
Християнський табір 
у Ганнусівці

Для дітей парафії Різдва Пресвятої Бо-
городиці села Ганнусівка Єзупільського 
деканату особливо запам'ятаються дні 
перебування в літньому християнсько-
му таборі «Божі діти». Упродовж тижня 
діти віком від 3 до 15 років відпочивали 
в таборі при парафіяльній церкві.

16 серпня 1815 р.
в маленькому селі Кас-
тельнуово д'Асті в коро-
лівстві П'ємонт на півно-
чі Італії народився Іван 
Боско — італійський 
священник, покровитель 
молоді та засновник са-
лезіянської родини.

16 серпня
Всесвітній день като-
лицької молоді.

18 серпня 1903 р.
у с. Івачеві під Тернопо-
лем народився Зиновій 
Ковалик, блаженний 
священномученик. 
У 1941 р. розп’ятий на 
стіні тюремного кори-
дору на вул. Замарсти-
нівській у Львові.

19 серпня
Преображення Господнє.
Всесвітній день гумані-
тарної допомоги.

20 серпня 1884 р.
у селі Космач на Ко-
сівщині в родині свя-
щенника народився 
Омелян Ковч — україн-
ський греко-католиць-
кий священник-місіо-
нер, ісповідник, капе-
лан УГА, громадський 
діяч, патріот, правед-
ник України, блажен-
ний священномученик, 
покровитель душпас-
тирів УГКЦ.

22 серпня 1964 р.
як мученик за віру по-
мер єпископ Симеон 
Лукач у рідному селі 
Старуня Богородчан-
ського району Івано-
Франківської області 
і похований на сіль-
ському цвинтарі.
Мощі блаженного Си-
меона зберігаються 
у церкві св. Івана Бого-
слова в Богородчанах.

Вітаємо зі святом  Вітаємо зі святом  
Переображення Господнього!Переображення Господнього!

Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня
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«Кажу вам: відніметься від вас Царство Боже і дасться  
народові, що буде приносити плоди його»  (Мт. 21, 43).

До 30-річчя виходу УГКЦ з підпілля

Духовний спецназ:  
ч. 1 «Без страху»  
 3 стор.

Про те, що хвилює

Терпіння. Християнська 
чеснота чи  
необдуманий ризик? 4 стор.

Церква і суспільство

Старість: ось що  
про це говорить  
Церква 6 стор.

Цей тиждень в подіях
Блаженніший Святослав: «Собор Святої 
Софії в Римі — це благовісник свободи 
Церкви і народу»

1  вересня 
2019 р. у Ри-
мі відбудуть-
ся ювілейні 
святкування 
з нагоди 
50-річчя освя-
чення про-
катедрального 
собору Святої 
Софії.

стор. 7

стор. 2

Слово редактора

19 серпня — 
Переображення 

Господнє

19 серпня Східні Церкви 
святкують свято Пере-
ображення Господньо-

го. Про цю подію розповідається 
в трьох Євангеліях: від Матея 
(17: 1-6), Марка (9: 1-8), Луки (9: 
28-36). Крім того, і апостол Пе-
тро у своєму другому посланні 
розповідає про Переображення, 
будучи наочним свідком його ве-
личчя.

Зазначені уривки описують 
подію, в якій Ісус узяв з собою 
Петра, Йоана та Якова й пішов 
на гору помолитись. І коли він 
молився, вигляд його обличчя 
став інший, а одежа — біла та 
блискуча. І з’явилися перед ними 
старозавітні пророки — Мойсей 
та Ілля. Потім їх осінила світла 
хмара й вони почули з неї голос, 
який говорив: «Цей є Син Мій 
улюблений, у Котрому Моє бла-
говоління; Його слухайте». Апос-
толи злякалися і впали на зем-
лю, а Ісус підійшов, доторкнувся 
до них і промовив: «Встаньте й 
не бійтеся!». Коли ж учні підняли 
свої очі, то нікого, крім Ісуса, не 
побачили. Про цю подію Ісус за-
боронив апостолам розповідати 
аж до Його воскресіння.

Ця розповідь, яка за своєю 
суттю нагадує подію з Йорда-
ну — явлення Сина, під час якого 
Отець свідчить голосом зі світ-
лої хмари Святого Духа, — є од-
кровенням всіх іпостасей Святої 
Трійці. Крім того, вона показує, 
що в Ісусі Христі з’єднані дві при-
роди: божественна і людська. 
Святий Іван Золотоустий пояс-
нює, що під час Преображення 
божественна природа Христа 
не змінювалася, але з’явилася 
в Його людській природі. Воно 
відбулося, «щоб показати нам 
майбутнє преображення єства 
нашого і майбутнє пришестя 
Христа на хмарах у славі з анге-
лами». 

Схожа картина є також на 
Оливній горі, де Ісус бере тих са-
мих учнів: Петра, Якова й Івана, 
і тут молиться, переживає три-
вогу смерті, потиться кров’ю, та 
в цій молитві пізнає, яка є воля 
Отця, і прийнявши її, обличчя 
Ісуса змінюється, стає світлим, 
спокійним, і тут торкається учнів 
й каже їм вставати, бо ворог на-
близився. 

Продовження на стор. 2
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Жити на щедрій талантами Кри-
лоській землі і не співати — не можна! 
Тут із глибини віків доноситься голос 
Ярославни, тут народилися мелодії 
славного співця Митуси. Тут, здаєть-
ся, навіть у сивому камінні застигли 
наспіви далеких століть. І ця трагічна 
пам'ять духовності народу пробуджу-
ється.

У тяжкі повоєнні роки прийшов до 
Крилоса вчитель Богдан Володими-
рович Самотулка. Разом із дружиною 
Володимирою Петрівною взялися на-
вчати дітей запальних танців, веселих 
коломийок, тужливих пісень. І ось уже 
60 років добрий світильник музики, що 
його запалив Богдан Володимирович, 
горить у Крилосі.

Після того, як директором восьми-
річної школи став В. Й. Бойчук, роз-
виток дитячої самодіяльності був по-
ставлений на професійну основу. До 
школи запрошували провідних мит-
ців області: С. Пушика. В. Пушкаря, 
Я. Кондрата. Самодіяльний колектив 
почав виступати на обласній сцені. 
Досі всі згадують у Крилосі пісенно-
хореографічну композицію «Довбуш», 
народні танці, що їх поставив Я. Кон-
драт.

Високий професіоналізм, чудова 
обізнаність з танцювальною культу-
рою Прикарпаття дали змогу тонко від-

шліфувати з дітьми танці «Півторак», 
«Крилоська полька», «Веснянка».

Сценічний малюнок доповнюють 
гарні костюми, злагодженість дитячого 
хору і ансамблю народних інструментів, 
якими керує вчителька М. Урбанович.

Ім’я «Ярославни», яке носить само-
діяльний колектив, стало символом 
прикарпатського краю, як і легендар-
на героїня безсмертного «Слова» на-
лежить не лише Крилосу, а й всьому 
народу. Тож не дивно, що пісні у вико-
нанні крилоських аматорів звучать на 
телеекранах на всю Україну.
Іван МАЛАНІЙ. с. Крилос Галицького д-ту.

Успенський піст, або Спасівка, 
розпочинається 14 серпня — 
від свята Перенесення Чесного 
і Животворного Хреста та Мака-
вейських мучеників і триває до 
навечір’я Успіння Пресвятої Бо-
городиці (включно) — 27 серпня. 

Канони партикулярного права Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви під 
час Успенського посту зобов’язують 

вірних у середу та п’ятницю утримува-
тися від споживання м’ясних продуктів 
і страв; у понеділок вівторок та четвер 
дозволено всі види їжі. Немає посту 
в суботи, неділі і в день Незалежності 
України (24.08). 

Від будь-якого обов’язку посту 
звільняються: діти до 14 років та осо-
би, яким виповнилося 60 років; важко-
хворі; вагітні; матері після пологів і ті, 
що годують груддю; ті, що подорожу-

ють (якщо час подорожі перевищує ві-
сім годин); ті, що важко працюють; ті, 
що харчуються зі столу інших; убогі, 
котрі живуть з милостині.

Покутна практика посту, покаяння 
та стриманості, метою якої є надолу-
ження за вчинені гріхи та осягнення 
більшої досконалості задля особисто-
го освячення, — це найдавніша тра-
диція Української Греко-Католицької 
Церкви.

