
По завершенні Святої Літургії паломники 
перейшли до гробу Священномученика Йо-
сафата у соборі Святого Петра, де спільно 
з духовенством помолилися за Україну.

Як відомо, наступного дня, 1 вересня, цент
ральною подією святкувань стала Архієрей-
ська Божественна Літургія, яку очолив Блажен-
ніший Святослав у співслужінні з єпископами 
Синоду УГКЦ. Після Літургії відбулося освя-
чення ювілейного хреста, який з цієї нагоди 
встановлено поряд із храмом св. Софії в Римі.

У рамках паломництва паломники мали 
також можливість відвідати Меморіальний 
музейпомешкання патріарха Йосифа Сліпо-
го, взяли участь у презентації україномовної 
книги австралійського автора Мориса Веста 
«Черевики Рибалки», в основу якої покладе-
ні факти з життя патріарха Йосифа Сліпого, 
а також переглянули про нього документаль-
ний фільм «Справа «Рифи». Насамкінець 
відбувся святковий концерт хорових колекти-
вів з України.

Митрополит Володимир  
очолив Божественну Літургію  
на гробі святого Петра у Ватикані

31 серпня у Вічному місті Римі в рамках прощі з нагоди 50-річчя освячення про-
катедрального собору Святої Софії Архієпископ та Митрополит Івано-Франків-
ської Архієпархії Володимир Війтишин очолив Божественну Літургію на гробі 
св. Петра у Ватикані у співслужінні духовенства та за участі чисельних палом-
ників з Івано-Франківської Архієпархії.

Служіння

Мій маленький рай  
на землі 4 стор.

Наша духовність

Найбільша мета людини — 
бути з Богом 5 стор.

Дозвілля

Відпочинок в останні  
літні дні 6 стор.

Будьмо уважні

Увага — аферисти  
в мережі 7 стор.

Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня
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«Хто себе вивищить, той буде принижений,  
а хто себе понизить, той буде вивищений»  (Мт. 23, 12).

Блаженніший 
Святослав: 
«Патріарх Йосиф 
бажав прославити 
Божу Премудрість 
у соборі Святої 
Софії у Римі»

Освячення пам’ятників 
Владикам у Погоні
28 серпня в Погоні відбулося 
освячення пам’ятників єпископам 
Григорію Балагураку і Якову Тим-
чуку ЧСВВ. Ці владики ширили 
Боже слово у часи переслідувань 
та заборони УГКЦ. Вони по-
стали на особливому місці, біля 
пам'ятного монумента Владиці 
Софрону Дмитерку, ЧСВВ.

Митрополит Володимир вручив «Перші 
портфелики» першокласникам

27 серпня у храмі 
Успіння Пресвятої 
Богородиці с. Крихівці 
Митрополит Володи-
мир Війтишин урочис-
то освятив та вручив 
портфелики у рамках 
щорічної благодійної 
акції «Перший порт-
фелик».

7 вересня 1984 р.
упокоївся в Бозі Ісповідник 
віри Патріарх і Кардинал Йо-
сиф Сліпий.

8 вересня 1970 р.
стараннями Блаженнішого 
Йосифа Сліпого та з благо-
словення Вікарія Святішого 
Отця для Риму Кардинала 
Анджело Дель Аква в Римі 
було створено персональну 
парафію для українців — ка-
толиків візантійського обря-
ду Святих Сергія і Вакха та 
Ікони Жировицької Богома-
тері.

8 вересня
День пам’яті жертв фашизму.
Міжнародний день писемнос-
ті.
Міжнародний день солідар-
ності журналістів.

9 вересня 1999 р. 
Єврейська рада Украї-
ни присвоїла Блаженному 
свщмч. Омеляну Ковчу  зван-
ня «Праведник України».

9 вересня
250 років від дня народження 
Івана Петровича Котлярев-
ського, українського пись-
менника, театрального та 
громадського діяча.

10 вересня
125 років від дня народжен-
ня Олександра Петровича 
Довженка, українського кіно-
режисера, кінодраматурга, 
письменника, художника, 
громадського діяча, фунда-
тора національного кінема-
тографа.

11 вересня
Усікновення голови св. Івана 
Христителя.

Цей тиждень в подіях

стор. 2

стор. 3

стор. 3

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=206&year=2019
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Офіційно!

Офіційно!

На цю визначну подію завітали чис-
ленні паломники, представники духо-
венства та монашества, учасники Си-
ноду Єпископів УГКЦ. Зокрема, серед 
гостей свята були кардинал Леонар-
до Сандрі, префект Конгрегації для 
Східних Церков, та кардиналемерит 
Доменіко Калканьйо. На богослужінні 
також були присутні п’ятий президент 
України Петро Порошенко з дружиною 
та вислужений посол України у Вати-
кані п. Тетяна Іжевська.

У своєму слові до вірян Блаженні-
ший Святослав зауважив, що людське 
життя, а не матеріальні блага для Бога 
є надзвичайно цінними. Адже сьогодні 
зі сторінок Святого Писання ми дізна-

ємося про те, що Царство Небесне 
схоже на царя, що хотів звести рахун-
ки зі своїми слугами. Тож, коли він роз-
почав зводити рахунки, йому привели 
одного, який був винен десять тисяч 
талантів, а той простив йому його борг. 
У проповіді Глава Церкви розтлумачив 
цей епізод з Євангелія та зазначив, що 
людям варто шукати передусім Пре-
мудрості Божої, а тоді ми будемо мати 
і гроші, і славу, а нащадки нас благо-
словлятимуть.

Архієрей згадав про постать патрі-
арха Йосифа Сліпого, який зробив ве-

ликий внесок для розвитку Церкви та 
українського народу, попри великі та 
важкі випробування. Завдяки, зокре-
ма, йому УГКЦ тепер є глобальною, 
але єдиною Церквою.

«Будуючи цей собор, патріарх Йо-
сиф у своїй премудрості, як віддзер-
каленні Премудрості Божої, залишив 
маніфест ідентичності українця, укра-
їнського християнина, вірного сина 
і доньки УГКЦ. Свого часу він сказав, 
що цей собор є дзеркалом Софії Ки-
ївської. Йосиф Сліпий хотів показати 
Божу Премудрість і бажав прославити 
її у цьому соборі. Це київське христи-
янство, наше народне буття, є дзерка-
лом божественної мудрості, — вважає 
духовний лідер грекокатоликів і до-
дає: — Божа софійність пронизала 
своїм світлом і силою усе буття та іс-
торію нашого народу. А Божа мудрість 
втілилася в тіло українського народу 
в момент Хрещення Русі святим кня-
зем Володимиром».

Глава УГКЦ переконаний, що саме 
у Хрещенні князя Володимира ми ста-
ли народом і носіями Божої мудрості. 
Ба більше, патріарх Йосиф Сліпий 

промовляє до нас, що та софійність — 
християнське коріння нашої Київської 
софійної цивілізації. Тож за півстоліття 
свого існування храм став важливим 
центром духовного, культурного та на-
ціонального життя українського народу.

Перед завершенням Літургії до при-
сутніх звернувся кардинал Сандрі. 
Він привітав членів УГКЦ з цим важ-
ливим ювілеєм. Вказуючи на історич-
ний шлях УГКЦ, кардинал зазначив: 
«Ваша історія вчить нас, що Господь 
є повелителем історії: Він дає хліб го-
лодним. І ми бачимо це у трагедії Го-
лодомору; Він веде свій народ через 
служіння душпастирів.

Наприкінці богослужіння Предсто-
ятель УГКЦ подякував усім, хто дбає 
за собор Святої Софії в Римі, а також 
усім присутнім за те, що долучилися 
до святкування 50річчя храму. Після 
Літургії відбулося освячення ювілей-
ного хреста, який з цієї нагоди встано-
вили поряд із собором. Крім того, Гла-
ва УГКЦ вручив Патріаршу грамоту та 
висловив слова вдячності послу Укра-
їни у Ватикані пані Тетяні Іжевській за 
її працю та служіння.

1. Взяти до уваги звіт про стан вико-
нання рішень Митрополичого Синоду 
від 3031 жовтня 2018 року Божого на 
основі запитника опрацьованого се-
кретаріатом Синоду.

