
8 серпня 1926 р.
в с. Бориславка (Пе-
ремишльський повіт, 
тепер — Польща) на-
родився Павло Васи-
лик — єпископ Україн-
ської Греко-Католицької 
Церкви, Єпископ-ор-
динарій Коломийсько-
Чернівецької єпархії  
УГКЦ.

9 серпня 1814 р. 
у Львові упокоївся 
в Бозі Митрополит Ан-
тін Ангелович — пер-
ший греко-католиць-
кий Митрополит Га-
лицький, Архиєпископ 
Львівський і Єпископ 
Кам'янецький.

12 серпня 1953 р.
у Києві помер профе-
сор, доктор технічних 
наук Євген Оскарович 
Патон — український 
вчений у галузі зварю-
вальних процесів і мос-
тобудування. Академік, 
заслужений діяч науки. 
Батько академіка Бори-
са Патона.

12 серпня
Міжнародний день мо-
лоді.

14 серпня
Ввято Винесення чес-
них древ Животворящо-
го Хреста Господнього 
та пам’ять старозавіт-
них мучеників Макавеїв.
Розпочинається Успен-
ський піст.

14 серпня 1914 р.
В м. Городок на Львів-
щині у священичій ро-
дині народився Роман 
Лиско, блаженний свя-
щенномученик Україн-
ської Греко-Католиць-
кої Церкви, священник 
УГКЦ.

15 серпня
День археолога Украї-
ни.

Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня
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«Камінь, що відкинули будівничі, став наріжним каменем.  
Від Господа це сталось, і дивне в очах наших».  (Мт. 21, 42).

Дозвілля

Відпочинок  
по-пластунськи 
 3 стор.

Свідчення

Десятиріччя перебування  
з Христом 
 4 стор.

На життєвих перехрестях

Допомога  
Божої Матері 
 6 стор.

Реквієм

«Іду в життя, несучи в серці  
пелюстоньку сонця  
і любови…» 7 стор.

Цей тиждень в подіях

Пішки до Матері Божої 
в Крилос
Вже традиційно декілька років поспіль 
спільнота «Матері в молитві» парафії 
св. Володимира і Ольги м. Івано-Фран-
ківська вирушає у пішу дводенну прощу 
в с. Крилос (Давній Галич). Цьогоріч-
на проща присвячена 30-річчю виходу 
УГКЦ з підпілля. «Небо» стане іншим?

Майже рік тому в Івано-Франківську по-
явилася кав’ярня, котра вже з самого по-
чатку заінтригувала і привабила клієнтів. 
Власники цього закладу позиціонували 
себе як християнська кав’ярня, а тому 
вирішили довіритися вдячності клієнтів 
та не встановлювали цін на страви. Ко-
жен міг оплачувати ту суму, яку вважав 
за потрібну. Але не так склалось, як га-
далось.

Духовне збагачення та 
християнський відпочинок
Днями завершив свою роботу перший 
заїзд цьогорічного пришкільного табору, 
який з благословення декана Калуського  
о.-митр. Михайла Бігуна діяв на базі ди-
тячої юнацької спортивної школи «Со-
кіл» під патронатом священників о. Ми-
коли Крушеця і о. Віктора Миндюка. 
У ньому духовно збагачувалися й наби-
ралися сил 150 дітей.

стор. 5стор. 2 стор. 3

Глава УГКЦ у Крилосі:
«Ми прийшли до цього святого місця,  
щоб подякувати Спасителю і Богородиці  
за 30-річчя легалізації нашої Церкви в Україні»

Життя людини, яка вірить у Бога, відрізняється від 
невіруючої, як життя особи, яка бачить, від незрячої. 
Адже віра — прозріння. Віра — це особистий акт, коли 
я відкриваюся на Божу присутність і її приймаю — тоді 
все моє життя стає інакшим.

На цьому наголосив Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Свято-
слав під час своєї проповіді до вірних у неділю, 4 серпня 2019 

року, в рамках Всеукраїнської патріаршої прощі до Галицької чу-
дотворної ікони Матері Божої — Покровительки Галицького краю 
в селі Крилос (Давній Галич).

Варто зауважити, що ця проща присвячена 30-річчю виходу 
Української Греко-Католицької Церкви з підпілля. На захід завіта-
ли місцеві жителі, віряни, представники органів державної влади 
різних рівнів, монашества, духовенства та всі охочі.

Закінчення на стор. 2
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2 серпня, у день святого проро-
ка Іллі, в с. Дора Коломийської 
Єпархії відзначили 150-річчя 
з часу народження священному-
ченика Климентія Шептицько-
го. З цієї нагоди у монастирі св. 
пророка Іллі відбулося освячен-
ня пам’ятного хреста на честь 
його засновника.

Климентій Шептицький, рідний брат 
митрополита Андрея Шептицького, був 
справжнім подвижником віри Христо-
вої. У період ліквідації УГКЦ його аре-
штували, тривале ув’язнення відбував 

у Володимирському централі Ро-
сії, де й помер. Відомостей про 
місце поховання немає й досі.

Для Прикарпаття постать 
Климентія Шептицького є осо-
бливо значимою, адже тут свя-
щенномученик заснував два 
монастирі — у Дорі та в с. Луж-
ки під Осмолодою, а також був 
фундатором «Рідної школи» 
в тодішньому Станіславі.

Урочисту Літургію цього дня 
в Іллінському монастирі очолив 
Волинський екзарх УГКЦ Кир 
Йосафат Говера у співслужінні 

синкела в справах монашества Львів-
ської Архиєпархії о. Юстина Бойка, 
протопресвітера Ланчинського Коло-
мийської єпархії о. Василя Ткачука та 
численного духовенства.

По завершенні богослужіння для ві-
рних та паломників, які цього дня при-
були віддати шану священномученику, 
провели невеликий екскурс історією 
монастиря та розповіли про справу 
рук Шептицького на благо Церкви. 
Відтак відбулося освячення та вста-
новлення пам’ятного хреста.

Нагадаємо, що в Україні 2019 рік 
визначений роком пам’яті Климентія 
Шептицького, який відзначається на 
національному рівні.

Прес-служба Коломийської єпархії.

— Літні християнські табори в Ка-
луші, зокрема на парафії святого Ар-
хистратига Михаїла, вже мають свою 
історію, — говорить настоятель церк-
ви о.-декан Михайло Бігун. — Їх ще 
з 2010 року організовувала сестра-
монахиня Маркелла ЧСВВ, тоді — ігу-
меня Войнилівського монастиря Пре-

святого Серця Ісуса, яка була в нас 
катехитом. До речі, саме сестра Мар-
келла започаткувала на нашій пара-
фії і біблійний гурток. Оскільки управа 
Василіянського чину скерувала сестру 
Маркеллу на послух у Німеччину, а по-
тім — у Полтаву, то в останні роки до 
літніх таборових справ ми залучаємо 

молодих священників, які душпасти-
рюють на парафіях деканату, а також 
юних семінаристів. Цього року духо-
вним вишколом під час «Веселих ка-
нікул з Богом» займалися о. Микола 
Крушец, о. Віктор Миндюк і брати-се-
мінаристи Роман Носик та Святослав 
Данилець. 

Декан Калуський вважає, що літні 
християнські табори мають велике зна-
чення для духовного виховання підрос-
таючого покоління. За його словами, 
у програмі табору передбачено христи-
янське виховання дитини, формування 
моральної поведінки, що надзвичайно 
важливо. Діти, займаючись інтерактив-
ними вправами, отримують знання про 
Святу Літургію св. Івана Золотоустого, 
спільно беруть участь у молитві, вер-
виці, тематичних годинах, іграх, спор-
тивних естафетах тощо. 

Для цьогорічних учасників табору 
кожен день був насичений як духо-
вним спілкуванням, так і культурною 
програмою. Таборовий день розпочи-
нався з ранкової молитви та бансів. 
Щодня відбувалася молитва на верви-
ці й катехизація, яку проводили о. Ві-
ктор Миндюк і брат Роман Носик. З ді-
тьми працювали аніматори з палацу 
культури «Мінерал». «Creative club» 
підготував їм квест, який проходив на 
базі Калуської шостої школи. Діти від-
відали басейн «Акваторія», подивили-
ся виставу в ПК «Юність», перегляну-
ли фільм у кінотеатрі «Час кіно». 

У рамках діяльності пришкільного 
табору «Веселі канікули з Богом» його 
учасники відвідали церкву святого 
Архистратига Михаїла. Після молеб-
ню та вервиці о. Михайло Бігун подав 
дітям науку про храм і молитву. Вони 

також отримали благословення прото-
пресвітера. 

