
Наслідувати Тебе чистого, убогого  
та послушного…

У переддень великого 
свята — Переображення 
Господа нашого Ісуса 
Христа в монастирі св. 
Йосифа Обручника в м. 
Івано-Франківську четве-
ро сестер ЧСВВ сказали 
Господеві своє вічне 
«так».

І посвячення, і висвячення

18 серпня в храмі Різдва 
Христового с. Сілець 
Єзупільського прото-
пресвітеріату відбулося 
освячення нового іконо-
стасу та під час Святої 
Літургії Митрополит 
Володимир уділив Тайну 
Священства чотирьом 
молодим священникам.

23 серпня
День Державного Пра-
пора України.
Міжнародний день 
пам’ яті жертв работор-
гівлі та її ліквідації.
Європейський День 
пам’ яті жертв сталініз-
му і нацизму.

23 серпня 2004 р.
Відбулося перенесен-
ня мощів блаж. свщмч. 
о. Петра Вергуна до 
катедрального храму 
Успіння Пресвятої Бо-
городиці у Стрию.

24 серпня
День Незалежності 
України.

26 серпня 1910 р.
в Македонії у замож-
ній родині народилася 
мати Тереза (справ-
жнє ім'я Агнес Гондже 
Бояджіу), католицька 
черниця, засновни-
ця доброчинних місій, 
лауреат Нобелівської 
премії миру за 1979 
рік, свята католицької 
Церкви.

27 серпня 1992 р. 
тіло Патріарха Йосифа 
Сліпого було перене-
сене із крипти Собору 
Святої Софії в Римі до 
Львова та перепохо-
ване у крипті Собору 
Святого Юра, як це він 
заповів у своєму «Заві-
щанні».

28 серпня
Успіння Пресвятої Бо-
городиці. 

28 серпня 1952 р.
У м. Харськ Молча-
нівського району Том-
ської області (Росія) 
на спецпоселенні по-
мерла Свята Лаврентія 
(Левкадія Гарасимів) — 
українська монахиня зі 
Згромадження Св. Йо-
сифа, блаженна препо-
добномучениця.

ЗЗ  днемднем  ННезалежностіезалежності    
ТТебе,ебе,  УУкраїно!країно!

Нічні чування

Хто куди, а ми поспішаємо  
до Крилоса  
 2 стор.

До 30-річчя виходу УГКЦ з підпілля

Духовний спецназ:  
ч. 2 «По ліки до аптекаря» 
 4 стор.

Прем’єри

Фільм «Блаженніший» (про 
Патріарха Йосифа Сліпого  
на Прикарпатті) 5 стор.

Про те, що хвилює

Відпустка  
в «нехристиянській»  
Європі 6 стор.

Цей тиждень в подіях

Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня

у к р а ї н с ь к и й  г р е к о - к а т о л и ц ь к и й  ч а с о п и с

22 серпня 2019 р. Б.  
число 32 (1275) «Віддайте кесареве кесареві, а Боже — Богові».  (Мт. 22, 21).

стор. 5стор. 3

Кожного року, наближаючись до дня Незалежності, в медіа-просторі та в приватних розмовах як з вуст полі-
тологів, так і з вуст пересічних громадян частенько звучать теми на кшталт: доки ще наша Україна блукатиме 
в пустелі на шляху до землі обітованої? І хтось у цьому бачить склянку наполовину повною, а хтось — на-
половину порожньою… Тобто, хтось свято вірить і прогнозує, що все-таки нам не потрібно буде сорок років 
в контексті обіцянок нової влади — справимося за наступних п’ять. І, таким чином, увесь шлях подолаємо за 
33 роки, адже ми вже на 28-му. А хтось песимістично подейкує, що нам і сорок не вистачить, євреї, мовляв, 
були таки мудріші від нас. Але все це лише наразі балачки, а реалії залишаються такими, що 28 років і на-
справді ми у блуканні…

Господь визволив єврейський народ, але втікати з неволі Він 
мусів через пустелю. Люди були зморені і психологічно зневіре-
ні. І тут виходить цікавий парадокс. Дослідники Святого Письма 
вказують на те, що географічно дорога була не такою вже й 
довгою, але євреї йшли 40 років. Чому 40 років? 

Цю подорож можна й треба тлумачити не тільки буквально, 
але й символічно — як подолання відчаю, самотності, відчуття 

покинутості на шляху до Свободи. Подолання і кожною люди-
ною, і цілим народом. Як гартування волі. Як готовність віддати 
життя за здійснення Божого Задуму. Як відомо, люди, що вві-
брали в себе дух єгипетського «Дому рабства», для цього не го-
дилися. Тому, як би жорстоко це не звучало, але було потрібно 
40 років, щоб вимерло «покоління рабів»…

Закінчення на стор. 3
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З благословення Владики Йосафа-
та Мощича, кожного 12-го числа міся-
ця від монастиря св. Апостола Андрія 
(Івано-Франківськ) о 18.30 організову-
ється проща (нічні чування) в с. Кри-
лос, до яких наша спільнота активно 
долучається. Варто зазначити, що 
кожен вирушає в паломництво з різни-
ми намірами: хтось прагне духовного 
очищення і вдосконалення, зміцнення 
віри; хтось шукає благодаті й благо-
словення; хтось прагне фізичного й 
духовного зцілення для себе, своїх 

рідних, а хтось виконує обітницю, яку 
дав Богові, чи сповняє покуту. Проте, 
всі ці наміри об’єднує одне — потре-
ба пізнати Бога, любити Бога та жити 
з Богом, і для цього, бодай на якийсь 
час, покинути все земне і йти за Ним. 

Крилос вміє дивувати і захоплюва-
ти, дарувати насолоду від почутого. 
Не виняток і серпневі нічні чування 
2019 р. Вони — незабутні для кож-
ної з нас. Розпочалися нічні чування 
у с. Крилос Великою Вечірнею з Литі-
єю, яку очолив ієрм. Лука Михайлович. 

Далі було урочисте винесення чудо-
творної ікони Матері Божої та здійсне-
но обхід навколо церкви із запаленими 
свічками. Після Великої Вечірньої були 
науки, на яких ієрм. Лука разом з при-
сутніми розважав над таким поняттям 
як «радість». Опісля була Утреня та 
Акафіст до Пресвятої Богородиці. 

Особливо хочеться відзначити 
регента Наталію Байдак, яка керує 
Надвірнянським народним хором 
«Felicio». Почути їхній спів можна на 
Службі Божій у Прокатедральному 

Соборі Благовіщення Пресвятої Діви 
Марії, що в м. Надвірна. Чудові голо-
си та вміле керівництво творять дива: 
ми то злітали десь над небесами, то 
опускалися, то знову піднімалися до 
Богородиці, коли хористи брали верхні 
ноти, які торкалися глибини душі, да-
рували крила… Це просто неймовірно, 
цю Божественну мелодію треба чути, 
вона — наче сяйво, як світло, що схо-
дить з небес і глибоко проникає в душу. 

Завершилися нічні чування Архи-
єрейською Божественною Літургією, 
де під час проповіді Владика Йосафат 
Мощич наголосив на важливості со-
причастя. Насамкінець спільно вико-
нали гімн «Боже великий, єдиний, нам 
Україну храни». 

Підготувала Людмила БЕРЕЗОВСЬКА.

Нічні чування

Вісті з парафій

Депортовані лемки після примусо-
вого виселення з рідної землі у 1945 
році тужать за рідною землею, де 
жили їхні батьки в горах Карпатах. Це 
вже четверте покоління лемків, яке 
не забуває своє національне коріння 
і несе свій доробок в загальноукраїн-
ську культуру.

Перший день фестивалю розпочав-
ся із урочистого запалення головної 
ватри, виступів молодіжних колекти-
вів, ігор, лемківських пісень та забави. 

Цього ж дня відбулось 
засідання Світової феде-
рації лемків.

Наступного дня гості оглянули 
оновлену експозицію музею лемків-
ської культури та побуту. Пройшлись 
учасники по місту, поклали квіти до 
пам’ятника Тарасу Шевченку, до ме-
моріалу «Борцям за волю України», 
до пам’ятного знака депортації лем-
ків, до фігури Покрови Пресвятої Бо-
городиці. На ватряному полі «Лем-

ківське село» приїжджі оглянули міс-
течко народних промислів, експозиції 
в музейних приміщеннях, скуштували 
традиційну лемківську кухню.

Урочисте відкриття ХХ Міжнарод-
ного фестивалю було увінчане театра-
лізованим літературно-музичним про-

логом. Гостей свята привітали керів-
ники та представники державних і гро-
мадських установ України, області, 
району, міста.