2. Взяти до уваги звіт робочої групи 
щодо напрацювання єдиної стратегії 
розвитку ІваноФранківської Митропо-
лії УГКЦ та поблагословити подальшу 
їх працю у співпраці з Патріаршою 
Душпастирською Радою.

3. Взяти до уваги звіт головного ре-
дактора митрополичої газети «Нова 
Зоря» щодо виконання рішення 7 Ми-
трополичого Синоду від 3031 жовтня 
2018 року Божого.

4. Відповідно до рішення Синоду 
Єпископів ІваноФранківської Митро-
полії від 3031 жовтня 2018 року Бо-
жого (рішення № 7 б) поглиблювати 

рубрику в митрополичій газеті «Нова 
Зоря» щодо «Стратегії УГКЦ 2020» 
і продовжити публікувати по одній із 
її складових (Боже Слово, Катехиза-
ція, Місійний дух, Літургія, Молитва, 
Сопричастяєдність, Служіння ближ-
ньому, Провід, Управління дарами) на 
прикладі життя парафій Митрополії.

5. Для вдосконалення втілення рі-
шень Синоду Єпископів ІваноФран-
ківської Митрополії 2018 року щодо 
катехитичного служіння: 

а) доручити Катехитичним комісіям 
Митрополії проаналізувати фахову ка-
техитичну освіту катехитів; 

б) запропонувати катехитам Єпар-
хій Митрополії без катехитичної освіти 
розпочати навчання на катехитичнопе-
дагогічному факультеті ІваноФранків-
ської Академії св. Івана Золотоустого;

в) доручити катехитичним та іншим 
комісіям Єпархій Митрополії всіля-
ко інформувати катехитів та вірних, 
з якими працюють дані комісії, про 
напрямки підготовки і додаткові про-
грами катехитичнопедагогічного фа-
культету ІваноФранківської Академії 
св. Івана Золотоустого;

г) просити Єпископів Митрополії за-
охочувати семінаристів та студентів 
продовжувати навчання на катехитич-
них спеціальностях за кордоном;

ґ) затвердити запропоновані на-
вчальні програми катехитичнопедаго-
гічного факультету ІваноФранківської 
Академії св. Івана Золотоустого щодо 
підготовки катехитів та провідників бі-
блійних груп (див. додаток) і розпоча-
ти втілювати їх в життя; 

д) доручити ЗМІ Єпархій Митрополії 
постійно інформувати вірних про кате-
хитичне служіння в Митрополії;

е) відповідно до рішення Синоду Єпис-
копів ІваноФранківської Митрополії від 
3031 жовтня 2018 року Божого (рішен-
ня № 8 б), там, де ще цього не зробле-
но, видати декрети, які зобов’язували б 

принаймні 10 % парафіяльного бюджету 
спря мовувати на катехитичне служіння 
у парафіях Митрополії.

6. Просити Єпископів Митрополії 
провести в кожній Єпархії Єпархіальні 
Собори у світлі приготування Патріар-
шого Собору 2020 року та делегувати 
секретарів Єпархіальних соборів Ми-
трополії на усі Єпархіальні Собори, які 
відбуватимуться в ІваноФранківській 
Митрополії.

7. Головною темою наступного Си-
ноду визначити: Механізми втілення 
рішень Синоду Єпископів УГКЦ 2019 
року в єпархіях Митрополії.

8. Наступний Синод Єпископів Іва-
ноФранківської Митрополії Україн-
ської ГрекоКатолицької Церкви про-
вести 12 грудня 2019 року Божого 
в м. ІваноФранківську.

9. Відповідальні за головну тему — 
Секретаріат Синоду.

Голова Синоду Митрополит 
Володимир ВІЙТИШИН
Заступник Секретаря  

о. Віталій ФЕДУН

Вих. № 497

Декрет
На славу Святої, Єдиносущної, 
Животворящої і Нероздільної 

Тройці, Отця, і Сина, і Святого 
Духа. Амінь.

Божою милістю
КИР ВОЛОДИМИР ВІЙТИШИН,

Архієпископ і Митрополит  
Івано-Франківський

Єпископам Івано-Франківської 
Митрополії,

всечесним та всесвітлішим 
отцям, преподобним монахам та 

монахиням,
возлюбленим братам і сестрам 

у Христі Івано-Франківської 
Митрополії!

Ми, владою Митрополита Івано
Франківського, скликали Синод Єпис-
копів ІваноФранківської Митрополії, 
який відбувся в м. ІваноФранківську 
11 липня 2019 року Божого.

Головною темою цього Синоду була: 
«Стан виконання рішень Митрополи-
чого Синоду 3031 жовтня 2018 року».

Відповідно до кан. 133 § 1 п. 2 Ко-
дексу Канонів Східних Церков,

отримавши схвалення Отця і Глави 
УГКЦ Блаженнішого Святослава

(Вих. ВА 19/220 від 18 липня 2019 року Божого),
завершуючи передбачену правом 

процедуру,
проголошуємо 

рішення 
Синоду Єпископів Івано-
Франківської Митрополії  

(див. додаток)
і  постановляємо,

що вони наберуть чинності через 
місяць від дня опублікування в митро-
поличій газеті «Нова Зоря».

Ці рішення є обов’язкові для ви-
конання в усій Митрополії, зокрема, 
в межах церковного законодавства, 
в інститутах богопосвяченого життя.

Єпархіальні Єпископи зобов’язані 
особисто контролювати виконання рі-

шень Митрополичого Синоду на тери-
торії їхніх єпархій.

Додаток до декрету становить 
інтегральну частину даного декре-
ту.

Даний декрет набуває чинності 
з моменту опублікування.

У Христі Господі

† д-р Володимир Війтишин,
Архієпископ і Митрополит  

Івано-Франківський
о. В. Федун, канцлер

Дано у престольному граді Івано-
Франківську при архікатедральному 
і митрополичому Соборі Воскресіння 

Христового 27 серпня 2019 року Божого,
в день Передсвяття Успіння; Перенес. 

мощей преп. Теодосія Печерського.

З життя Церкви

Літургія, яку очолив Предстоя-
тель УГКЦ у співслужінні з єпис-
копами УГКЦ з усього світу, 
у неділю, 1 вересня, стала цен-
тральною подією ювілейних 
святкувань — 50-річчя від дня 
посвячення собору св. Софії 
в Римі та початком роботи Си-
ноду, який проходить у Вічному 
Місті з 1 по 10 вересня 2019 р.

РІШЕННЯ Синоду Єпископів 
Івано-Франківської Митрополії
11 липня 2019 р. в м. Івано-Франківську

Блаженніший Святослав: «Патріарх Йосиф бажав 
прославити Божу Премудрість у соборі Святої Софії у Римі»

http://news.ugcc.ua/video/v%D1%96ra_vashoi_tserkvi_ie_velikim_darom_v%D1%96d_boga__kardinal_sandr%D1%96_u_sobor%D1%96_svyatoi_sof%D1%96i_v_rim%D1%96_87162.html
http://news.ugcc.ua/video/v%D1%96ra_vashoi_tserkvi_ie_velikim_darom_v%D1%96d_boga__kardinal_sandr%D1%96_u_sobor%D1%96_svyatoi_sof%D1%96i_v_rim%D1%96_87162.html
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Благодійність

Вісті з Коломийської єпархії

Ці владики ширили Боже сло-
во у часи переслідувань та заборон 
УГКЦ. Щоб зберегти пам'ять про них, 
щоб і через 100 років їх пам’ятали, 
ігумен монастиря в Погоні о. Никодим 
Гуралюк, ЧСВВ, був ініціатором ство-
рення цих двох пам’ятників.

Вони постали на особливому місці, 
біля пам'ятного монумента Владиці 
Софрону Дмитерку, ЧСВВ. Коли за-
ходить сонце, його промені падають 
на постаті цих великих осіб. Склада-
ється враження, що Господь особисто 
освячує їх, а через них благословення 
ллється на люд Божий.

Це історична подія не тільки для 
Тисменицької землі. Вона важлива 
для всієї УГКЦ. До Погоні приїздять 
паломники зі всього світу. Так і на 
освячення приїхали родини єпископів 
зі США, Львова, Івано-Франківська, 
Косова, с. Заліщики. Вони розповіли, 
яку важливу місію виконали їхні родичі 
для Католицької Церкви.