Відпочивають цьогоріч калуські діти 
та молодь і в літніх християнських та-
борах у Підлютому. А два десятки ді-
тей із парафії Святого Духа, що на 
Височанці, де несе свій священничий 
обов’язок о. Ігор Пришляк, набиралися 
духовних і фізичних сил у Микуличині. 

За словами декана Калуського, для 
духовного відпочинку й оздоровлення 
залучені батьківські кошти, а також ко-
шти міського та районного бюджетів. 
Зокрема, за інформацією управління 
у справах сім’ї, молоді, фізкультури 
і спорту Калуської міської ради, в бю-
джеті Калуша для проживання та хар-
чування дітей і молоді в літніх христи-
янських таборах цьогоріч передбачено 
понад 65 тис. грн. А для майже сотні 
відпочиваючих у Підлютому міський 
бюджет взяв на себе і перевезення. 

Активно долучаються до оздоров-
лення й християнські молодіжні гро-
мадські організації. Як повідомив голо-
ва Спілки католицької молоді, що діє 
при парафії св. Архистратига Михаїла, 
Олег Савка, у червні Спілка зібрала 
півсотні школярів із Калуша й Маріупо-
ля на християнсько-патріотичний табір 
«Чорний Ліс», який проходив біля під-
ніжжя гори Яворина (с. Липа Долин-
ського району). А в серпні спілчани 
запланували чисельну участь у тради-
ційному всеукраїнському таборі Моло-
дого Народного Руху «Говерла-2019». 
Також у серпневі дні Спілка католиць-
кої молоді організовує мандрівний 
християнський табір-сплав Дністров-
ським каньйоном для дітей-сиріт і ді-
тей з неблагополучних сімей Калуша.

Дарія ОНИСЬКІВ. м. Калуш

Дозвілля

Вісті з Коломийської Єпархії

Закінчення. Початок на стор. 1.
«Слово Божественного Євангелія 

вказує нам на Ісуса Христа як на знак 
протиріччя. Адже Спаситель каже, 
що Він є каменем спотикання, який, 
з одного боку, не залишає нікого бай-
дужим, а з іншого — викликає супе-
речність. Коли Син Божий прийшов до 
людей, коли Господь є серед нас, то 
Його присутність викликає супереч-
ність», — зауважує Предстоятель.

«Виникає питання: хто Він такий? 
Чи те, що Він каже, є ще актуальне? 

Чи те, що Він робив у ті часи, про які 
описує Євангеліє, є дійсним тепер?.. 
Хто Він є для мене особисто? Чи вар-
то мені йти за Ним і прийняти Його на-
уку? Чи краще стояти осторонь? Ця 
суперечність полягає в тому, що перед 
обличчям Божим не можна бути ней-
тральним. Потрібно прийняти своє 
місце та позицію: або я є з Богом і при-
ймаю все те, що до мене приходить 
від Нього; або я відкидаю це і стаю 
осторонь, тобто не приймаю», — роз-
думує духовний лідер греко-католиків.

На його думку, часом людина може 
бути засліплена навіть власним успі-
хом. Їй видається, що вона вже отри-
мала все. Однак це є той момент, коли 
перемога людини може перетворити-
ся на її трагічну поразку.

Проповідник зазначив, що тепер 
Церква переживає чимало викликів.

«Ми прийшли до цього святого міс-
ця для того, щоб подякувати Спасите-
лю та Богородиці за 30-річчя легалі-
зації нашої Церкви в Україні, відколи 
УГКЦ вийшла з підпілля, — підкрес-

лив Архієрей. — Просімо у Діви Марії 
сили віри, якою наша Церква змогла 
перебороти країну, тобто те оточення 
темряви, яким був Радянський Союз. 
Молімося, щоб воскресла УГКЦ вико-
нала свою місію у новому тисячоліт-
ті».

Тому Ісус Христос запитує у нас: чи 
ми справді віримо, що Він може зроби-
ти те, про що ми Його просимо…

«Хай ця проща буде знаком і ви-
явом нашої віри, довіри та перетво-
риться на момент просвітлення і оздо-
ровлення. Це момент зустрічі із живим 
Христом, який переміняє», — промо-
вив Блаженніший Святослав і подяку-
вав усім, хто взяв участь у прощі.

Департамент інформації УГКЦ.

Офіційно!

Глава УГКЦ у Крилосі: «Ми прийшли до цього святого 
місця, щоб подякувати Спасителю і Богородиці  
за 30-річчя легалізації нашої Церкви в Україні»

Освячення пам’ятного хреста в Дорі

Духовне збагачення 
та християнський 
відпочинок

Уже традиційно Калуський деканат зорганізовує літні табори «Веселі 
канікули з Богом». Днями завершив свою роботу перший заїзд цього-
річного пришкільного, який з благословення декана Калуського ми-
трофорного протоієрея о. Михайла Бігуна діяв на базі дитячої юнаць-
кої спортивної школи «Сокіл» під патронатом священників о. Миколи 
Крушеця і о. Віктора Миндюка. У ньому духовно збагачувалися й на-
биралися сил перед новим навчальним роком 150 дітей калуських 
парафій св. Архистратига Михаїла, св. Андрія Первозванного, св. рів-
ноапостольних Кирила і Методія та Успення Пресвятої Богородиці. 
А цього тижня розпочався вже другий заїзд пришкільного табору.
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Незважаючи на похмуру дощову по-
году, на перешкоди та домашні клопо-
ти, ми чисельно зібралися в Архікате-
дральному соборі Воскресіння Христо-
вого м. Івано-Франківська. Божествен-
ну Літургію очолив настоятель собору 
о.-митр. Юрій Новицький. Після спіль-
ної молитви, благословення та окро-
плення святою водою, під духовним 
супроводом о. Михайла Віхотя та піс-
ню «Гімн Крилоській Богородиці» у ви-
конанні Галини Баранкевич вирушили 
в дорогу. Організатори прощі, зокрема 
молодіжна комісія Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ (голова — о. М. Ві-
хоть) подбали про безпеку, комфорт 
та відпочинок паломників. 

Перша зупинка була у с. Ямниця, 
біля храму св. Миколая, де нас радо 
зустрів отець-парох Богдан Курилів 
та парафіяни цього святого храму. 
Зустріли, як завжди, щедро. Тут було 

всього вдосталь: і смачних канапок та 
пляцків, і кави з морозивом. Відпочив-
ши, помолившись біля образу св. Ми-
колая, рушили колоною далі, до с. Тя-
зів. У Тязеві нас зустрів настоятель 
храму св. Архистратига Михаїла отець 
Дмитро Кубацький.

Відтак піша хода продовжилась 
у напрямку Крилоса. Неподалік від 
Крилоса, біля криниці Святого Духа, 
ми зупинилися на обід. Опісля, вже 
без зупинок попрямували до Крилоса, 
де на нас чекала духовна програма 
впродовж усього вечора та цілої ночі, 
зокрема переглянули документаль-
ний фільм про вихід УГКЦ з підпілля 
«Ті, що вірні». Фільм – історичний, 
в якому розповідається про заборо-
ну і переслідування УГКЦ протягом 
довгих 43 років. Проте вірні на чолі 
з духівниками зберігали свою віру 
у підпіллі. Підпільна Церква пережи-

ла Сталіна, Хрущова і Горбачова і, як 
фенікс, з вогню та попелу відродила-
ся у 1989 р. Фільм цікавий і тим, що 
у ньому молодий митець Валентин 
Дігтяренко, який, до речі, є автором 
фільму «Капелани», використав ма-
ловідомі архівні світлини та спогади 
очевидців, учасників тих подій, які 
у далеких 80-х роках ХХ століття при-
вели УГКЦ до відродження, зокрема 
й нинішній Архієпископ і Митрополит 
Львівський Ігор Возьняк та Архієпис-
коп і Митрополит Івано-Франківський 
Володимир Війтишин. Витерши сльо-
зи після перегляду, згадавши істо-
рії, які розповідали нам наші предки, 
почали молитися співану вервицю. 
А далі був Молебень до Богородиці, 
похід до княжої криниці, освячення 
води та пісні на прославу Пресвятої 
Діви Марії. 

Під час вечірньої Літургії, яку очо-
лив Владика Йосафат Мощич, у день 
свого 5-річного ювілею (Єпископська 
хіротонія відбулася 3 серпня 2014 
року під час ІІІ-ої Всеукраїнської пішої 
прощі до чудотворного образу Матері 
Божої у с. Крилос), відбулося урочисте 
винесення для почитання чудотворної 
ікони Матері Божої. Опісля були науки 
отців про Святі Таїнства, молитви на 
оздоровлення та Акафіст до Богоро-
диці.