На ватряному полі презентували 
книги на лемківську тематику, відбу-
вались тематичні конкурси, спортивні 
ігри та змагання. Щодня фестиваль 
розпочинався молитвою та благосло-
венням. У суботу захід благословив 
Владика Дмитро Григорак, єпарх Бу-
чацький, а в неділю він очолив Архі-
єрейську Святу Літургію у співслужін-
ні з багатьма священниками. Отець 
Анатолій Дуда-Квасняк склав подяку 
Владиці та всім присутнім за любов до 
своєї рідної землі.

У фестивалі взяли участь профе-
сійні й аматорські колективи, а також 
окремі виконавці з України, Польщі, 
Словаччини і Сербії.

Юлія БОЄЧКО.

— Це надзвичайно велична і важ-
лива подiя як для дітей, так i для їхнiх 
батьків. Вiд цього дня дитина усвідом-
лено вiдповiдає за всi свої вчинки. 
Тому до Першої Сповiдi та Причастя 
діти добре духовно готувалися, — 
каже адміністратор церкви Перене-
сення мощів Святого Миколая о. Во-
лодимир Лесюк. 

За словами о. Юрія Сеничака, Пер-
ше Причастя для дітей — це їхнє пер-
ше примирення з Богом.

— Вони вперше свідомо визна-
ли свої гріхи, тепер уже самі (бо при 
хрещенні це робили їхні хресні батьки) 
відреклися від сатани й самі пообіцяли 
служити Богові. Стали свідомими вої-
нами Христовими, — наголошує він.

Віриться, що на все життя цьогорічні 
першопричасники запам’ятають і сим-
волічне спалювання своїх гріхів на цер-
ковному подвір’ї під час флешмобу.

До речі, цьогорічне Перше Причас-
тя по-своєму важливе для обох свя-
щенничих петранківських сімей: до 
першої Святої Сповіді приступив син 
о. Юрія і внук о. Володимира третьо-
класник Мар’ян Сеничак. 

Варто відзначити, що вперше за 
три десятки років відновленої діяль-
ності храмів (обидві церкви в Петранці 
з 1961 року були закриті радянською 
владою. — Авт.) діток до Першого 
Причастя готували не душпастирі, а ка-
техит. З цього року свою катехитичну 
працю при сільських храмах розпочала 
п. Оксана Максимів. А святковий ви-
ступ з нагоди Першого Причастя з ма-
лими петранчанами підготували їхні 
класні керівники п. Світлана Вірстюк 
(Петранківська ЗОШ І-ІІІ ст.) і п. Любов 
Попович (Петранківська ЗОШ І-ІІ ст.).

— Катехизація є надзвичайно важ-
ливою частиною нашого церковного 

життя. Бо саме через катехизацію ми 
чітко розуміємо і знаємо, у що ми ві-
римо, як молимося і як живемо. Кожен 
віруючий має обов’язок щоразу глиб-
ше пізнавати правди святої віри про-
тягом усього свого життя, — акцентує 
о. Юрій на важливості вивчення основ 
християнського віровчення. 

А о. Володимир наголошує, що ка-
техизація має на меті навчити людей 
правд віри, приготувати їх до активно-
го церковного життя. Тому дуже важ-
ливо до цього духовного навчання за-
лучати підростаюче покоління. 

— Усі батьки повинні подбати про 
те, щоб їхні діти брали участь у катехи-
зації, бо саме так вони виконують свій 
батьківський обов’язок. Також хочу за-
уважити, — каже о. Володимир, — що 
основний обов’язок хресних батьків — 
дбати за християнське виховання сво-

їх похресників. Тому кожен із хресних 
(у нас тут кажуть «нанашка» й «нана-
шко») повинні поцікавитися, чи ходять 
їхні похресники на уроки катехизації 
й допомогти їм зрозуміти важливість 
духов ної науки.

Як повідомив о. Юрій Сеничак, 
з 1 вересня при храмах с. Петранка 
буде сформовано по дві групи, які про-
ходитимуть катехизацію. Першу, мо-
лодшу, катехит готуватиме до Першої 
Сповіді й Першого Причастя протягом 
року. Другу сформують із середньої 
й старшої шкільної ланки.

А цими днями петранківські школя-
рі та студенти приступлять до Святої 
Сповіді й Святого Причастя, що тра-
диційно практикується на обох пара-
фіях села перед початком нового на-
вчального року.

Дарія ОНИСЬКІВ.

Фестивалі

Хто куди, а ми поспішаємо до Крилоса

ХХ Міжнародний фестиваль лемківської культури 
«Дзвони Лемківщини» відбувся в м. Монастириську 
на Тернопіллі 2-4 серпня цього року. На лемківську 
ватру з’їхалися понад 20 000 лемків з цілого світу, де 
розкинула їх страждальна доля. На сцені виступили 
більше 100 колективів з України, Сербії і Хорватії.

Лемківська ватра

Уже традиційно під час літніх канікул у храмах с. Петранка, що від-
недавна належить до Брошнів-Осадського протопресвітеріату, від-
бувається урочисте перше Святе Причастя. 
У ці літні дні в двох сільських церквах — святого Василія Велико-
го (здавна — святого мученика Юрія (Георгія)) в горішній частині 
цього населеного пункту та Перенесення мощів Святого Миколая 
в долішній — до першої Святої Сповіді приступило майже чотири 
десятки дівчаток і хлопчиків молодшої шкільної ланки. Розділити 
радість у цей надзвичайно важливий для кожного юного христи-
янина день прийшли їхні рідні. Першу Сповідь та Святе Причастя 
уділили місцеві священники о. Володимир Лесюк і о. Юрій Сеничак.

Перше Причастя в Петранці

На світлині Галини Грицак: на згадку про Перше Причастя

У кожного паломника є свої улюблені святі місця, до яких він повертається знову і знову. Таким святим міс-
цем для нашої спільноти «Матері в молитві» парафії св. Володимира і Ольги (м. Івано-Франківськ) є Крилос 
і Галицька чудотворна ікона Пресвятої Богородиці — одна із найдавніших українських чудотворних ікон.
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Вічні обіти

У переддень великого свята — 
Переображення Господа на-
шого Ісуса Христа в монастирі 
св. Йосифа Обручника в м. Іва-
но-Франківську четверо сестер 
Чину Святого Василія Великого 
(с. Еміліяна Баландюк, с. Хри-
занта Бурмей, с. Олександра 
Пришляк та с. Никанора Морав-
ська) сказали Господеві своє 
вічне «так». Вони склали перед 
Богом і перед людьми довічні 
обіти, прагнучи у всьому наслі-
дувати Христа чистого, послуш-
ного та убогого і бути знаком 
та пригадкою Його присутності 
у світі й світлом для світу. 

Особливим це свято було ще й тому, 
що обряд вічних обітів здійснив Бла-
женніший Святослав Шевчук, Глава 
УГКЦ. Вперше в Україну завітала но-
вообрана Архимандриня Сестер Чину 
Святого Василія Великого м. Марчела 
Рункан, яка приїхала із сестрами з Ру-
мунської Провінції, щоб розділити ра-
дість торжества. Помолитися та приві-
тати сестер з'їхалися монахині з різних 

куточків України, де є Василіянські мо-
настирі. Прибули на урочистість також 
сестри, які здійснюють своє служіння 
за межами України: з Греції, з Італії та 
з Польщі. Привітати сестер прийшли 
також численні рідні та друзі.

Вічні обіти є небесним весіллям 
душі з Богом. Для сили у духовній бо-
ротьбі сестри Чину Святого Василія 
Великого під час складання вічних 
обітів отримують Конституції, нагруд-
ний хрест, вервицю, обручку та запа-
лену свічку. У Конституціях прописані 
правила монашого життя. Нагрудний 
хрест сестри одягають на повсякчас-
ну пам’ять про терпіння і принижен-
ня, образи і рани, розп’яття і смерть 
Господа нашого Ісуса Христа, які Він 
добровільно перетерпів за нас, щоб 
з усієї сили намагатися уподібнитися 
до Нього. Сестри також отримують 
вервицю — меч духовний, яким є сло-
во Боже в Ісусовій молитві. Обручка є 
знаком обручення з Господом й сим-
волізує вірність Христові. Свічка має 
пригадувати, що чистим життям та 
добрим прикладом монахині повинні 
стати світлом для світу.

Дивлячись на радісні обличчя не-
віст Божих, усі присутні перейма-
лись їхньою вдячністю, яка лилась із 
сердець: «Дякуємо Тобі, Господи, за 
безцінний дар життя і покликання до 
богопосвяченого стану. Дякуємо Тобі, 
Господи, що Ти і тепер кличеш іти за 

Тобою та сподобляєш ласки насліду-
вати Тебе чистого, убогого та послуш-
ного. Хай кожен наш день буде Тобі 
милою піснею любові, яку співатимуть 
Тобі наші серця. Будь прославлений 
у нас та через нас!».