«Владика Яків часто бував у нас 
вдома, у Заліщиках. Ми боялися за-
йвий раз комусь відчинити двері. У той 
час, коли він помер 1988 року, був не-

спокій у церквах по Україні. З росій-
ських православних переходили до 
УГКЦ. На похорон єпископа зібралося 
стільки людей з Чорткова і Заліщиків, 
що агентура КДБ просто розгубилася. 
Це був величезний мітинг. Тоді в один 
момент, який став вирішальним, залі-
щицька громада заявила про перехід 
до УГКЦ, яка була тут завжди. Отже, 
своєю смертю Владика відкрив нове 
для людей, дав поштовх до правдивої 
віри», — розповіла Леся Бачинська 
(США) з родини єпископа Якова Тим-
чука.

Ірина Тимчук привезла на освячен-
ня свою 93-річну бабусю Стефанію. 
Чоловік Стефанії Олексіївни — Не-
стор — був рідним братом Владики 
Якова та о. Єроніма, ЧСВВ. До речі, 
в м. Заліщики цим двом братам спо-
руджена каплиця і названа на їхню 
честь. Всього в родині Тимчуків було 
семеро дітей. Стефанія Олексіївна, 
споглядаючи на освячення монумен-
тів, була в піднесеному настрої, не-
зважаючи на свій поважний вік. Перед 
її очима пропливло усе життя. Згада-
лись переслідування у 80-их роках 

минулого століття, згадала, як Влади-
ка Яків навідувався до їхнього дому, 
як цікавився життям дітей Богдана та 
Олександри, який вагомий вплив мав 
на їхнє виховання після смерті батька 
Нестора.

Марія Балагурак з Косова також по-
ділилася такими спогадами, про що 
ніхто не знав: «Мій троюрідний брат 
Григорій Балагурак насправді наро-
дився в Косові в тій його частині, яку 
називають Москалівка. А в КДБ в сво-
їй автобіографії вказав на місто Ста-
ніславів, щоб не наражати на небез-
пеку родину».

Цього року єпископові Григорію Ба-
лагураку мало б виповнитись 110 ро-
ків, а єпископові Якову Тимчуку — 100 

літ від дня народження. Пам’ятники 
з бронзи, висотою чотири метри, ви-
готовив івано-франківський скульптор 
Володимир Кіндрачук. Чудові вазони 
до монументів пожертвувала родина 
Марії та Романа Волосовських, а ро-
дини Владик засвітили свічки. Церков-
ний хор з Погоні супроводжував своїм 
співом ці урочисті миті.

Велика кількість паломників, які 
прибули до Погоні в день Успіння Бо-
жої Матері, щиросердечно молились 
у Соборі Погінської Богородиці та біля 
монументів цих блаженних світочів 
Церкви, щоб випросити у Бога такої ж 
непохитної віри та безмежної любові 
до Творця.

Юлія БОЄЧКО.

27 серпня у храмі Успіння Пресвя-
тої Богородиці с. Крихівці Митрополит 
Володимир Війтишин урочисто освя-
тив та вручив портфелики у рамках 
щорічної благодійної акції «Перший 
портфелик».

Свої перші портфелики отримали 
46 першокласників за сприяння БФ 
«Карітас Івано-Франківськ УГКЦ». 
Портфелики укомплектовані усім не-
обхідним шкільним приладдям. Допо-
могу отримали діти-сироти, діти з ма-
лозабезпечених та багатодітних сімей, 

діти учасників АТО та діти внутрішньо 
переміщених осіб.

У рамках акції також діти загиблих 
учасників АТО отримали сертифікати 
на придбання канцтоварів.

Івано-Франківський «Карітас» уже 
16 років поспіль проводить благодійну 
акцію «Перший портфелик». До збору 
коштів долучаються парафіяни Івано-
Фраківської архієпарії УГКЦ, місцеві 
підприємці та просто небайдужі люди.

Департамент інформації  
Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

Перед початком навчального року 
відбулося відкриття католицької школи 
та дитячого садочка ім. св. Папи Івана-
Павла ІІ, що на вулиці Івана Франка, 
39. Понад вісім років обладнанням ста-
рих приміщень опікувався благодійний 
фонд «Карітас Коломиї». Реалізація 
даного проєкту стала можливою за під-
тримки місцевого підприємця, депутата 
обласної ради Богдана Станіславсько-
го, а також жертводавців з Німеччини.

На урочисте відкриття завітало 
численне духовенство Коломийської 
єпархії спільно з владикою Василієм 
Івасюком, представники влади міста 
та чимало містян. 

Звертаючись з вітальним словом, 
єпископ висловив подяку всім причет-
ним, які втілили велику справу в жит-
тя. З особливою подякою Кир Василій 
звернувся до директора БФ «Карітас 

Коломиї» о. Сергія Триф’яка та п. Бог-
дана Станіславського, передавши їм 
грамоти, в яких визнання і похвалу 
склав Глава і Отець УГКЦ Блаженні-
ший Святослав. Відзначили подяками 
від Коломийської єпархії також усіх, 
хто спричинився до підтримки будів-
ництва школи і садочка.

Після освячення для наймолодших 
винуватців свята організатори підго-
тували розважальну програму. Тож 
уже з вересня двері нових приміщень 
відчиняться для трьох груп дитячого 
садка та першокласників у кількості 
по 20 дітей.

У Коломийській єпархії працює ще 
один садочок християнського типу — 
«Захоронка блаженної Тарсикії» при 
Катедральному соборі Переображен-
ня Христового.

Пресслужба Коломийської єпархії.

Світочі Церкви

Митрополит Володимир вручив  
«Перші портфелики» першокласникам

Відкриття католицької 
школи та дитячого 
садочка

Три групи дитячого садка і чотири класи початкової шко-
ли відкрили у Коломиї. Відтепер місто збагатилося ще 
двома закладами, де навчання проводитиметься у дусі 
християнського виховання.

Освячення пам’ятників Владикам у Погоні
Діяльність і жертва єпископів та священників у підпіллі не була да-
ремною, адже призвела до перемоги УГКЦ. Вони хоч і були переслі-
дувані, дійсно трудилися до останнього подиху, ці справжні Хрис-
тові воїни, які, помираючи у боротьбі за віру, перемагали!

Так сказав єпископ Бучацький Дмитро Григорак, ЧСВВ 28 серпня 
в Погоні під час освячення пам’ятників єпископам Григорію Балагу-
раку і Якову Тимчуку ЧСВВ.

http://ugcc.if.ua/
http://ugcc.if.ua/
https://www.facebook.com/zaxoronka/
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Приводом до відвідин славного 
покутського містечка Коломиї 
Івано-Франківської області ста-
ли три знакові події. Це друга 
річниця Коломийської єпархії, 
освячення та відкриття като-
лицької школи та дитячого са-
дочка ім. св. Папи Івана-Павла 
ІІ, 30-річчя з нагоди священства 
Єпарха Коломийського Василя 
Івасюка. 

Владика Василь завжди був від-
критий до спілкування. Вперше з ним 
познайомилась у Євпаторії (Крим) 
2006 року. Там він активно розбудо-
вував парафії. Коли був призначений 
Екзархом Одесько-Кримським у 2003 
році, то в цьому регіоні було усього 
вісім греко-католицьких священників. 
А коли у 2013 році його призначили 
Адміністратором Коломийсько-Черні-
вецької єпархії, то залишав по собі аж 
40 духовних пастирів. 

— Владико Василію, 12 вересня 
мине друга річниця, відколи рішен-
ням Синоду Єпископів УГКЦ були 
розділені Чернівецька та Коломий-
ська єпархії. Що змінилось за два 
роки?

— Я дякую мудрості нашого Бла-
женнішого Святослава та Митропо-
лита Володимира за те, що сприяли 
в цьому розділенні. Тепер ми, душ-
пастирі, можемо краще підтримувати 
вірних у своєму краї. Наша Коломий-
ська єпархія займає частину Івано-
Франківської області. Гірська її тери-
торія — гуцульсько-покутська.