Важливо

Таланти

1 вересня 2019 р. у Римі відбу-
дуться ювілейні святкування 
з нагоди 50-річчя освячення про-
катедрального собору Святої Со-
фії. З цієї нагоди Блаженніший 
Святослав звернувся із відеоз-
верненням, закликаючи українців 
з Батьківщини та діаспори взяти 
участь у святкуванні «золотого 
ювілею храму, що став серцем 
українського світу, благовісни-
ком свободи Церкви і народу».

«Цього року я хочу запросити усіх 
вас прибути до Вічного міста Рима, 
щоб разом відсвяткувати цей золотий 
ювілей. Я переконаний, що сьогодні 
цей собор має особливу місію для на-
шого українського світу як в Україні, 
так і за кордоном: він є і буде благо-
вісником свободи Церкви й народу на 
рідних землях та по цілому світі», — 
зазначив Блаженніший Святослав 
у своєму відеозверненні.

Центральною подією святкувань 
буде Архієрейська Божественна Лі-
тургія, яку 1 вересня очолить Бла-
женніший Святослав у співслужінні 
єпископів Синоду УГКЦ. Після Літур-
гії відбудеться освячення ювілейного 
хреста, який буде встановлений поруч 
із храмом.

Ширша програма паломництва до 
української святині в Римі передбачає 
також участь паломників у загальній 
папській аудієнції у Ватикані (вхід за 
попередньо замовленими квитками); 
Божественній Літургії на гробі св. Йо-
сафата у соборі св. Петра у Ватикані 
та Божественній Літургії у соборі св. 
Климента Папи. Крім того, у суботу, 
31 серпня, паломники матимуть мож-

ливість відвідати меморіальний музей-
помешкання Патріарха Йосифа Сліпо-
го, взяти участь в презентації україно-
мовної книги Мориса Веста «Черевики 
Рибалки» — книги австралійського 
автора, в основі якої викладені факти 
про життя патріарха Йосифа Сліпого, 
а також переглянути про нього доку-
ментальний фільм «Справа «Рифи». 
У головний день святкування, крім бо-
гослужіння, запланований святковий 
концерт хорових колективів з України.

Додамо, що повернувшись із си-
бірського заслання до Риму у 1963 р., 
Пат ріарх Йосиф сліпий одразу почав 
збір коштів на будівництво собору 
Святої Софії в Римі. У червні 1967 р. 
були розпочаті будівельні роботи, 
а вже 27-28 вересня 1969 р. собор 

було урочисто освячено в присутності 
Папи Павла VI, який вклав у престіл 
мощі св. мученика Папи Климента. Бу-
дуючи на зразок Святої Софії в Києві 
собор Святої Софії в Римі, Патріарх 
Йосиф визначив для нього особли-
ву місію — бути «знаком і символом 
знищених і збезчещених українських 
храмів Божих, між ними наших най-
важливіших свідків — соборів, свідків 
нашого прадідівського християнства, 
Святої Софії в Києві і Святого Юра 
у Львові!» (із Заповіту Патріарха Йо-
сифа Сліпого). За півстоліття свого іс-
нування храм став важливим центром 
духовного, культурного та національ-
ного життя українського народу.

Прес-служба товариства  
«Свята Софія».

Слово редактора Ювілеї

Блаженніший Святослав:  
«Собор Святої Софії в Римі — це 
благовісник свободи Церкви і народу»

Вічно юна «Ярославна»
Колективу художньої самодіяльності  
Крилоської восьмирічної школи присвячується

Закінчення. Початок на стор. 1

Преображення здійснюється 
у молитві. За своїм звичаєм, Ісус 
по цілоденній втомі шукає са-
мітного місця, щоб зустрітися зі 
своїм Отцем, почути Його голос. 
Воля Отця не дається автоматич-
но, Ісус ходить на самоту молити-
ся, пізнавати і приймає рішення. 
У молитві він чує, що є улюбле-
ним Сином свого Отця. 

До такого переображення, як 
улюблений син Отця, покликаний 
кожен з нас. Щоденна приватна 
молитва дає мені право увійти 
в «намет», тобто в храм Божий, 
щоб там розділити молитву з мо-
їми братами і сестрами, де я мо-
люся за всіх, а всі моляться за 
мене, де хліб і вино перетворю-
ється у Тіло і Кров Господню, щоб 
перетворити тебе і мене у Хрис-
та. Тому, хто насправді збагнув 
це, для нього перебування у хра-
мі стає справжнім відпочинком, 
інтимною зустріччю з Господом та 
братами і сестрами. Цей час не є 
нудним, а, навпаки, дуже швидко 
проминає. Така закохана у Бога 
і ближніх особа легко промов-
ляє разом із апостолом Петром: 
«Господи, добре нам тут бути!». 
Але що найважливіше, пережив-
ши таке переображення, навіть 
якщо нас спіткає і наша життєва 
Оливна гора, ми ніколи не впаде-
мо в розпуку. Навіть у найважчих 
хвилинах ми наші терпіння пере-
творюватимемо на паростки до-
бра у світі. Навіть у найважчих 
хвилинах наше обличчя буде за-
вжди світлим та спокійним.

о. Іван СТЕФУРАК,
головний редактор.

Цікаво знати
За народною 

традицією східних 
слов’ян, Преобра-
ження називається 
«Другим Спасом» 
або «Яблучним 
Спасом». Народну 

назву свято отримало через те, 
що, відповідно до Типікону, у цей 
день освячується виноград ново-
го врожаю та інші плоди, а там, де 
його немає, — яблука, після чого 
дозволяється їх споживати. Це 
пов’язано з тим, що в Греції (рані-
ше — Візантії) виноград достигав 
якраз у цю пору року. А перші пло-
ди віруюча людина завжди прино-
сила у храм як свою жертву Богу 
і для освячення всього врожаю.

14 серпня — початок Успенського посту
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Вирішив і я з нагоди 30-річчя вихо-
ду нашої Церкви з підпілля зустрітися 
з безпосередніми учасниками тих тяж-
ких часів. На прес-конференції з наго-
ди Патріаршої прощі до Крилоса я по-
чув, що четверо священників, які опі-
кувалися нашими вірними за підпілля, 
будуть співслужити з нашим Патріар-
хом Блаженнішим Святославом біля 
вівтаря. Це дало поштовх знайти цих 
священників. Поки що вдалося пороз-
мовляти з двома, але в майбутньому 
обов’язково розповім вам про інших 
двох.

Щоб зустрітися з отцем-митратом 
Василем Керницьким, довелося подо-
лати шлях з Івано-Франківська до До-
лини, де отець допомагає декану До-
линському о. Зореславу Котовичу. Це 
була перша п’ятниця серпня і багато 
людей прийшли, щоб прийняти Святі 
Тайни Сповіді та Причастя. Зустрілися 
ми після Літургії в захристії храму Різд-
ва Пресвятої Богородиці, будівництво 
якого відбувалося ще за сприяння Ми-
трополита Андрея Шептицького, який 
і освятив його 1906 року. Варто згада-
ти, що іконостас цього храму намалю-
вав Антін Манастирський і він вражає 
своєю красою й проникливістю. До 
речі, саме він — автор ікон на іконоста-
сі в храмі Успіння Богородиці в Крило-
сі, де знаходиться чудотворний образ. 

Отець Василь зі зворушенням роз-
повідав свою історію. Для мене, ще 
досить молодого священника, по-
особливому було її чути. Моє священ-
ство вже припало на час свободи і не-
залежності Церкви та України, хоча 
теперішнє служіння зустрічає нові 
виклики й труднощі для подолання. 
По суті явного переслідування зараз 
нема, хоча так звана «секуляризація» 
наступає і прагне прояви християн-

ської віри звести до чогось особистого 
чи маргінального. 

Найголовнішим, що я почув від отця 
Василя, було те, що він зовсім не бо-
явся. В його серці не було страху на 
відміну від каральних державних ор-
ганів, які боялися його служіння. Ма-
буть, саме ця мужність допомогла 
йому жодного разу не потрапити до 
рук КДБ. Господь Його виводив із за-
сідок ворога Церкви. 