О. БИСТРИЦЬКА.

Закінчення. Початок на стор. 1.

У біблійному розумінні пустеля — не 
лише географічна точка на карті, а це 
радше стан душі людини. Без певних 
духовних орієнтирів людині важко ви-
значити своє місцезнаходження… 

Єврейський народ нарікає на Бога 
й на Мойсея, слугу його. Адже немає 
їжі, нема чого пити, навколо — отруйні 
змії... Люди ремствують; вони кажуть 
Мойсею: «Хіба тим то, що немає 
в Єгипті кладовищ, ти позабирав нас 
умирати в пустині? Що ж це ти на-
коїв нам, що вивів нас з Єгипту? Хіба 
ми тобі не казали цього ще в Єгипті: 
Дай нам спокій. Ми будемо єгиптя-
нам служити; бо ж краще нам бути 
в неволі, ніж гинути в пустині» (Вих. 
14, 11-12). І знову — нарікання: «Сини 
Ізраїля собі стали плакати: хто, мов-
ляв, дасть нам м'яса їсти? Пригаду-
ємо собі рибу, що задарма їли в Єгип-
ті, огірки, дині, пір, цибулю, часник; 
а тепер душа наша прагне: нема 
нічогісінько, сама лише манна перед 
нашими очима» (Числ. 11, 4-6) — це 
та сама знаменита «манна небесна».

Можливо, і я в пустелі, можливо, 
і я ходжу по колу? Можливо, по цьому 
колу мене водить хтось інший?

До кінця для себе я ще не розібрав-
ся, чи саме це і мав на увазі президент 

Зеленський, коли стверджував, що 
кожен українець є президентом у сво-
їй країні і кожен відтепер несе відпо-
відальність за свою державу. Не розі-
брався я, як мільйони інших українців, 
бо хтось сприйняв це з відчуттям того, 
що новий президент таким чином про-
сто уникає особистої відповідальності, 
розділюючи її між усіма. А хтось про-
сто сприйняв ці слова з сарказмом, 
мовляв, ви зі мною обережно, адже 
відтепер я теж президент. А хтось таки 
усвідомлює і не лише відтепер, що від-
повідальність за нашу країну, її добро-
бут та незалежність лежить на кожно-
му з нас. Вибори закінчилися, і тепер 
уже неважливо, чи належиш ти до 
73%-ї категорії виборців, чи до 24%-ї. 
Кожен з нас належить до 100%-ї кате-
горії українців, яким нарешті потрібно 
щасливо жити в Богом дарованій не-
залежній державі. А для цього таки 
потрібно віднайти спільний духовний 
орієнтир у співвідповідальності за мою 
країну. Бо інакше можна блукати в пус-
телі не 40 років, але усе своє життя, 
і не увійти у землю обітовану… 

Як і єврейському, так і українському 
народу притаманно спершу повірити 
своєму проводиреві, ба, більше, не 
зробити на перших порах з нього су-
пергероя. Але вже дуже швидко роз-
чаруватися і не побачити в ньому вза-
галі нічого позитивного. 

Великі дива, вчинені Господом 
у Єгипті й особливо згодом, в пусте-
лі, — видобування води прямо зі скелі 
(бо народ ремствував: «Навіщо оце 
ти вивів нас із Єгипту, щоб спрагою 
заморити нас і дітей наших і скот 
наш?». Мойсей навіть заволав до 
Господа: «Що діяти мені з цими людь-
ми? Ще трохи, і укаменують мене» 
(Вих. 17, 3-4); творіння мідного змія, 
що рятував людей від укусів отруйних 
змій, — всі ці чудеса не спромоглися 
надихнути народ прямувати далі без-
водною, голодною, гнітючою пустелею 
до омріяної мети…

Якщо перенестися в українські ре-
алії, то тут усе дуже схоже. Багатьом 
українцям сьогодні ще варто усвідоми-
ти, що не єдиною радянською ковба-
сою живе людина. Так, беззаперечно, 
наше блукання неабияк важке, тому 
ми все ще тяжіємо, щоб хтось вирі-
шив усе за нас. Можливо, прийшов час 
припинити українському суспільству 
так відчайдушно і швидко закохувати-
ся у кожного нового президента, щоб 
так швидко і відчайдушно не почати 
ненавидіти його. Між «осанна» і «розі-
пни» українському виборцю достатньо 
півроку… Чому так важко навчитися 
мислити критично? Навчитися відріз-
няти реальні обіцянки від дешевого 
популізму. Невже за 28 років немож-
ливо чогось навчитися? Чому українці 
так масово знову тяжіють до реваншу? 
А та активна частина суспільства, що 
могла б стати запобіжником від ре-
ваншу, — знову розпорошена, знову 
немає лідера… А як же бути батькам 
і матерям, усім свідомим українцям, 
які вкладали свої кошти, здоров’я і що 
найбільше — життя? А виходить так, 
що більшості цього просто не потрібно. 

Телевізор робить партіям рейтинги, 
а рейтинги конвертуються в місця під 
куполом Верховної Ради. Чому так? 
Щоб зрозуміти чому, достатньо при-
кладу моєї сусідки. Вона вірить, що 
президент зробить пенсію в сумі 6000 
гривень до нового року… І я хочу в це 
вірити і молюся за новообрану владу, 
бо саме їй довірено провід моєї країни. 
Але чи можна так простодушно довіря-
ти кожній обіцянці протягом усіх цих 28 
років? Такий стан речей привів Україну 
до чогось виняткового в світовій істо-
рії: протягом 25 років Київ сколихували 
три революції! Чому? Бо спочатку дові-
рилися будь-яким обіцянкам, а згодом 
суспільство опинялося в країні дурнів, 
де з посаджених обіцянок мали б ви-
рости дерева грошей…

Олександр Пушкін казав, що голов-
ні проблеми Росії — дурні й дороги. На 

жаль, у сучасній Україні цих проблем 
удвічі більше. Це найчастіше таки не-
компетентні люди при владі, тобто 
по-пушкінськи — дурні, це ті ж самі до-
роги, це та ж сама корупція, і що най-
гірше — демографічна катастрофа… 
Сьогодні в Україні маємо 11 мільйонів 
працюючих і 12 мільйонів пенсіоне-
рів… Ось чому мені важко повірити, 
що мінімальна пенсія до нового року 
досягне хоча б 4000 гривень. А з іншо-
го боку, хтозна, можливо, там «навер-
ху» відомі якісь інші рецепти.

Проте, як би там не було, кожен 
з нас таки дійсно президент і на кожно-
му з нас лежить відповідальність. І ко-
жен з нас повинен подивитися в очі ма-
тері, яка втратила на війні свого сина, 
в очі дідуся і бабусі, які якимось чудом 
мусять виживати за півтори тисячі 
гривень, зрештою — в очі нашим ді-
тям, які заслуговують на краще життя 
в Богом дарованій процвітаючій і не-
залежній Україні. Дай, Господи, щоб 
для цього більше не потрібно було 
«майданів». Даруй, Господи, нам мир 
на Сході України. За це ми Тебе моли-
мо і зобов’язуємося зробити ще одну 
революцію, але цього разу — в наших 
серцях, яка б мала викоренити будь-
яку корупцію у нашому суспільстві 
як з боку влади, так і з боку кожного 
громадянина. Ця революція мала б 
нарешті повернути мільйони україн-
ців на рідну Батьківщину, створити тут 
робочі місця і забезпечити гідні пенсії 
нашим батькам. Ця революція мала 
б забезпечити контроль як над моїми 
особистими діями, так і над діями вла-
ди, починаючи від президента і закін-
чуючи головою сільської ради. 

А ще я зобов’язуюся цікавитися 
українськими постатями, українською 
іс то рією, українськими досягненнями 
і розповідати про них усім співрозмов-
ни кам, усьому світові! Ось що найкра-
ще я можу подарувати моїй Батьків-
щині! 

З Днем Незалежності Тебе, Україно! 

о. Іван СТЕФУРАК,
головний редактор.

Слово редактора

З днем Незалежності Тебе, Україно!