На сьогоднішній день маємо вели-
кий виклик. Багато людей залишають 
свої домівки і виїжджають у пошуках 
кращої долі за кордон. Це б’є по нашій 
Церкві та єпархії. Ця подія відбиваєть-
ся на покликаннях до священничого 
та монашого стану. Це мене болить 

найбільше. Є проблема в розірваних 
шлюбах, маємо 880 звернень про уне-
важнення церковних подруж. Діти по-
кинуті на дідусів та бабусь. 

Слухав статистику, що кожної хви-
лини два українці виїздять за кордон. 
Добре, якщо вони повернуться, але 
багато залишаються назавжди. Села 
пустіють, навіть об’єднання в ОТГ не 
дуже допомагає. Наша земля пре-
красна, можна розвивати туристичний 

бізнес. У єпархії є можливість працю-
вати, поклавши своє життя на служін-
ня церкві. До складу нашої Єпархії 
входять сім районів: Коломийський, 
Верховинський, Городенківський, Ко-
сівський, Надвірнянський, Снятин-
ський та Тлумацький. До єпархії нале-
жить 18 деканатів, 250 парафій, в яких 
служать 220 священників.

— На свято Введення в храм 
Пресвятої Богородиці минулого 
року сталась історична подія. Ваша 
єпархія отримала покровительку — 
Коломийську ікону Пресвятої Бого-
родиці «Це Мати Твоя». Як вдалось 
зреалізувати цей проєкт?

— Історичні дані свідчать, що Ко-
ломия мала чудотворну ікону Матері 
Божої. У часи Другої світової війни, 
з огляду на небезпеку знищення, ві-
руючі люди перевезли її до польського 
містечка Скомельна Чарна, поблизу 
Кракова. На пресвітерській раді, за 
підтримки мирян, було вирішено напи-
сати нову ікону Пресвятої Богородиці, 

копію тієї, що була до 1945 року для 
привселюдного почитання жителями 
Коломиї і вірних всієї єпархії. Монах 
Студійського уставу, іконописець Боні-
фатій Івашків написав ікону Пресвятої 
Богородиці «Це Мати Твоя». 

Також у нашій єпархії є с. Семаків-
ці Городенківського району, звідки по-
ходить Блаженний єпископ Миколай 
Чарнецький. Його ікону також було 
написано для нашого собору Пере-

ображення Господнього. Маємо його 
мощі в храмі. Під цими двома іконами, 
під їхнім покровом живе Коломийська 
єпархія.

Ще раніше був відкритий садочок 
християнського типу «Захоронка бла-
женної Тарсикії» при Катедральному 
соборі Переображення Христового. 
Там зараз виховується 50 дітей.

— А нещодавно місто збагатило-
ся ще двома закладами в одному 
приміщенні, де навчання прово-
диться у дусі християнського вихо-
вання…

— 29 серпня, наступного дня після 
прощі до Зарваниці, відбулося від-
криття Католицької школи та дитячого 

садочка ім. св. Папи Івана-
Павла ІІ. Понад вісім років 
обладнанням старих при-
міщень опікувався бла-
годійний фонд «Карітас 
Коломиї», великий внесок 
зробили місцеві та німець-
кі меценати. З вересня 
двері нових приміщень 
відчинилися для двох груп 
дитячого садка та першо-
класників. Приємно було 
спостерігати, як раділи 
діти та їхні батьки, що ма-
тимуть такі заклади.

Також я вдячний, 
що вдалось повернути 
дерев’яну церкву Благо-
віщення, історично нашу, 
яку багато років викорис-

товував Московський патріархат. Коли 
почалась російсько-українська війна, 
багато військових побували на сході 
нашої країни, побачили ставлення до 
нас. Після того вони повернулись у Ко-
ломию і почали вимагати, щоб церкву 
повернули греко-католикам. Це добре, 
що ми встигли її повернути, бо вона б 
довго не вистояла, була у вкрай за-
недбаному стані. Почалась її рестав-
рація, тепер там служить о. Андрій 

Танасійчук, який здійснює всі обряди. 
Поруч є дзвіниця, цвинтар, які також 
потребують реставрації. Я вдячний 
п. Андрію Іванчуку, його фонду «По-
куття» за сприяння в реставрації.

— Владико, з чого почався Ваш 
священничий шлях, який уже три-
ває 30 років?

— 16 серпня 1989 року мене висвя-
тив на священника Владика Юліан Во-
роновський. Після того з групою інших 
отців я поїхав до Польщі, де Владика 
Любомир Гузар у Любліні проводив 
нам реколекції. У Ченстохові ми по-
бували на свяченнях єпископа Івана 
Мартиняка. В Україні я служив таємно 
в Івано-Франківську (на вул. О. Коби-
лянської), у м. Борщів, у Зарваниці, 
в Підгайцях, в с. Біла.

Пригадую, як одного разу я спові-
дав у Зарваниці людей. Сидів на пень-
ку в лісі, навколо цвів барвінок. А по-
при мене йшов міліціонер. Йшов за 
30 метрів від мене, а мене не побачив. 
У той час це було чудо. В ті важкі часи, 
коли отців гонили, він мене не помітив. 
Тоді, як падав дощ, то люди були по 
коліна в болоті, але вони йшли з ра-
дістю, щоб бути з Богом.

За часів незалежності України я 
служив у Бережанах, Сокалі, Радехо-
ві. Потім ще навчався за кордоном, 
думав служити в Англії. Але в 2003 
році мене висвятили на єпископа. І по-
чалось місійне служіння в Одесько-
Кримському екзархаті. Я почав служи-
ти у підвальному приміщенні в Одесі. 
Коли приїздили отці і бачили, де я слу-
жив, то їхня місійна діяльність і бажан-
ня служити кудись зникали. 

Тому зараз маю велику надію на 
молодих отців, хочу розвивати місій-
ність. Беремо приклад з апостолів, які 
йшли в різні кінці світу. Їх не чекали го-
тові парафії, ні храми, ні реколекційні 
доми, ні резиденції, не пенсійні фон-
ди. Апостол Павло жив з праці своїх 
рук. Це була жертва. На превеликий 
жаль, зараз є мало жертовності серед 
отців.

З 2013 року я відвідав майже усі па-
рафії Коломийської єпархії, ще кілька 
маленьких залишилось провідати. Та-
кож я посилаю молодих семінаристів 
навчатись за кордон в різні країни. 
Дехто залишається на кілька років, 
а потім повертається до нас, щоб слу-
жити в Коломийській єпархії.

Для мене, як і для Митрополита Ан-
дрея Шептицького, Церква — мій ма-
ленький рай на землі! Далекого 1936 
року він так писав: «Церква — це єди-
не місце, де можна відпочити душею, 
забути про всі земні турботи, відчути, 
що таке Божа благодать, вилікувати 
душу від тягара гріхів. Лише тут можна 
не думати про час і простір, про про-
блеми і турботи, про те, що зараз від-
бувається на вулиці. Саме тут можна 
народитися заново, знайти такий ба-
жаний спокій. І чим частіше ми будемо 
тут присутні, тим менше зла в душі за-
лишиться, тим більше любові до ото-
чуючого світу з’явиться. Храм — це 
єдине місце на землі, яке може зміни-
ти твій світогляд назавжди!».

Спілкувалась Юлія БОЄЧКО.

Служіння

Мій маленький рай на землі

«Храм — це єдине місце 
на землі, яке може змінити 
твій світогляд назавжди!»  
  
Митрополит Андрей Шептицький.
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У важкі роки комуністичної неволі, 
коли наш храм протягом сорока двох 
років був зачиненим, люди все ж збе-
регли його від різних посягань. А мо-
лились тоді вдома, в лісі, в інших таєм-
них для КДБ місцях. І вже тоді з нами 
молився Богові нинішній Архієпископ 
і Митрополит Володимир Війтишин. 
Він допомагав нашим парафіянам пе-
реборювати той духовний гніт.