Отець Василь походить з села Гузі-
їв на Болехівщині, де народився 1935 
року. Вже змалечку батьки постійно 
брали його з собою до Гошева на Ясну 
Гору, де він полюбив брати участь 
в Службі Божій і співати церковні піс-
неспіви. Отці-василіяни вподобали 
собі малого хлопця і звернули на ньо-
го увагу. Особливо запам’яталися про-
повіді о. Янтуха. 

«Мені подобалося бути в церкві. 
Мама належала до жіночого братства 
Серця Христового. Десь в 1960 році 
я ходив до с. Церківна, щоб вчитися 
дякувати в о. Йосафата. Тоді появи-
лося і чітке бажання стати священни-
ком. Зі Львова приїжджав до Гошева 
о. Мендрунь, щоб вчити нас духовної 
науки. Саме він висловив словами моє 
сокровенне бажання. На одному свя-
щенничому похороні владика Софрон 
Дмитерко мав зі мною розмову, на якій 
заохотив готуватися до священничого 
служіння. В той час я вже був одруже-
ний. Гошівський монастир спочатку за-
крили, а потім передали РПЦ. Вчилися 
ми по групах, десь по 5 чоловік. Одно-
го разу ми приїхали в Стрий на науку. 
Там був монах Ілля, який працював 
кравцем. У нього в ательє ми вчилися. 
Нас оточили і застали в майстерні. По-
чали допит. Я сказав, що прийшов до 
примірки костюма. Інший — що прий-
шов замовити костюм, і так кожен мав 
пояснення. Потім нас відвезли «ворон-
ком» до райвиконкому і ще до ночі до-
питували. Але всі викрутилися. 

В 1977 році мене висвятили на ди-
якона, а на Благовіщення 1978 року 
владика Федорик ЧСВВ висвятив на 
священника за дорученням владики 
Софрона. Першу свою Літургію я від-
правив у своїй хаті в родинному колі. 
Відтоді я почав служити Літургії по 
багатьох містах та селах: Перегінськ, 
Калуш, Стрий, Болехів, Гошів, на Сам-
бірщині. Владика Дмитерко сказав 

мені: «Отче Василю, маєте цілу Укра-
їну і якщо треба — то й пів Росії для 
служіння, якщо прийде такий час».

Вдень я працював у санаторіях 
в Моршині механіком-ліфтером. Бог 
давав мені силу й здоров’я, що вночі 
не хотілося спати. Деколи мене під-
міняли в неділю чи свята, за що я їм 
платив. Я служив також і на Закарпат-
ті, там, де були наші вірні. З Моршина 
я приїжджав до Болехова автобусом, 
а потім ходив пішки по навколишніх 
селах: Липа, Бубнище. Священничі 
ризи були по церквах. На похорони я 
ризи не брав, а був одягнутий у чорний 
плащ, а під плащем мав епітрахиль. 
Бог так нас беріг, що жодного разу не 
прийшлося припиняти Службу Божу! 

В с. Липа на Великдень по опівно-
чі святили паску, а під ранок приїхав 
дільничний з головою села до церкви, 
а вже все закінчилося. Так всюди ви-
ходило, що я не потрапляв їм у руки. 
Але виклики були у прокуратуру і в До-
лину, і сільраду в селі, і у військкомат 
до Івано-Франківська. Мені казали, що 
вони чули, що я є священником, а я 
їм сказав, що може колись буду ним. 
Казали мені, що я йду проти держави, 
але я відповів, що виконую державну 
роботу (ліфтера). Запитували, хто мій 
керівник і кому я підкоряюся, якому 
єпископу. А я у відповідь сказав, що 
підкоряюся найперше Господу Богу, 
потім — головному лікарю в Моршині, 
а в селі — голові сільраді, бо мушу за-
платити за світло і за газ. 

Одного разу приїхала машина до 
Моршина і відвезла мене в Івано-
Франківськ до генерала КДБ. Хтось 
мене видав. Був у Долині дитячий 
будинок для напівсиріт з навколишніх 
сіл. Їм роздали мої фотографії і дали 
доручення, що якщо я приїду до їхньо-
го села служити Службу, щоб вони по-
відомили. Діти навіть батькам не мали 
про це розповідати. Генерал з лампа-
сами дав мені листочок з питаннями. 
«Нам сказали, що ви — католицький 
священник. Навіщо вам так ся мучи-
ти? Ми вам дамо церкву православну 
де хочете. Будете собі правити. Але 
треба заповнити цей листочок». А я 
йому: «Я нічого вам не заповню, бо 
якщо заповню, то ви на чистому місці 
листка напишете таке, що можете ще 
й в тюрму мене посадити». Якщо ви 
стверджуєте, що я священник, то Ви 

собі знаєте, але я поки що є держав-
ний робітник». Так мене й відпустили. 
На великі свята викликали мене до 
сільради, до військкомату. Там вже че-
кали кадебісти. Вони кричали, погро-
жували, але більше нічого не могли 
зробити. Я не нервував, бо подумки 
молився до Матінки Божої. Я був дуже 
безпечний, нічого не боявся. 

В 1000-ліття Хрещення України 
в 1988 році мене попросили на Львів-
щині провести освячення води. На 
вокзалі у Львові мене зустріли дві се-
стри-монахині, які сиділи і ніби читали 
журнали. Далі ми поїхали автобусом 
десь за Самбір аж під польський кор-
дон, до с. Дністрик Дубовий. Ми вночі 
приїхали і в хаті біля церкви відправи-
ли Службу Божу, а над ранком мала 
ще бути Служба Божа під церквою. 
Але зранку з Турки приїхали машина-
ми «воронками» кадебісти. Я дав од-
ній жінці сумку з ризами і попросив по-
ставити десь на площі біля церкви. Я 
також прийшов туди в сорочці з корот-
ким рукавом. Я бачив, що довкола лю-
дей стоять «працівники» КДБ, але не 
боявся. Я прийшов на площу, підійшов 
до сумки, швидко одягнув ризи, що ка-
дебісти навіть не опам’яталися, що 
і звідки. Людей було багато. Я почав 
Службу Божу і вони вже мене не чіпа-
ли. Їм місцеві чоловіки сказали прямо: 
«Якщо будете священника забирати, 
то кров буде ся лляти». Я виголосив 
проповідь про Хрещення України, не 
чіпаючи політики. Після Богослужін-
ня до мене підійшов повний чоловік 
у шкіряному плащі і хотів «запросити» 
на розмову, щоб схопити поза людь-
ми. «Ви поїдете з нами в Турку», — 
сказав він. «Добре, поїду після відпра-
ви». Після розмови я почав кропити 
людей свяченою водою, не виходячи 
поза натовп. Кадебісти оточили місце, 
щоб я не втік. Потім почалася процесія 
по дорозі і всі вони залишилися поза-
ду нас. Я швидко пішов вбік до якоїсь 
хати переночувати, що мене не змо-
гли впіймати. Отак Бог беріг».

Як мені було радісно бачити отця 
Василя Керницького на прощі в Кри-
лосі! Він став для мене дуже близь-
ким через те, що поділився зі мною та 
з вами своєю історією. 

Далі буде. 
о. Роман ТЕРЛЕЦЬКИЙ.

До 30-річчя виходу УГКЦ з підпілля

Духовний спецназ: 
ч. 1 «Без страху»
Більшість з нас, молодих, знає 
історію переслідування УГКЦ 
за часів совєтської окупації або 
з книжок чи з уст своїх дідусів 
і бабусь. Проте ці літні люди по-
волі відходять у вічність і біль-
шість їхніх історій не є записані. 
А це — велика втрата для історії 
Церкви. Тому вже на початку цієї 
розповіді заохочую нашу мо-
лодь озброїтися ручкою з папе-
ром чи диктофоном або смарт-
фоном і без зволікання запису-
вати з перших уст свідчення жи-
вих свідків історії.

 Служба Божа перед зачиненими дверима храму у Львові. 1989 р.
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Терплячість (церковнослов'янське: 
терпінія; латинською: patientia; англій-
ською: patience) — моральна якість та 
чеснота, проявляється, коли задля по-
чесної та корисної справи переносимо 
добровільно труднощі. Терплячість 
допомагає не нарікати, коли хтось чи 
щось нас дратує. 

Терпіння — це не потурання комусь 
чи чомусь задля задоволення чиїхось 
примх або забаганок! Терпіння має 
мати глибокий сенс, воно здійснюєть-
ся «задля почесної та корисної спра-
ви»! 