Наслідувати Тебе – чистого, убогого та послушного…
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Отець Іван почав розповідати про 
початки свого покликання:

«Виріс у с. Тарновиця Пільна — 
давньому великому польському селі. 
В 1946 році сюди були переселені 
з Лемківщини з-під курортного містеч-
ка Криниця з села Розтока Велика мої 
батьки, як то кажуть «голі, босі, про-
стоволосі». На їхній батьківщині було 
зроблено все можливе, щоб від укра-
їнців не було жодного сліду. Лишила-
ся там стара церква десь 300-річна 
і єдина могила на старому цвинтарі — 
наших прадіда Івана і прабаби Марії. 
Вони збереглися лише тому, що були 
зроблені з міцного матеріалу — грані-
ту і мармуру. Дідові два брати виїхали 
до Америки і там були священниками. 
Саме вони стали фундаторами цього 
пам’ятника. Кілька років тому 1 лис-
топада ми з моїм двоюрідним братом 
о. Шафраном були в цій церкві. Ще 
донедавна стояла в селі дідова хата, 
школа, в якій навчалися наші батьки, 
дім учителя. Але на даний момент 
все уже знесено. У нашій церкві все 
збереглося так, як наші люди лишили 
в 1946 році — наші вишивки і хоруг-
ви, навіть ікона святого Йосафата, бо 
церква зараз охороняється державою 
як пам’ятка архітектури. 

В мого діда було 9-ро дітей. Він 
був дяком, мав дерев’яну скриню 
з книжками, які зберігав як найцінні-
ший скарб, але по дорозі цю скриню 
вкрали. Він потім ціле життя жалкував 
за тими книжками. Отже, моє коріння 
було побожне, християнське. 

В Тарновиці наших людей взяв під 
опіку дуже побожний і ревний о. Зіно-
вій Кісилевський, що мав парафію в с. 
Гринівці і Колинці. Я запам’ятав його 
ще як був малою дитиною, бо він за-
вжди нам передавав подарунки на 
святого Миколая. Він був деканом тієї 

околиці (села Бортники, Грушка, Гос-
тів, Прибилів) і тому всі священники, 
які до нас приходили, щоб відправ-
ляти Службу Божу, проходили через 
нього. Зокрема, о. Микола Волосянко, 
редемпторист. Цим священникам пізні-
ше на зміну прийшли Владика Павло 
Василик, отці Микола і Григорій Сім-
кайли. Всі священники, які прибували 
до нас пішки чи ввечері автобусом, 
ночували в нашій хаті. Ми, діти, з ними 
спілкували, дивилися на їхню поведін-
ку, спосіб життя, хотіли їх наслідувати. 
Я був найстаршим з п’яти дітей. І так 
визріло моє покликання. Пам’ятаю, 
як перший раз о. Микола Волосянко 
хотів, щоб я йому прислуговував на 
Службі Божій і навіть в молитовнику 
поставив наголоси. Я злякався, що 
буду стояти біля престола один, тому 
втік берегами-потоками і до церкви не 
пішов. Це був такий дитячий страх пе-
ред тим, що всі на мене будуть диви-
тися. Отець Микола довго був нашим 
парохом, аж до ув’язнення. А коли він 
після тюрми працював примусово на 
хімічному заводі в Чернівцях, а я на-
вчався в Коломиї на фармації, то їздив 
його провідувати. Ми зустрічалися там 
в польському костелі, де він підпільно 
відправляв Святу Літургію. 

Мої «університети» в основному 
були підпільні, але я дуже щасливий, 
бо наші вчителі і професори були 
святими людьми. Своїм життям вони 
зміцнювали нашу віру, вселяли надію. 
Окрім уже згаданих раніше, до них на-
лежав і о. Володимир Максимець, яко-
го називали «доктор», і ми всі дивува-
лися з цього, бо він не був лікарем. Але 
пізніше ми довідалися, що він ще до ві-
йни був доктором богослов’я у Львові.  

Ще пригадую, як нас готували до 
першого Святого Причастя. Коли у нас 
відправляли теперішній Митрополит 
Тернопільський Владика Василій і о. 
Іван Бойко, то приходила пані з Дори, 
щоб катехизувати. Перше Причастя за-
вжди відбувалося на Свято Пресвятої 
Євхаристії, яке урочисто святкувалося 
в нашій парафії. Отець Кисілевський 
був великим почитателем Серця Хрис-
тового. Отець Волосянко був великим 
ревнителем Матері Божої Неустанної 
Помочі. Владика Павло Василик за-
вжди проповідував по Євангелії, яка 
читалася на Літургії, і завжди закінчу-
вав молитовним зверненням до Бого-

родиці. Пізніше, коли я ходив пішки 
з Владикою Павлом з Клубівців до На-
дорожної і Гостева через ліс, то він по 
дорозі навчав. Ще й досі пам’ятаю, як 
він мене питав про ангелів, хто вони 
такі. А після знайомства з Владикою 
Софроном Дмитерком нас, майбутніх 
священників, збирали отці Тимчуки, 
професори, щоб навчати більш спеці-
алізовані предмети. Я тоді не любив 
філософії, яка здавалася мені чимось 
захмарним, далеким від реального 
життя. В 1991-1992 роках я завершу-
вав навчання в Римі у Східному Універ-
ситеті. 

На священника був висвячений 
у 1984 році в Брюховичах в домі отців 
Василіян. Це була ніч з 21 на 22 грудня, 
перед святом Непорочного Зачаття. 
Ми мали триденні реколекції, які нам 
давав о. Тимчук і Владика Дмитерко. 
Свячення мали відбутися 22 грудня, 
але перед тим прийшов тодішній про-
тоігумен о. Дам’ян Богун і сказав, що 
треба відпускати хлопців, бо за хатою 
спостерігають кадебісти і була небез-
пека, що під час свячень можуть всіх 
заарештувати. Тоді Владика Софрон 
сказав, що хоч торти спечені і пляцки 
готові, але як УГКЦ вийде з підпілля, 
то вони будуть ще їсти і торти, і пляцки. 
Це були його пророчі слова. О 12 годи-
ні ночі нас висвятили. Разом з нами був 
свячений о. Йосиф Холод, ЧСВВ. Крім 
звичайної присяги священника, ми ще 
присягали, що нікому не скажемо, хто 
і де уділяв нам Тайну священства. Від 
цієї присяги Владика Дмитерко нас 
звільнив, коли Церква вийшла з підпіл-
ля. Владика нас тоді просив, щоб ми 
не «світилися», спокійно працювали 
на різних роботах, молилися, але були 
уважні, щоб не потрапити за ґрати. При 
цьому він показав пальцями в’язничну 
решітку. І ми так старалися. 

Я до 1990 року працював у аптеці 
№ 142, виконуючи при цьому священ-
ничі обов’язки. Там я почав працюва-
ти, коли повернувся з армії, тобто ра-
зом 15 років. Мої співпрацівники здо-
гадувалися, бо приходили старенькі 
бабусі, підпільні сестри і ця аптека 
була місцем зустрічі. Вони приходи-
ли, брали якусь таблетку від кашлю, 
яка коштувала копійку, чи вітамін С 
за 6 копійок, чи аспірин. Я їм на вухо 
шептав, де буде Служба Божа. Там 
завжди було багато людей і декотрі 

бачили, підозрювали, але до кінця не 
знали. Дуже мені докучали, чому я не 
одружуюся, і навіть шукали мені жінку. 
Але я відмовлявся, віджартовуючись. 
Коли вже закінчився час пересліду-
вання нашої Церкви, то весь колектив 
був дуже радий. У 1989 році я прий-
шов служити в Опришівці, хоча ще до 
нового року працював у аптеці.

В КДБ через своїх інформаторів зна-
ли, що я священник. Одного разу я від-
правляв Святу Літургію в однієї пані на 
початку вул. Коновальця (тоді — Даду-
гіна), там були сестри Мироносиці. Я 
працював того дня у другу зміну. Після 
Служби Божої йду до аптеки, а біля неї 
стоїть машина і чекає капітан КДБ Голу-
бів. Він запросив мене в машину і відвіз 
до уповноваженого Дерев’янка. Трима-
ли мене до 6-ї чи 7-ї години, а я мав бути 
в той час на роботі. Вони мені все про 
мене розказали. Навіть батьки мої дов-
го не знали, що я священник. Я все за-
перечував під час допиту. Коли прийшов 
до аптеки, то мене чекав завідуючий 
аптеки, червоний, як буряк. (Він був ро-
дом з Колінців. Його і всю його родину 
хрестив о. Кисілевський). Сказав мені, 
що через мене всі мають багато клопоту 
і йому наказали мене звільнити, вказав-
ши будь-яку причину. «Але тому, що я 
такий, як і ти, тому ти старайся на робо-
ті так працювати, щоб до тебе не було 
жодних претензій і не було за що тебе 
звільняти». І я так працював. 

