
Молитва учня на початок навчального року
Мій любий Ісусе! З цілого серця дякую Тобі за ласку, що можу ходити до школи. З вдячності за це обі-
цяю добре навчатися. Обіцяю завжди бути чемним (чемною) і слухняним (слухняною) перед моїми 
вчителями, бо знаю, що й Ти, любий Ісусе, зростаючи в Назареті, був пильним, уважним і слухняним 
Своїй Матері та опікунові святому Йосифові. 

Благослови мене, Любий Спасителю! Твоєю Ласкою допоможи мені, щоб я виконав (виконала) мої 
постанови, щоб я добре навчався (навчалася) і тим приносив (приносила) Тобі більшу славу, бать-
кам — потіху, українському народові — честь, а собі, як для душі, так і для тіла, — користь. Амінь.

Митрополит 
Володимир завітав 
в урочище Підлюте
В урочище Підлюте, де під-
ходять до завершення «Веселі 
канікули з Богом», завітав Ми-
трополит Володимир Війтишин. 
Зустрічали Архієпископа гучними 
оплесками всі учасники табору, 
адже присутність Владики — це 
присутність доброго батька, який 
піклується своїми дітьми.

Під покровом  
Анни де Гвіньє
Нещодавно на парафії св. Арх. 
Михаїла у селі Старі Кривотули 
Тисменицького деканату відбувся 
І парохіяльний табір «Божі діти». 
Вісімдесят сім Божих дітей пере-
творили подвір'я церкви на дзвін-
коголосий радісний палац Божої 
любові.

До школи готові?
Усі рахують останні літні дні. Діти, 
бабусі, батьки, учителі… Час зби-
ратися до школи. Терпляче прой-
шовши магазинами і купивши 
усе необхідне до школи, батьки 
з полегкістю зітхнули. Все, дити-
на до школи готова! Та чи так це 
насправді? 29 серпня

Перенесення Нерукотворного образу 
Господа нашого Ісуса Христа.
Міжнародний день дій проти ядерних 
випробувань.

30 серпня
Міжнародний день жертв насиль-
ницьких зникнень.

31 серпня 1952 р.
В м. Мондер (Канада) помер Теодо-
сій Тит Галущинський) — український 
греко-католицький ієромонах-василі-
янин, доцент Львівського університе-
ту, ректор Львівської духовної семіна-
рії, архімандрит Чину святого Василія 
Великого.

1 вересня
День знань.

80 років від початку Другої світової ві-
йни (1939-1945).

4 вересня 1991 р.
Над будинком Верховної Ради Укра-
їни було піднято жовто-блакитний 
прапор.

5 вересня
Міжнародний день 
благодійності.

ЗЗі святом першого дзвоника!і святом першого дзвоника!

Покликання

Служіння  
для потребуючих 
 3 стор.

З архівних джерел

Отець Теодор Грицина — 
парох Братківців 
 4 стор.

Духовне життя

Правдива  
незалежність 
 5 стор.

Актуально!

Шкільна лінійка:  
свято чи тортури для дітей? 
 7 стор.

Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня
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Вісімдесят сім Божих дітей перетво-
рили подвір'я церкви на дзвінкоголо-
сий радісний палац Божої любові. Діти 
розпочинали і завершували свій день 
молитвою «Царю Небесний», про-
сили Святого Духа про провід і опіку. 
Потім — заняття, де, окрім теми, про-
вели огляд життя слугині Божої Анни 
де Гвіньє, яка наслідувала чесноти.

Ініціатор і сподвижник табору — 
отець Ігор Пилипчук. Окрім організа-
ційних питань, священник проводив 
активні бесіди з дітьми. Отець Ігор 
має велике завзяття до праці і саме 

ця працелюбність сприяє 
тому, що багато діточок при-
ходили на табір і з захоплен-
ням проводили там свій час. 
Окрім занять, виготовляли 
візитівки, танцювали банси, 
малювали крейдою, фарба-
ми, олівцями — усе «горіло» 
в руках юних творців. Потім 
був смачнющий обід (сам ку-
штував)!

Окремо відзначу дівчаток-
аніматорів: дружня команда 
і швидка в роботі, все це — 

кривотульська молодь. Діти самі спі-
вають Службу Божу. Ця талановита 
і креативна юнь, ці милі діти можуть 
пишатися своїм селом, своєю церк-
вою, — вони є гідними доброго май-
бутнього. Також були гарні заняття 
від гості табору, керівника Катехитич-
ної школи св. Миколая м. Тисмениця 
Христини Жарської.

Впевнений, що наступного року ді-
тей у таборі побільшає. І це дуже ті-
шить.

Богдан НАГОРНЯК,
співкоординатор табору. 

Дозвілля

Вісті з парафій

Зустрічали Архієпископа і Митропо-
лита Володимира гучними оплесками 
всі учасники на чолі з директором та-
бору о. Богданом Сабалом, адже при-
сутність Владики — це присутність до-
брого батька, який піклується своїми 
дітьми. Опісля діти спільно з Архієре-
єм  прославляли Бога веселими піс-
нями, а також продемонстрували нові 
банси, які уже встигли вивчити за час 
таборування на «Веселих канікулах 
з Богом».

Згодом адміністратор реколекцій-
но-катехитичного комплексу брат Рос-

тислав Мацевко провів короткий екс-
курс для Митрополита, який завітав 
в урочище Підлюте.

В ході запланованого візиту Влади-
ка Володимир зустрівся з директором 
державного підприємства Осмолод-
ського лісового господарства п. Олексі-
єм Фриком, якому подякував за постій-
ну підтримку та зусилля у розвитку ре-
колекційно-катехитичного комплексу 
імені праведного Митрополита Андрея 
Шептицького в урочищі Підлюте, за що 
нагородив Митрополичою грамотою 
високоповажного доброчинця.

Підсумовуючи приємну зустріч з ді-
тьми табору, Владика Володимир ви-
явив велику радість, що тут наймолод-
ше покоління Церкви вміє проводити 
свої літні канікули з Богом. А на за-
вершення Митрополит подякував за 

теплий прийом, уділив усім присутнім 
своє архієрейське благословення та 
пообіцяв повернутися знову.

Департамент інформації  
Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

У неділю, 25 серпня, у с. Кінашів 
Галицького району відбулася 
Хресна дорога Більшівцівсько-
го протопресвітеріату. Очолив 
молитву отець-декан Микола 
Цимбалістий.

На спільне богослужіння зійшлося 
кількасот прочан з Кінашева та довко-
лишніх сіл. Всі — від малого до велико-
го — прийшли на це місце, щоб у спіль-
ній молитві просити Божого благосло-
вення для своїх родин, адже Хресна 
дорога була приурочена Року родини.

Почергово запрошені священно-
служителі виголошували повчальні 
проповіді, роздумуючи над страстями 
нашого Спасителя.

Цікаво, що ця Хресна дорога знахо-
диться ще на стадії будівництва, хоча 
збирає щораз більше охочих пройти її 
та призадуматися над жертвою Ісуса 
Христа. Два роки тому, з благословен-
ня Архієпископа і Митрополита Івано-
Франківського Володимира Війтиши-
на, її освятили та урочисто відкрили.

В це важко повірити, однак тери-
торія, де розляглася ця прекрасна 
Хресна дорога, ще кілька років тому 
використовувалася як сміттєзвалище. 
Зусиллями двох ініціативних парафі-
янок — п. Галини Кіндрат та п. Надії 
Цимбалістої — вдалося повністю роз-
чистити землю та облагородити її так, 
що тепер годі й подумати, що тут може 
бути щось інше ніж Хресна дорога.

Кожного місяця тут відбуваються 
моління, а раз у році, напередодні річ-
ниці освячення, в Кінашеві проводять 
Хресну дорогу цілого деканату.