Звісно, неможливо навіть порівню-
вати Христові терпіння задля нашого 
спасіння з тими, можна сказати, не-
зручностями, які терпимо ми у нашо-
му житті. Однак поміркуймо, чи справ-
ді терпимо задля важливої й почесної 
справи, і наші терпіння можна вважати 
чеснотою, чи просто дозволяємо зну-
щатися над собою — і тоді ризикуємо 
зазнати глибоких розчарувань з дуже 
небезпечними наслідками.

Коли втрачаємо наших рідних, ми 
терпимо біль і сум. Ми долаємо роз-
пач і страх, усвідомлюючи втрату, тер-
пимо, долаючи розпач, бо маємо гідно 
провести їх в останню путь. Коли у ро-
дині раптово хтось захворіє чи трапля-
ється нещасний випадок, ми змушені 
терпіти неміч хворого, щоб підбадьо-
рити і сприяти поверненню здоров’я. 
Коли хтось із членів сім`ї опинився без 
роботи, родина терпить безгрошів’я, 
але гуртується разом, щоб, подолав-
ши кризу, стати ще міцнішою.

Ми терпимо наших колег на роботі, 
тісняву в транспорті, примхи наших ді-
тей, черги в магазинах… Продовжити 
цей перелік можете самі. Неможливо 
уявити життя без терпінь. Долаючи їх, 
ми будуємо наше життя згідно з наши-
ми переконаннями і вірою. Та все ж, чи 
означає це, що ми повинні терпіти усе, 
що трапляється на нашій життєвій до-
розі? Скажімо, ми ж не терпітимемо 
загрозу нашому життю чи свободі. Ми 
боронимо наше життя, домівку, країну. 
Це не лише наше право, а й обов’язок.

Більшість життєвих ситуацій люди 
розв’язують по-різному. З того факту, 
як часто розпадаються сім`ї, ми бачи-
мо, що різні люди мають різне розумін-
ня про глибину терпіння. Тож терпіння 
має свої межі? Чітко, а десь не зовсім 
чітко окреслені. І де ці межі? І хто їх 
визначає для нас? І чи буває так, що 
«терпіння-чеснота» перетворюється 
на «терпіння-знущання»? 

Скажімо, молоді люди одружують-
ся, плекаючи сподівання про радісне 
життя у любові. Кожна пара зустрічає 
свої власні виклики і проблеми, кож-
на по-різному їх вирішує. Шкода, але 
далеко не кожна пара може подолати 
труднощі. Починаються терпіння. Вони 
бувають різними у різних пар і добре, 
коли двоє людей є справді віруючими. 
Віра є для них міцним фундаментом. 
Вони моляться, спілкуються, слуха-
ють один одного, щось терплять один 
одному і так налагоджують стосунки. 
Коли ж тільки один з них молиться, 
слухає, шукає компроміс, а партнер 
не робить жодних кроків назустріч, жи-
вучи лише так, як зручно йому самому, 
висловлюючи лише власні претензії, 
то чи можна розраховувати, що шлюб 
у таких людей буде вдалим? Непоро-
зуміння, а радше відсутність самого 
бажання порозумітися, неминуче при-
зведе до конфліктів, які будуть лише 
поглиблювати прірву непорозумінь. 
Тому минатимуть роки у докорах один 
одному, сварках, які віддалятимуть за-
коханих колись людей. Що залишаєть-
ся? Терпіти? А це ще питання, до чого 
може дійти… Зневага, грубість, при-
ниження, насилля фізичне, моральне, 
фінансове. Терпіти усе це? Як довго? 
До чого таке життя доводить, хтось за-
думувався? Якщо навіть хтось скаже, 

що це варто терпіти заради дітей, то 
визнаймо чесно, як така атмосфера 
у сім`ї впливає на дітей, без різниці — 
хлопчик це чи дівчинка. Кожен з них 
винесе свої уроки. Хлопчик навчиться 
від тата бути тираном, а дівчинка зма-
лечку звикатиме бути жертвою. Звіс-
но, бувають винятки, але…

Уявіть собі, що ви придбали пару 
нових гарненьких туфель. Взули їх 
і виявили, що вони муляють ноги. Що 
б ви зробили? Терпіли б, і взували 
їх знову і знову? Неможливо забути 
відчуття, коли взуття тисне ноги. Чи 
можна сподіватись, що людина зали-
шиться радісною і веселою, старан-
но виконуватиме усі обов’язки, коли 
у голові лише думка про те, як діста-
тись додому і припинити ці тортури? 
А якщо взуття не розноситься? Якщо 
ці муки триватимуть знову і знову. На 
що перетвориться ваше життя? Це 
порівняння до того, що бездумне тер-
піння поступово змінює людину. Воно 
робить її замкнутою, блокує здатність 
радіти життю і бути щасливою, обме-
жує і розбиває серце… Поступово 
приходить апатія до життя як такого. 
Небезпечнішої ситуації годі й при-
думати, бо йдеться уже про здоров’я 
і майбутнє людини.

Якось я чула заперечення, мовляв, 
терпіти треба правильно. А як це, пра-
вильно терпіти? Хто нас цьому має 
навчити? 

Думаю, багато людей наче підпо-
рядковують своє життя словам Ісуса: 
«…хто не бере свого хреста і не йде за 
Мною, той Мене не достойний…». Усе, 
що завдає терпінь, вони вважають 
тими викликами, які мають витримати. 
Так, ніби життя без терпіння менш цін-
не. Звичайно, бувають обставини, які 
людина не може виправити чи здола-
ти власними зусиллями. Тоді терпін-
ня залишається єдиним правильним 
вибором. Але чи є саме терпіння по-
казником того, що роблю щось вар-
тісне? Навіть коли якась сфера нашої 
діяльності починає обтяжувати нас, 
чи маємо ми продовжувати терпляче 
виконувати свої обов’язки, жертвуючи 
своїм відчуттям радості, бо, мовляв, 
ми робимо щось важливе для когось?

Можливо, люди у нашій країні тому 
такі й нещасні, бо ніхто нас не вчить 
отим тонкощам, завдяки яким ми змог-
ли б бути щасливими. Поталанило 
тим з нас, кого навчили самоповаги 
ще з дитинства, бо без самоповаги не 
уникнути криз у професійному і сімей-
ному житті. Думаю, такі люди відчува-
тимуть терпіння правильно. Усе їхнє 
єство протистоятиме навіть натяку на-
силля над ними. Але є й багато людей, 
яких вчили поважати інших людей, 
а самих себе поважати і цінувати на-
вчити забули. Саме ці люди у зоні ри-
зику. Люди! Господь хоче, щоб ми були 

щасливими і з радісним серцем сла-
вили Його! Якщо поряд з вами хтось, 
хто забирає вам радість з серця, то ці 
люди калічать вас! Бажаю вам зустрі-
ти людей, які пригадають вам, що ви 
покликані бути сильними і щасливи-
ми! Я бажаю вам обставин, які допо-
можуть перезавантажити свої відчуття 
і своє ставлення до себе! 

Кожен вирішує для себе самостій-
но, однак життя у кожного лише одне! 
Так хочеться знайти той баланс між 
«терпінням-чеснотою» і «терпінням-
утопією», який допоможе правильно 
прожити життя. 

Можливо, редакція газети зможе 
повернутися до питання правильного 
християнського терпіння на своїх сто-
рінках, адже воно є одним з фунда-
ментальних питань нашого щоденного 
життя?..

Наталія ЗАБІЛА.

Господь хоче, щоб ми були 
щасливими і з радісним 
серцем славили Його! 

Глибокі роздуми авторки 
статті «Терпіння. Християн-
ська чеснота чи необдума-
ний ризик?» ставлять за-
вершальне запитання: де 
ж та межа між «терпінням-
чеснотою» і «терпінням-
утопією»? 

Святе Письмо дає однознач-
ну відповідь про те, що будь-яке 
терпіння — це наслідок перво-
родного гріха. Гріх приніс у Богом 
створений гармонійний світ дис-
баланс, голод, холод, ненависть, 
війни, хворобу і нарешті — саму 
смерть… Але Бог створив лю-
дину до життя, а не для смер-
ті. Тому вже від самого початку 
після гріхопадіння Бог безпере-
станно промовляє: «Адаме, де 
ти?». Зранена гріхом, людина не 
може сповна почути цього голо-
су, який звучить через пророків. 
Тому Господь послав у світ свого 
Сина. Ісус став для нас прикла-
дом у терпінні. 