Ще маю альбом з 1989 року, коли ви-
грав конкурс кращого з професії по міс-
ту Івано-Франківську. Пізніше я хрестив 
внука того капітана КДБ. Виявилося, 
що він багато разів мав можливість 
мене заарештувати, але не робив цьо-
го, бо дуже мене поважав. Він сказав, 
що знав, де правда, а де неправда, од-
нак був змушений робити свою роботу. 
Для мене це була повна реабілітація».

Отець Іван ще показував фотографії 
зі свого альбому, згадуючи ті важкі, але 
дуже плідні для нашої Церкви часи. Бо-
жий Лікар Ісус посилав до нього — Бо-
жого аптекаря Івана, щоб той подав їм 
потрібні ліки з Божої аптеки. Не змар-
нуймо ми тих зусиль та терпінь, які до-
клали ці свідки Христової віри і Церкви.

Я з нетерпінням чекаю на зустрічі 
ще з двома героями, про яких прочи-
таєте в наступних номерах нашої «Но-
вої Зорі». 

о. Роман ТЕРЛЕЦЬКИЙ.

До 30-річчя виходу УГКЦ з підпілля

Духовний спецназ: 
ч. 2 «По ліки до аптекаря»

Люди між собою жартують про 
те, що рецепт, написаний ліка-
рем, може прочитати хіба що 
фармацевт. Не кажучи вже про 
те, що колись рецепти писали 
латинською мовою. 
Хто б міг подумати, що один 
дуже здібний фармацевт в од-
ній з найвідоміших аптек Івано-
Франківська (навпроти поштам-
ту по вул. Січових Стрільців 
(колись — Чапаєва)), виявиться 
підпільним греко-католицьким 
священником. Сьогодні розпо-
відь про отця-митрата Івана Ре-
пелу. Його було знайти набагато 
легше, ніж попереднього героя. 
Він — багаторічний душпастир 
парафії святої великомучениці 
Параскевії в Опришівцях біля 
Івано-Франківського аеропорту 
і протопресвітер (декан) Івано-
Франківського Східного прото-
пресвітеріату. Ми зустрілися піс-
ля Літургії в храмі св. Параскевії.



22 серпня 2019 р. Б. число 32 (1275) НОВА ЗОРЯНОВА ЗОРЯ 5

Щодо першого, зазначимо, що 
сільчани на чолі з місцевим парохом 
о. Василем Смицнюком усілякими 
способами старалися зберегти, а точ-
ніше перенести до нового храму іко-
ностас із старенької церкви, яка пере-
буває в аварійному стані. Проте в ході 
демонтажу було виявлено, що дерево, 
яке простояло понад 120 років, стало 
непридатним для подальшого вико-
ристання. Отож вирішили дерев’яні 
конструкції замінити, а залишити в но-
вому іконостасі старі ікони, автором 
яких був відомий галицький художник 
Юліан Панькевич. 

Старі ікони реставрував і оновлю-
вав місцевий художник Дмитро Влади-
ка, який має великий досвід у створен-
ні ікон та образів. Монтували іконостас 
по частинах і уже до цьогорічних ве-
ликодніх свят парафіяни змогли поба-
чити нове творіння сучасних майстрів 
із історичною складовою (маємо на 
увазі старі ікони другої половини ХІХ 
століття). Новий іконостас спроекту-
вав і виготовив отець Василь Циріль.

Освячувати іконостас до Сільця 
прибув Архиєпископ та Митрополит 
Івано-Франківської Митрополії УГКЦ 
Кир Володимир Війтишин. Його із при-
вітанням та хлібом-сіллю зустріли сі-
лецькі діти. Разом з Митрополитом 
Архієрейську Службу Божу співслужи-
ли більше двадцяти священників. До 
слова, як зазначив сам Митрополит 
Володимир, у храмі починалася Свята 
Літургія з однією кількістю священни-
ків, а закінчилась – з іншою. 

Як було сказано вище, під час Ар-
хиєрейської Служби Божої у сілець-
кому храмі Владика рукоположив чо-
тирьох священників. У своєму слові 
Митрополит зазначив, що висвячення 
нових душпастирів відбувається пере-
важно у Катедральному соборі м. Іва-
но-Франківська. Однак зараз Церква 
практикує і так би мовити виїзні ви-
свячення у храмах, котрі час від часу 
відвідує правлячий Архиєрей. Саме 
такі ієрейські свячення відбулися 
у нашому чудовому й великому хра-
мі. Цього дня тут було введено у сан 
священників Андрія Гумена, Михайла 
Снака, Юрія Ясеницького та Андрія 
Ляховича. Архи єпископ і Митрополит 
Володимир побажав молодим отцям 
доброї пастви і натхненної духовної 
праці у Божому винограднику. 

По завершенні Літургії Митрополит 
Володимир нагородив грамотами та 
подяками усіх найбільших жертво-
давців, котрі матеріально прислужи-
лися до виготовлення іконостасу для 
сілецького храму. Серед них голова 
ПрАт «Івано-Франківськцемент» Мико-
ла Круць, голова Ямницької сільської 
ради ОТГ Роман Крутий, підприємці 
Степан Вдовичин, Артур Агаджанов, 
Богдан Бойчук, Михайло Ковальчук, 
Роман Сисак, Роман Литвинець, Сте-
пан Сигидин, Лілія Сеньків, депутат 
обласної ради Роман Ткач, художник 
Дмитро Владика та інші. 

Звичайно, був нагороджений і міс-
цевий парох о. Василь Смицнюк, який 
зумів організувати свою парафію на 
велике та потрібне Боже діло, яке за-
вершилося освяченням цього чудово-
го іконостасу. Наприкінці Богослужіння 
усім присутнім сілецький церковний 
хор, який натхненно супроводжу-
вав Святу Літургію, так само виконав 
«многая літа». 

Іван ДРАБЧУК.

Після перегляду фільму, який три-
вав майже дві години, та після спілку-
вання з продюсером Павлом Казан-
цевим і режисером Оленою Мошин-

ською, багато думок переповнюють 
голову і багато емоцій наповнюють 
серце. Ця особистість — Патріарх Йо-
сиф Сліпий — неординарна. Ми у па-

рафії мали спільний перегляд філь-
му «Справа «Рифи» про Його Бла-
женство Патріарха Йосифа Сліпого, 
а тут маємо унікальну можливість — 
прем’єру фільму «Блаженніший».

Три думки, якими хочу поділитися 
з читачами «Нової Зорі»:

1. У нас, українців, багато людей, 
серед них зустрічаються і представни-
ки духовенства, нарікають і стогнуть 
на різні моменти й життєві труднощі, 
на свої хвороби, болячки, шукаючи 
потішення, розради, підримки, а, ін-
коли й оправдання, щоб нічого не ро-
бити. А Патріарх Йосиф Сліпий, після 
18 років тюремного поневолення, по-
вернувшись до Риму, прагне багато 
чого зробити для українського народу 
та Української Церкви, робить шале-
ні зусилля і, незважаючи на численні 
перепони, творить і працює для блага 
й розбудови Церкви Христової...

2. Патріарх Йосиф Сліпий сміливо 
перетерпів ув’язнення, випробування 
і був винагороджений — Господь да-
рував йому довгий вік — 92 роки жит-
тя, і він мав особливу місію — єднати 
наш народ у нашу Церкву по всьому 
світі. Не всі це розуміли й підтриму-
вали, а цей чоловік це зумів зробити. 
До цього і ми всі покликані — працю-
вати для Церкви й народу, де б ми не 
були — в Україні чи за кордоном. Не 
можна соромитися свого народу і сво-
єї Церкви, а треба віддавати свої сили, 
таланти, час, а можливо й фінанси 

для розвитку Церкви та нашого рідно-
го українського народу. 

Українці, де б Ви не були, вділіть зі 
свого для добра Церкви і для добра 
народу. Патріарх Йосиф їздив по ціло-
му світі і збирав кошти, щоб будувати 
Святу Софію, Український Католиць-
кий Університет. І він це зробив, бо 
численні українці, розсіяні по всьому 
світі, відкрили свої серця і свої гаманці.

3. Незважаючи на різноманітні 
труд нощі, спокуси і перешкоди, Патрі-
арх Йосиф Сліпий чітко розумів, що 
таке Церква, основана на Петрі, і за 
цю єдність Церкви та вірність наступ-
нику Апостола Петра Папі Римському 
він був готовий піти на сибірські муки, 
випробування, але Господь винагоро-
див його за вірність і жертовність, да-
руючи йому ще багато років, щоб він 
зумів збирати українців по цілому світі 
в одне...

Дорогі друзі, я отримав неймовір-
не задоволення від перегляду фільму 
«Блаженніший», як і від попереднього 
«Справа «Рифи». Бажаю вам знайти 
час, щоб переглянути фільм «Справа 
«Рифи» в інтернеті, а відтак скориста-
тися нагодою і при першій можливості 
переглянути фільм «Блаженніший».

