим кож-
не Різдво у Погоні, о. Никодим Гура-
люк ЧСВВ, настоятель Погінського 
монастиря, задумується щороку ще 
на початку зими. Чим прикрасити чо-
тириметрові ялини Собору Погінської 
Богородиці? 

Радість та задоволення 
осяяли обличчя мона-
ха чотири роки тому, 
коли він поглянув на 
величезну люстру, 
яку прикрасили 
67 чудотворних 
ікон Богородиці 
Васил іянських 
монастирів. Еврі-
ка! Придумав! На 
кожній кульці буде 
особливе, непо-
вторне зображення 
Пречистої Діви Марії. 
Вірні та гості святого місця 
вже бачили цю красу. 

А чим прикрасити ялини 2019 
року? Храм Цариці Вервиці — місце, 
де постійно звучить молитва, де люди 
розважають над таємницями. Отож, 
нові кульки розповідатимуть про роз-
важання над таємницями вервиці. На 
одній кульці Ангел сповіщає Діві Марії 
про те, що Вона стане матір’ю Ісуса, 
на інших — Різдво Христове, Возне-
сіння, Воскресіння, Тайна вечеря. Усі 
15 розважань на кульках. Ці унікальні 

Актуально! Роздуми

Сліди на снігу
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сію, перемінюєте те, чим ми живе-
мо сьогодні. Коли ми колядуємо, 
перемагає добро, перемагає все 
те, що ми називаємо різдвяними 
побажаннями добра і всякого га-
разду. Нехай Україна прославляє 
між нами колядкою народженого 
Спасителя».

Різдвяний фестиваль «Коляда 
на Майзлях» було започатковано 
у 2010 році при монастирі Царя 
Христа отців Василіян м. Івано-
Франківська. Головною метою фес-
тивалю є відновлення, збереження 
та поширення різдвяних традицій, 
коляд, щедрівок, а також обмін 
творчими досягненнями мистець-
ких колективів.
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Оголошення

Милосердя

Фестивалі

Неправильно
 � Вийти з боргів 
 � Книга вийшла на багатьох мовах 
 � Викладач вийшов із себе
 � Він вийшов зі скрутного становища
 � Зливи викликають повені 
 � Виключати струм
 � Графік їх відселення  
не виконується 

 � Невідомо, коли це рішення 
виконається 

 � Використовують нагоду 
 � Виложити тісто в миску 
 � Вилучити користь із ситуації 
 � Вимагає багато часу розв’язання 
цієї проблеми 

 � Усе це вимагає внести зміни  
до закону 

Правильно
 � Вилізти, виборсатися з боргів
 � Книга вийшла багатьма мовами
 � Викладач втратив самовладання
 � Він дав собі раду в скруті
 � Зливи спричиняють повені
 � Вимикати струм
 � Графік їхнього відселення  
не дотримується

 � Невідомо, коли це рішення  
буде виконане

 � Користають з нагоди
 � Викласти тісто в миску
 � Здобути користь із ситуації
 � Розв’язання цієї проблеми 
забирає багато часу

 � Усе це потребує внесення змін  
до закону

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

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

Цього року фестиваль вперше відвідав Бла-
женніший Святослав. По завершенні фести-
валю Глава УГКЦ закликав: «Переступаєте 

поріг ваших сусідів, рідних, близьких, переступайте 
його з колядою. Бо колядуючи, ви творите нову мі-

Колядники з м. Тисмениця (вул. 
Стефаника) пожертвували кошти для 
благодійної їдальні «Карітасу» Івано-
Франківська. У їдальні щодня харчу-
ються самотні старенькі люди, без-
хатьки та малозабезпечені мешканці 
міста. І це для них єдина можливість 
скуштувати гарячий обід.

Благодійна пожертва становить 
700 грн. 

Івано-Франківський «Карітас» ви-
словлює щиру подяку благодійникам! 

Робімо добро разом! 
Юлія ФЕДУНИШИН,

спеціаліст з комунікацій «Карітасу» 
Івано-Франківська.

Десятий Міжнародний фестиваль 
«Коляда на Майзлях»

Пам’ятаймо про потребуючих
Новорічні та Різдвяні свята — час добра, дива та милосердя. 