В чому ж полягала суть Хрис-
тового терпіння? Він терпить, 
тому що бореться зі злом — на-
слідком гріха. Він — справжній 

Про те, що хвилює

Коментар священника

«Христос терпів і нам велів», — зітхаючи, промовляємо ми, коли опиняємося в скрутних обставинах життя. Терпіння сприймається нами 
як християнська чеснота, а тому стає мало не обов’язком для кожного, хто називає себе віруючим. Маючи за зразок самого Ісуса, ми на-
магаємось наслідувати Його у всьому і обираємо терпіння саме через те, що терпів Він. 

Але чи справді Господь хоче наших страждань? Чи правильно ми розуміємо силу, значення і заслуги терпіння? Можливо, ми самі так 
оправдовуємо свої негаразди, певні обставини нашого життя, які не можемо або й не хочемо змінювати? Хіба нам не доводилося розмірко-
вувати над тим, що ми терпимо і чому? Чи не помічаємо ми тих людей, які свідомо використовують нас, зловживаючи добротою і щирістю 
нашого серця? Моя думка, звісно, суб’єктивна, але запрошую всіх поміркувати над цим питанням.

Терпіння. Християнська чеснота 
чи необдуманий ризик?



15 серпня 2019 р. Б. число 31 (1274) НОВА ЗОРЯНОВА ЗОРЯ 5

Знаю, що п. Марія вже чотири роки 
поспіль разом з чоловіком беруть 
участь у пішій прощі до Чудотворної 
ікони Матері Божої. Тому й цього разу 
хотілось почути її враження. Зазви-
чай вона з піднесенням розповідає 
про почуте та побачене. Однак цього 
разу на моє запитання про те, як про-
йшла проща, вона відповіла просто: 
«Гарно». Добре розуміючи, що слово 
«гарно» маскує під собою щось інше, 
почала розпитувати. Тоді п. Марія роз-
повіла наступне:

«Я вже вкотре беру участь у цій 
прощі, адже завжди відчуваю своє-
рідне духовне відновлення, яке дає 
мені сили рухатись вперед. Разом 
з чоловіком йдемо до Богородиці, щоб 
отримати благословення для нас та 
наших дітей на цілий рік. У перший 
день прощі нас не злякав дощик і де-
сятки кілометрів, які потрібно подола-
ти пішки. Отримавши благословення 
від настоятеля Катедрального собору 
Святого Воскресіння м. Івано-Франків-
ська отця-митрата Юрія Новицького, 
ми разом із усіма прочанами руши-
ли в дорогу. Яке то піднесення, коли 
ти разом з сотнями прочан молишся, 
співаєш! Проходячи селами, нас з ра-
дістю вітали їх мешканці, а в деяких 
селах навіть частували канапками. 
Прийшовши до Крилоса, нас чекала 
та молитовна атмосфера, яка може 
панувати тільки там. Нічні чування на-
повнили душу особливим миром та 
затишком. На ночівлю знайшли місце 
у церкві, де трішки передрімали на 
лавці. Звичайно, кульмінацією прощі 
стала Божественна Літургія, яку очо-
лив Блаженніший Святослав. 

По завершенні прощі, сповнені не-
ймовірним духовним піднесенням, ру-
шили до автобусів, щоб повернутись 
до Івано-Франківська. Ще по дорозі 
до Крилоса ми з чоловіком думали, 
як доберемось назад. Але знаючи, що 
на автостоянці по завершенні прощі є 
з десяток автобусів, не переживали. 
Якийсь та й довезе до обласного цен-
тру! Пригадую, минулого року багато 
рейсових автобусів так підзаробляли. 
Сходили з рейсів і за подвійну опла-

ту довозили прочан до міста. Отож ми 
спокійно підходили до автобусів, на 
яких був напис «Замовлено» з про-
ханням за оплату довезти до Івано-
Франківська. 

Яким же було наше розчарування, 
коли, минаючи один транспорт за ін-
шим, нам всюди відмовляли, кажучи: 
«Пані, то замовлено». Пояснювали, 
що замовили тільки для певної групи, 
або ж водій відповідав, що люди опла-
тили собі і не хочуть, щоб чужі стоя-
ли їм над головою. Отримавши схожі 
відповіді чи не в десяти автобусах, ми 
зневірились та пішки пішли до траси 
з надією там «спіймати» якийсь рейсо-
вий автобус. Та де там! Автобуси, що 
над’їжджали, були вщент наповнені 
людьми. І якось нам стало так боляче 
та прикро, коли попри нас з Крилоса 
проїжджали автобуси з прощі, де віль-
но можна було б стояти. На котромусь 
з них була ікона, на котромусь — на-
пис: «На прощу». Всі їхали додому, 
а ми й далі під сонцем стояли на трасі, 
не знаючи, як добратись до міста. Тут 
попри нас пройшов знайомий, який, 

як і ми, йшов пішки. «Напевне, дове-
деться повертатись пішки і назад», — 
з сумом у голосі сказав чоловік і ру-
шив у напрямку міста. Очевидно, і для 
нього не знайшлося місця в автобусах 
з написом: «Замовлено»… 

А знаєте, ми все-таки не йшли піш-
ки додому, а повернулись на автомобі-
лі «швидкої допомоги»! Це просто во-
дій «швидкої» впізнав чоловіка (він — 
лікар) та підвіз до міста. Власне, після 
цією прощі в мене появилось якесь 
відчуття розчарування. Те піднесення, 
яке мене наповнювало дорогою туди, 
десь зникло…».

Світлої пам’яті отець Василь По-
точняк наголошував на тому, що пло-
дом прощі є діла: «Як каже Христос, 
по плодах пізнають, чиї ви учні. Не 
важливо, що робите на прощі, а важ-
ливо, як ви служите на прощі — ваша 
радість, доброта, справедливість, щи-
рість. Як будете поводитися на про-
щі, так і передасться вам у житті — 
у сім’ї, на роботі, у школі». Вже давно 
відійшов у вічність отець Василь, але 
його мудрі слова є корисними й зараз. 
«Плодами прощі є діла…». Тому мар-
ні були десятки кілометрів, пройдені 
пішки, видно, нічого не навчили, коли 
не вміємо допомогти ближньому в по-
требі.

Розмовляла Віра БІЛА.

Відгомін прощі

Нещодавно відбулась Всеукраїнська Патріарша проща до Галицької Чудотворної ікони Матері Божої, 
котру очолив Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Патріарх Святослав. Я мала можливість спілкуватись 
з багатьма паломниками, які ділились своїми враженнями. В основному всіх наповнювали відчуття 
духовного піднесення та миру, яке дарує участь у прощі, особливо тим, хто йшов до Крилоса пішки. Але 
розмова з однією прочанкою мені запам’яталась особливо.

«Пані, то замовлено»
(Невеличка історія про те, як одні прочани повертались із прощі)

революціонер, який, з одного 
боку, навчив нас нового способу 
життя: прощати сімдесят раз по 
сім. Але водночас Він бореться 
з кожною несправедливістю, яка 
спричинена присутністю гріха 
між людьми. Тому саме терпін-
ня в собі далеко не є ще спа-
сенним, а лише тоді, коли воно 
стає чеснотою. А коли воно стає 
чеснотою? Коли я готовий по-
терпіти, щоб через моє терпіння 
перемінити зло на добро. Якщо 
я просто терплю і нічого не ро-
блю, щоб з цього терпіння про-
росли перші паростки добра, то 
я вибираю якесь незрозуміле 
самознущання над собою і нічо-
го більшого. 

«Царство Боже вже тут, серед 
вас», – говорить Христос своїм 
учням. Тобто, робіть усе можли-
ве, щоб Царство Боже реалізо-
вувалося уже тут, на землі. Тому 
кожен, хто сьогодні терпить 
з різних причин, є немов Агнець 
Божий, який забирає гріх з цьо-
го світу. Але, терплячи, важливо 
робити так, щоб цього терпіння 
ставало чимраз менше на землі. 
Отож, підставляю «другу щоку» 
не тому, що я боягуз, а тому, 
що на даному етапі намагаюся 
зупинити зло, не породжувати 
більшого конфлікту.