«Ми хочемо, щоби тут тривала по-
стійна молитва. Це особливе місце і, 
що цікаво, довжина всієї Хресної доро-
ги складає 1200 м — саме стільки, за 

переданням, пройшов наш Спаситель 
від палацу Пилата до Голгофи!» — за-
значає о. Микола Цимбалістий.

Місцева громада переконана: якщо 
ця Хресна дорога благословенна Бо-
гом, тож вона буде жити.

Згідно із задумом, на кожній стації 
повинен бути масивний литий з бетону 
хрест, який ілюструє подію конкретної 
зупинки. За підтримки активних парафі-
ян та жертводавців уже встановлений 
такий хрест на І стації та виготовлені 
ще кілька для наступних. Їх автором 
став відомий скульптор Володимир До-
вбенюк. Як стверджує він сам, аналогів 
такої Хресної дороги в Україні нема!

о. Володимир ЛУКАШЕВСЬКИЙ.

Вже стало доброю традицією, 
коли священничий гурт «Кайрос» на 
свято Преображення Господа Бога 
і Спаса Нашого Ісуса Христа відві-
дує дітей з цілої України, які відпо-
чивають у лікувально-оздоровчому 
комплексі «Дружба», що знаходить-
ся поблизу м. Долина. Священни-
ки з Болехівського та Долинського 
протопресвітеріатів УГКЦ освятили 
фрукти, які приготувала адміністра-
ція закладу для дітей. 

Опісля відбулася духовно-мис-
тецька програма. Із словом-пропо-
віддю до дітей звернулися о. Дми-
тро Павлик (декан Болехівський) та 

о. Богдан Тисяк (священник храму 
св. ап. Андрія Первозванного м. До-
лина). До складу гурт ященників, 
о. Василь Бурій, о. Ігор Ліпчанський, 
о. Володимир Савчин та музичний 
керівник дяк Володимир Кіндра. 
Також свій спів дарувала присут-
нім юна Софія Щеглюк. Панувала 
справді святкова атмосфера, діти 
скандували священникам-музикан-
там «молодці» та радо спілкувалися 
на духовні теми. Всі попрощалися, 
щоб наступного року знову зустріти-
ся у це свято в таборі.

Прес-секретарі Болехівського та 
Долинського деканатів.

Вісті Архієпархії

Під покровом Анни де Гвіньє Духовно-мистецька зустріч

Митрополит Володимир 
завітав в урочище Підлюте
Цими вихідними в урочище Підлюте, де підходять до завершення 
«Веселі канікули з Богом», які організовує Івано-Франківська Архі-
єпархія, завітав Митрополит Володимир Війтишин.

У Кінашеві відбулася деканальна Хресна дорога 

У свято Преображення Господнього священники із рок-гурту «Кай-
рос» освятили фрукти для дітей лікувально-оздоровчого комп-
лексу «Дружба» та подарували духовно-мистецький концерт. 

Якщо літо — то воно має бути яскравим. Нещодавно на парафії св. 
Архистратига Михаїла у селі Старі Кривотули Тисменицького дека-
нату відбувся І парохіяльний табір «Божі діти». Тема табору: «Чес-
ноти — скарб для неба».

http://ugcc.if.ua/
http://ugcc.if.ua/
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Напередодні свята Успіння Пре-
святої Богородиці до світлиці 
«Нової Зорі» завітав о. Василь 
Рак, доктор богослов’я, викла-
дач Івано-Франківської академії 
Івана Золотоустого, лікарняний 
капелан, парох церкви Трьох 
святителів в м. Івано-Франків-
ську. Він радо погодився розпо-
вісти про свою працю.

— У рік проголошення Незалеж-
ності України, 24 серпня 1991 року, 
Ви стали студентом Івано-Франків-
ського Духовного Теологічно-Ка-
техитичного інституту? Розкажіть, 
будь ласка, історію Вашого покли-
кання до священства.

— Мій дідусь Василь Пасічник (по 
мамі) був старшим братом у церкві 
с. Гузіїв Долинського району до 1945 
року. Він надзвичайно любив і знав 
Біб лію. Вдома для родини та одно-
сельчан він читав і переказував її. 
Коли прочани йшли із Львівщини до 
Гошева, то зупинялися в нашому селі. 
Дідусь сідав поруч з ними над окопом, 
спілкувався, молився і по-своєму про-
повідував. А бабця Розалія славилась 
в селі своєю щедрістю. Неодноразово 
вона годувала голодних, бідних. 

Про це мені розповідала мама, 
бо дідуся й бабусю я вже не застав 
у живих. Але ці розповіді мене над-
звичайно надихали, я уявляв їх, як 
вони жили, що робили, що говорили 
людям. Завдяки їхній вірі та молитві 
Господь зцілив мою маму Марію. Вона 
була сьомою, наймолодшою дитиною 
в родині. До восьми років вона не хо-
дила. Після того, як її повезли возом 
до Гошева, там сталось чудо. Звідти 
вона пішла своїми ногами. Це сталось 
1945 року. А 1 серпня 1947 року вона 
приступила до Першого Причастя на 
Ясній Горі зі своїми однолітками. На 
згадку про це маємо світлину, де мама 
поруч із отцем-василіянином Іваном 
Городинським із Гошева. 

За часів підпілля моя мати ходила 
в м. Болехів на Богослужіння. Вони 
відбувались в урочищі «Бучки» серед 
лісу. Сильна віра моїх батьків, дідуся 
й бабусі дали основу моєму покликан-
ню. 

Після мого висвячення 1998 року, 
класна керівничка Марія Йосипівна 
Чудик розповіла, як я в радянський 
час у творі «Моя професія» написав, 
що хочу стати священником. Вона за-
ховала цей твір, бо боялась за себе.

Я вірю, що маю справжнє покликан-
ня, бо воно було раннє, щире, дитяче. 

— З 1999 року Ви викладаєте 
предмети «Богословська антропо-
логія» і «Патрологія» в Івано-Фран-
ківській академії Івана Золотоусто-
го. Чим цінний для Вас цей досвід? 
Чого Ви навчаєте і чого вчитесь від 
своїх студентів?

— Я також закінчив Східний Пап-
ський інститут у Римі. Ці два предме-
ти є надзвичайно важливими як для 
священників, так і для катехитів. Па-
трологія вивчає твори Отців Церкви. 
Богословська антропологія розглядає 
людину з точки зору Святого Письма 
та вчення Церкви. Ці предмети взаєм-
но один одного доповнюють. Семіна-
ристи пізнають життя апостольських 
учнів, апологетів (тих, хто захищав 
віру перед поганами), полемістів (тих, 

які захищали віру від єре-
тиків), Святих отців Сходу, 
Заходу (монахів, священ-
ників, єпископів, Пап). Ці 
пізнання дають можли-
вість відкрити перед со-
бою Церкву як живий орга-
нізм, як цілісність. 

Готуючись щоразу до 
лекцій, пропускаю кожний 
матеріал через себе. Це 
мене будує. Викладання 
в академії — це ще одне 
моє покликання, бо у мо-
лодших класах мріяв також 
бути вчителем. Теперіш-
ні студенти, в порівнянні 
з попередніми, спритніші, 
але водночас більш розсі-
яні через надмір інформа-
ції. Мають менше страху, 
вміють постояти за себе.

— Отче, Ви обрали не-
одружений стан. Це було 
і, мабуть, залишиться рідкістю. Чи 
хтось мав вплив на цей вибір?

— На мене вплинули, найперше, 
старші за віком семінаристи. Це те-
перішні отці Степан Шкамат, Василь 
Харук, Богдан Помф’юк (блаженної 
пам’яті). Я вбачав у них певний ідеал 
любові до Бога, Церкви. Вирішальну 
роль мав на мій вибір Владика Со-
фрон Мудрий. Він бачив у мені сум-
лінного семінариста і був впевнений, 
що я витримаю в цьому стані. Владика 
багато розповідав мені про переваги 
неодруженого стану для служіння.