Рівно опівночі розпочалася не менш 
цікава євангелізаційно-мистецька про-
грама за участі відомих виконавців міс-
та та області. Учасники прощі співали, 
танцювали, молилися та прославляли 
у своїх піснях Бога й Пресвяту Діву Ма-
рію, ділилися власними переживання-
ми та досвідом відносин з Богом.

У неділю паломники та всі присутні 
радо зустріли Блаженнішого Патріар-
ха Святослава Шевчука, який очолив 
Архієрейську Божественну Літургію. 
Під час проповіді Блаженніший звер-
нув увагу віруючих на уривок Єванге-
лія про двох сліпців, незрячих людей, 
які зуміли побачити Живого Бога, при-
йняти Його, йти разом з Ним. Патріарх 
закликав багатотисячний люд побачи-
ти Живого Бога, іти разом з Ним, про-
зріти і вірити, відкритися на Божу при-
сутність та вірити у Божу силу. 

Дякуймо Богові та Пречистій Бого-
родиці за все, що маємо, що досягли, 
дякуймо за легалізацію УГКЦ, за те, 
що можемо без переслідувань моли-
тися, бути християнами та йти доро-
гою Христа. А кожен з нас має рівно 
стільки, наскільки вірить. Просімо 
у Все вишнього, щоб перебороти зло 
і темряву, щоб прозріти та йти доро-
гою правди й життя, якою є Христос.

Людмила БЕРЕЗОВСЬКА.

З благословення о. Богдана Руд-
ницького один з таких таборів прово-
дився 24-31 липня для новаків осеред-
ку «Березівка» Тисменицького району. 
Особливістю пластових таборів є те, 
що кожен з них має власні завдання 
та назву. Цьогорічний табір мав на-
зву «Лісові пілігрими». Він проводився 
в мальовничому куточку Карпат — се-
лищі Кути Косівського району.

Кожен день був максимально на-
сичений різноманітними подіями. Під 
проводом старшопластунки Марічки 
Рудницької та юначок-виховниць день 
розпочинався з ранкового вставання, 
руханки (комплексу фізичних вправ), 
діти активно долучалися до їх про-
ведення. Після молитви усі снідали, 
а потім розпочиналося найцікавіше: 
юних учасників табору розподіляли на 
групи і розпочиналося навчання, так 
звані «гутірки». Юні пластуни пізнали 
історію «Пласту», вивчали патріотич-
ні та християнські пісні, вигадували 
різноманітні жартівливі мініатюри на 
теми таборового життя. Старші плас-
туни-прихильники готувалися до здачі 

присяги, яку урочисто склали під час 
закриття табору. Таким чином станиця 
«Березівка» поповнила свої ряди і на 
сьогодні нараховує 10 учасників. 

Завдяки фантазії та енергії старшо-
пластунки Марічки та її команди-про-
воду діти долали «смугу перешкод», 
грали у водний волейбол, «теренові 
ігри», проводили змагання з плаван-
ня, демонстрували характер, кмітли-
вість, вміння діяти в екстремальних 
умовах. Це було дуже весело, час ми-
нав швидко й непомітно. 

Однією з центральних подій табору 
була зустріч станиць «Березівки» та 
«Кути», які разом брали участь в еко-
логічній акції «Від екології довкілля — 
до екології душі». Пластуни слухали 
презентацію про сортування побуто-
вих відходів, а також вчилися знаходи-
ти сертифікати на продуктових пачках 
та речі із вторсировини. Все це відбу-
валося у формі змагання. Дуже важ-
ливою частиною цієї акції була духо-
вна наука о. Юрія Корпанюка з Косова 
про чистоту душі. Священник наголо-
шував, що з чистоти душі і дотриму-

вання Божих заповідей народжується 
бережливе ставлення до навколиш-
нього середовища і до світу взагалі. 

У неділю діти на чолі з виховниками 
в пластових одностроях брали активну 
участь у Святій Літургії в прекрасному 
старовинному храмі села Старі Кути. 

Цікавими моментами таборового 
життя були походи на річку, екскурсія 
до музею-садиби Назарія Яремчука, 
а також нестандартні завдання, що 
полягали у виконанні добрих справ 
для мешканців села. Це вимагало 
від пластунів певної сміливості, а від 
мешканців — відкритості. Не одні гу-
цульські ґазди були вражені дитячими 
пропозиціями прибрати в хаті чи про-
полоти грядки, зібрати яблука в саду. 
Потрібно відзначити, що люди добро-
зичливо ставилися до такої акції і на-
віть нагороджували дітей фруктами.

Ось так у веселих і змістовних роз-
вагах, науках, молитві та спілкуванні 
непомітно збігав час і табір набли-
жався до кінця. Він був своєрідним 
продовженням «Канікул з Богом», що 
тиждень перед тим відбулися в с. Бе-
резівка на території місцевого храму 
Різдва Пресвятої Богородиці старан-
нями тих же невтомних виховників 
(Любов Сисак, Надія Фітковська, Оля 
Буковинська, Леся Василюк, Юля Гна-
тів, Ангеліна Ткачук, Вікторія Рудниць-
ка, Назарій Рудницький), які проявили 
організаційний хист, щиру любов та 
піклування про дітей. 

Два цікавих тижні надовго запам'я-
та лися пластунам. Без сумніву, по-
сіяне зерно щедро проросте в їхніх 
душах і з Божою допомогою принесе 
рясні плоди. 

Юрій МАРШАЛИК.

Відгомін прощі

Дозвілля

Пішки до Матері Божої 
в Крилос
Вже традиційно декілька років поспіль наша спільнота «Матері в мо-
литві» парафії св. Володимира і Ольги м. Івано-Франківська вирушає 
у пішу дводенну прощу в с. Крилос (Давній Галич). Цьогорічна проща 
присвячена 30-річчю виходу УГКЦ з підпілля.

Літо — благословенна пора відпочинку, коли є час, щоб сповнити-
ся новими враженнями та відновити сили для подальших звершень. 
Для дітей — членів Національної Скаутської Організації України 
«Пласт» пора канікул завдяки таборам є не лише активним прове-
денням часу, але також і можливістю більше пізнати й полюбити Бога 
та історію власного народу. 

Відпочинок по-пластунськи
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Минуло 38 років, відколи я живу 
в с. Павлівка Тисменицького району 
з дружиною, дітьми та онуками. До-
рога до Бога почалась пізно, на 53-му 
році життя, після важкої недуги алко-
голізму. 

Ісус мене кликав ще в дитинстві до 
себе, але я був глухий на Його поклик. 
У дитинстві любив гратись у «священ-
ника», перевдягався, служив. Замість 
кадила в мене була консервна банка. 
Не усвідомлював, що роблю. Але по-
тім віру в Бога загубив. 

Повну залежність від алкоголю від-
чув у 30-річному віці. Мав сильний 
потяг до випивки. Була втрата фізич-
ної сили. Від моєї пристрасті дуже 
страждала моя родина. Лікувався дві-
чі в наркодиспансері, але позитивного 
результату не було. 

На третій раз усвідомив, що дуже 
хочу жити. Лікар запитала мене, чи я 
маю бажання позбутись цієї згубної 
залежності. Почувши ствердну відпо-
відь, сказала: «Якщо у вас нема ба-
жання, то марна моя праця, а якщо ви 
хочете і вірите, то у вас все вийде!».

З січня 2007 року не вживаю жодної 
краплі спиртного: ні вина, ні горілки, ні 
пива, ні шампанського. А скільки було 
пропозицій! На Новий рік, дні наро-
дження, весілля, хрестини кожен на-
магався заохотити мене випити. Ніх-
то не вірив, що я більше не вживаю 
алкоголь. Я був щасливий, що можу 
відмовити, але став дуже нервовим. 

Почувався ще гірше, ніж тоді, коли був 
алкоголіком. 

Три роки я не міг спати, сон три-
вав 15 хвилин на добу. Не знав, що 
зі мною коїться, аж поки не пішов до 
сповіді. Це було 16 липня 2009 року. 
Після 15-хвилинної сповіді у о. Віталія 
Токара у Катедральному соборі Св. 
Воскресіння прийняв Святе Причастя. 
Тієї ночі заснув і проспав півтори доби. 
Лише тоді зрозумів, що Господь наре-
шті врятував мене. Сталось чудо!

Тоді я сказав: «Господи, навчи мене 
молитись і подякувати Тобі за дар жит-
тя вічного!». Три роки вивчав молитви 
і дотепер перебуваю в них.