Але, з іншого боку, ко-
жен християнин покликаний 
пам’ятати заповідь любові, яка 
насправді є потрійною, а не по-
двійною, як помилково прийня-
то вважати. Потрійність полягає 
в абсолютній любові до Бога, 
до ближнього і до себе самого. 
Отож, потрібно полюбити та-
кож і себе самого справжньою, 
не егоїстичною любов’ю, і цією 
ж любов’ю обдаровувати свого 
ближнього. Тому, виходячи з цієї 
заповіді любові, я маю право 
чи навіть і обов’язок діяти так, 
щоб зменшувати і моє терпіння, 
тобто не сидіти, склавши руки, 
а щось змінювати. Інколи при-
ймати навіть дуже радикальні рі-
шення. Інакше, як тоді пояснити 
роль Христа, Який, куди ходив, 
кожного дня усував терпіння: го-
лодних годував, грішників, про-
щаючи, навертав, хворих зціляв, 
хоч сам добровільно через це 
потерпів… 

Тому межу між «терпінням-
чеснотою» і «терпінням-утопі-
єю» можемо установити, роз-
бавивши терпіння з християн-
ською любов’ю, перевіряючи, 
чи цей рецепт дає правильний 
результат. Наприклад, це мож-
на побачити на сім’ї, де є алко-
залежний. Терпіння там — хоч 
і не відбирай. Розбавити його 
любов’ю — не означає потурати 
алкоголіку, але з великої любові 
до нього і з належною порцією 
строгості докласти усіх можли-
вих чинників, щоб його звільнити 
від цієї страшної залежності.

Тому, даючи відповідь авто-
рці статті, на мою особисту дум-
ку, будь-яке терпіння ніколи не 
буде утопією, кожного разу, коли 
воно буде скероване, щоб його 
подолати, як для себе, так і для 
ближніх, творячи, таким чином, 
Царство Боже вже тут, на землі. 

о. Іван СТЕФУРАК.

«Плодами прощі є діла…»
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Шанувати батьків – означає ставитися 
до них із любов’ю, особливо тоді, коли 
вони немічні, потребують опіки, як, на-
приклад, у старості.

Митрополит Андрей у вченні про ро-
дину наголошував на обов’язкові дітей 
щодо батьків: «Добрі християни уміють 
в житті зберегти четверту заповідь Божу 
«шануй свого отця і свою матір» на-
віть тоді, коли батьки недобрі, а не дай, 
Боже, не заслуговують на пошану, діти 
мають їх однаково шанувати, бо такий 
закон Божий. Християни знають, яка гір-
ка доля тих, що батьків не шанували».

Діти повинні опікуватися батьками 
в їхніх хворобах, а також надавати їм 
матеріальну та моральну допомогу 
в старості. «Дитино, допомагай тво-
єму батькові в старощах і не засму-
чуй його за його життя; і коли розум 
ослабне, будь поблажливим; не знева-
жай його тоді, коли ти — повносилий 
[.…]. Богохульник той, хто покидає 
батька; проклятий Господом той, 
хто гнівить свою матір» (Сир. 3, 
12-13.16). Діти повинні пам’ятати, що 
повага та любов до батьків зобов’язує 
їх піклуватися про них протягом їх-
нього життя. Від цього обов’язку ніх-
то й ніколи не може бути звільнений. 
Якщо батьки вже пішли з життя, то 
обов’язком стає християнський похо-
рон, виконання їхньої останньої волі, 
молитва за них, піклування про їхні 
могили та пам’ять про річницю смерті.

Основні потреби  
літніх людей

Ми мусимо пам'ятати, що літні 
люди — це люди, які мають особливі 
потреби в найкращому значенні цього 
слова. Йдеться про особливість духо-
вних потреб (приготування до зустрічі 
з Господом через часту сповідь та при-
йняття Євхаристії), потребу в християн-
ському спілкуванні (в цей період особ-

ливо гостро відчувається самотність, 
а тому наше завдання — підтримувати 
літню людину в цей період життя). 

Потреба в самореалізації та участі 
в суспільному й церковному житті. Не 
раз можна зауважити, що саме стар-
ші люди є братами та сестрицями, 
паламарями чи дяками на парафіях. 
Вочевидь, вони мають на це час, час 
самопосвяти, але також це велика 
місія, яку не слід в них забирати, ба, 
навпаки, варто залучати таких людей 
до служіння, тоді вони справді будуть 
почуватися потрібними.

Потреба в подоланні спокус та грі-
хів. Якщо розглядати спокуси та гріхи, 
які можуть переслідувати християни-
на в молодому віці, то ми не знайде-
мо того, що не спокушало б і християн 
у похилому віці. Ну хоча б взяти до 
уваги спокусу вмішуватись «не в свою 
справу» (в старості людина може во-
лодіти великим досвідом і великою 
мудрістю, тому часто може давати по-
ради, коли не просять). Або ж спокусу 
віддатися смутку та зневірі (з прихо-
дом старості людина почувається без-
помічною, звідти і народжується сум-
нів та страх перед майбутнім).

Спокуса збирати та переносити пліт-
ки (гадаю, про це не варто особливо 
розписувати, ви й без мене те знаєте).

Тому сьогодні давайте краще прове-
демо з нашими дідусями та бабусями 
кілька годин у розмові чи підтримці, 
тим самим зробивши якусь дійсно зна-
чущу місію, аніж будемо споглядати на 
себе через якийсь додаток. 

Старість прийде, і прийде до кожно-
го, бо ж, як відомо, «молодість — не 
вічність». Саме тоді ми будемо також 
почуватися на периферії суспільства 
самотніми, цілком можливо, запускаю-
чи новий челендж: #явмолодості.

о. Володимир ЛУКАШЕВСЬКИЙ.

Насправді, питання старості завжди 
було людям цікаве, оскільки (хочемо 
ми того чи ні) час — це те, над чим 
людина влади не має. І слава Богу. 
В свій час, коли досить похилі віком 
кардинали обрали значно молодшого 
від себе Кароля Войтилу Главою Като-
лицької Церкви, чимало з них казали: 
«Але ж він такий молодий! Йому буде 
вкрай складно справлятися зі своїми 
обов'язками в цей непростий період». 
На що один із кардиналів відповів: 
«Якщо це найбільша його вада, гадаю, 
Господь пробачить це йому». І справді 
час — настільки унікальне явище, що 
зробить людину сивочолою куди кра-
ще, аніж якийсь там додаток.

Як би там не було, питання «за-
втрашнього дня» та нашого майбут-
нього завжди буде цікаве людині. Тому 
пропоную ознайомитися з кількома 
думками Церкви з приводу старості.

Святе Письмо
Біблія реалістично описує період 

старості та належним чином оцінює 
його. Можливо, немає більш яскраві-
шого та досконалішого опису старо-
сті, ніж у книзі Еклезіяста: «І пам'ятай 
в днях юнацтва свого про свого Твор-
ця, аж поки не прийдуть злі дні й не 
наступлять літа, про які говорити 
ти будеш: Для мене вони неприємні!» 
(Екл. 12:1).

Книга Мудрості Святого Письма го-
ворить нам, що старість та мудрість лю-
дини не обчислюються кількістю років. 
«А праведник, хоч і вмре передчасно, 
знайде спокій, бо чесна старість не — 
в довголітті і не міряється числом 
років. Розумність людям — за сивий 
волос править, і вік старечий — це 
життя неосквернене» (Мудр. 4:7-9).

Святе Письмо дає нам прекрасні 
образи старих людей: Авраам (Бут. 
18:11), Мойсей (II. Зак. 34-7), Калев (І. 
Нав. 14:10-11), Симеон (Лк. 2:25-32), 
Анна (Лк. 2:36-37), апостол Іван, який 
навіть у глибокій старості полум'янів 
любов'ю до свого Спасителя і не втом-
лювався, навчав дітей Божих любити 
Його і один одного (1 Ів. 4:7-8). Богу не 
було перешкодою здійснювати Свої 
плани через людей уже немолодого 
віку. Вищезгадані мужі Божі служили 
Йому до глибокої старості та остан-
нього подиху.