Коли 31 грудня 1989 року Влади-
ка Павло Василик освятив церкву як 
греко-католицьку і провів перше бо-
гослужіння, то люди масово пішли до 
храму. Звичайно, перш за все помоли-
тися, відкрити свою душу Господеві, 
щоб жити з Богом. Але разом з тим 
проявилося те давнє бажання пара-
фіян дбати про свою святиню, бути її 
жертводавцями. Церква з кожним ро-
ком ставала ошатнішою. Радів з нами 
і Владика Володимир. 

27 листопада 2011 року. В церкві 
освячується новий престіл. І Владика 
Володимир з нами.

6 травня 2016 року, в день св. влмч. 
Юрія, Митрополит Володимир урочис-
то освячує красуню каплицю-дзвіницю. 

І ось пшеничниківська громада, яку 
очолює і надихає на нові звершення 
отець Ігор Баланда, знову пишається 
новою знаковою подією. Після вну-
трішнього оновлення та реконструкції 
наш храм поповнив ряди кращих. І це 
зробили сільські умільці під керівни-
цтвом майстра оздоблення Дмитра 
Івановича Петелюка. Насамперед 

У нас, на Надвірнянщині, першою 
зіркою, яка спалахнула на христи-
янському небосхилі, був о. Іван Ка-
чанюк. Він був не лише пастирем, 
а й брав активну участь у національ-
но-визвольних процесах. Отець Іван 
відправив першу панахиду на могилі 
Т. Шевченка в Каневі на початку 90-х 
років. Дуже важливу місію здійснив він 
у травні 1992 року, освячуючи в Укра-
їнському домі в Києві всеукраїнський 

благодійний культурно-науковий фонд 
ім. Т. Шевченка. Представниками 
від Івано-Франківської області були 
о. І. Качанюк, Я. Лазорко, О. Бакота. 

Отець Іван перший у 1993 році за-
початкував хресні ходи паломників 
у Зарваницю й Гошів. Це відбувало-
ся так. У с. Фитьків Надвірнянського 
району, де о. Іван був настоятелем 
церкви св. Параскеви, прибували на 
4-у год. ранку християни з Яремче, 

Микуличина, Татарова, Ворохти, По-
ляниці, Пасічної, Надвірної, а також 
із навколишніх сіл. Отець Іван від-
правляв Святу Літургію, а потім було 
частування канапками, чаєм, кавою. 
Із духовним настроєм всі вирушали 
в дорогу. Йшли польовими дорогами, 
лісовими стежками. Не знаючи доро-
ги, часто блукали, але йшли вперед, 
переборюючи всі труднощі. Ні дощ, ні 
вітер, ані мозолі на ногах не зупиня-
ли нас і не викликали втоми, а нади-
хали духовно. Отець Іван був нашим 
вчителем, наставником, порадником, 
запалював у наших душах ліхтарі ві-
чної правди. Він зумів запалити наші 
серця, об’єднати, підтримати і по-
вести за собою сотні людей. Під час 
хресної ходи прочани молилися на 
вервиці, співали побожні пісні і час від 
часу слухали духовні науки о. Івана. 
Його розумне добре слово глибоко 
западало у наші серця і народжува-
ло бажання бути вірними Христовій 
Церкві. Такі паломницькі походи були 
традиційними до Гошева перед свя-
том Переображення Господнього. Пе-
редостання хода відбулася 2016 року 
і налічувала понад 300 осіб. Коли 
проходили селами, люди виходили 
на дорогу, вклонялися паломникам. 
Дехто просив сповіді і благословен-
ня о. Івана. Зокрема, хочу відмітити 
с. Вербівку Рожнятівського району, 
яке було місцем нашого нічного від-

починку. Тут місцевий парох о. Іван 
Носик допомагав нам розміститися 
по хатах своїх парафіян.

Цьогорічна піша хода до Гошева, 
яка відбулася 13-14 серпня, була при-
свячена 30-ій річниці виходу УГКЦ 
з підпілля та світлій пам’яті о. Івана 
Качанюка, який відійшов у вічність 
1 травня 2019 року. З сумом у серці ми 
згадували нашого дорогого священни-
ка. Він ніби дивився з високого неба 
на нас і допомагав нам подолати 79-кі-
лометрову відстань. Бог благословив 
наш шлях і ми мали тверду віру. Ми 
йшли на Ясну Гору, щоб поклонитися 
Матінці Божій, щоб Вона обдарувала 
нас своїми ласками. Молодь та ді-
точки несли портрет о. Івана, маючи 
в серцях глибоку шану, любов і по-
вагу до свого наставника. На Ясній 
Горі проливний дощ звільнив нас від 
втоми, ніби відбулося очищення тіла 
і душі при вході до Божого храму.

Складаємо щиру подяку за організа-
цію та духовний супровід прощі о. Ва-
силю Нагорняку з с. Лісна Тарновиця 
та о. Миколі Гругоруку, який був учнем 
і вихованцем о. Івана, а тапер є насто-
ятелем у церкві св. Параскеви с. Фить-
ків. Дуже приємно, що вони продовжу-
ють справу, яку започаткував о. Іван. 
Здоров’я, щастя, Божого благословен-
ня, дорогі наші вельмишановні отці!

Євдокія НЕПЕЛЯК.
с. Перерісль Коломийської єпархії.

Вісті з парафій

Пшеничники знову зустрічали Митрополита

Найбільша мета людини — бути з Богом
Наша духовність

На нашому мелодійному сільському дзвоні, вилитому братами Фельчинськими 1937 року в Калуші, є напис: «Сей дзвін справлено на хвалу 
Божу з добровільних жертв всіх громадян с. Пшеничники. Благослови Боже жертводавця сего дзвона». Цей вислів є визначальним у житті 
нашої парафії протягом 431 року, відколи на святоюрському пагорбі існує наша святиня — церква св. Юрія. І хоча нинішня споруда вже 
третя на цьому святому місці, але, як тоді, так і сьогодні, сюди приходять люди зі своїми радощами й болями.

З давніх-давен наші предки ходили на прощі до святих місць, щоб 
випросити у Господа Бога благословення. В часи комуно-більшо-
вицького терору наші святині були знищені і тільки з проголошен-
ням Незалежності України відродилися хресні походи й потягнулися 
до них сотні тисяч людей.

зроб лено це завдяки тому, що кожна сіль-
ська родина, вихідці з села, які зараз пе-
ребувають далеко від рідної оселі, стали 
жертводавцями. Допомогла також і наша 
влада. Організатором цим робіт був стар-
ший брат церкви Роман Васильович Мики-
тюк.

Знову парафіяни села Пшеничники за-
просили Преосвященного Владику Володи-
мира освятити наш оновлений храм. 

У неділю, 25 серпня 2019 року, на цер-
ковному подвір’ї Преосвященного Влади-
ку зустрічали найменші парафіяни та вірні 
села. Отець-парох Ігор Баланда, вітаю-
чи Владику, запросив освятити величний 
храм, вірян та спільно помолитись. Після 
освячення оновленого храму, Митрополит 
Володимир під час Архієрейської Літургії 
у своїй проповіді, зокрема, закликав батьків 

виховувати своїх дітей у любові до Бога та до ближ-
ніх, щоб з них виростали справжні патріоти України.

Завершуючи Святу Літургію, Владика подякував 
усім жертводавцям, а також сільським умільцям та 
їх помічникам, які перетворили стареньку церкву (а 
їй 112 років) у сучасний величний духовний храм, а 
також нагородив їх подячними грамотами.

Парох села о. Ігор особисто від себе та від усієї 
громади подякував Митрополитові Володимиру за 
батьківське благословення, а також усім священни-
кам із сусідніх парафій, які розділили радість свята 
та спільно молилися. 

Парафіяни села Пшеничники вірять у те, що храм 
і надалі ставатиме ще красивішим, а Преосвящен-
ний Владика Володимир знову завітає, щоб поблаго-
словити вірян з цього приводу.

Є. В. СТЕФАНЮК, парафіянин.
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На парафії Всіх Святих Українсько-
го Народу, що по вул. Декабристів-
Глінки м. Івано-Франківська, вдалось 
організувати такий проєкт для дітей, 
у яких є чимало проблем зі здоров’ям. 
25 родин, де проживають дітки з діа-
гнозами аутизму та синдромом Дауна, 
гарно відпочили упродовж останніх 
п’яти літніх днів. 