Відтоді життя змінилось. Почав дві-
чі на місяць відвідувати храм (тоді ще 
працював, і такі були умови праці). 
Відчув, що прагну бути частіше в церк-
ві. Згодом після кожної відпрацьованої 
зміни в охороні, брав участь у Службі 
Божій і приймав Святе Причастя.

Відчув, яке солодке життя у Бозі 
і з Богом. У 2014 році вступив в од-
норічну духовну школу для дорослих 
при монастирі отців Василіян в Івано-
Франківську. Двічі на місяць її відвіду-
вав. Зараз я перебуваю в спільнотах 
«Сім’ї Найсвятішого Серця Ісуса», 
Апостольства Доброї Смерті, псалтир-
ній групі Божого Милосердя.

У 2015 році у віці 59 років вступив 
на навчання в Івано-Франківський Бо-
гословський університет на педагогіч-
но-катехитичний факультет. Навчався 
чотири роки і успішно його закінчив ра-
зом із однокурсниками, яким було від 
22 років. Здобув диплом бакалавра 
богослов’я та катехита.

Розумію тепер всі свої помилки, на-
вчився розрізняти гріхи (важкі і дрібні), 
почав часто ходити до сповіді (один-два 
рази в місяць), коли підказує сумління. 

Ми маємо уподібнюватися до Ісуса, 
маємо вчитися у Нього. Адже Господь 
каже: «Будьте досконалі, як Отець 
ваш небесний досконалий» (Мт. 5, 48). 

Тепер при зустрічах з людьми бачу 
гарні приклади життя, відчуваю від 
людей зерна доброти, спілкуюсь з ду-
ховними особами (священниками, мо-
нахинями, мирянами, вірними Богу). 
Об'явлення Ісуса Христа відбуваєть-
ся через людей. Я це відчуваю і бачу. 
Бог являвся через апостолів, пророків, 
святих. І тепер являється через нас, 
звичайних людей, тільки треба це по-
мічати. Святі — це звичайні люди, пе-
ремінені силою Бога, навернені.

Кожен день нашого табору розпочи-
нався з Молебня до Пресвятої Богоро-
диці чи Божественної Літургії. Усі охочі 
мали можливість приступити до Тайни 
Покаяння та Святого Причастя. Після 
молитви церковне подвір’я наповню-
валося дзвінким дитячим сміхом від 
веселих ігор, запальних бансів та ко-
мандних змагань. 

Варто зазначити, що цьогоріч наш 
табір проходив під гаслом «Дорогами 
віри». Щодня разом з дітками ми від-
кривали для себе значення і велич 
такої важливої чесноти, як віра, яка є 
основою християнського життя. Для 
кращого розуміння теми ми наводили 
приклади живої віри з історії Божого 
народу, зокрема розмовляли про бі-
блійні постаті й чудесне життя та ді-
яльність святих українського народу. 
Щоденно ми черпали відважність, 
наполегливість, стійкість, вірність, 
терпеливість, любов і доброту від лю-

дей, які своїм жит-
тям свідчили віру 
в Бога, а саме: Ав-
раам, Богородиця, 
святі Володимир та 
Ольга, священномученики Йосафат 
Кунцевич, Климентій Шептицький та 
блаженна Йосафата Гордашевська. 
Їхні шляхи були різними, проте, як би 
важко не було, ці велетні духу не роз-
чаровувалися, бо знали, що Бог поруч 
і завжди допоможе. 

Дітвора з великим задоволен-
ням слухала і без зайвих зусиль 
запам’ятовувала катехизаційні науки, 
а потім наввипередки відповідала на 
питання, щоб принести перемогу сво-
їй команді. Загалом завдяки таким за-
няттям малеча вчилася розуміти сло-
во Боже, пізнавати і любити світ через 
спілкування з Богом.

Окрім духовної науки, учасники 
табору пізнавали Божу любов че-

рез різноманітні веселі ігри та квес-
ти, з яких найбільше, мабуть, усім 
запам’яталися «Пошук скарбів», 
«Рибки», «Веселі карамелі», «Солод-
кий капелюх» і «Парасольки». 

Святий Апостол Яків навчає нас, що 
наша віра виявляється у добрих ділах, 
які потрібно робити таємно. Впевнені, 
що дітвора є безмежно милосердна, 
бо засвоїла цей урок найкраще, адже 
ми його закріпили нашими вчинками 
завдяки своїм таємним друзям, а за 
допомогою молитви на вервиці ми ста-
ли ближчими до Бога, наповнили свої 
серця справжньою радістю і любов'ю.

Останнього дня всі присутні отрима-
ли пам'ятні фото і подарунки, а батьки 
мали нагоду на декілька хвилин стати 

учасниками табору та разом зі своїми 
дітьми прославляли Бога.

Сподіваємось, що отримані знання 
слугуватимуть надійним дороговказом 
для молоді у майбутньому, а незабутні 
враження та емоції завжди житимуть 
у маленьких дитячих серцях.

Безмежно вдячні Богові за можли-
вість проведення такого чудового та-
бору, отцю Дмитру Шиманському та 
їмості Іванні, талановитим кухарям, 
турботливим батькам, аніматорам 
з парафії Різдва Пресвятої Богородиці 
м. Рогатина та особливо усім діткам — 
учасникам табору.

До нових зустрічей!
 Ольга ГАЛАК,

Ольга ВИННИЧУК.

Свідчення 

Канікули з Богом

Десятиріччя перебування з Христом

У селі Стратин Рогатинського протопресвітеріату при 
церкві Покрови Пресвятої Богородиці вже другий рік 
поспіль відбувається дитячий християнський табір 
«Веселі канікули з Богом». Цьогоріч учасниками та-
бору стали близько п’ятдесяти дітей віком від 5-ти 
до 16-ти років, серед яких юні мешканці та гості села. 
Протягом тижня діти мали нагоду не лише з користю 
провести вільний час та набратися сил, але й знайти 
друзів, довідатися багато нового та, найголовніше, 
пізнати Бога.

Я дуже радий, що сьогодні маю таку можливість розповісти про 10 
років свого життя з Богом. Мене звати Ярослав, мені 63 роки, родом 
з Бережанського району Тернопільської області. 

З 2014 року я почав читати Святе 
Письмо і читаю щодня, багато кон-
спектую. Без щоденного читання не-
має єднання з Богом і духовного жит-
тя. Життя без Бога — це тимчасове 
перебування на землі.

Господь приходить таємно в серце 
людини невидимим способом. Я від-
чуваю Його через дар радості у сво-
їй душі. Наші терпіння в порівнянні 
з терпіннями Ісуса є мізерними. Проте 
не всі люди, коли в них біда, зверта-
ються до Бога. Багато хто звертається 
до цілителів, ворожок, екстрасенсів, 
ясновидців, які нібито знають майбут-
нє і «допомагають». Насправді — це 
обман. Це є праця диявола, який хоче 
заволодіти душами людей. Це велике 
нещастя, прірва для таких душ.

Нема таких випробувань, з яких би 
Господь не витягнув людину, врятував 
її душу. Усі ми не є досконалими, зо-
крема і я. Коли я ще був узалежнений, 
моя дружина зі мною ходила до жін-
ки з сусіднього села, яка зливала на 
віск. Та зливала, зливала, а потім від-
мовилась, бо мені ставало ще гірше, 
з’явився страх. Я усвідомив, що й вона 
мені не може допомогти. Лише тоді я 
згадав про Бога. Відтоді почалось моє 
навернення, яке триває й донині.

Пригадую, як після Архієрейської Лі-
тургії в семінарійній каплиці св. Йоса-
фата під час вручення дипломів на об-
личчі нашого Митрополита Володими-
ра Війтишина я помітив велику радість, 
коли відбулося єднання усіх присутніх 
студентів, їхніх батьків у містичному 
Тілі Ісуса Христа. Мені приємно це зга-
дувати, ця радість і досі зі мною. 

В даний час я служу дяком у церкві 
Христа Спаса в с. Павлівка, де паро-
хом є о. Володимир Заліський.

Ярослав ЩУР.

Дорогами віри



8 серпня 2019 р. Б. число 30 (1273) НОВА ЗОРЯНОВА ЗОРЯ 5

Але не так склалось, як гадалось. 
Ідея довірливої оплати зазнала краху 
дуже швидко. Наші люди не звикли до 
такого, переконані засновники кав’ярні 
«Небо». Через певний час у закладі 
вже були встановлені ціни, а нещодав-
но «Небо» взагалі перестало існувати. 
Новина про те, що ця кав’ярня в Іва-
но-Франківську закривається, ошеле-
шила відвідувачів цього закладу і тих, 
хто так і не встиг туди навідатися. 
Кав’ярня з оригінальним інтер’єром 
та зображенням Ісуса на стіні закладу 
проіснувала трохи менше року. Свою 
позицію з цього приводу власники за-
кладу лаконічно пояснили на сторінці 
кав’ярні у соціальній мережі.