Вчення Церкви
Вже нині св. Папа Іван-Павло ІІ 

в 1994 році сказав: «Старість — це пе-
ріод, коли молодшає дух, і після безлічі 
розчарувань людина вчиться надіятися 
на Бога. Церква добре знає, що багато 
людей наближаються до Бога, особливо 
в період так званого «третього віку» і що 
саме в цей період їм можна допомогти 
помолодшати духом на шляху розду-
мів і за допомогою церковних Таїнств. 
Досвід, накопичений роками, веде літ-
ню людину до розуміння меж мирських 
речей, до глибшої потреби присутності 
Бога в земному житті. Розчарування, 
пережиті в деяких ситуаціях, навчили 
їх покладатися на Бога. Накопичена 
мудрість може бути великою перевагою 
не тільки для членів їхніх сімей, а й для 
всієї християнської громади».

Ще одна теза Івана-Павла II: «Час — 
великий вчитель, він допомагає при-
дбати мудрість». Старість не позбав-
ляє власних благ, тому що, як зауважує 
святий Ієронім, вона «зрощує мудрість 
і дає більш зрілі поради». У певному 
сенсі це привілейована епоха прему-
дрості, породженої досвідом, оскільки 
час — великий вчитель. Крім того, відо-
ма молитва псалмопівця: «Навчи нас 
лічити отак наші дні, щоб ми набули 
серце мудре» (Пс. 89, 12).

«У будь-якому віці Господь просить 
використовувати наші таланти!» — 
стверджував Папа Войтила в листі до 
літніх. І ще: «Шаноблива старість ... ста-
новить остаточний етап людської зрі-
лості й прояв Божого благословення».

«Якщо ми подивимося і заглиби-
мося у Боже Слово, то побачимо, що 
старша людина є своєрідним послан-
ням Бога до людей. Господь промов-
ляє до людини в особливий спосіб 
через старшу особу. Зокрема, старша 
особа завжди асоціюється з мудрістю, 
яка є участю чи віддзеркаленням бо-
жественної мудрості», — сказав якось 
наш Блаженніший Святослав.

Катехизм УГКЦ «Христос — 
наша Пасха»

У Святому Письмі читаємо: «Усім 
твоїм серцем прославляй свого бать-
ка і не забувай про болі матері твоєї. 
Пам’ятай, що вони привели тебе на 
світ: чим заплатиш за те, що для 
тебе вони вчинили?» (Сир. 7, 27-28). 

Церква і суспільство

Літній табір

Канікули з Богом

Сьогодні Україною поширюється челендж, який важко назвати «но-
вим», адже додаток розпочав свою роботу ще в 2017 році, суть яко-
го — показати людину в старшому віці. «Дізнайся, яким ти будеш 
у старості» — здається, це саме те, чого зараз потрібно ну геть усім.

В селі Кальна Болехівського деканату відбулися канікули з Богом для ді-
тей «Інструкція для щастя». Провідниками дитячого табору були о. Ва-
силь Бурій, катехитка Оксана Бурій та керівник табору засновниця Між-

народного Благодійного товариства «Аве Марія» м. Долина Надія Пелехан.
Дітки мали щоденну Святу Літургію, катехизацію та чудові банси, а що-

вечора — спортивні змагання. На вечірні спортивні зустрічі приходили всі 
учасники табору, а навіть і більше. Діти згуртувалися в команди «Швидкий 
м’яч» та «Круті кроси» зі своїми драйвовими гаслами. На завершення табо-
рового відпочинку спільно з батьками та рідними всі поласували смаженими 
на вогні ковбасками, тортом та кавуном.

о. Василь БУРІЙ.

Старість: ось що про це говорить Церква
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Для дітей парафії Різдва Пре-
святої Богородиці села Ганнусівка 
Єзупільського деканату особливо 
запам'ятаються дні перебування в літ-
ньому християнському таборі «Божі 
діти». У липні впродовж тижня діти ві-
ком від 3 до 15 років мали можливість 
відпочивати (і не тільки!) у таборі при 
парафіяльній церкві. Слід зазначити, 
що табір працює вже другий рік по-
спіль і, як показала практика, успішно, 
адже цього року учасників було зна-
чно більше, ніж минулого.

Учасники табору методом жереб-
кування були поділені на команди за 
кольорами: сині, жовті, червоні та зе-
лені. Кожна команда мала свого ані-
матора та капітана, які відповідали за 
організацію роботи команди й дисци-
пліну в таборі. 

Сплановані організаторами заходи 
були змістовними й цікавими для ді-
тей. Команди брали активну участь 
у заходах, адже таким чином заробля-
ли собі бали, які щоденно підсумову-
валися почесними суддями. А кожен, 
звичайно, мріяв стати переможцем. 
Одним із перших завдань було пре-
зентувати свою команду: підібрати 
назву, гасло, пісню та виготовити пла-
кат. Усі п'ять команд — «Воїни Ісуса», 
«Діти Марії», «Діамант», «Зелені ліс-

ники» та «Анге-
лятка» — добре 
впоралися з цим 
завданням, як 
і з усіма наступ-
ними. Завдання 
ж були різного 
с п ря м у ва н н я : 
спортивні еста-
фети, біблійні ві-
кторини, трудові 
та творчі справи. Аніматори організу-
вали різні гуртки, на заняттях яких діти 
удосконалювали свої знання з Біблії, 
переглядали християнські мультфіль-
ми, готували невеличкі інсценізації бі-
блійних текстів, змагалися в спортив-
них естафетах, вчилися виготовляти 
рамки для фотографій і просто відпо-
чивали.

Неодмінними щоденними спра-
вами були читання Святого Письма, 
вивчення напам'ять біблійної цитати, 
молитва, і, звичайно, банси, які дітям 
дуже полюбилися.

Запам'ятається також квест «Зна-
йди скарб». Під час цієї гри команди 
виконували завдання, які вони отри-
мували від наставників у різних куточ-
ках села: і в церкві від отця Романа, 
і в школі, і від працівників сільської 
ради та амбулаторії. 

Поїздка в Манявський скит була не 
менш цікавою. І хоч накрапав дощик, 
однак він не став на перешкоді тому, 
щоб помолитися у церкві, підкорити 
невеличку вершину гір, вдихнути сві-
жого повітря і насолодитися красою, 
що створив Господь. На зворотній до-
розі ми також помолилися біля статуї 
Ісуса Христа в Солотвино і завершили 
поїздку пікніком та спортивними зма-
ганнями у місцевому лісі.

А кульмінацією всього стала Свята 
Тайна Покаяння та поєднання дітей 
з Ісусом у Святій Тайні Євхаристії на 
недільній Святій Літургії. На завер-
шення кожна команда ще раз презен-
тувала себе вже в присутності батьків 
та парафіян.

Мирослава ТРУШИК,
катехитка.

З 5 по 8 серпня на парафії свято-
го пророка Іллі с. Вільхівка Пе-
регінського деканату діяв літній 
табір «Веселі канікули з Богом», 
до якого попередньо зголосило-
ся 60 дітей віком від 5 до 16 ро-
ків з Вільхівки і Рошнятого. 

На запрошення о. М. Луціва при-
були о. Григорій Джала (Місійне Згро-
мадження св. Ап. Андрія Первозван-
ного), о.диякон І. Посоленик (місійний 
відділ Бучацької єпархії), семінарист 
І. Клюба (Івано-Франківська митропо-
лія), які протягом чотирьох днів займа-
лися з дітками. Це були найяскравіші 
дні канікул наших дітей. 

Кожен ранок у таборі розпочинався 
зі Служби Божої та ранкової молит-
ви. Діти були об'єднані у три групи, де 
вони слухали слово Боже, малювали, 
складали інсценівку казки. Всі діти ра-
зом вчилися співати, танцювати бан-
си, брали участь у різноманітних кон-
курсах та забавах. Всі проведені дні 
у таборі були насиченими і змістовни-
ми. Живе спілкування з наставниками 
груп викликало у дітей захоплення та 
інтерес. А ввечері для дорослого на-
селення відправлялася Служба Божа 
та була наука. 

Отець Григорій Джала уже не впер-
ше проводить реколекційні заняття на 
цій парафії. Люди з великим інтересом 

слухають та обговорюють різні питан-
ня разом з отцем. Його щира усмішка 
і вміння спілкуватися викликають ве-
лике захоплення у наших мирян. 