Ініціатива пішла від самих дітей та 
їхніх батьків, які багато чули про такі 
табори для здорових дітей. Робота 
з дітьми, які мають особливості розви-
тку або особливі потреби (з розладами 
слуху, зору, мовлення, аутичних, три-
вожних та ін.), потребує спеціальних 
знань та навичок, тому не кожен за 
таке береться. 

Організація такого табору лягла на 
тендітні плечі Марії Червак, яка має 
особливий підхід до таких дітей. Вона 
щодня від ранку до вечора була і з ді-
тьми, і з їхніми батьками. 

Оксана, мама 8-річного Андрійка, 
який відвідує навчально-реабілітацій-
ний центр і має діагноз «аутизм», роз-
повідає, що синові нелегко спілкува-
тись із ровесниками. Хлопчик любить 

слухати різні історії. В таборі йому 
цікаво, бо є багато майстер-класів, 
можна спостерігати за всіма. Хлопчик 
постійно проходить курси реабілітації 
в центрі «Надія». Фізично гарно розви-
вається, за два роки навчання покра-
щилось читання. Родина вірить і наді-
ється на свого сина.

Пані Марія приходила в табір 
з 34-річним сином Романом, в якого 
діагноз — олігофренія (затримка ро-
зумового розвитку). В дитинстві був 
дуже збуджений, а тепер — спокійний. 
Вдома трохи допомагає, але в біль-
шості дивиться телевізор. Роман бага-
то малює вдома — це його улюблене 
заняття. Юнак відвідує центр «Ди-
восвіт», де займається фізкультурою, 
кулінарією, вишиває, малює. Щоден-
но з 10 до 16 години Роман там про-
водить час. Для батьків — це велике 
полегшення, що є де залишити дітей 
серед собі подібних, де їх розуміють 
та підтримують. 

Пані Надія з сином Юрієм (соняч-
на дитина) дуже активні. Відвідують 
різноманітні заходи, які є в місті. Ба-
гато нового довідалась від психолога 

в таборі. Юрію — 30 
років, хоча виглядає 
значно молодшим. 
Він — спокійний, має 
вдома здорового 
брата. В дитинстві 
хлопчик дуже хворів, 
а тепер більш-менш 
здоровий, отож час-
то з мамою їздять по 
святих місцях. 

15-річна Настя, 
в якої розумова від-
сталість, розмовляє 
дуже мало. Дівчинка 
відвідує навчаль-
но-реабілітаційний 
центр упродовж 
року, де навчається. 
Мама Наталя розпо-
відає, що дівчинка 
добре поводиться на 
вулиці, в транспорті, 
магазинах. З навчан-
ням їй, звісно, важко. 
Дівчинка — єдина 
дитина у батьків, 
тому їй приділяють 
багато уваги.

Бабуся Анна в таборі з двійнятка-
ми-аутистами Мартою та Христиною, 
яким по 12 років. У дівчаток ще є здо-
рова сестричка Олеся, якій 8 років. 
Між собою двійнята спілкуються на 
зрозумілій їм мові. Вони багато повто-
рюють за іншими. Молодша сестрич-
ка ними опікується, говорить до них. 
Дівчата добре пишуть, Марта краще 
знає математику. Бабуся дякує Богові 
за всіх своїх онучок.

12-річному Андрійку найбільше 
сподобалось прислуговувати о. Васи-
лю Чорнію, розмальовувати пряники, 
малювати.

15-річному Арсену смакували 
страви, які щодня для дітей готували 
в ресторані «Mon Ami». Тут, у таборі, 
він багато виробів виготовляв своїми 
руками. Хлопчику дуже добре в храмі, 
він любить молитися, співати з усіма, 
вслухатись в тишу.

Кожен день у таборі розпочинав-
ся із Божественної Літургії, де батьки 
і діти молилися, хлопчики прислугову-
вали, всі отримували Святе Причастя, 
а в свята — благословення святим 
єлеєм. Щодня був час реабілітації 

з психологом. Вечори завершувались 
гарними емоціями як для батьків, так 
і для діток!

Дні, наповнені майстер-класами, 
співами й танцями, веселими іграми, 
обідом, частуванням (бабусі приноси-
ли з дому фрукти), морозивом та ка-
вунами, довго триватимуть у пам’яті. 
Картини на дереві, година духовних 
мультфільмів, веселі ігри-руханки, 
а також естафети від п. Оксани Про-
дан заставили всіх посміхатися, вболі-
вати та щиро радіти. Люблять діти й 
церемонію нагородження.

Поїздка до Зарваниці разом з от-
цями та вірними парафії Всіх Святих 
Українського Народу була добрим за-
вершенням спільних відпочинкових 
днів, проведених з Богом. Хресна до-
рога, молитва, похід до «Українського 
Єрусалиму», чудотворної ікони, ці-
лющого джерела, де з'явилася Божа 
Матір, додали духовності кожному 
серденьку та сили й наснаги на нові 
звершення. 

Табір «Канікули з Богом» відбувся 
завдяки організатору та керівнику ГО 
«Етнопростір» Марії Червак, батьків 
дітей, які були поруч й підставляли 
своє плече допомоги при першій по-
требі. Він став особливим завдяки 
ранковим фруктам п. Марії Чікін, за-
вдяки о. Василю Чорнію, що молив-
ся з дітьми щоденно, благословляв 
та проводив науку. Міський голова та 
секретар міської ради Івано-Франків-
ська посприяли поїздці до Зарваниці, 
а Управління охорони здоров'я Іва-
но-Франківської міської ради надало 
можливість здійснення реабілітацій-
ної та психологічної підтримки проєк-
ту. «Карітас-Івано-Франківськ» надав 
матеріальну та консультаційну базу. 
Інформаційну підтримку надали часо-
пис «Нова Зоря» та ТРК «Карпати», 
а технічну — Микитинецька сільська 
рада, Народний дім с. Микитинці. 
Окремо допомагали меценати, Центр 
студентських ініціатив, приватна ди-
тяча поліклініка №1 та група молодих 
підприємців міста. 

Тепер у дітей інклюзивної групи є 
надія, що табір стане щорічним, бо є 
місце, де їх радо чекають, є організа-
тори, які їх люблять, є меценати, які 
готові надавати допомогу.

О. БИСТРИЦЬКА.

Чин освячення звершив митрофор-
ний протопресвітер Василій Мельни-
чук, парох храму Зіслання Святого 
Духа УГКЦ м. Отинія, спільно із свя-
щенником церкви Введення в Храм 
Пресвятої Богородиці УПЦ (ПЦУ) ієре-
єм Василієм Морозом.

Із словами привітання до учнів-лі-
цеїстів звернувся о. Василій Мельни-
чук, який наголосив про важливість 
пам’ятати своїх героїв: «Наші воїни, ге-
рої України, які щоденно в цих портре-
тах зустрічатимуть та проводжатимуть 
вчителів та учнів нашого ліцею, пови-
нні кожному з нас пригадувати, якою є 
справжня ціна свободи. Для того, щоб 
увіковічнити їх пам’ять, цих пам’ятних 
дощок є недостатньо! Ми зобов’язані 
знати їх і завжди про них пам’ятати, 
саме тоді ми зможемо зі сміливістю 
сказати: «Герої не вмирають».

По завершенні урочистих лінійок 
у навчальних закладах містечка сту-

денти професійного ліцею енергетич-
них технологій спільно з учнями-ліце-
їстами Отинійського ліцею, дирекцією, 
викладачами, вчителями та батьками 
помолилися Молебень до Святого Духа 
у центральному храмі Отинії — церкві 
Зіслання Святого Духа, який очолив 
парох храму о. Василій Мельничук.

«Христос, як наш Господь, батько 
та вчитель, завжди засилає на нас 
Дари Святого Духа, якими є: мудрість, 
розум, рада, кріпость, знання, побож-
ність та страх Божий. Отож ці дари, про 
які ми сьогодні щиро просимо в наших 
молитвах, повинні нам допомогти зро-
бити нашу Україну сильною та неза-
лежною, мудрою та єдиною, адже ми 
завжди молимося: «Боже, нам єдність 
подай», — сказав священник.

На завершення всі присутні зроби-
ли пам’ятне фото біля храму.