«Любі друзі, кав’ярня «Небо» при-
пиняє своє існування. Дуже дякуємо 
Вам за довіру, підтримку та вашу при-
сутність. Для кожного з нас «Небо» — 
це особливий час, нові друзі, непо-
вторні спогади та вир справжнього 
життя. Ми раді, що були частинкою іс-
торії нашого чудового християнського 
міста Івано-Франківська», — йшлося 
у повідомленні. А вже з наступного 
дня жалюзі кав’ярні не відчинялися.

Деякі користувачі у коментарях ви-
словлюють свій жаль із приводу за-
криття цього закладу. Хтось навіть 
пошкодував, що «так і не потрапив 
у «Небо». Про свою місію наприкінці 
листопада минулого року власники 
закладу заявляли так: «Ми творимо 
місце затишку для душі та відпочин-
ку для тіла. Прагнемо разом з Ісусом 
дарувати Вам крихти Любові Неба ще 
тут, на землі».

Перша християнська кав’ярня була 
прикладом нового способу роботи 
з клієнтами. А їхню спробу працювати 
без цін повторили одноденною акцією 
у Львові. Щоправда, тамтешні закла-
ди громадського харчування відчули 
лише за один день, наскільки вони 
пішли у збиток.

Нам вдалося поспілкуватися із за-
сновником «Неба» в Івано-Франків-
ську Тарасом Халаком і з’ясувати, чи 
працюватиме надалі цей заклад і чого 
чекати у «Небі». Зрештою, чоловік на-
лаштований оптимістично і каже, що, 
цілком імовірно, будуть працювати 
у режимі «підвішеної кави» та в іншо-
му місці.

— Кав’ярня закрилася у тому міс-
ці, де вона була дотепер. Той бізнес-
проєкт закрився, але зараз поступи-
ла ідея взяти до спілки більше лю-
дей і зробити щось схоже до «Urban 
space». Ми готові інвестувати своє 
обладнання у нове приміщення. Тоді, 
можливо, воно оживе наново під тим 
самим брендом.

— Вам не шкода того інтер’єру, 
котрий створювався спеціально 
під ваш заклад?

— Там були нюанси. Ми не знали 
про грибок у підвальному приміщен-
ні, яким нам доводилося постійно 
дихати. Крім того, ми проводили різ-
ні тематичні вечори християнського 
спрямування. Але нам не вдавалося 
об’єднати людей із різних залів. Якщо 
ми будемо робити тепер такий заклад, 
то звертатимемо увагу і на особливос-
ті приміщення.

— Ви відкрили «Небо» минуло-
го року на День незалежності. То 
була доволі цікава ідея — кафе без 
цін. Наскільки відвідувачі сприйня-
ли таке ноу-хау?

— Коли ми тільки відкрилися, то всі 
були здивовані, тим більше, я до цьо-
го не чув, щоби в Україні був такий за-
клад. Ідея виникла спонтанно. Перши-
ми нашими відвідувачами були знайо-
мі знайомих, представники християн-
ських спільнот. Спочатку всі платили 
середню ринкову ціну. Пізніше почало 
заходити багато молоді, дітей, людей 
старшого віку. Вони це сприймали 
інакше — шукали халяву для себе, 
діти кидали гривню і тікали. Були й 
пристойні люди, але розраховувалися 
за страви символічно. А згодом поча-
ли і цигани ходити. Безпритульних ми 
всередину не впускали, бо це антиса-
нітарія, а за правилами перебування 
у закладах громадського харчування 
такого бути не може. Все далі й далі 
ми почали йти в мінус і побачили, що 
наша ідея не працює.

— Але ви постійно запроваджу-
вали різні новинки в меню. І навіть 

ще за декілька днів перед закрит-
тям анонсували свіжу новинку.

— Заклад відкривали дві сім’ї, які 
не мали досвіду в ресторанному біз-
несі. Ми на початку вважали, що на-
шими відвідувачами будуть люди, 
котрі ідентифікують себе як активні 
християни. Але з часом до нас почали 
заходити люди, котрі просто хотіли по-
обідати. Так із кав’ярні ми розвинули 
заклад із більшим меню. Знайшлися 
партнери, котрі захотіли долучитися 
до нашої справи. Але, на жаль, наша 
співпраця не склалася — вони заяви-
ли, що хочуть продавати алкоголь, за-
мальовувати  Ісуса і казали, що ідея 
християнського кафе взагалі не має 
сенсу. Тому в нас не було іншого ви-
ходу і ми заявили, що припиняємо іс-
нування в тому місці.

— Ви, напевне, чули відгуки лю-
дей про доцільність такого закла-
ду у нашому місті?

— За тими відгуками людей, котрі 
ми чули, то це доцільно. Ми отриму-
вали багато побажань, котрі лишали 
якусь теплоту. Щодо фінансової точ-
ки зору, то воно було рентабельним 
тільки спочатку. А далі ми боролися за 
рентабельність. Почало ходити мен-
ше людей, тому ми шукали партнерів 
із досвідом, аби зацікавити відвідува-
чів закладу чимось новим.

— А як щодо конкурентів?
— Коли ми відкрились, то власники 

інших кав’ярень теж приходили із ці-
кавості. Напевно, в Івано-Франківську 
так є у всіх сферах, коли відкриваєть-
ся щось нове.

— Чи зможе, на вашу думку, 
мати попит оновлене «Небо» і що 
для цього потрібно?

— Спробуємо зробити інший фор-
мат приміщення. По-друге, залежить, 
де воно буде розміщене. Можливо, 
треба буде меню більш розширене. 
Думаю, заклад такого типу дозволяє 
більше ідентифікувати себе як христи-
ян, якими ми є.

— То ваш бізнес можна назвати 
варіантом благодійності?

— Це був поклик серця. Якщо ми 
відкриємось знову, то вже не розгля-
даємо цю справу як бізнес для нас. 
І якщо кафе буде рентабельним, то ми 
готові віддавати кошти на християн-
ські проєкти в місті.

Розмовляв Володимир БОДАК.

Впродовж п'яти днів парафіяни 
села мали можливість слухати науки 
місіонера, які зачіпали на проповідях 
найактуальніші теми сьогодення. Та-
кож вірні приступили до Святих Тайн 
Сповіді та Євхаристії і поклонилися 
мощам святого Миколая Чудотворця. 

У неділю, 21 липня відбулося уро-
чисте завершення Святої місії. Зранку 
відбулася Свята Літургія, а опісля на 
церковному подвір'ї встановили місій-
ний хрест. На знак вдячності й поша-
ни від милуванчан отець-парох Петро 
Семенич подарував місіонеру о. Бог-
дану Куриліву різьблений дерев'яний 
хрест. 

Також з 15 по 20 липня на парафії 
проходив дитячий християнський літ-
ній табір «Веселі канікули з Богом». 
Свої дні з Господом наші діти розпо-
чали зі Святої Літургії, яку відслужив 
о.Петро Семенич, після чого учасни-
ки табору отримали благословення. 
Впродовж тижня діти вивчали святі 
Таїнства Церкви, були молитви та ка-
техизація, веселі банси, пісні та рухан-
ки, а ще естафети і святкова ватра на 
завершення. Маленькі й дорослі ми-
луванчани провели час весело, цікаво, 
корисно, а головне — разом з Богом!

Марія КУЗЕНКО.

«Прагнемо разом з Ісусом 
дарувати Вам крихти 
Любові Неба ще тут,  
на землі».

З життя парафій

Наші інтерв’ю

«Небо»  
стане іншим?

Свята місія та канікули з Богом у Милуванні 

Майже рік тому в місті Івано-Франківську появилася кав’ярня, котра 
вже з самого початку заінтригувала і привабила до себе клієнтів. 
Справа в тому, що власники цього закладу громадського харчування 
позиціонували себе як християнська кав’ярня, а тому вирішили до-
віритися вдячності клієнтів та спеціально не встановлювали цін на 
страви. Кожен міг оплачувати ту суму, яку вважав за потрібну. 

У липні на парафії Різдва Пресвятої Богородиці села Милування Єзу-
пільського деканату Івано-Франківської Архієпархії проходила Свя-
та місія, яку провадили декан Єзупільський отець-митрат Богдан 
Курилів із парохом села Милування о. Петром Семеничем. 
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Молодіжна спільнота «Діти 
Світла» з с. Побережжя Єзупіль-
ського деканату побувала в ці-
кавій паломницькій подорожі, 
відвіду ючи релігійні, історичні 
й культурні пам’ятки Галичини.