— З 2009 року Ви є парохом церк-
ви Трьох Святителів м. Івано-Фран-

ківська. Уже 10 років 
ведете свою паству 
до Царства Божого. 
Що визначає життя 
вашої парафії?

— На даний мо-
мент маємо дві голо-
вні мети: завершення 
будівництва нового 
храму і оживлення 
спільного молитов-
ного життя. Ми мо-
лимось у тимчасовій 
дерев’яній каплиці, 
яка вміщає 80-100 
осіб. Поруч будується 
цегляний храм на 150 
осіб. Потребуємо для 
цього матеріальної та 
фінансової допомоги. 
Для дітей є катехиза-
ція, для дорослих — 
біблійні читання, діє 
спільнота «Матері 
в молитві». Спіль-
но відвідуємо прощі 
в Погоні, Гошеві, Кри-
лосі, Зарваниці… 

Вірні беруть участь 
не тільки в Святих Лі-

тургіях, а й привикають до спільного 
молитвослов’я під час Вечірні, Утрені, 
молитви на вервиці. Я заохочую ві-
рних читати псалми і вдома, і в хра-

мі. Псалми очищають, звільняють від 
злих духів, оздоровлюють людей. Нам 
дуже допомагають святі. У каплиці 
маємо мощі св. Василія Великого, св. 
Івана Золотоустого, св. Боніфатія, св. 
Джемми Гальгані, о. Піо, миро св. Ми-
колая.

— Отче Василю, з 2002 року Ви 
працюєте капеланом в онкодиспан-
сері та в обласній психоневрологіч-
ній лікарні. В чому хворі відчува-
ють допомогу від вас — не медика, 
а священника?

— Уже 17 років я надаю душпастир-
ську опіку хворим. Це служіння мені по-
добається тим, що тут в особ ливий спо-
сіб біля хворих є Господь. Знаю і від-
чуваю, що тут я служу Богові. Страж-
даючі потребують підтримки, уваги, 
розуміння, розради. Під час відкритого 
спілкування вони налаштовані до пока-
яння, молитви. Важкі терпіння відкри-
вають їхні душі, серця. Люди ставлять 
запитання: «чому я страждаю?»; «за 
що?»; «що треба виправити в житті?». 
Найперше я вислуховую все, приймаю 
їх такими, якими вони є. В той момент 
намагаюсь потішити, а потім дати по-
раду. Як казав Святий Папа Іван Павло 
ІІ, даю «спасаючу надію».

У скорботі людина за-
непадає духом і може 
впасти в спокуси депре-
сії, але не через Бога. 
Людина входить в неї, 
як каже св. Іван Золото-
устий, через свою слаб-
кість, ледарство. Тому 
треба посилено молити-
ся Богу, як вчить нас мо-
литва «Отче наш»: «не 
введи нас у спокусу, але 
визволи нас від лукаво-
го». Тобто це означає, 
що треба Бога просити 
витримати цю спокусу 
(хворобу, терпіння, об-
рази, несправедливість, 
кривди, втрати рідних). 
Ці терпіння нам посила-
ються чи дозволяються 
для того, щоб ми стали 
кращими. 

У терпіннях особли-
вою помічницею для 
нас є Пресвята Богоро-
диця — всіх скорботних 
радість. Вона вислухо-
вує всіх, переймається 
всіма, жоден людський 
біль не є чужим для Неї. 
Її Успіння свідчить про 
головну правду христи-
янства — обожествлен-
ня людини, її душі й тіла, 
що світ має досягнути 

кращого, вищого. Молитви Пречистої 
Діви Марії найбільше подобаються 
Богові. 

Розмовляла Юлія БОЄЧКО.

Покликання

Служіння для потребуючих

НАМІРИ ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА 
МОЛИТВИ 

вересень

Загальний: щоб політики, науковці та економісти 
спільно працювали над охороною морів та океанів.

Я вірю, що 
маю справжнє 
покликання, бо 
воно було раннє, 
щире, дитяче. 
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Вісті з парафій

Теодор Грицина народився 22 лю-
того 1826 року. На священника ви-
свячений 14 грудня 1852 року. Працю-
вав у селах Скальського деканату на 
Тернопільщині: Ланівцях — з 11 січня 
1853 р. по 5 березня 1865 р., завіда-
телем у Циганах — з 6 березня 1865 р. 
по 15 липня 1865 р., сотрудником у с. 
Чорнокінці — з 16 липня 1865 р. по 25 
травня 1868 р. Пізніше він працював 
парохом у селі Городниця Гусятин-
ського деканату з 29 травня 1869 року. 

У 1888 році був переведений на 
посаду пароха у с. Братківці. Цікаво, 
що він помінявся місцем із місцевим 
священником Володимиром Козоров-
ським, який працював у Братківцях 
з 1885 року і був звідси скерований до 
Городниці. До речі, він — син пароха 
Тисмениці і декана Тисменицького де-
канату о. Стефана Козоровського. 

З приходом у село Братківці ново-
го пароха громадське життя у ньому 
пожвавлюється. Отець Теодор Гри-
цина був високоосвіченою людиною. 
Для нього духовність і мораль були на 
першому місці. Своє душпастирське 
покликання священник вбачав у ви-
хованні серед братківчан рис христи-
янської моралі, збуджуючи тим самим 
і їх національну свідомість. З книги 
Івана Гетьмана «Історія села двох бра-
тів» (Івано-Франківськ, 2007 р.) дізна-
ємося, що парох «організував групу 
свідомих селян і засновав «Братство 
тверезості». Завданням братства були 
антиалкогольна пропаганда, ведення 
здорового способу життя. За активної 
підтримки парафіян о. Теодор зібрав 

на Богослужіння до церкви всіх, хто 
зловживав алкоголем та схильних до 
пиятики, і змусив їх скласти на Єванге-
лії спеціально написану присягу. 

Кожен, хто її приймав, відмовлявся 
до кінця свого життя вживати алко-
голь, зобов'язувався боротися з алко-
голізмом серед своєї родини і близь-
ких. Це дійство так вплинуло на тих, 
хто присягався, на багатьох присутніх, 
що вони знайшли в собі силу й за під-
тримки домашніх кинули пити. Село 
поступово почало підніматися з мо-
ральної та економічної руїни. Тим, хто 
склав присягу, вручали пам’ятні «Гра-

моти братства воздержности», а їх 
імена вписували в Книгу тверезости». 
Також у 1894 році з ініціативи о. Теодо-
ра братківчани взялися до будівництва 
школи. Щоправда, звели її уже після 
його смерті. Але церква патронувала 
як саме будівництво, так і навчальний 
процес.

Отець Т. Грицина помер у Братків-
цях 23 березня 1894 року і був похо-
ваний на місцевому цвинтарі. Неда-
леко від нього знаходиться могила 
його наймолодшої дочки Софії. А за-
галом у Теодора та Емілії народилося 
дев’ятеро дітей: сини Кирило, Севе-

рин, Йосиф, Діонісій та дочки Зиновія, 
Михайлина, Володимира, Євгенія та 
Софія. Відомо, що Зиновія вийшла 
заміж за Ростислава-Миколая Ви-
снєвського, а Михайлина — за Дмитра 
Бахталовського. 

З дітей о. Т. Грицини тільки його син 
Северин став священником. Він на-
родився 5 травня 1861 року у Циганах 
Скальського деканату. Висвячений 6 
січня 1888 року кир Юліаном. Працю-
вав у Живачеві Жуківського деканату, 
сотрудником у Братківцях, сотрудни-
ком у Гусятині, Микулинцях. Деякий 
час був завідателем у Братківцях (з 
18.03.1894 р.). У 1902 році був переве-
дений завідателем у Товмачик Коло-
мийського деканату. Тут він помер 24 
січня 1906 року. 