Найяскравішим моментом стало 
урочисте закриття табору. Ввечері від-
правлялась Служба Божа, на якій були 
присутні багато наших парафіян — до-
рослих і малих. Після Богослужіння 
учасники молодіжного хору подякува-
ли о. Григорію, о-диякону Ігорю, семі-
наристу Ігорю за проведення табору, 
а також привітали о.Григорія Джалу 
з днем народження. Отці, в свою чер-
гу, подякували за теплий прийом та 
невимушену атмосферу протягом цих 
днів. 

Отець М. Луців склав слова подяки 
усім, хто спричинився до організацій-
них моментів. Священники відзначи-
ли, що парафія святого пророка Іллі є 
дуже мобілізованою і організованою. 

Після Святої Літургії свято продов-
жилось біля церковної резиденції. 
Діти танцювали навколо ватри, по-
тім демонстрували свої таланти і те, 
що вони навчилися робити в таборі, 
смакували запеченими сосисками та 
картоплею. Селом до пізньої ночі ко-
тилася музика, дитячий сміх і вигуки 
радості. Це справді було грандіозно.

Усі вже чекають наступного року.

о. Михайло ЛУЦІВ.

:
Парафіяни церкви Вознесіння Гос-
поднього м. Івано-Франківська щиро 
вітають з 35-річчям

о. Андрія ЗАЛІСЬКОГО.
Вас Бог 
поцілував 
в уста,
Щоб Ви нам 
Слово голосили
І щоб любов 
і доброта
Прихильність 
нашу 
заслужили.

Ми щиро дякуємо Вам
За світ, дарований у слові,
За все, що жертвуєте нам
Для душ великої обнови.

Хай кріпить Вас Всевишній, а Мати 
Божа своїм омофором захищає Вас 
та Вашу сім’ю від бід і негараздів.

:
Парафіяни церкви св. Архистратига 
Михаїла м. Калуш вітають із 25-річ-
чям священства 

о. Олександра МАРКОВА.
Від щирого сер-
ця бажаємо Вам 
м і ц н о г о 
здоров’я, духо-
вної радості, 
щоб Ваш свя-
щенничий шлях 
був світлий 
і легкий. Хай 
Пречиста Діва 

буде покровом Вашого життя, охоро-
няє та у всьому допомагає, Ваш Ан-
гел-хоронитель провадить до святос-
ті, а Господь обдаровує щедрими 
ласками і сотворить благих та світлих 
многа літ!

:
Парафіяни церкви свв. Володимира 
і Ольги м. Калуш вітають з 25-річчям 
священства свого пароха

о. Олександра МАРКОВА.
Хай Господь Бог 
у Пресвятій 
Тройці обдаро-
вує Вас своїми 
ласками, даючи 
силу поступати 
в святості й лю-
бові до Нього. 
Хай кожен день, 
прожитий для 

Ісуса, буде пройденою сходинкою до 
неба, а променисте сяйво Святого 
Духа хай внесе у серце радісний спо-
кій і затишок, дарує міцне здоров’я та 
рясні Божі ласки. 

:
Отець-декан Василь Пастух, о. Ми-
кола Кук ЧСВВ, о. Петро Коваль, 
о. Кшиштоф Панасовець, о. Лука 
Михайлович, дяки Богдан Капко та 
Василь Чиж, Богдан Мельник, Юрій 
Черневий, а також парафіяни церк-
ви Різдва Христового смт. Рожнятів 
щиро вітають із 20-річчям священ-
ства

о. Миколу АНДИБУРА.
Всечесний отче, 
нехай кожен рік 
життя буде Ва-
шою вищою схо-
динкою доско-
налості. Щоб 
у своїх ділах Ви 
так само ревно 
п р о с л а вл я л и 
нашого Господа, 

як і Ваш святий покровитель у Небі. 
Нехай Господь дарує Вам міцне 
здоров’я, наснагу, оптимізм та неви-
черпну енергію у звершенні всіх до-
брих справ у житті та на дорозі свя-
щенства на довгий вік, на многії літа!

Вітаємо!Дозвілля

Відпочинок, поєднаний з молитвою
Канікули з Богом

Християнський 
табір у Ганнусівці
Непомітно спливають дні, може, не дуже тепло-
го і сонячного, але завжди бажаного літа, а разом 
з ними — й літні канікули. Це пора, коли наші діти 
відпочивають, мандрують, знаходять нових дру-
зів, підростають... А у вересні вони повернуться 
в школу вже доросліші, сповнені різних емоцій та 
почуттів від того, як провели літні канікули.
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Хто я без Бога?

Ні, я — не світло, а лише промінчик
У цьому всьому мороку життя.
Не скеля я, а я — лише камінчик,
Який покликав Господь до буття.

Не океан я, а лише краплинка,
Не зможу я всіх спраглих напоїть.

Я — не вогонь,  
 а я — лише жаринка,
У мені Божа іскорка горить.

Хто я така у порівнянні з Богом?
Без Нього я — колодязь без води.
Лиш Євхаристія є тим порогом,
Щоби з Ісусом бути назавжди.

Світлана ОЛІЙНИК. Галицький д-т.

З поетичного блокнота

Неправильно
 � Цей факт доводить про те 
 � Доглядати за хворим 
 � Якщо дозволить час 
 � Не дозволяє з'ясувати 
 � Доказувати свою непричетність 
до злочину 

 � Допускаються помилки 
 � Ніхто вас не дорікне 
 � Досаджували словом 
 � Довго думав над розв'язанням 
задачі 

 � Дути на вогонь

Правильно
 � Цей факт свідчить про те
 � Доглядати хворого
 � Якщо (коли) матиму час
 � Не дає змоги з'ясувати
 � Доводити свою непричетність  
до злочину

 � Припускаються помилки
 � Ніхто вам не дорікне
 � Допікали словом
 � Довго міркував (розмірковував) 
над розв'язанням задачі

 � Дмухати на вогонь

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

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.
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український греко-католицький часопис

Оголошення

Оголошення

Архієрейську Службу 
Божу, яка розпочнеться о 
12-ій год., очолить Єпарх 
Бучацький Дмитро Григорак 
ЧСВВ. 

Опісля відбудеться освя-
чення пам’ятників ісповід-
никам віри Владиці Григорію 
Балагураку ЧСВВ з нагоди 
110-ліття від дня народжен-
ня та Владиці Якову Тимчуку 
ЧСВВ з нагоди 100-річчя від 
дня народження.

Запрошуємо рідних, зна-
йомих єпископів Григорія та 
Якова поділитися спогадами 
про їх подвижницьку працю 
в часи підпілля УГКЦ.

Запрошуємо духовенство 
та вір них на спільну молитву.

о. Никодим ГУРАЛЮК ЧСВВ.

Молодіжна проща до Гошева
22-25 серпня відбудеться молодіжна проща до Гошева та з’їзд васи-
ліянської молоді «Покликані Богом».

З благословення Архієпископа і Митрополита Івано-Франківсько-
го Володимира Війтишина 28 серпня 2019 р. Б., на свято Успіння 
Пресвятої Богородиці, в с. Погоня Тисменицького району відбу-
дуться урочистості з нагоди відзначення 30-ліття виходу УГКЦ 
з підпілля. 

Пам’ятник Владиці Софрону Дмитерку 
в Погоні

Вихід прочан з Івано-Франківська 
22 серпня 0 9:00 від монастиря Царя 
Христа (вул. Незалежності, 181).

Програма з’їзду 
24 серпня
14:00 — реєстрація паломників.
15:00 — привітання учасників, на-

ука про Боже милосердя, молитва до 
Божого милосердя.

16:00 — духовний майданчик: «Як 
розпізнати своє покликання?»

17:00 — духовний майданчик: «Віра 
і сучасні виклики. Християнська роди-
на».

18:00 — духовний майданчик: 
«Як навчитись бути християн-
ським лідером?»

19:00 — вечеря.
20:00 — флешмоб «Моя Укра-

їна».
20:45 — вервиця.
21:30 — Божественна Літургія.
22:30 — адорація Святих 

Тайн.
00:00 — нічні чування за учас-

тю молодіжних спільнот Провін-
ції Найсвятішого Спасителя.

6:00 — завершення чувань.

25 серпня
11:00 — Божественна Літургія, уді-

лення повного відпусту.
12:30 — обід.
14:00 — від’їзд.