Ініціатори й організатори поїздки 
о. Микола Затварницький та катехити 
Наталія Левицька і Наталія Копись по-
дбали про те, щоб молодь могла біль-
ше пізнати, оцінити і полюбити багату 
духовну, історичну і культурну спад-
щину свого народу та збагатити своє 
духовне життя.

Розпочали подорож із Галича, відві-
давши церкву Різдва Христового, збу-
довану у ХІІІ ст. Побували у Галицько-
му замку, руїни якого розташовані на 
високому пагорбі Галич-гори на пра-
вому березі річки Дністер.

Подорожуючі не оминули і Крилос, 
на території якого в середні віки іс-

нувала столиця Галицько-Волинської 
держави — Галич. Тут вони побачили 
Успенський Собор, літописна згадка 
про який датується ще 1187 роком. Та-

кож поклонилися Чудотворній Кри-
лоській іконі Матері Божої, яка зна-
ходиться у церкві Успіння Пресвя-
тої Богородиці, зведеної у XVI ст.

Завершили подорож в одно-
йменному урочищі «Духова Крини-
ця» поблизу селища Єзупіль. Ду-
хова Криниця — чудодійне джере-
ло святості, це те місце, де витає 
Божа присутність, де, напившись 
цілющою води, отримуєш оздо-
ровлення.

Помолившись вервицю до Ма-
тері Божої Духової Криниці та 
скріпивши свої сили прохолодною 
водою, юні паломники подякували 
організаторам та спонсорам (Тхо-
рику І. В., та Іванків Л. С.) палом-
ницької подорожі за чудовий літній 

день, сповнений позитивних емоцій та 
незабутніх вражень.

Галина ТХОРИК, керівник  
спільноти «Матері в молитві».

Цьому величному і торжественному дійству 
передувала особлива підготовка. Впродовж 
двох із половиною місяців двічі на тиждень тре-
тьокласники ретельно вивчали духовну науку та 
прислухалися до слів свого пароха отця Ігоря 
Наритника.

Урочиста Свята Літургія для першопричасни-
ків запам’ятається надовго. Цього дня вони при-
йшли до Божого храму з білими ліліями — сим-
волом ніжності й чистоти. Приймаючи до своїх 
маленьких сердець Найсвятіші Тайни, маленькі 
парафіяни склали обітниці перед Всевишнім, 
а потім подякували своєму пароху за ґрунтовну 
катехитичну науку і посіяні зерна християнського 
виховання у маленькі дитячі душі.

Після урочистостей діти вклонилися пам’яті 
колишнього пароха отця Володимира Наритни-
ка, котрий уділив їм першу Святу Тайну у їхньо-
му житті — Хрещення. На його могилу діти також 
поклали білі лілії.

Володимир БОДАК.

Табір тривав п’ять днів. Кожен день 
починався зі Святої Літургії, яку слу-
жив адміністратор парафії о. Микола 
Григорук, та був присвячений певно-
му святому: св. Франциску, св. Дон 
Боско, св. Антонію з Падуї, св. Йо-
сифу з Купертино, св. Матері Терезі 
з Калькутти. Це дуже цікаві постаті, 
тому важливо, щоб молодь старалася 
їх наслідувати. 

Також у програму дня входили веселі 
ігри, рухливі банси, цікаві майстер-кла-
си та спільна молитва. Останнього дня 
табору проводився концерт для бать-
ків. Батьки побачили, чого навчились 
їхні діти за цих п’ять днів. На закінчен-
ня всі спільно помолились панахиду на 
могилі отця Івана, адже він дуже любив 
молодь і вже кільканадцять років по-
спіль тішив її такими таборами. 

«Веселі канікули з Богом» поєд-
нують у собі три речі, про які св. Дон 
Боско сказав так: «Якщо хочеш бути 
добрим, практикуй три речі: радість, 
навчання і молитву — тоді все піде до-
бре». 

Отож, виховувати дітей потрібно на 
засадах добра, бо тільки так можемо 
спастися.

Леся ПОПОВИЧ.

Допомога Божої Матері
Бог дарував мені двох дітей: сина 

Віталія й молодшу на 7 років донечку 
Марію-Ельміру. Коли синові сповни-
лось 10 років, а донечці – 3 роки, я 
зосталася вдовою. Мій чоловік Са-
кіт загинув на заводі ТОС 26 грудня 
1980 року, він своєю смертю вряту-
вав двох робітників, відповідно — 
5 дітям він залишив татусів.

З розпачу я закинула у вогонь 
газової пічки, що опалювала нашу 
квартиру, єдиний на той час обра-
зок: в центрі – Господь Ісус Христос, 
у правому кутику — малесеньке зо-
браження Богородиці, ліворуч — 
малесеньке зображення архангела. 
З грудня аж по квітень у пічці горів 
вогонь, зігріваючи квартиру і мене 
з дітьми. На початку травня я вирі-
шила почистити у пічці, де було вве-
дено С-подібну трубу з отворами для 
виходу газу, який горів при запаленні. 
Сажі було зовсім мало. А ще…

Я витягла незгорілий образок, 
тільки трішки обпалений знизу. Зо-
браження залишились неушкодже-
ними. Я дуже здивувалася, а потім 
сама собі сказала:

— Господь про тебе і твоїх діто-
чок пам’ятає і дбає. Він тебе не за-
лишить.

Багато дивного було у моєму жит-
ті. Про одну історію розкажу вам.

Я працювала тоді начальником 
зміни. Того разу моя зміна припала 
на ніч – з 20 год. вечора до 8 год. 
ранку. Вдома мене чекала Еля, її 
треба було заплести відповідно до 
тієї сцени, яку вона мала грати на 
святковому ранку, ще й костюм на 
вішалці треба було скласти й при-
нести в школу. Син міг допомогти 
з костюмом, а от заплести сестричку 
він не вмів.

Поїзд, який курсував на Івано-
Франківськ, зупинявся біля заводу о 
7.45 год. ранку. Зупинка була з про-
тилежного моїм очисним спорудам 
боку. Тож я попросила змінного бри-
гадира здати за мене зміну. Я вибі-
гла до поїзду в 7.30. І не знала того, 
що мій годинник запізнюється. 

Побачила поїзд, що вивертався 
з повороту, й отетеріла, а потім чим-
дуж побігла й стала дряпатися по 
кам’янистому високому насипі. Мої 
думки кричали:

— Матір Божа, допоможи! Мене 
дитина чекає. Плакати буде, коли я 
не встигну.

Поїзд зупинився вверху, на наси-
пі, біля мене, а я все ще дряпалася 
по щебені. Я знала, що двері з цієї 
сторони не відчиняться, бо зупин-
ка з того боку, а не з цього. Супроти 
істини дряпалася на колінах вверх. 
І раптом двері в поїзді відчинялися 
перед моїм носом. По східцях попо-
взла у вагон.

Мої губи все ще просили у Бого-
матері допомоги. Сіла на лавку, і аж 
тоді вгамувалася.

У порожньому вагоні довго від-
дихувалася. А так, як це був перший 
вагон від тепловоза, та вирішила 
подякувати машиністові по приїзді 
у місто.

Однак машиніст здивовано поди-
вився на мене і сказав, що з того боку 
він дверей не відчиняв і не відчиняє. 
Збентежена, я пішла додому.

Діти мої справді дуже чекали 
мене.

Віра БАГІРОВА,
член НСПУ.

Вісті з парафій На життєвих перехрестях

Незабутня подорож юних паломників

Чисті серцем і душею
Перше Причастя

Канікули з Богом

Нещодавно на парафії Введення в храм Пресвятої Бого-
родиці, що у селі Пуків Рогатинського деканату, восьмеро 
діточок прийняли до своїх маленьких сердець Перше уро-
чисте Святе Причастя.

У липні на парафії 
святої Параскеви 
П’ятниці с. Фить-
ків Надвірнян-
ського району 
відбувся хрис-
тиянський табір 
«Літо з Богом». На 
запрошення світ-
лої пам’яті отця 
Івана Качанюка 
до Фитькова при-
їхав отець-диякон 
Емільян чину свя-
того Франциска 
з командою ані-
маторів. Зібрало-
ся близько двох-
сот учасників, се-
ред яких були як 
діти, так і молодь.