Пресслужба Отинійського 
протопресвітеріату.

Дозвілля

Ми — українці!

Відпочинок 
 в останні літні дні

Освячення пам’ятних дощок Героям України

Другого вересня у всіх навчальних закладах України пролунав пер-
ший дзвінок. Цього року для великої шкільної родини Отинійського 
ліцею він став особливим, адже перед відкриттям урочистої лінійки 
з нагоди Дня знань відбулося освячення пам’ятних дощок героям 
України, які були випускниками ще колись Отинійської школи, а сьо-
годні віддали свої життя за мирне небо над нашою батьківщиною. 

Цього літа на багатьох парафіях міста та області проводились табори «Веселі ка-
нікули з Богом». Організація такого заходу для здорових дітей потребує багатьох 
сил, підтримки та фінансування. 
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:
Доброго чоловіка, батька, сина 

отця Ігоря ЯБЛОНЯ 
вітають з днем на-
родження дружи-
на Ірина, дочка 
Вероніка, батьки 
та всі рідні. Бажає-
мо міцного здо-
ров'я, Божого бла-
гословення та опі-
ки Матері Божої.

Наш добрий, любий наставнику 
родини,
У твій такий барвистий ювілей
Ми просим Бога кожної хвилини,
Щоби беріг тебе для нас і для людей.
Для всіх парафіян, яких навчаєш,
По нелегкій дорозі йти до Христа,
Своїми проповідями людські душі 
зігріваєш,
Живи для Бога, для себе і для нас 
хоча б до ста!

:
Церковний комітет, о. Михайло Луців, 
учасники молодіжного та жіночого хорів 
церкви св. Пророка Іллі щиросердечно 
вітають з днем народження керівника 
молодіжного хору 

п. Руслану ТОФАН.
Зичимо Вам міц-
ного здоров’я і на-
снаги й надалі 
працювати з на-
шою молоддю та 
дітьми. Ви віддає-
те свій вільний час 
для ревної праці 
на прославу Божу, 
надихаєте й гурту-

єте нашу молодь. Нехай Господь віддя-
чить Вам сторицею і дарує многії літа!

В Івано-Франківську волонтери про-
єкту «На шапку», які збирають гроші 
для онкогематологічного відділення 
Обласної дитячої лікарні, запропону-
вали флешмоб: «Відмовся від квітів 
на День Знань заради здоров’я онко-
хворих дітей».

Волонтери в мережі звернулися до 
вчителів та батьків напередодні свята 
Першого дзвоника.

Колектив учителів Католицької шко-
ли-гімназії св. Василія Великого при-
йняв рішення: відмовитися від квітів 
на свято Першого дзвоника. Натомість 
вони вирішили приєднатися до благо-
дійної ініціативи #На_шапку, яка три-
ває в нашому місті уже два роки. Збір 
коштів проводиться на потреби онко-
гематологічного відділення обласної 
дитячої лікарні.

Педагоги навіть розмістили відпо-
відне оголошення у навчальному за-
кладі: «Просимо вас не купувати 
квітів на лінійку, а суму коштів, 
яку ви планували витратити на 
це, передати на потреби важко-
хворих дітей. Скринька для збору 
благодійної допомоги буде знахо-
дитися у школі, тож ви зможете 
здійснити свою пожертву під час 
лінійки».

Під час святкової лінійки вчителі, 
батьки та діти всі разом зібрали для 
онкогематологічного відділення об-
ласної дитячої лікарні 14 530 грн.

Окрім Католицької гімназії, до цієї 
ініціативи долучилися також 7-В клас 
спеціалізованої школи №1 та 5-Б клас 
школи №5.

Департамент інформації Івано-
Франківської Архієпархії УГКЦ.

Що ж так приваблює людей, 
запитаєте ви? Мода на інтер-
нет. Кожен тепер має можли-

вість «вийти у світ» із власного ґадже-
та у кишені і продемонструвати свої 
уміння, інтереси, хобі. І на цьому варто 
ставити крапку, бо іноді доходить май-
же до крайнощів, коли активні юзери 
дозволяють собі виставляти напоказ 
ледь не всю оголену душу і навіть тіло.

Погодьтеся, що не всім буде до впо-
доби поширене вами фото про те, що 
ви сьогодні їли, як сиділи чи лежали на 
канапі і так далі. Очевидно, у бажанні 
розповісти світові про себе, хорошого, 
і заповнити простір собою потрібно 
мати міру. Але селфіманія настільки 
захопила людство, що воно просто 
потопає у нестримному прагненні про-
довжувати виставляти свої фотоаль-
боми «на заздрість усім».

Психологи схильні до думки, що 
таке захоплення сучасної молоді стає 

неабиякою загрозою, адже воно 
породжує реальне захворюван-
ня — нарцисизм. Фотофіксація 
себе й усюди деколи просто пе-
реходить межі розумного, тому-
то психологи рекомендують бути 
стриманішими у виставлянні себе 
і всього свого життя напоказ. 

Навіть якщо ви маєте намір 
показати якісь красиві місця, де вам 
вдалося побувати, то і тут стримуйте 
свої апетити, аби не переборщити. Бо 
людська заздрість не залишить вам 
місця для спокою. І доречною буде 
фраза про те, що щасливі пари не ви-
ставляють свого життя напоказ.

І якщо ще із вдалими фото з різ-
них подорожей можна хоч якось ми-
ритись, то що вже говорити про по-
ширення різних дописів, котрими так 
рясніють соціальні мережі? Хтось 
фанатіє від кулінарних шедеврів, ко-
мусь до вподоби інтер’єри дизайнів, 
ще хтось любить собачок-котиків. Але 
для чого це всім? Та й тут ще можна 
би було змиритися із цими вподобан-
нями, якби не працювали зловмисни-
ки, котрі радо використовують ваші 
дані для своїх корисливих і деколи 
зловмисних цілей. Маніпулюючи до-
вірою до соціальних мереж та поши-

ренням фото себе і дітей, ми ризику-
ємо стати жертвами аферистів. Часто 
ті використовують наші дані для ство-
рення фейкових сторінок і акаунтів 
і при цьому не гребують навіть святи-
ми речами, виманюючи у людей гроші 
на фальшиву допомогу хворим та по-
требуючим.

Якось мешканець Івано-Франків-
ська Вадим знайшов свою сторінку із 
власним фото на популярному сайті 
«Blablacar». Чоловік здивувався, адже 
там використали його дані як популяр-
ного автоперевізника на Волині із ре-
альними коментарями його «колишніх 
пасажирів». Проте це ще не найгірший 
випадок.

А от зовсім нещодавно жертвою та-
ких інтернет-аферистів став і священ-
ник з Івано-Франківська. Зловмисники 
від його імені вимагали грошей нібито 
на допомогу військовим. Місяць тому 
отець Ігор Тузик звернувся до своїх 
друзів із застереженням: «Хтось ство-
рив фейковий акаунт з моїми даними 
і просить від мого імені переслати 
гроші на АТО. Я нікого і ніколи не про-
шу щось замість мене оплачувати чи 
жертвувати. Тому не ведіться на всіля-
кі фейки».

Володимир БОДАК.

Вітаємо!

Благодійність

Відмовилися від квітів 
заради здоров’я дітей
У Католицькій гімназії м. Івано-Франківська у День Знань відмови-
лися від квітів заради здоров’я онкохворих дітей.

26 серпня відбулася парафіяль-
на проща громади св. Дмитрія 
УГКЦ с. Княжолука Долинського 
деканату до Марійського духо-
вного центру «Зарваниця».

Вдосвіта парафіяни св. Дмитрія 
УГКЦ разом зі своїм о. настоятелем 
Ігорем Ліпчанським вирушили до 
всесвітньовідомого відпустового Ма-
рійського центру «Зарваниця». При-
бувши спершу до парафіяльної церк-
ви, віряни помолилися Божественну 
Літургію біля чудотворної Зарваниць-
кої ікони Матері Божої. У Службі Божій 
згадували своїх рідних, парафіян, тих, 
які не змогли поїхати, своїх односель-

чан, воїнів, волонтерів та медиків на 
війні. Опісля помолилися Молебень та 

отримали благо-
словення моща-
ми святих. 