Про інших дітей священника відо-
мостей відшукати не вдалося. Хіба що 
потрапило нам до рук коротке повідо-
млення з некрологу про одного із синів: 
«Грицина Кирило — цісарсько-королів-
ський податковий надконтролер помер 
у м. Броди на Львівщині у 1902 році».

На завершення зазначимо, що 
у Братківцях дуже поважали о. Теодо-
ра Грицину. Ще донедавна у Велико-
дні свята і на Трійцю на його могилі 
щорічно відправляли колективні па-
нахиди за померлих. Тепер панахиди 
служать біля новозбудованої каплиці. 
Але й про могилу свого пароха брат-
ківчани не забувають, вона завжди об-
кошена і доглянута. 

Іван ДРАБЧУК, 
співробітник Національного 
заповідника «Давній Галич».

Отець Василій — місіонар, який має 
великий дар слова і переконання. Він 
так невимушено й щиро доносив до на-
ших сердець Боже Слово, що з кожним 
днем людей у храмі ставало все біль-
ше. Велику увагу реколектант звернув 
на родинне читання Біблії, наголошую-
чи на тому, щоб не пропустити жодного 
дня без слухання живого слова.

Кожний день був наповнений. Ран-
ки починались Службою Божою, спо-
віддю та Причастям, обід — зустріч 
із дітьми, вечори — Молебнем та 
зустріччю з молоддю. Були і Хресна 
Дорога, і приватні зустрічі з потребую-
чими, молитви на зцілення. Отець Ва-
силій скрізь встигав, бо був наповне-
ний Божою любов’ю і Святим Духом. 
Вразив тим, що знає багато цитат із 
Біблії, має неабиякі знання з історії та 
літератури. Усі присутні збагатились 
духовно, дізнались чимало нового, 
очистились від гріхів. 

Пані Марта, керівник спільноти 
«Матері в молитві» і членкиня Брат-
ства МБНП, розповіла усім про те, як 
виник образ Матері Божої Неустанної 
Помочі, як 80 років тому ця ікона по-
трапила до нашого храму, а також про 
15-річну діяльність Братства в селищі. 
Місцеві діточки піснями та віршами 
прославили Небесну Матусю. У бага-
тьох присутніх були сльози радості на 
обличчі.

Багато парафіян того дня попов-
нили ряди Братства, о. Василій усіх 
освятив, відновив посвяту тим, хто 
вже давно перебуває в ньому. Ми 
вдячні отцю-місіонеру та нашому па-
рохові о. Михайлу Бойчуку, які дбають 
про наші душі. Нехай Всемогутній Гос-
подь благословить їх і кріпить на всіх 
життєвих дорогах, а Пречиста Діва 
Марія огорне своєю любов’ю. 

Оксана ЧЕПЕЛЮК.
смт. Перегінське.

З архівних джерел

Отець Теодор Грицина — парох Братківців
У кожному селі були священники, котрі ще у ХІХ столітті закладали підвалини національного та патріотичного духу у свідомості наших кра-
ян. У селі Братківці, що належать до Тисменицького району, такими парохами були отці Теодор Грицина та Михайло Вальницький. Перший 
заснував у селі «Братство тверезості», а другий — товариство «Просвіта». 

Мусимо зауважити, що про останнього «Нова Зоря» писала в одному з номерів (див. статтю Ярослава Гап’яка «Улюблений душпастир Ми-
хайло Вальницький», ч. 23 за 14 червня 2018 р.). Ми також зробили деякі уточнення до біографії цього пароха (див. публікацію «Доповне-
ння до біографії отця Михайла Вальницького», ч. 26 за 5 липня 2018 р.). А тепер ось вирішили висвітлити діяльність у цьому селі другого 
священника — о.Теодора Грицини. Короткий біографічний нарис пропонуємо нашим читачам.

Духовна віднова

«Нехай Марія буде єдиною правдою нашо-
го життя і нехай веде всіх нас до безпечної 
пристані вічного спасіння…»

(св. о. Піо).

З 15 по 18 серпня у парафії Святого Духа смт. Перегінське відбу-
лись реколекції, які проводив ієромонах о. Василій Іванів ЧНІ. Бла-
гословив науки Архієпископ і Митрополит Івано-Франківської Архі-
єпархії УГКЦ Кир Володимир Війтишин. Це було духовне свято з на-
годи 80-річчя заснування Братства Матері Божої Неустанної Помочі 
та 15-річчя його віднови.

Дерев'яна церква св. Параскеви с.Братківці (1846 р.).
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Цей день назавжди увійшов в історію 
нашого народу. Ми, діти твої, Україно, 
пам’ятаємо ті буремні дні, той довгий 
і тернистий шлях, який ти пройшла, 
перш ніж стати незалежною і вільною. 
День Незалежності — це данина по-
ваги борцям за свободу, за право жити 
у вільній, демократичній державі. 

Цього дня ми чисельно зібралися 
в храмі на святкову Службу Божу, щоб 
помолитися за кращих синів і доньок 
України, які захищають її територіаль-
ну цілісність від московської нечисті. 
Після Святої Літургії о. Іван Яковлюк 
відслужив Панахиду за всіх, хто від-
дав і, на превеликий жаль, і сьогодні 

віддає своє життя за волю України, 
адже на Сході України продовжуються 
військові дії, а благородні воїни захи-
щають її суверенітет і незалежність, 
доводячи всьому світу свою незлам-
ність, самовіданність, героїзм. 

Віримо, що торжество правди і добра 
переможе над злом. Ніхто не зможе пе-
ремогти гордий український дух, пере-
даний нам у спадок нашими славними 
предками, адже ми є народ, якого прав-
ди сила ніким звойована ще не була. 

Молимося за Вас, наші славні за-
хисники, наші герої. Слава Україні, 
слава Воїнам!

Людмила БЕРЕЗОВСЬКА.

Тоді постає запитання: ми багато 
говоримо про права, але чи усвідом-
люємо власну відповідальність за 
них? Інакше кажучи: чому існує аборт, 
знущання над тваринами і довкіллям 
в цілому, війни та вбивства, смертна 
кара..? Це явні гріхи, які Церква за-
суджує, і вони кличуть про помсту до 
Неба. З цього випливає наступне: «я» 
маю права, але також мушу усвідом-
лювати та нести відповідальність за 
власне життя й діяння, за життя ближ-
ніх, за довкілля — насамперед перед 
власним сумлінням та своїм Творцем! 

Отож сьогоднішня тема для розду-
мування — власний суверенітет у світ-
лі правди та совісті. Простіше кажучи: 
що «я» можу, що мені дозволено, на-
скільки це правомірно, також у рамках 
закону, та особливо — з погляду влас-
ного сумління. І найважливіше — чи 
моя незалежність робить мене прав-
диво незалежною, а може навпаки — 
рабом гріха!? 

Ми не заглиблюємося у законодавчу 
частину про права та обов’язки людини 
й держави. Хоча це важливий аспект 
у навчально-виховному процесі здоро-
вого, як фізично, так і морального гро-
мадянина суспільства. Метою статті є 
незалежні дії людини та їх моральність 
з погляду християнської релігійності.

Із Святого Письма знаємо, що кожен 
з нас безапеляційно має тіло, душу 
і Духа Божого. Також всі люди мають 
совість — голос Божий у душі, Який 
нам говорить, що є добре, а що — зле. 
Але як часто ми прислухаємося до 
цього голосу? 

Особисто я багато років у Церкві, 
і що чую, що бачу: багато людей при-
ходять до храму, ревно моляться, час-
то приймають Найсвятіше Тіло й Кров 
Ісуса. Але тільки за двері храму — 
осуд, оббріхування, наклепи, прокльо-
ни… І це роблять «побожні» люди. 
Що вже тоді говорити про безбожних? 
Така «праведність» подає згіршення 
іншим. Бо коли непрактикуючий хрис-
тиянин побачить «фанатизм безбож-
жя», скаже у своєму серці: «Які слуги, 
такий і Бог?», — і не навернеться. Ісус 
промовляє з рядків Євангелія: «Горе 
світові від спокус… горе тій людині, 
через яку спокуси приходять» (Мт. 18, 
7). Задумайтеся: чи можна стверджу-
вати про існування совісті, коли бачи-
мо безсовісність? Така «побожність» 
є свідченням безбожності, яка явна 
іншим людям, і засуджує грішника вже 
тут, на Землі. І за гріхи будуть відпові-
дати діти й внуки (Вих. 20, 5-6).