Радість, навчання і молитва
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Цьогоріч випо-
внюється 15 
років з дня тра-

гічної загибелі та 95 ро-
ків від дня народження 
Святомира (Михайла) 
Фостуна. 25 липня 
2004 року біля села 
Куровичі, що на Львів-
щині, перестало бити-
ся серце українського 
патріота, письменника 
й громадського діяча. 
Тому нещодавно, саме 
цього липневого дня, 
на кладовищі у селі 
Милування на Тисме-
ниччині, де народив-
ся Святомир Фостун, 
відбулася панахида. 
Серед присутніх були 
дружина письменника 
Люба Фостун, близька 
родина покійного, голова обласної 
організації «Союзу Українок» Уля-
на Швидюк, доктор філологічних 
наук, професор Івано-Франківського 
 ОІППО Марія Федунь, представники 
Спілки офіцерів України: полков-
ники В’ячеслав Білоус та Ігор Лісо-
дід, представники міської організа-
ції Спілки офіцерів та інші. Ревною 
охоронницею могили покійного та 
його творчого надбання нині зали-
шається дружина покійного — Люба 
Фостун. Біля могили її чоловіка, 
Михайла Фостуна, промовляли Уля-
на Швидюк, В’ячеслав Білоус, Ігор 
Лісодід, Марія Федунь. Вони вели 
мову про особливу місію уродженця 
галицької землі…

Святомир Фостун відомий як ба-
калавр права, доктор юридичних 
наук, учасник національно-визволь-
ної боротьби ОУН-УПА у роки Другої 
світової війни, офіцер УНА, майор 
у відставці, багаторічний редак-
тор тижневика «Українська думка» 
і журналів «Відомості» та «Сурмач» 
у Великій Британії, письменник, по-

літичний і громадський діяч. В істо-
рію української літератури ввійшов 
як автор романів «Над Галичем гри-
мить», «Нас розсудить Бог», «Зві-
дуни степових когорт», «Шляхами 
смерти», «Вогонь з Холодного Яру», 
книгою етюдів «Стежинами життя», 
численними розвідками та дослі-
дженнями.

На стелі пам’ятника письменнику 
викарбовано слова його життєвого 
кредо: «Іду в життя, несучи в серці 
пелюстоньку сонця і любови, щоб 
світ потеплішав і щоб висвітлилась 
людина, та щоб її життя не опада-
ло пелюстками зів’ялих хвилин». 
А таких, невдало (даремно) прожи-
тих навіть секунд, ніколи не було 
і у його житті. Покійний блаженної 
пам’яті Святомир-Михайло відчував 
пульс життя, турбувався про день 
прийдешній, тому писав у ближчому 
до нинішніх українців часі: «У наше 
сьогодення треба жити і працювати 
для України більш, ніж будь-коли». 

Святомир Фостун щиро вітав 
нашу незалежність: «Воскресла вже 

Україна,… Вилунюй, ра-
дісна пісне, вийсь у вітрах 
і несись у густу блакить не-
бес. Бо вже землями нашої 
неозорої Вітчизни йде воля 
України». Саме ці слова, се-
ред численних інших, лягли 
у канву розповіді про зна-
ного земляка у книзі Василя 
Завацького «Миле серцю 
село Милування» (Івано-
Франківськ, 2014). 

У доробку митця — низка 
ліричних етюдів. Серед них 
знаходимо й чимало розду-
мів на релігійну тематику: 
«Дитяча радість у Святу 
ніч», «Смерть Богочолові-
ка», «Він воскрес», «Бог», 
«988 рік», «Різдво на білій 
дорозі», «Різдвяна думка» 
та інші. В одній із таких мі-
ніатюр через образ Вітру 

письменник, звертаючись до чита-
ча, доносить свою думку про Бога: 
«Глянь лише довкола себе на чудо-
ву природу, а в її усмішці побачиш 
Бога. Вслухайся в тихий прибій мор-
ських хвиль, і в ньому почуєш Божий 
голос. Тебе п’янить духмяне квітіння 
прекрасних квітів. Правда? Вони — 
Боже творіння, таке ж, як і ти, лю-
дино…».

П’ятнадцять років минуло від-
тоді, коли, ніби журавель із вирію, 
повернувся, за трагічних обставин, 
у рідну землю Святомир-Михайло 
Фостун. Душа його сьогодні з нами. 
Вона говорить до сучасників сторін-
ками залишених ним творів. Вічна 
пам'ять письменнику… 

А майбутнім поколінням — до-
торкатися Святомирових пелюсток 
християнського осердя — промінців 
«сонця і любови, щоб світ потеплі-
шав і щоб висвітлилась людина»…

Марія ФЕДУНЬ,
професор Івано-Франківського 

ОІППО.

:
Отці Солотвинського деканату, парафіяни 
храму Різдва Пресвятої Діви Марії селища 
Солотвин, церковний комітет, спільноти, 
діти, молодь, парафіяльний хор, місцева 
влада, о. Дмитро Фуфалько вітають з днем 
народження дорогого пароха

отця віце-декана Віталія ЛУЦАКА.
Всечесний отче, не-
хай духовна нива Ва-
шого життя щедро 
колоситься рясним 
врожаєм! Хай засіяні 
Вами зерна правди, 
добра і любові дають 
плоди стократ! Хай 
Господь обдаровує 
міцним здоров’ям, 

радістю, натхненням до праці, всіма ласка-
ми і щедротами. Дякуємо Вам за молитву 
і молимось за подальше мудре служіння 
на добро людей і на славу Господню! 

:
Парафіяни церкви Різдва Пресвятої Бого-
родиці с. Дубівці Галицького деканату віта-
ють з днем Ангела свого пароха 

о. Володимира ШПИРКА.

Всечесний отче, при-
йміть від нас щирі 
слова подяки за не-
втомну працю. Нехай 
Господь щедро благо-
словляє Вас і Ваших 
рідних, додає міцного 
здоров’я, наснаги 
в не легкій праці. Хай 
Пресвята Богородиця 

завжди покриває Вас Своїм омофором, 
а Ангел-хоронитель оберігає від усякого зла.

:
Парафіяни церкви Різдва Пресвятої Бо-
городиці м. Калуш (Загір’я) щиро вітають 
з днем народження 

о. Андрія ЧЕЛЯДИНА.
Хай Господь Бог 
у Пресвятій Тройці 
обдаровує Вас свої-
ми ласками, даючи 
силу поступати в свя-
тості й любові до 
Нього. Хай кожен 
день, прожитий для 
Ісуса, буде пройде-
ною сходинкою до 

неба, а променисте сяйво Святого Духа хай 

внесе у серце радісний спокій і затишок, 
дарує міцне здоров’я та рясні Божі ласки. 

:
Парафіяни храму св. Архистратига Миха-
їла с. Тязів Єзупільського деканату, спіль-
нота «Матері в молитві» та Апостольство 
молитви вітають з днем народження

о. Дмитра КУБАЦЬКОГО.
Всечесний отче, при-
йміть щирі вітання 
у знак великої поваги 
до Вас як духовного 
провідника, взірця 
сподвижницької пра-
ці в ім’я служіння Бо-
гові та людям. Схи-
ляємо голови з ви-
знанням і подякою за 

Ваші труди й молитви.
Й надалі сійте у серцях людських добро,
Ми Вам щиро хочем побажати,
Щоб зерно це щедро проросло.
Хай Господь здоров’я посилає,
Радості і щастя додає,
Дух Святий над Вами хай витає,
Бо Ви добрим пастирем в нас є.
Хай додасть наснаги Вам і сили,
Хай панує спокій, мир, добро,

Щоб Ви довго Господу служили
І в житті щоб горя не було!

:
Церковний комітет, хор, Братство Матері Бо-
жої Неустанної Помочі, Апостольство молит-
ви, спільнота «Матері в молитві» та всі пара-
фіяни храму Святого Духа с-ща Перегінське 
вітають з 50-річчям від дня народження та 
25-річчям священства свого пароха 

о. Михайла БОЙЧУКА.
Дорогий наш отче 
ювіляре! Прийміть 
найщиріші вітання 
у цей прекрасний літ-
ній день, коли спле-
лися Ваші ювілеї — 
день народження та 
день, коли Ви стали 
вірним учнем Ісуса та 
доброю і вірною ди-

тиною для Марії. Тож зичимо Вам міцного 
здоров’я, щастя, радості, миру у серці, рев-
ного служіння у Божому винограднику, ро-
динного затишку, світлої мудрості та твер-
дості у вірі, Божого благословення, опіки 
Матері Божої Неустанної Помочі, якої Ви є 
провідником 15 років. Многії і благії літа, 
дорогий отче!

Вітаємо!