Боже, дякую Тобі за сьогоднішній 
день. Дякую Тобі за дар життя Патріар-
ха Йосифа... Цей Чоловік справді на-
дихає і заставляє працювати для сла-
ви Божої й добра Церкви Христової...

 о. Йосафат БОЙКО, ВС.

Вісті з парафій

І посвячення, і висвячення
Минулої неділі, 18 серпня в храмі Різдва Христового села Сілець Єзупільського протопресвітеріату від-
булися урочистості, які жителі села запам’ятають надовго. По-перше, у збудованому шість років тому 
храмі Різдва Христового було посвячено новий іконостас. А, по-друге, під час Святої Літургії Митропо-
лит Володимир уділив Тайну Священства чотирьом молодим священникам.

Прем’єри

ФІЛЬМ «Блаженніший» 
(про Патріарха Йосифа Сліпого на Прикарпатті)

Неймовірний недільний день — 18 серпня 2019 року, за який Богу 
складаємо подяку! Наша парафія Святих Кирила і Методія в Івано-
Франківську (Крихівцях) пережила рухливі моменти — зранку аж до 
вечора. Все розпочалося з ранкових богослужінь, а завершилося 
показом унікального фільму «Блаженніший» – про Патріарха Йоси-
фа Сліпого! Показ відбувся завдяки «Живому ТВ» та його працівни-
кам Павлові Казанцеву й Олені Мошинській. Дякуємо дійсно всім, 
хто працює для поширення новин у нашій Церкві, зокрема о. Ігорю 
 Яціву та всім працівникам «Живого ТВ».
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Нерідко ми, перебуваючи вдома, 
тицяємо пальцем в бік Європи, вказу-
ючи на певну духовну деградацію того 
суспільства, яке втрачає свої христи-
янські корені, стаючи більш атеїстич-
ним та навіть агресивно налаштова-
ним до всього, що має відношення до 
церкви. Дійсно, в Європі на Літургії не 
побачиш стільки людей, як у нас. Що 
й говорити про молодь та дітей, їх 
у церкві можна на пальцях порахува-
ти. Здебільшого до храму ходять люди 
похилого віку.

Один священник з Канади розпові-
дає, що деколи доходить до того, коли 
маленька громада з десяти-двадцяти 
людей не може утримати церкву. Тоді, 
щоб храм після продажу не перетво-
рився в клуб чи нічний бар, проводять 
десакралізацію споруди та спалюють 
її… Для нас це є справжнім вандаліз-
мом. Коли читаємо новину, що десь 
в Україні згорів храм, для нас це — 
трагедія. А для них починає ставати 
щоденною реальністю…

Нещодавно ми святкували свято 
Переображення Господнього. Яка ж 
то втіха, коли біля церкви бігають у ви-
шиванках дітки та з кошиками вишу-
кувалась у ряди молодь! Та от тільки 
чому ж та молодь та й старші мріють 
про те, щоб поїхати тимчасово чи й 
взагалі назавжди до Європи? Здава-
лося б, європейці, втративши духовні 
цінності, мали б жити, як «кіт із псом». 
Проте все більше туристів, повертаю-
чись додому, розповідають про гарне 
ставлення в транспорті, в магазині, 
приємну посмішку обслуговуючого 
персоналу, куди б не зайшов. Прості-
шими словами, відчувається добро-
зичливе людське ставлення. А як же 
духовність, моральні принципи, які, 
здавалося б, за кордоном зникають?!

Стою в Римі на зупинці громад-
ського транспорту і чекаю на авто-
бус. Біля мене в інвалідному візочку 
чекає також літня жіночка у супроводі 
іншої, білявої голубоокої українки чи 
румунки. «Отож вже й намучиться бі-
долашна, щоб затягнути стареньку до 
салону», — подумала я. Під’їхав авто-

бус. Не подумайте, нічого в ньому не 
виїжджає, автобуси в Римі також не 
нові. Коли той зупинився, з нього вий-
шов водій, вручну відкинув такий собі 
заїзд та допоміг доглядальниці затяг-
нути інвалідний візок, а, заздалегідь 
уточнивши зупинку, на якій старенька 
сходила, допоміг із виходом. Ви уявля-
єте нашого водія маршрутки, який ро-
бить те ж саме?! Я — ні. Здебільшого 
він незадоволено бурчить, коли моло-
да мама просить відкрити задні двері, 
щоб затягнути візочок з дитиною до 
транспорту… 

Приїхали з дітьми на море. Там 
поряд з приватними пляжами є і гро-
мадські, безкоштовні. Пісочок там чис-
тий, адже власники приватних пляжів 
зобов’язані прибирати також і громад-
ський. Тому на громадському пляжі ті 
ж самі умови: чистий пісочок і море, 
от тільки не витрачаєш коштів на ле-
жаки. Цього дня на морі були хвилі, 
рятувальник з приватного пляжу пиль-
но стежить за відвідувачами і громад-
ського не тому, що це його обов’язок. 
Ні, просто по-людськи. Що йому ко-
штує кинути оком і пригледіти діток, 
які купаються на «безкоштовному 
пляжі»? Чи були ви колись на приват-
них пляжах Одеси? Працівники такого 
пляжу, якщо ти не їх відвідувач, у твій 
бік і не подивляться. Що вже говорити 
про те, щоб «просто так» допомогти? 

Подорожуючи за кордоном, 
обов’язково завітайте на місцевий 
базар овочів та фруктів. О, це цікаве 
явище! Продавці вигуками на місце-
вому діалекті закликають покупців: 
«Приходьте, тільки в нас свіжі дині, 
персики!» А ще наприкінці базарного 
дня (десь о 13.00) всі овочі переоці-
нюють, адже вони вже не такі свіжі, як 
зранку, тому продають наполовину 
дешевше. А на бік відкладають поби-
ті та з вм’ятинами продукти. Вони ще 
придатні до їжі, але вже й так не про-
дадуться. Тому їх можна забрати без-
коштовно. Ці продавці не «Карітас» чи 
служба допомоги малозабезпеченим. 
Але в такий спосіб допомагають тим, 
хто в потребі. І яким же було моє зди-

вування, коли приходили старенькі 
італійці і з тих овочів клали собі щось 
до сумки. Чи пригадуєте ви банани, які 
наші продавці переоцінюють і продо-
вжують далі продавати? Вони ж зовсім 
гнилі! Та нічого, якийсь же банан і про-
дасть, а решта — в сміття… Подруга 
розповідала, що в Чехії під вечір хліб 
також складають на полиці біля ма-
газину, щоб його можна було забрати 
безкоштовно!

Таких розбіжностей у поведінці лю-
дей «у нас» та «у них» є безліч. І по-
вірте, не все залежить від розміру за-
робітної плати та рівня розвитку краї-
ни. Нерідко у чомусь ми пішли вперед. 
Але я ніяк не можу зрозуміти той пара-
докс: чому у «нехристиянській Євро-
пі» поводяться між собою по-людськи, 
керуючись основами любові, довіри, 
толерантності, терпеливості, поваги? 

А чому ми, які вважаємо себе христи-
янами, чинимо так, ніби принципи цієї 
релігії нам невідомі? 

У своїх статтях я вже неодноразо-
во порушувала це питання. Просто 
після повернення з-за кордону воно 
знову загострилося. Повірте, Європу 
творять не пам’ятки архітектури, су-
пермаркети, гори та море — адже це 
все є і у нас. Її творять люди та їхнє 
ставлення один до одного, а також 
порядність, з якою вони підходять до 
виконання своєї праці. Просто — на 
своєму робочому місці. Просто — 
в своєму багатоквартирному будин-
ку чи в транспорті. Просто — всюди 
і  завжди. 

Віра БІЛА.

Наше село за часів підпілля УГКЦ було дуже духовним 
завдяки священничій родині о. Петра Голейка, в якій було 
п’ятеро дітей. Це був взірцевий парох, двоє з його дітей об-
рали духовну стежину. Мені ж запам’ятався о. Петро тим, що 
дуже любив квіти, сам їх вирощував і доглядав. Навколо їх-
ньої хати квітник нагадував райський куточок. 

Одного разу він йшов попри мій будинок і зупинився. При-
вітався й почав роздивлятись мої квіти. Я запитала, чим можу 
допомогти отцеві, а він відповів: «Бачу, що тут люди живуть 
не тільки хлібом єдиним, а й красою, яку дарують квіти!». Мені 
було дуже приємно почути таке схвалення моєї скромної пра-
ці. Після того отець Петро подарував нам насіння гвоздики та 
лаватери, яких у нас ще не було. 