Якось одна молода мама запитала 
мене: «Хіба Бог справедливий, якщо 

карає не самого грішника, а його дітей 
чи внуків?». Моя відповідь була про-
стою: «Бог є любов і нікого не карає. 
Але гріх завжди створює дисбаланс, 
спричиняє терпіння оточуючих. До при-
кладу, трагедія в Чорнобилі: згрішили 
наші батьки гріхом халатності, а ми й 
досі страждаємо. Чи це карає Господь? 
Якщо не хочеш бачити страждань своїх 
дітей, то не гріши свідомо, а згрішиш — 
покайся!». Християнська праведність 
каже: «Роби добро й уникай зла!» — 
ось весь Закон Божий і закон сумління.

Що є причиною 
безсовісності?

Доброго чи поганого християнина 
аналізуємо за його вчинками супроти 
інших. Ісус Христос виразно говорить: 
«Оцей народ Мене устами поважає, 
серце ж їхнє далеко від Мене!» (Мт. 
15, 8). Ось причина мертвоти сумлін-
ня людини! Багато людей сприймають 
Бога як щось недосяжне і далеке, а Він 
є в кожному своєму створінні! Тільки 
любов оживотворяє в нас Бога, а по-
кора відкриває очі нашої совісті. Ці дві 
чесноти — шлях до пізнання себе та 
Ісуса в собі і в ближніх!

Коли застановитися над іншими 
причинами безсовісності, особливо 
українського народу, це проблематика 
безбожного радянського виховання, 
яке обікрало наш народ з ласки Божої 
та вбило страх Божий не в одного по-
коління українців. 

Людство сьогодні відкинуло Бога, 
тому гріхи стають нормою навіть 
у християн. Ми стаємо глухими на 
Слово з Євангелія Життя, і німими на 
гріх, виправдовуючи себе: «Я живу 
так, як того хочу! Бо це моє право!». 
В такому випадку абортована дитина 
кричить: «Я хочу жити, і це моє пра-
во!»; засуджений на смерть кричить: 
«Я хочу жити, і це моє право!»; до-
вкілля протестує проти бездумної 
корисливості людства: «Я хочу жити, 
і це моє право! Також право ваших ді-
тей: ви їм залишаєте гори сміття, воду 
смерті, повітря — отруту. Смерть за-
лишаємо!». ВСЕ, що Бог створив, Є 
ДОБРЕ! А «творіння» людини — це 
руйнація. І це все називається «Люди-
на — сама собі господар»?!

Теперішня людина вперто не бажає 
впускати Бога до серця, яке заражене 

первородним гріхом (Бут. 3). Воно про-
тестує проти Творця, проти Його Волі 
і служіння Йому. Тут постає дилема 
і парадокс: людина відкидає Творця 
і вважає себе богом. Сучасний вбив-
ця сумління — це безвідповідальність 
та розвиток масової всевольності. Як 
відомо, монета має дві сторони: вже 
зараз можемо спостерігати наслідки 
безбожжя: масова аморальність при-
зводить до масової деградації сус-
пільства. Ми знищуємо самі себе і все 
навколо себе! І називаємо «це» «вну-
трішньою правовою свободою»!?

Як не втратити свого 
сумління? 

Найперше, ЧИТАЙМО СВЯТЕ 
ПИСЬМО, де знайдемо відповіді на 
всі насущні запитання; Слова Ісуса 
завжди будуть апелювати до нашого 
сумління безпомилково!

По-друге, МОЛІМОСЯ, щоб не впас-
ти в спокусу та за навернення грішни-
ків. Богородиця у Фатімі обіцяла спас-
ти світ, тож допоможімо Їй молитвою! 

По-третє, ВИХОВУЙМО ВЛАСНИХ 
ДІТЕЙ у християнському дусі віри та 
любові. Це обов’язок кожної християн-
ської родини, також Церкви й держави.

По-четверте, ПРАКТИКУЙМО розви-
ток власного сумління щоденно, у кон-
кретних вчинках любові до ближніх.

Отже, підсумовуючи, ми мабуть 
скоро дійдемо до того, що сумлін-
ня — ГОЛОС БОЖИЙ у душі людини 
називатимемо шизофренія (роздво-
єння особистості). Я не заперечую 
шизофренії як хвороби, але сумління, 
яке є суддею наших вчинків, не можу 
назвати хворобою, а радше свідомим 
вибором певної життєвої позиції і від-
стоюванням її у житті. Бо наші дії су-
проти ближніх є мірилом нашого життя 
в Ісусі, або ж безбожності. Багато по-
движників віри, будучи переслідувани-
ми й ув’язненими на довгі роки, в душі 
залишалися вільними, бо Господь був 
у них в серці! 

Коли ми нарешті зрозуміємо, що 
чиста совість є запорукою спокою на 
Землі, де ми є лише подорожуючими, 
і гарантом нашого Спасіння? Тільки 
чиста совість робить нас щасливими 
та істинно незалежними, лише при-
слухаймося до її голосу.

Віра ЛУЧИНСЬКА.

Наша державність

Зі святом тебе, люба наша ненько, Україно!

Правдива 
незалежність

Духовне життя

Сьогодні часто чуємо поняття: «особиста свобода», «суверенітет 
держави», «права та гідність людини» тощо. Ці слова справді зміс-
товні та несуть у собі певне, не тільки гуманне, але й морально-ре-
лігійне послання. Адже не можемо говорити про гуманізм як такий 
без людського права на життя, на свободу чи права на вільне ві-
росповідання, які випливають із свободи совісті — засад християн-
ського життя у Христі Ісусі. 

«24 серпня — день проголошення Незалежності України. Це наш 
український Великдень, наша Пасха — звільнення з рабства і пе-
рехід до омріяної свободи, за яку віддали життя мільйони україн-
ців», — зазначив настоятель храму святих Володимира і Ольги (м. 
Івано-Франківськ) о. Іван Яковлюк. 
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Батьки, зберіться!
Зібравши дітей до школи, шанов-

ні батьки, вам самим не завадить зі-
братись з думками, адже на покупці 
шкільного приладдя не закінчуються 
обов’язки, пов’язані з навчанням ва-
ших дітей. Успішність у навчанні і, що 
найголовніше, не тільки у навчання, 
а й у житті вцілому, великою мірою за-
лежить від вас. Поміркуйте, чи справді 
ваші діти отримують від вас необхід-
ну підтримку. Пропонуємо вам деякі 
з найважливіших засад у вихованні 
малечі.

✓ Любіть вашу дитину. Запитайте, 
чи знає вона, що ви її любите. Не об-
межуйтесь простим «так». Запитайте, 
чому вона так думає. Вам буде цікаво 
почути відповідь. Якщо ваші діти від-
чувають любов, то вони зможуть ска-
зати, що знають про вашу любов, бо 
ви дбаєте про них, проводите з ними 
багато часу, даруєте подарунки, обі-
ймаєте або підбадьорюєте їх. Якщо ж 
дитина не зможе відповісти, отже вам 
слід задуматись над цим питанням. 
Надзвичайно важливо для дитини 
знати, що її люблять. Діти міркують не 
так, як ми, дорослі. Радила б вам про-
читати книгу Гері Чепмена і Рос Кемп-
бел «П’ять мов любові до дітей».