Реквієм Подяка

«Іду в життя, несучи в серці 
пелюстоньку сонця і любови…»

Цьогоріч я вперше мала можли-
вість побувати на духовних впра-
вах, які проводили сестри Служеб-
ниці Господа і Діви Марії з Матару 
(згромадження Воплоченого Слова) 
в м. Бурштині Івано-Франківської 
області.

Насамперед дякую Богові, що змогла 
бути присутня на науках і багато чого зро-
зуміла. А також щиро дякую сестрам, які 
давали науки: сестрі Марії Замилування 
та сестрі Марії Зарваницькій. Нехай Пре-
свята Богородиця завжди опікується Вами 
і веде дорогою святості до неба, а мило-
сердний Ісус дає Вам сили й надалі нести 
його науку.

Як результат перебування на цих ду-
ховних вправах, у мене народився вірш 
«Гетсиманія».

Оливний сад, вечірня прохолода,
Палюче сонце ніжиться у сні.
В природі — тиша, рай і насолода…
Чому ж не спиться, Господи, Тобі?

Ти бачиш смерть і біль знущання…
Тоді б збирався швидше та втікав!
А Ти шукаєш Юді оправдання,
Бо знаєш: душу він свою продав.

Яка свята любов, нікому незбагненна,
Лилась з Твоїх очей через кривавий піт.
Що й небеса сховали зіроньку вогненну,
Щоб не могла злочинцям показати слід.

Прости мене, Ісусе, за цілунок Юди,
Тих тридцять срібняків мій відкупили гріх.
Таким страшним цілунком  

  всі спаслися люди.
Яку страшну катівню готує людський рід…

І розп’яли Любов! Так страшно і цинічно…
І розтоптали гідність Могутнього Царя…
Він лиш хотів, щоб в пеклі не горіли вічно
Усі Його кати, а серед них — і я.

Тамара ГОЖІЙ.
с. Ріпне Рожнятівського деканату.

Духовні науки, 
які змусили 
задуматись
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Неправильно
 � Дискусувати 
 � Дихає в плечі футбольному 
клубові 

 � Куди ж ділися атаки? 
 � Діставалося більше від батька 
 � Речі не дісталися до прилавків 
магазинів 

 � Діяти на нерви 
 � Добавилось клопоту 
 � Добавляти до сказаного автором 
 � Добитися мети 
 � Добитися суворого обліку  
товарів 

 � Доводити до ладу дільницю 

Правильно
 � Дискутувати
 � Наступає на п'яти футбольному 
клубові

 � Куди ж поділися атаки?
 � Перепадало більше від батька
 � Речі не потрапили на прилавки 
магазинів

 � Нервувати, дратувати
 � Додалося клопоту
 � Додавати до сказаного автором
 � Досягти мети
 � Домогтися суворого обліку 
товарів

 � Обладнати дільницю

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

Притчі

Оголошення

Дяківсько-реґентський інститут 
запрошує на навчання як дяків 
та реґентів, так і тих, хто хотів 
би стати церковним співцем.

Тривалість навчання — 3 роки.
Форма навчання заочна (навчан-

ня по суботах, а також 4 лекційно-
практичні тижні сесії), що дозволяє 
без відриву від навчання чи праці па-
ралельно отримати додаткову освіту.

Зарахування на навчання відбу-
вається за результатами співбесіди 
(перевірка музичних даних та зна-
ння основ катехизму).

Прийом документів цього року 
відбувається у 2 етапи:

26-30 серпня;
2-13 вересня.

Якось один чоловік підійшов 
до  Ісуса і мовив: 
— Учителю, усі ми знаємо, 

що Ти походиш від Бога і навчаєш 
нас іти шляхом істини. Але мушу 
Тобі сказати, що Твої послідовники, 
ті, яких називаєш апостолами, або 
Твоєю спільнотою, мені анітрохи не 
подобаються. Я побачив, що вони 
зовсім не відрізняються від зви-
чайних людей. Ось недавно мені 
трапилось не на жарт посваритися 
з одним із них. Зрештою, всі-бо ба-
чать, що Твої учні не завжди живуть 
у любові та злагоді між собою. Ска-
жімо, знаю одного, який провадить 
не надто чисті інтереси... 

Хочу щиро поставити перед То-
бою питання: чи можна належати 
до Тебе, не маючи нічого спільного 
з Твоїми так званими апостолами? 
Я хотів би піти за Тобою, хотів би 
бути християнином (якщо дозво-

«Карітас Івано-Франківськ» вже 
16 років поспіль допомагає зібрати 
дітей до школи. До благодійності 
долучаються підприємці, вірні УГКЦ 
та небайдужі мешканці Івано-Фран-
ківська. 

Благодійна організація закликає 
усіх долучитися до збору коштів. 
Благодійні пожертви можна перера-
ховувати на розрахунковий рахунок 
«Карітасу» з приміткою: «Благо-
дійна пожертва для акції «Перший 
портфелик-2019»:

БО БФ «Карітас Івано-Фран-
ківськ УГКЦ»

р\р 2600004809263 
в ПАТ «Кредобанк»
МФО 325365
Код 13652164
Також долучитися до акції можна 

самостійно, придбавши портфелик 
та канцтовари. Благодійні пожертви 
приймаються за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Лесі Українки, 1.

Вручення портфеликів відбу-
деться 27 серпня 2019 року о 12:00 
на парафії Успіння Пресвятої Бого-
родиці (вул. Крихівецька, 102).

За детальнішою інформацією 
звертайтеся за тел.: 095 033 77 68; 
098 728 85 37

Юлія ФЕДИНИШИН.

Документи для 
зарахування на навчання:
1. Заява.
2. Автобіографія.
3. Копії паспорта (1,2,9,10,11 сторін-

ки) та ідентифікаційного коду.
4. Документ про освіту — оригінал.
5. Копія свідоцтва про Хрещення та 

Миропомазання.
6. Копія свідоцтва про церковний 

шлюб (для одружених).
7. Копія трудової книжки (для працю-

ючих).
8. Медична довідка (форма 086-У) — 

оригінал.
9. Фотокартки — 2 шт. (3х4см).
10. Рекомендаційний лист пароха.
11. Паперова папка на зав’язках. 

Примітка. Копії документів без 
пред'явлення оригіналів не прийма-
ються.

За детальнішою 
інформацією та для 
подання документів 
звертайтесь за адресою: 

м. Івано-Франківськ, вул. Софро-
на Мудрого (Гарбарська), 22 (6-й по-
верх).

Контактні тел.: 
(096) 839 72 82 або (066) 518 29 23.

лиш це так окреслити), але без спіль-
ноти Церкви й усіх тих Твоїх учнів! 

Ісус дуже зворушено й уважно по-
дивився на нього. 

— Послухай, — мовив Він, — опо-
вім тобі одну історію. Якось кілька 
людей завели собі розмову. Коли на 
землю опустилася ніч, вони назбира-
ли багато хмизу і розклали вогнище. 
Люди сиділи дуже близько одне до 
одного, вогонь зігрівав їх і освітлю-
вав їхні обличчя. Та ось одному з них, 
у якійсь хвилі, перестало подобатися 
бути зі всіма. Він узяв з вогнища пло-
мінке поліно і пішов далеко. Його по-
ліно спершу ще світило і гріло. Але 
невдовзі поблиск ослаб, а за якусь 
хвилину і зовсім згас. Самотньо-
го чоловіка огорнули нічна темрява 
і холод. Хвильку ще подумавши, він 
устав, узяв своє поліно і приніс назад, 
до вогнища своїх побратимів. Поліно 
тут же розчервонілося і вибухнуло но-
вим полум'ям. Чоловік знову сів разом 
з іншими. Він швидко зігрівся, а по-
блиск вогнища освітив його обличчя. 

Усміхнувшись, Ісус повів далі: 
— Той, хто належить до Мене, 

перебуває близько до вогню, разом 
з моїми приятелями. Я прийшов і при-
ніс вогонь на землю і дуже прагну, аби 
він пломенів. 

Церква є гарантією того, що 
людина перебуває близько до вог-
ню.

Бруно ФЕРРЕРО.

Триває набір у Дяківсько-регентський інститут

Поблизу 
вогню

Перший портфелик — 2019
Благодійна акція «Перший портфелик» стартувала 1 серпня і трива-
тиме до кінця місяця. За цей час «Карітас Івано-Фраківськ» планує 
зібрати кошти для придбання портфеликів першокласникам. Порт-
фелики будуть повністю укомплектовані усім необхідним шкіль-
ним приладдям. Допомогу отримають діти з сімей, що опинилися 
у складних життєвих обставинах. Це діти-сироти, діти з малозабез-
печених та багатодітних сімей, діти учасників АТО та загиблих вої-
нів, діти внутрішньо переміщених осіб.