Потім вірні 
пішли до площі 
перед Собором 
і розпочали мо-
литися Хресну 
дорогу. Відтак 
стації Хресної 
дороги привели 
прочан до уні-
кального місця — 
« Ук р а ї н с ь к о го 
Єрусалиму». Там 

кожен зміг побачити зменшену копію 
міста Єрусалиму та найважливіші міс-

ця, якими ходив наш Спаситель Ісус 
Христос. Гріб Господній, сходи до Пи-
лата, Давидова вежа, Стефанові во-
рота, купіль Витезда та інші місця за-
чаровували присутніх. Також відвіда-
ли монастир Студійського уставу. На 
цьому проща не завершилась, адже 
Зарваниця — це цілий комплекс хра-
мів, каплиць, монументів. Тому вірні 
відвідали ще Собор Зарваницької Ма-
тері Божої, підземну церкву, джерело, 
купіль, а найвідважніші занурилися 
у прохолодну цілющу воду. 

Сповнені вражень, з молитвою та 
духовними співами на устах прочани 
повернулись у рідне село, щоб поді-
литися з рідними пережитим та поба-
ченим.

Пресслужба Долинського  
деканату УГКЦ.

Прощі

Будьмо уважні!

До Марійського відпустового центру

Наше життя мимоволі перекочувало з реального світу у вірту-
альний. Там тепер живуть усі й наживаються також. А ще на-
стільки засмічують той віртуальний простір, що невдовзі, на-
певно, доведеться оголошувати акцію із розчищення віртуаль-
ного сміття на сторінках соціальних мереж.

Увага — аферисти у мережі

http://ugcc.if.ua/
http://ugcc.if.ua/
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український греко-католицький часопис

Конкурси

Притчі

Відповідальність за створіння… Ще 
кілька років тому цей вислів ди-

вував людей та спричиняв до безлічі 
запитань. І зараз для багатьох він є 
незвичним, цікавим, але дуже багато 
людей відкрили його для себе завдяки 
конкурсу, який так і називається «Від-
повідальність за створіння», який про-
водить Бюро УГКЦ з питань екології.

Цього року конкурс «Відповідаль-
ність за створіння», проводиться вже 
вдев’яте. Його мета — плекання хрис-
тиянської відповідальності за створе-
ний Богом світ — природу.

Ключовими завданнями конкурсу 
у 2019 році є:

• Сприяти переосмисленню особис-
тої відповідальності за природні дари 
Творця, а особливо — Божий дар лісу;

• Спонукати до конкретних кроків 
для покращення стану нашого спіль-
ного дому — створеної Богом приро-
ди, захисту та примноження лісових 
багатств;

• Сприяти екуменічному діалогу, 
адже вже традиційно в конкурсі беруть 
участь вірні різних конфесій;

• Популяризувати День Бога Творця 
та Час створіння.

Конкурс проводиться у п’яти номі-
націях: молитва, вірш, проповідь-роз-
думи, казка та малюнок.

Умови конкурсу:
1. Тематична відповідність: ав-

торські роботи мають бути логічно 
довершеними і виражати свідомість 
християнської відповідальності за 
створений Богом світ — природу (еле-
менти плагіату є недопустимими!).

2. Кожен учасник конкурсу може 
відправити в одній номінації ТІЛЬКИ 
ОДНУ роботу.

3. ОБОВ'ЯЗКОВО мають бути чіт-
ко вказані:

•  назва номінації;
•  назва роботи;
•  прізвище та ім’я;

Свято сотворення

Закінчивши створення світу, Бог 
на сьомий день вирішив зробити 
собі свято. Всі сотворіння, нове-

сенькі, захотіли зробити Богові якнай-
кращі дарунки. 

Білочки принесли Йому горішки 
і мигдаль, кролик — моркву, вівці — 
теплу м'яку вовну, корови — густе пі-
нисте молоко. 

Мільярди ангелів вишикувалися 
півколом і почали співати божественні 
серенади. 

Людина, хвилюючись, також чекала 
свого виходу. «Що я можу подарува-
ти? Квіти мають запах, бджоли — мед, 
навіть слони обіцяли, що влаштують 
Господу Богу душ, а потім висушать 
Його своїми хоботами». 

Людина стояла в кінці черги і не 
припиняла журитися, тоді як інші ство-
ріння проходили перед престолом 
Бога і складали Йому свої дари. 

Коли залишалося лише декілька 
створінь: черепаха, слимак і ліни-
вець, — людина впала в паніку. На-
решті надійшла її черга. 

Людина, якій здавалося, що вона 
не може подарувати Господеві Бого-
ві нічого такого прекрасного, як інші 
створіння, сіла Йому на коліна, при-
горнулася до Нього і промовила: «Я 
Тебе люблю!». 

Лице Господа Бога просвітліло, і всі 
створіння зрозуміли, що людина пода-
рувала щось таке, чого ніхто не в змо-
зі був подарувати. 

«Навіщо Бог нас створив? Бог 
створив нас, щоб ми Його пізнава-
ли, любили і служили Йому своїм 
життям, а також для того, щоб 
ми в майбутньому житті розко-
шували в Раю». (Катехизм Пія X) 

Дозволь мені любити Тебе, Господи, 
Чи є щось — в небі або на землі, — 
що б не було Тобою? 
Ти — Бог мого серця і моя вічна 
батьківщина. 
Дозволь, щоб я завше був із Тобою. 
Будь завше зі мною. 
І навіть якби я хотів колись Тебе 
відкинути, 
Ти, Господи, не відкидай мене ніколи.

Бруно ФЕРРЕРО.

Духовні роздуми
Забули, що над нами є Господь
І всім прийдеться перед Ним 
постати.
За все, отримане з Його долонь,
Прийдеться неодмінно звіт 
складати.

о. Дмитро ХАЛУС.

Неправильно
 � Спроба завадити діяльності 
 � Що було завдано додому? 
 � Завернути у папір 
 � Завести годинник 
 � Завіряти у своїй повазі 
 � Завойовувати незалежність 
 � Зав'язати платок 

Правильно
 � Спроба перешкодити діяльності
 � Що задано додому?
 � Загорнути в папір
 � Накрутити годинник
 � Запевняти в своїй повазі
 � Виборювати незалежність
 � Пов'язати хустину

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

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

Бюро УГКЦ з питань екології оголошує 
Всеукраїнський конкурс 
«Відповідальність за створіння»

•  вік та вид діяльності (учням по-
трібно вказати школу і клас);

•  священикам необхідно вказа-
ти єпархію та парохію;

•  адреса;
•  контактний телефон.
4. Технічні вимоги до робіт:
Письмові роботи мають бути об-

сягом не більше 2 ст. А4, шрифт 
TimesNewRoman, кегль — 14, ін-
тервал 1,15

Малюнки мають бути формату 
не більше А2, не бути плакатом, 
тобто не містити написів, і мати од-
ного автора.

Роботи (малюнки) не поверта-
ються.

5. Роботи потрібно надісла-
ти до 17 жовтня 2019 р. за адре-
сою:

Бюро УГКЦ з питань екології
вул. Софрона Мудрого, 22
76019, м. Івано-Франківськ
або e-mail: ekoburougcc@ukr.net

Автори найкращих робіт отри-
мають цінні еконагороди, а їхні ро-
боти будуть надруковані окремою 
збіркою, і зможуть послужити під-
ручним матеріалом для вчителів 
християнської етики, катехитів та 
проповідників.

Серед переможців конкурсу буде 
розіграно екологічний суперприз.

Інформаційна служба Бюро УГКЦ 
з питань екології.

https://www.youtube.com/watch?v=X2HSyilZOwQ&t=10s
mailto:ekoburougcc@ukr.net
https://ecoburougcc.org.ua/index.php/ekolohichni-novyny/4700-biuro-uhkts-z-pytan-ekolohii-oholoshuie-vseukrainskyi-konkurs-vidpovidalnist-za-stvorinnia
https://ecoburougcc.org.ua/index.php/ekolohichni-novyny/4700-biuro-uhkts-z-pytan-ekolohii-oholoshuie-vseukrainskyi-konkurs-vidpovidalnist-za-stvorinnia