✓ Приймайте дитину такою, якою 
вона є. Не порівнюйте її з Оксанкою 
чи з Петриком. Знаєте, що ваша ди-
тина відчуває у цей момент? Ні? Тоді 
згадайте, як ваш чоловік захоплюєть-
ся фігурою (чи будь-якою іншою чес-
нотою), скажімо, сусідки. А вам, чоло-
віки, приємно, коли дружина порівнює 
вас з іншими чоловіками? Отож бо… 

Ну не знає ваша дитина математики 
так, як інші. Не може запам’ятати дов-
гого вірша або не пише грамотно. Так, 
це засмучує, бо стереотипи минулих 
років ще живуть у нашій пам’яті. Але 
переконана, що все більше й більше 
дорослих помічають, коли дитина, 
успішна у школі, далеко не завжди 
стає успішною у професійному житті. 
І навпаки, ті, кому «малювали» трієч-
ки, досить непогано влаштовуються 
у житті. Я не кажу, що не треба вчи-
тися! Дитина повинна старатися, це 
безумовно, але успіх дитини в майбут-
ньому житті — набагато ширше понят-
тя, ніж успіхи і невдачі вашого «чада» 
у школі. Намагайтеся бути реалістами!

✓ Самостійність і відповідаль-
ність. Хочете прищепити ці риси дити-
ні, припиніть робити усе за неї. Засте-
ляти ліжко, складати речі, збиратися 
до школи, тобто виконувати свої що-
денні обов’язки. Якщо дитина отримує 
завдання, вона повинна його викона-
ти. Зрозуміло, йдеться про речі, які ди-
тина може виконувати відповідно до 
свого віку.

✓ Контролюйте. Якщо ви лише 
даватимете завдання, це ще не га-
рантує доброго результату. Знаходьте 
час проконтролювати, як роботу зро-
блено. Тут треба зазначити, що різна 
робота потребує різного рівня «квалі-
фікації». Скажімо, навичку застеляти 
ліжко можна розвивати, а домашні 
завдання до школи треба виконувати. 
І тут уже «без коментарів».

✓ Дисциплінуйте. Нема гіршого, 
як то кажуть, якщо тато сказав «ні», 
а мама — «так». Домовтесь про пріо-

ритети вашої сім’ї і переконайтесь, що 
дитина добре розуміє межі дозволено-
го. Діти не повинні нехтувати заборо-
ною, це питання дисципліни, безпеки 
і перспектив розвитку ваших стосунків 
у майбутньому.

✓ Розмовляйте з дитиною. Зна-
єте, коли ви насправді проводите час 
з дитиною? Саме тоді, коли ви прово-
дите час лише з нею. Без телефону, 
без миття посуду. Коли ваша увага на-
лежить виключно їй. Уникайте питань 
на кшталт: «У школі все добре?» чи: 
«Уроки зроблені?» Це не спілкування. 
Це заспокоєння «батьківської совісті». 
Питайте так, щоб не можна було від-
повісти однозначно. Запитайте: «Що 
цікавого було сьогодні у школі?» або: 
«Що запам’яталося тобі у школі сьо-
годні?» А тоді уважно слухайте. Не пе-
ребивайте, якщо дитина не зовсім від-
повідає на ваше питання. Можливо, 
вона розповідає вам дещо важливіше. 
Якщо дитина скаржиться на щось, не 
кажіть: «нічого страшного»; «забудь, 
це дурниці». Спробуйте зрозуміти, які 
емоції відчуває школяр, і підтримайте 
його. Скажіть: «Тобі сумно? (страш-
но)»; «Ти розчарований?». Вчіться 
активному слуханню. Спілкування — 
нелегка справа, але навчитися цьому 
можна і треба. 

✓ Залишайтеся авторитетами! 
Деякі батьки хочуть бути друзями 
своїй дитині. Але батьки і друзі — це 
не те саме. Батьки — це, так би мо-
вити, вища інстанція. Друзі важливі 
і потрібні, але коли виникає пробле-
ма, дитина шукатиме когось, хто має 
більшу силу для вирішення проблеми, 

ніж друзі. Потрібен авторитет і довіра, 
щоб у наш непростий час ваше дитя 
прийшло за допомогою саме до вас, 
батьки! 

Вчителько моя…
Один знайомий вчитель історії лю-

бив повторювати, що у школі є два 
основні предмети: історія і фізкуль-
тура. І фізкультура важлива тому, що 
потрібне добре здоров’я, щоб вчити 
історію…

Кожен учитель вважає, що саме 
його предмет найважливіший. Мало 
хто погодиться на прохання учнів дати 
менше домашнього завдання, бо, на-
приклад, потрібно написати твір з лі-
тератури, чи підготуватись до конт-
рольної з історії. Маючи 6-7, а часом 
і 8 уроків на день, домашні завдання, 
а ще й додаткові заняття, діти втом-
люються і втрачають інтерес, а разом 
з ним — і бажання навчатися. І якщо 
у початковій школі учитель ще може 
підходити дозовано до домашніх за-
вдань, то у старшій школі вчителі роз-
водять руками: «Програму треба ви-
конувати». От і виходить, що у 5 та 
6 класах дітки ще «тягнуть», хто як 
може, а потім вони стомлюються. Учні 
починають списувати домашні завдан-
ня з ГДЗ (готові домашні завдання) 
або й зовсім саботують їх виконання. 

Шановні педагоги! Ви ж — творчі, 
ініціативні люди! Втрата учнями ба-
жання вчитися є однією з найосновні-
ших навчальних проблем. Невже не 
можна цьому зарадити? Переконана, 
що у вашому арсеналі є багато мож-
ливостей. Скажімо, можна використо-
вувати на уроках прийом «чиста до-
шка». Тобто, учитель на початку уроку 
записує по пунктах усе, що потрібно 
зробити на уроці, і, як бонус, суттєво 
зменшує об’єм домашнього завдання. 
Виконуючи усе заплановане на уроці, 
учитель пункт за пунктом витирає за-
плановане на уроці. Таким чином учні 
старатимуться працювати швидше, 
вони підганятимуть своїх однокласни-
ків і допомагатимуть їм, бо ж так хо-
четься записати в рядок з домашнім 
завданням «Повторити…».

Звичайно, не завжди можна засто-
совувати схожі прийоми, але хочу про-
сити вас розглянути усі можливості, 
щоб хоч трохи розвантажити учнів, бо 
це сприятиме зменшенню щоденної 
напруги, головного болю у дітей і їх 
батьків, а також стимулюватиме учнів 
більше працювати на уроках.

Наталія ЗАБІЛА.

Для вас, батьки

Усі рахують останні літні 
дні. Діти, бабусі, батьки, 
учителі… Час збиратися 
до школи. Зошити, ручки, 
олівці і фломастери, що-
денники, словники, спор-
тивна форма… Список 
необхідних речей довгий. 
Терпляче пройшовши ма-
газинами і купивши усе не-
обхідне до школи, батьки 
з полегкістю зітхнули. Все, 
дитина до школи готова! 
Та чи так це насправді?

Упродовж останніх років спо-
стерігаємо досить жваве за-
цікавлення сім’єю як найваж-

ливішим і незамінним середови-
щем, в якому виховується дитина. 
Не меншу цінність для розвитку 
людини має також і школа. Коли є 
взаємозв’язок у відносинах бать-
ки — діти — учителі, взаємна при-
язнь і прямування до усунення будь-
якого типу напруження, тоді створю-
ються умови для правильного роз-
витку особистості дітей і підлітків, їх 
повноцінного розвитку.

Оскільки особистість, котра роз-
вивається, більше часу проводить 
у школі, то я надам вам дані психоло-
гічного опитування школярів.

Як свідчать результати опитування 
дітей різного віку, найчастіше (90%) 
діти говорять, що батьки їх люблять, 
тільки 10% відповідають — не знаю. 
Але, на жаль, 16% підлітків зауважу-
ють, що батьки їх люблять, та не дові-
ряють, втручаються у їхні справи, не 
поважають їхніх переживань.