А нещодавно с. Надія, дочка о. Петра, подарувала мені 
власну книгу, яка має назву «Те, що на серці». Прочитавши 

Про те, що хвилює

Літо добігає кінця, всі помалу повертаються до робочого щоденного ритму, з приємністю згадуючи дні 
відпустки. Хтось помандрував Україною, хтось відпочивав у горах чи в селі, а комусь пощастило по-
бувати і за кордоном. Серед таких «щасливчиків» була і я. Коли докорінно змінюєш середовище, мову, 
культуру, ти ніби перезавантажуєшся. Тоді не тільки відпочиваєш, але й переосмислюєш реалії, в яких 
живеш, та змінюєш систему цінностей хоч на якийсь час.

Відпустка в «нехристиянській» Європі

Священничі родини

її, я ніби вдруге отримала квіти від 
родини Голейків, але тепер це квіти 
для душі. За ці дарунки від взірцевої 
священничої родини я щиро вдячна 
Богові. Щаслива, що на моєму шляху 
є такі люди, які живуть для інших лю-
дей, творячи добро. 

Окремо хочу подякувати наймолод-
шій дочці родини Голейків — Марії. 
Вона найдовше жила зі своїми роди-
чами, які вже з Богом. Саме Марія до-
помагала у виданні книги про с. Гос-
тів. У книзі вміщена велика розповідь 
про історію греко-католицької церкви 
в нашому селі, а також про священни-
чу родину Голейків.

Гостівчани щороку на свято верхо-
вних апостолів Петра і Павла відві-
дують могили о. Петра та їмості Дарії 
Голейків, щоб вшанувати їх пам'ять.

Марія ВАСИЛЕНЧУК, 
с. Гостів Коломийської Єпархії.

Мене звати Марія Василенчук, мені 80 років, прожи-
ваю в с. Гостів на Покутті. Дуже люблю читати газе-
ту «Нова Зоря», передплачую її відтоді, коли вона 
вперше вийшла оновленою — 7 січня 1991 року. Ко-
жен номер часопису зберігаю вже 28 років. Часто 
перечитую певні публікації, як і мої діти та внуки.

Квіти для душі
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Поїхали ми у липні на вихідні дні, 
коли надворі було за +30С. Вода біля 
берега нагрівалась до +28С. Вже від 
ранку на березі річки людно. Хтось 
всю ніч ловив рибу, хтось спав у наме-
ті, а ще хтось щойно приїхав власною 
машиною і облаштовується. Упродовж 
дня на баржах плавають туристи ра-
зом з інструкторами. Такі мандрівки, 
як ми довідались, можуть тривати від 
кількох годин до кількох днів. Мандрів-
ники Дністром зупиняються біля водо-
спадів, пам’ятних об’єктів, зупиняють-
ся, щоб порибалити та покупатися. 

До с. Хмелева Городенківського ра-
йону, де ми зупинились, щоб відпочи-
ти на кілька днів, нас супроводжував 
Тарас Нагірний, який працює в Івано-
Франківську екскурсоводом. По доро-
зі він розповів, що Дністер почався із 
маленького струмка біля с. Вовчого на 
Львівщині і став судноплавною рікою, 
що виливає свої води в Дністровський 
лиман аж у Одеській області. Протікає 
через Івано-Франківську, Вінницьку, 
Тернопільську, Хмельницьку, Черні-
вецьку області. Ми довідались, що 
на Покутті та Поділлі — найцікавіші 
й найкрасивіші краєвиди берегів цієї 
ріки, а за результатом голосування 
Дністровський каньйон є другим після 

Асканії Нової серед семи природних 
чудес України. 

У с. Хмелева нас зустріли брат-
близнюк Тараса Ігор та їхня мати Оле-
на. Ігор показав власні світлини, які 
увійшли до фотоальбому «Дністер — 
ріка життя і краси» і зайняли почесне 
3-є місце у однойменному Всеукраїн-
ському конкурсі на краще фото Дні-
стровського каньйону. Місце розташу-
вання їхнього будиночку унікальне — 
за 20 метрів від Дністра. В саду, який 
щільно прилягає до берега, є 20-місна 
альтанка зі світлом, де часто зупи-
няються туристи, щоб відпочити або 
заховатись від дощу. Саме в їхньому 
саду ми і розклали свої намети, щоб 
побути ближче з природою. 

Від ранку до вечора ми милувались 
Дністровським каньйоном, де збере-
жена велика кількість червонокнижних 
рослин. Ми довідались, що вік кань-
йону — близько п’яти мільйонів років. 
Найбільш активно він творився під 
час льодовикового періоду, коли танув 
лід. Схили складаються з девонських 
пісковиків, вік яких від 250 до 400 
мільйонів років. На тих ділянках, де є 
ґрунт, ростуть дерева, проте є багато 
скелястих місць. Липи на той час, коли 
ми відпочивали, вже пожовтіли, бо під 

Чоловік проходжувався вулиця-
ми великого міста і побачив, як 
на одному храмі був величезний 
плакат із написом «Ісус живий». 
Мабуть, це був Великодній час. 
Довго не роздумуючи, він зай-
шов до храму і побачив, як там 
уже проходило якесь богослу-
жіння. Церква була наповнена 
людьми і всі сиділи дуже тихо, 
слухаючи священника.

Чоловік легенько торкнувся першо-
го, хто сидів скраю, і запитав у нього: 

— А де є він? 
У відповідь отримав незрозумілий 

здивований погляд. Тоді чоловік звер-
нувся до іншого, хто сидів поблизу, да-
ючи те саме запитання, і також у від-
повідь отримав незрозумілі погляди 
вже зі сторони інших, а також жест 
пальцем, мовляв: будьте тихо! Звичай-

но, що у храмі створилася метушня. 
Священник говорив, люди, зберігаючи 
тишу, уважно слухали його, лише ціка-
вий чоловік підходив до людей з од-
ним і тим самим запитанням: де є він?

І врешті один із зосереджених ві-
рних запитав у півголосу: «Кого ти 
шукаєш?». Той спокійно відповів, що 
шукає Ісуса. Поважний чоловік сказав 
строгим голосом:

— Його немає тут. Хрис-
тос Воскрес! — обернувся й 
продовжив слухати священ-
ника.

Інколи ми забуваємо, 
чому приходимо до хра-
му… Забуваємо про те, що 
приходимо, щоб зустрітися 
з Живим Христом і торже-
ствувати Його воскресіння. 
Щоправда нашу забудьку-
ватість не розуміють ті, котрі 
шукають зустрічі з Ним — 
Живим, Воскреслим…

Цікаво, а що би ти відповів тому чо-
ловікові? Він би тебе зрозумів? Тебе 
би зрозуміли ті, хто є з тобою поруч 
у храмі?

Одного разу невіруючий Тома прий-
шов до учнів Христа і зустрів серед 
них Його: Живого і Воскреслого!

Віра БАГІРОВА,
член НСЖУ.

:
С о т р у д н и к 

о. Микола, цер-
ковний комітет, 
дитяча спільно-
та, «Матері 
в молитві» та всі 
парафіяни церк-
ви Покрови Пре-
святої Богоро-
диці с. Голинь 

вітають з днем народження декана 
Голинського

о.-адміністратора Анатолія 
КОЗАКА.

Всечесний отче, до Вас із любов’ю  
 ми прихилились уже,
Хай молоду Вашу долю  
 Бог від біди береже.
Ви в молитвах поєднали  
 наших братів і сестер,
Дякуємо, отче, із нами  
 будьте повік відтепер.
Вам ми сердечно бажаєм  
 щастя й любові в житті,
Сонечко ясне хай сяє,  
 Ангела Вам на путі!

Вітаємо!

Літній відпочинок

Ісус живий
На самоті

Дністер — 
ріка життя

Не кожен прикарпатець зміг влітку поїхати до моря, багато хто об-
рав відпочинок на ріці Дністер. І не помилився, бо саме Дністров-
ський каньйон, на якому відбуваються сплави, належить до семи 
природних чудес України. Моя родина також вирішила відпочити не 
на морі, а на Дністрі з її крутими скелястими, подекуди залісненими 
берегами, де дика і недоторканна природа та мальовничі острови.

ними мало землі. Дуже багато на цій 
території ковили, сон-трави, а навесні 
розцвітають кілька видів первоцвітів.

Виявляється, що протяжність кань-
йону — 250 кілометрів, він бере по-
чаток у с. Нижнів Тлумацького району. 
З лівої сторони Дністра — Івано-Фран-
ківська область, праворуч — Терно-
пільська, нижче по течії — Чернівець-
ка та Хмельницька області. Межі кань-
йону закінчуються біля відомого міста 
Хотин. Найбільше сплавів є від с. Не-
звисько до м. Заліщики. На цій ділян-
ці добра доступність для транспорту, 
звідки можна починати сплави. Цю 
відстань (близько 80 кілометрів) мож-
на подолати за два-три дні.