«Батьки повинні нас зрозуміти, 
більше розмовляти, бути доброзич-
ливими, більше поважати, прагнути 
згоди, очікувати і вірити у виправ-
дання, бути конкретнішими, задово-
леними життям». Ось такий, шанов-
ні батьки, неповний перелік того, як 
наші діти розуміють любов. А я зазна-
чу, що вона повинна бути тільки без-
умовною, приймайте дитину такою, 

якою ви її народили, не змінюйте її 
душу, а тільки коригуйте поведінку.

Успіху добивається тільки упевне-
на в собі дитина, та, яка, не зважаю-
чи на досягнення у навчанні, виросла 
врівноваженим і радісним дорослим, 
у якої немає браку почуття власної 
вартості, гідності, проблем у спілку-
ванні з іншими людьми. Тому звер-
тайтесь до своїх дітей з позитивним 
налаштуванням, підбадьорюйте їх, 
будьте переконані у гідності дитини, 
незалежно від окремих поразок.

Треба встановлювати точні пра-
вила, які зможе визнати і виконувати 
ціла родина, вчіться разом з дитиною 
помічати помилки, проблеми й знахо-
дити рішення, уникайте деспотизму. 
Батьки, не піддавайтесь агресивним 
емоціям, бо так ви втрачаєте авто-
ритет, особливо в підростаючих ді-

тей, і таким чином позбавляєте себе 
можливості мати виховний вплив 
на них. Виховуйте психічну рівнова-
гу, яка в майбутньому допоможе їм 
розв’язувати різні життєві ситуації.

Часто ми чуємо про впертість, 
знервованість, злість, егоїзм дітей 
і забуваємо, що конфлікти батьки 
часом спричиняють самі через дра-
тівливість, упертість, нетактовність, 
егоїзм, несправедливість. Батьки по-
винні пристосовуватись до фаз роз-
витку дитини, мати гнучку установку 
щодо неї.

Психологічні дослідження дово-
дять, що успіх у житті великою мірою 
залежить від слів підбадьорення й 
психологічної підтримки, які вона 
отримує.

М. СЕМЕНІВ,
практикуючий психолог.

Поради психолога

До школи готовi?
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На долоні неба

Ось бачу долю на долоні неба,
А світ довкола звабливий такий,
Хтось трудиться, щоб заробити хліба,
А інший демонструє, що крутий.

Життя млином жорнує рік за роком
І сипле борошно здобутків незначних,
Хтось по житті іде широким кроком,
А інший плентається втомлений,  
  сумний.

Кожен із них по-своєму зітхає:
Хтось — від достатку,  
 інший — від нужди,
Та про долоню Божу забувають,
Прошу, не забувай про неї ти.

Бо все, що маєм, то — дарунок Бога,
Його невидима десниця подала.
До Нього нас усіх веде дорога,
Йому навіки слава і хвала!

о. Дмитро ХАЛУС.

Успіння

Остання пелюстка з лілеї злетіла,
Та навіть сльоза не посміла текти.
Єдина Душа не покинула тіла,
Щоб в тихому сні до небес відійти.

Всі квіти землі тоді сонцю раділи,
Всі ангельські хори співали хвалу.
Коштовну корону на Тебе наділи
І небо прийняло Царицю Святу.

Своєю любов’ю Ти нас зігріваєш
Із царства, повного світлом й теплом.
У Божих обіймах своїх пригортаєш,
А погляд Твій ніжний,  
 багатий добром.

Як легко, Матусю, земним іти шляхом
Під проводом ласки Цариці Святої.
Ти стежку мою збагати Божим Духом,
Щоб в смертному сні  
  вікувати з Тобою.

Тамара ГОЖІЙ.  
с. Ріпне 

В одному селі жили бабуся з ді-
дусем, дітей вони не мали, але 
весь вік прожили, як кажуть, 

«душа в душу». Та настав час, коли 
дідусь відійшов у вічність, а бабуся 
залишилася сама, тримаючи й надалі 
в господарстві дві корови. 

Одного разу через село йшов юнак 
і попросився до бабусі на нічліг. Ста-
ренька радо зустріла гостя, за вече-
рею розговорилася з хлопцем, дійшли 
й до теми про покликання. Бабуся ді-
зналася, що юнак хоче стати монахом, 
але перед цим здійснює паломництво 
до святого місця. Вона також розпові-
ла про своє нелегке життя, про роки 
війни і важку працю. 

Хлопець, слухаючи бабусю, запи-
тав: «Ви прожили важке життя, на-
певно, зараз настав час трохи відпо-
чити. Однак коли я заходив до вас, то 
запримітив, що сусіди пригнали вам 
дві корови з пасовища. Навіщо вони 
вам? Ви живете одна...». Бабуся від-
повіла: «Та ні, не одна. Он за горбком 
живе багатодітна сім'я, діточок багато, 
тому й допомагаю їм молочком і сме-

танкою. А далі по вулиці живе вдова 
з двома малими діточками, а там — 
інвалід. Я кожного ранку відношу мо-
лочко тим, кому найбільше потрібно… 
Буду тримати корівки, доки зможу, 
тому що поки я комусь потрібна, доти 
я не буду ніколи сама». 

Минув час, той чоловік став мона-
хом, а згодом — і священником. Він 
часто згадує цю добру бабусю і в про-
повідях про покликання наводить її 
приклад. І дійсно, іноді покликання не 
потрібно шукати в великих ідеях чи 
справах, а озирнутися довкола й поду-
мати, що ми могли б зробити ближнім, 
використовуючи те, чим обдарував 
нас Господь...

Бруно ФЕРРЕРО.

:
Парафіяни церкви Різдва Христового 
с. Станькова Калуського деканату вітають 
із 30-річчям 

о. Олександра МАРКОВА.
Молитовно бажаємо 
Вам Господньої опіки 
й допомоги, непроми-
наючого натхнення та 
незмінної сили Свято-
го Духа.
Хай добрий Пода-
тель благодаті благо-
словляє Вас міцним 
здоров'ям, примно-

жує священничий талант і допомагає в не-
легкій праці на прославу Господа та добра 
нашої Церкви.

:
Парафіяни церкви св. Арх. Михаїла та свв. 
Володимира і Ольги м. Калуш вітають із 
30-річним ювілеєм

о. Олександра МАРКОВА.

Бажаємо Вам добро-
го здоров’я, поваги й 
любові від парафіян. 
Нехай Всевишній все-
ляє у Вашу душу мир, 
спокій, родинну зла-
году та дарує Вам 
успіхи на духовній 
ниві. Молимо Бога, 
щоб Ваша доброта не 

міліла, а досконалість Вашої особистості 
зростала.

:
Щиросердечно вітаю з храмовим святом па-
рафіяльну громаду Успіння Пресвятої Бого-
родиці с. Ріпне Перегінського дека нату та

о. Миколу РІЖКА.
Нехай Господь зсилає міцне здоров'я, до-
дає духовних і тілесних сил, невичерпної 
енергії та допомагає у всіх добрих спра-
вах. Хай Пресвята Богородиця огортає 
своїм омофором. Божої благодаті на довгі 
й щасливі роки!

З повагою — Тамара Гожій.

Мої дітки ще вчаться в початковій 
школі, тому на лінійку йду з ними, 
бо хочу поспілкуватись із вчителя-
ми, почути нововведення та як слід 
записати шкільний розклад. Ось під 
звуки музики виходять на шкільне 
подвір’я «першачки», за ними — учні 
всіх інших класів. Звучить держав-
ний гімн України і починається свят-
кова лінійка. Ще перші 10-15 хвилин 
діти з цікавістю оглядають школу, 
подвір’я, однокласників, які за літо 
змінились, підросли. Але на трибуні 
один за одним змінюються якісь до-
рослі, які постійно щось говорять. Ін-
коли я, як мама, запитую себе, чи ці 
всі депутати, які так люблять там ви-
ступати, розуміють, що перед ними 
діти? Їм же це все нецікаво! 

За кордоном взагалі відсутні та-
кого роду «свята». Моя знайома 
розповідала, як вона була розчаро-
вана, коли її першокласник йшов до 
школи за кордоном. Вчителька про-
сто вийшла за ворота школи і зачи-
тала прізвища учнів її класу. Батьки 
навіть не могли зайти на подвір’я. 
Мама першачка навіть була обра-
жена: а де квіти, цукерки, виступи та 
атмосфера свята? Але вона, видно, 
забула півторагодинне вистоювання 
на асфальті під сонцем, чекаючи, 
коли вже нарешті задзвонить той 
«перший дзвоник» і діток заведуть 
у клас.

Вже останніми роками ведуться 
розмови щодо відміни таких «ліні-
йок» або бодай їх скорочення. Також 
і Уляна Супрун закликає відмовити-
ся від шкільних лінійок 1 вересня як 
пережитку радянської традиції. 

«Шкільні лінійки на 1 вересня — 
пережиток радянської традиції, від 
якої давно пора відійти в українських 
школах. У розвинених країнах немає 
виснажливого вишиковування, сто-
яння під сонцем або дощем, вислу-
ховування безкінечних напутніх про-
мов. Адже це шкідливо насамперед 
із медичної точки зору», — написала 
У.Супрун на своїй сторінці в соцме-
режі Facebook.

За словами в.о. міністра, неза-
лежно від того, проводиться лінійка 
на вулиці або в приміщенні, «стоян-
ня на одному місці, спека або заду-
ха погано впливають на здоров'я». 
Лінійки також не приносять користі 
психічному здоров'ю дитини, оскіль-
ки скупчення незнайомців викликає 
у дітей стрес, особливо у наймолод-
ших школярів.

«Тому МОЗ України однозначно 
не рекомендує проводити лінійки. 
Чи не краще замінити їх цікавими ін-
терактивними уроками?» — наголо-
шує пані Уляна.

Також перед лінійкою необхідно 
дати дітям можливість порухатися 
та наговоритися, а під час самого 
процесу дати змогу школярам актив-
но рухатися, наприклад, робити за-
рядку. Крім того, варто пояснити ді-
тям, навіщо потрібні такі заходи і яка 
роль їхнього класу в ньому.

«Є стільки цікавих речей, щоб ве-
село та з користю провести час. Не 
треба його витрачати на радянські 
«торжества», — впевнена Уляна Су-
прун.

Я, як мама, за те, щоб тримати зо-
лоту середину. Бо дійсно, за кордо-
ном все спрощують. А у нас, дорос-
лих, все ж таки залишились приємні 
спогади з першого та останнього 
дзвоника. Коли перша вчителька ще 
малесеньких за руку виводила на 
шкільне подвір’я, чи вальс із вчите-
лем, коли ти був 11-класником. Про-
те все повинно мати розумну межу. 
Варто було б продумати такий фор-
мат «Першого дзвоника», який був 
би справжнім святом для дітлахів, 
а не ареною банальних виступів для 
дорослих. 

І насамкінець хочу привітати всіх 
діток та батьків з початком навчаль-
ного року, та сподіваюсь, що рутинні 
звичаї проведення лінійок і схожих 
їм свят у нашій школі відійдуть в ми-
нуле. Певні зміни вже почались, на-
діюсь, що цього року вони торкнуть-
ся і свята першого дзвоника!

Віра БІЛА.

Вітаємо!

Притчі

Актуально!

З поетичного блокнотаЗ поетичного блокнота

ШКІЛЬНА ЛІНІЙКА: 
свято чи «тортури» 
для дітей?
Ну що ж, літні канікули, як завжди, пролетіли непомітно як для ді-
тей, так і для їхніх батьків. Що й не кажіть, цей період є відпочин-
ком для всіх. Дорослим не потрібно швидше вставати, щоб підго-
тувати дітей до школи, а ті, хто має маленьких школярів, хоч під 
час канікул забули про домашні завдання. Але знову свято Пер-
шого дзвоника на календарі. Отож, озброївшись букетом гладіо-
лусів чи троянд, святково вдягнуті, рушаємо на шкільну лінійку.

Покликання для бабусі
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Відповіді
1. Горобців — 4, стовпців — 3.
2. Найменше число сироїжок друга білочка 

одержить, якщо перша віддасть їй усі зібрані 
маслюки. Отже, це буде 2 сироїжки (8-6=2).

3. Не залишилось жодного горобця, якщо 
всі полетіли. А якщо полетять 4 ластівки і ще 
5 горобців, то залишиться 1 горобець.

4. 5+2=7, або 3+4=7.
5. Залишилось — 4+2=6, сиділо — 6+4=10.
6. 10-7=3 (риби).
7. Сума чисел, однаково віддалених від 

початку та кінця, стала і дорівнює 6.
1+5=6; 3+3=6, тому замість квадратика 

треба записати 4 (2+4=6).

Неправильно
 � Спроба завадити діяльності 
 � Що було завдано додому? 
 � Завернути у папір 
 � Завершуємо називати телефони 
 � Завести годинник 
 � Завіряти у своїй повазі 
 � Завойовувати незалежність 
 � Зав’язати платок 
 � Загрузити вагон  

Правильно
 � Спроба перешкодити діяльності
 � Що задано додому?
 � Загорнути в папір
 � Закінчуємо подавати телефони
 � Накрутити годинник
 � Запевняти в своїй повазі
 � Виборювати незалежність
 � Пов’язати хустину
 � Завантажити вагон

Мова — Мова — 
душа нації!душа нації!
Мовні неохайності, що часто зустрічаються
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1. Летіли горобці і всілись на 
стовпці. Якби сіли по одному, то зали-
шився би без місця горобець, а якби 
по два, то вільним був би стовпець. 
Скільки було горобців? Скільки — 
стовпців?
2. Одна білочка назбирала 9 сиро-

їжок та 6 маслюків і поділилась з дру-
гою — дала їй 8 грибів. Яке найменше 
число сироїжок могла одержати друга 
білочка?
3. Сиділо 6 горобців і 4 ластівки. 

9 пташок полетіло. Скільки горобців 
залишилось?
4. Коли діти вишикувались у ряд, 

то Миколка побачив, що він стоїть 

п'ятим від правого краю і третім від лі-
вого. Скільки дітей вишикувалось?
5. На гілці сиділо кілька пташок. Піс-

ля того, як 4 пташки полетіло, на гілці 
залишилось на 2 пташки більше, ніж по-
летіло. Скільки пташок сиділо на гілці?
6. Андрійко та Оленка ловили 

рибу. Побачивши, що в Оленки мало 
риби, хлопчик дав їй стільки рибин, 
скільки в неї було. Зго дом Оленка впій-
мала 7 рибин, віддала борг Андрійкові 
й у неї стало 10 рибин. Скільки рибин 
було в Оленки спочатку?
7. Яке число можна написати за-

мість крапок 1, 3; 2 ...; 3, 5, якщо дотри-
муватися встановленої закономірності?

ДДлляя  вваасс,,  ддiiттии!!

Логiчнi задачiЛогiчнi задачi

Посмiхнись!Посмiхнись!
* * *

— Помий, Васильку, руки! 
Як ти підеш у школу з такими 
руками? — каже мати.

— Та це не обов'язково.
— Як то — не обов'язково?
— Бо я у школі ніколи руки 

не піднімаю.

* * *
Вчитель фізики:
— Хлопці, коли в темря-

ві під час грози ви гладите 
кота проти шерсті, що вам 
кидається в очі?

Вовочка тягне руку:
— Кіт!

* * *
На уроці малювання 

один учень звертається 
до сусіда по парті:

— Гарно ти намалю-
вав! У мене аж апетит 
розгорівся!

— Апетит? Від сходу 
сонця?

— Треба ж! А я думав, 
ти намалював яєчню!

Знайди 10 відмінностей!