Брати Нагірні створили туристич-
ний клуб «Ластівка», який займається 
сплавами. Разом із інструкторами ту-
ристи їдуть в с. Незвисько, де їх при-
гощають місцевим сиром із сировар-
ні, чаєм та кавою. Туристи проходять 
інструктаж, правила безпеки. Сплав 
починається біля моста, звідти най-
зручніше зайти у воду. До споряджен-
ня належать професійні рафтові чов-
ни — семимісні, рятувальні жилети, 
які витримують до ста двадцять кіло-
грамів, шість наметів, посуд (казанки, 
мангали, решітки), гамаки та інші речі. 
Кемпінг (місце ночівлі) облаштова-
ний санвузлом, інтернетом та іншими 
зручностями. Є можливість самостій-
но приготувати собі вечерю. 

Буває сплав відразу на трьох-
чотирьох човнах. Кожен турист 
зобов’язаний веслувати і слухати ін-
струкції керівника сплаву. На окремих 
ділянках течія допомагає веслуваль-
никам, тоді можна відпочити. Навики 
веслування опановуються упродовж 
20-30 хвилин. Фізичне навантажен-
ня — помірне, втома є від сонця. Є 
також зупинки для купання. Організа-
тори сплаву за домовленістю можуть 
забезпечити харчуванням або туристи 
готуватимуть самостійно.

Ми також плавали на човні. Тарас із 
чоловіком веслували, а я з доньками 
сиділи в захисних жилетах і милува-
лись краєвидами. Подорож, яка трива-
ла трохи більше години, нам видалась 
досить довгою. Здалось, що зупинив-
ся час, тобто ми втратили його відлік. 

Під час зупинок туристи відвідують 
Раковецький замок ХVII ст., грот мона-
ха-пустельника, який жив у ХІХ столітті 

в печері с. Летяче, та інші об’єкти. Від 
Дністра йде стежка на вершину Черво-
ної гори, звідки відкривається чудовий 
панорамний краєвид на ріку. Можна 
відвідати старий млин на р. Стрипа. 
У Копачинцях є кілька водоспадів ви-
сотою до восьми метрів та стежка на 
равликову ферму. 

Повертаючись човном у Хмелеву, 
зауважили, що береги ріки досить чис-
ті. До 1941 року тут був великий пором, 
але під час паводків він був знищений. 
Залишилась від порому тільки камінна 
кладка та залізобетонні конструкції. 

Ми не побачили пластикових відхо-
дів, стихійних сміттєзвалищ. Тоді й до-
відались, що Ігор Нагірний організовує 
екологічні акції із прибирання терито-
рій Дністра. Йому допомагають місце-
ві ентузіасти та працівники Національ-
ного парку «Дністровський каньйон». 
Минулого та позаминулого років кіль-
ка десятків осіб позбирали пластик та 
скло, яке потім вивезли для утилізації. 

Подорожуючи пішки селом Хме-
лева, довідались, що там проживає 
трохи менше 200 мешканців, є біля 
70 дворів. Початкову школу три роки 
тому закрили, тому місцеві діти від-
відують школу в сусідньому селищі 
Чернелиця. У 50-их роках це селище 
було райцентром. Діє у Хмелевій гре-
ко-католицька церква Святої Покрови, 
якій 157 років. У Хмелевій є розсад-
ник — один з найбільших в Україні, де 
вирощують унікальні ландшафтні де-
рева та кущі. Є в селі кілька садиб зе-
леного туризму та невеличкий готель. 

Побувши тут кілька днів, ми поба-
чили, що Дністер — одна з найкраси-
віших річок у Європі, й дізналися, що 
друга за величиною в Україні, її про-
тяжність 1362 км. 

У квітні цього року стало відомо, що 
Україна припинила усі роботи з будів-
ництва каскаду ГЕС на річці Дністер. 
Нагадаємо, проти будівництва висту-
пали Міністерство екології України, 
екологи, влада та активісти Львівщи-
ни, Івано-Франківщини, Тернопілля й 
Буковини.

Береги та блиск води, скелясті та 
лісисті гори, неймовірні краєвиди Дні-
стровського каньйону приваблюють 
сюди людей. Як добре, що тут живуть 
люди, які бережуть свою річку, свою 
землю і примножують її багатства. 

Юлія БОЄЧКО.
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Норма — любов

Ми прийшли у цей світ, щоб любити
І в чеснотах зростати щодня.
Своїм ближнім добро дарувати,
Бо у Бозі усі ми — рідня.

Тож радійте життю, брати, сестри,
Бо його дарував нам Творець.
І ніколи не бійтеся смерті,
Бо, як кажуть, це ще не кінець.

Після неї — життя нова форма,
Що чекає, звичайно, нас всіх.
Дарувати любов для нас — норма,
А табу на любов — це вже гріх.

о. Дмитро ХАЛУС.

Молитва в храмі
Я в храм старенький завітав
І під іконами схилився,
А Голос тиші підказав,
Щоб я за інших помолився.

У храмі тьмяному свіча
Молитви для небес збирає,
А спрагла стомлена душа
Стежки до святості шукає.

І я молився за всіх тих,
Котрим так відчай допікає,
Що вже готові впасти в гріх,
Бо жити далі як — не знають.

Для хворих зцілення просив 
І щоб жебрак наївся, вбрався.
А той, хто совість загубив,
Нарешті щоб опам’ятався.

Як я із храму виходив,
Душа почула голос Неба:
«Коли за інших ти просив,
Молились ангели за тебе».

Богдан СІМКІВ. м. Калуш.

З поетичного блокнота

Неправильно
 � У квартир є господарі
 � Є відсутнє подружжя 
 � У різниці принципів  
є проблеми 

 � В України є своє розуміння 
 � Жаліти за втраченими літами 
 � Жаліються 
 � Жив-був 
 � Забезпечити безпеку громадян 

Правильно
 � Квартири мають господарів
 � Не було подружжя
 � У відмінності принципів полягає 
проблема

 � Україна має своє розуміння
 � Шкодувати за втраченими літами
 � Скаржаться
 � Жив-поживав (жив собі)
 � Гарантувати безпеку громадян

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

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.
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Подяки за зіслані ласки

Притчі

КНИЖКА
Первісток однієї багатої сім'ї 

приїхав додому в переддень 
отримання диплому. У їхній 

родині й серед знайомих було заве-
дено вручати випускникові вищого на-
вчального закладу подарунок. 

Батько разом із сином відвідали най-
відоміші автомобільні салони міста, 
і врешті знайшли найкращий автомо-
біль. Юнак був певен, що в день, коли 
отримає диплом, перед його будинком 
стоятиме новеньке блискуче авто з по-
вним баком пального. Яким же було 
його здивування, коли у той довгоочі-
куваний день назустріч синові вийшов 
усміхнений батько із... книжкою в руці. 
Це було Святе Письмо. Хлопець із лют-

тю відкинув книгу, і з того дня й слова не 
промовив до батька. За кілька місяців 
знайшов роботу у віддаленому місці.

Додому привела його лише звістка 
про батькову смерть. Уночі, напере-
додні похорону, переглядаючи нотат-
ки на письмовому столі батька, знай-
шов Святе Письмо — останній батьків 
дарунок. Зворушений юнак розгорнув 
книгу, обережно здуваючи з неї пилю-
ку. Між сторінками знайшов чек, дато-
ваний днем отримання диплому. За-
значена сума точно відповідала вар-
тості вибраного колись автомобіля…

Немає користи від непрочитаної 
книги, що лежить на полиці, припавши 
порохом, але серед її сторінок можна 
знайти те, чого давно прагнемо.

Бруно ФЕРРЕРО.

п. Зоряна КУЛЬЧИЦЬКА з м. Івано-Франківська — за вислухані молитви та прохан-
ня; п. Галина ПОСАЦЬКА з м. Калуш — за те, що Господь вислухав молитви і при-
йшов на допомогу в найтяжчий період життя; п. Галина ПЛЮТЯК з м. Івано-Фран-
ківська — за допомогу; п. Олександр з м. Долина — за чудесне зцілення; п. Марія 
з м. Івано-Франківська — за підтримку в здоров’ї та за зіслані ласки для сім’ї.

Свої подяки Милосердному Господеві, Пресвятій Богородиці, св. 
Ап. Юді-Тадею, Ангелам-хоронителям, святим та блаженним, ду-
шам у чистилищі, а також усім Небесним Силам складають:




