
До монастиря Успіння Матері Божої на традиційну про-
щу у різний спосіб прибули тисячі вірян з Прикарпаття, 
інших областей країни та з-за кордону.

Програма Міжнародної прощі, як і попередніх років, 
була насичена різними духовними заходами. Розпочала-
ся у суботу по обіді із винесення Погінської ікони Матері 
Божої. Вшанування Чудотворної ікони Матері Божої — 
Цариці Покуття є особливістю прощі до Погоні. Також 
були спільні молитви на вервиці, богослужіння, молодіж-

на програма. У вечірній час віряни пройшли разом стеж-
ками Хресної дороги, у церквах відбувалися нічні чуван-
ня, а під відкритим небом при запаленій ватрі звучали 
духовні пісні та розважання.

У неділю кульмінацією прощі стала Свята Літургія. Її 
відслужив протоігумен о. Йоан Школик ЧСВВ у співслу-
жінні з ігуменом монастиря о. Никодимом Гуралюком 
ЧСВВ та іншими священнослужителями. Віряни, окрім 
особистих подяк і прохань, молилися за мир в Україні.

З життя Церкви

Комунікат Синоду Єпископів 
Української Греко-Католицької 
Церкви 2019 року 2 стор.

Злочин проти українців

Час визнати депортацію 
геноцидом! 
 4 стор.

Традиції і забобони

Подружнє щастя: як його 
досягти та від чого воно 
залежить?  5 стор.

Духовні зустрічі

Родовід Блаженнішого Любо-
мира Гузара у Рожнятові — від 
Марії Рипан із Канади 7 стор.

Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня
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«Є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерти, поки не вздріють  
Царства Божого, що прийде у могучості»  (Мт. 9, 1).

23 вересня 1887 р.
У м. Миколаїв Львівської області на-
родився отець-доктор Андрій Іщак, 
блаженний Української Греко-Като-
лицької Церкви, мученик. Загинув 

від рук відступаючих більшовицьких 
військових частин та похований на 
Старосихівському цвинтарі.

21 вересня
Різдво Пресвятої Богородиці.

22 вересня
День партизанської слави України.

26 вересня
Міжнародний день боротьби за повну 
ліквідацію ядерної зброї.
Європейський день мов.

Наймальовничіша 
проща до Гошева

11-13 вересня з ініціативи пароха 
с. Сенечів о. Степана Твердохлі-
ба та з благословення о.-декана 
Зореслава-Івана Котовича від-
булася проща Долинського про-
топресвітеріату УГКЦ до Гоше-
ва. Цьогоріч у ній взяло участь 
близько 200 осіб. 

Пророчий голос 
Блаженнішого  
Йосифа Сліпого 

Упродовж тижня в івано-фран-
ківському кінотеатрі «Люм’єр» 
презентували документальну 
стрічку «Блаженніший», який є 
другою частиною циклу фільмів 
про Патріарха Йосипа Сліпого.

стор. 6

стор. 4

Ще не чувано 
ніколи, щоб Вона 

не помогла

Духовно-паломницький центр Матері Божої у Погоні на Тисмениччині протягом двох днів — 14 та 
15 вересня — приймав паломників в часі ХХІV Міжнародної прощі Вервиці. Цьогоріч вона була при-
урочена молитві за мир і єдність Церкви з нагоди Року родини.

Цей тиждень в подіях
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1-10 вересня 2019 року Божого 
в м. Римі проходив Синод Єпис-
копів Української Греко-Като-
лицької Церкви, в якому взяли 
участь 39 єпископів з України, 
із країн Центральної, Північної 
та Західної Європи, Пiвнiчної та 
Пiвденної Америки і Австралiї.

Синод розпочав свої вступні сино-
дальні акти Божественною Літургією 
в неділю, 1 вересня 2019 року Божого, 
коли всі члени Синоду на чолі з Бла-
женнішим Патріархом Святославом 
служили Божественну Літургію в про-
катедральному соборі Святої Софії 
в Римі з нагоди 50-ліття його освячен-
ня. На цю подію до Риму прибуло чис-
ленне духовенство та вірні зі всього 
світу. Блаженніший Святослав зазна-
чив: «Як пів століття тому патріарх 
Йосиф збудував собор Святої Софії 
для збирання «у розсіянні сущих», так 
і сьогодні цей Собор єднає всіх вірних 
нашої Церкви». Серед гостей свя-
та були: кардинал Леонардо Сандрі, 
префект Конгрегації для Східних Цер-
ков, який виголосив слово до Синоду 
Єпископів і всіх присутніх, та кардинал 
Доменіко Калканьйо.

У неділю ввечері, на початку сино-
дальної праці, у каплиці Колегії свято-
го Йосафата Блаженніший Святослав 
очолив Молебень до Святого Духа. Усі 
члени Синоду і допоміжний персонал 
склали присягу, яку зачитав найстар-
ший із присутніх за єпископською хіро-
тонією — владика Василь Лостен.

Особливою подією першого дня 
Синоду стала зустріч єпископів УГКЦ 
з Римським Архиєреєм Франциском 
у Ватикані. У привітальному слові Бла-
женніший Святослав сказав: «Кожного 
разу, коли наші єпископи збирають-
ся для синодальної праці, ми свідомі 
того, що наша робота, наші роздуми та 
душпастирське служіння здійснюються 
у повній та видимій єдності зі Святішим 
Отцем». Він запевнив Папу Франциска, 
що наша Церква в усьому світі молить-
ся за нього, його підтримує і слухає та 
чекає його візиту в Україну. Відтак Свя-
тіший Отець сердечно привітав кожно-
го із присутніх. Він побажав, щоб сино-
дальні дії супроводжувалися молитвою 
та слуханням Святого Духа.

Основною темою Синоду було «Со-
причастя в житті та свідченні УГКЦ». 
Блаженніший Святослав у головній 
доповіді виділив два види сопричас-
тя: ad extra — сопричастя з іншими 
помісними Церквами та спільнота-
ми: як з тими, котрі разом з УГКЦ є 
невід’ємною частиною Вселенської 
Церкви у єдності з Єпископом Риму, 
так і щодо тих, які не перебувають 
у повному сопричасті з УГКЦ, але 
з якими Церква перебуває в екуменіч-
ній відкритості; ad intra — сопричастя 
як внутрішня єдність УГКЦ, Церкви, 
спадкоємниці та правонаступниці Ки-
ївського християнства, Церкви, яка є 
воднораз помісною і глобальною, яка 
несе в собі тисячолітню історію хрис-
тиянського досвіду українського наро-
ду, але також є матір’ю для багатьох 
вихідців із різних народів і культур. 
Після обговорення питання і роботи 
в групах Синод прийняв низку важли-
вих рішень щодо головної теми.

Синодальні отці заслухали звіти ко-
місій та відділів патріаршого рівня, зо-
крема звіт отця Андрія Максимовича, 
адміністратора Патріаршої курії, про 
діяльність Курії за минулий рік, а та-
кож заключний звіт про стан реалізації 
програми Стратегії розвитку УГКЦ до 
2020 р. «Жива парафія — місце зустрі-
чі з живим Христом», який представив 

владика Кен Новаківський з о. д-ром 
Андрієм Онуферком. Синод подяку-
вав робочій групі на чолі з владикою 
Кеном за багатолітню працю і побла-
гословив продовження цієї пастораль-
ної ініціативи в рамках Душпастир-
ської ради Патріаршої курії УГКЦ, яка 
надалі здійснюватиме координацію та 
уніфікацію діяльності структур Курії, 
котрі відповідають за душпастирське 
служіння нашої Церкви.

Єпископи розглянули звіт сино-
дальної комісії про працю над новим 
перекладом Божественної Літургії 
св. Івана Золотоустого та затвердили 
проєкт Місяцеслова УГКЦ.

Синод окремо розглянув питання 
про душпастирське і соціальне слу-
жіння українським мігрантам в Італії. 
Владика Діонісій Ляхович розповів, 
що в Італії служить 64 священники 
у 146 громадах. Про співпрацю з міс-
цевою Латинською Церквою у слу-
жінні мігрантам розповів отець Джо-
ванні де Робертіс, директор фундації 
«Мігрантес». Синод висловив подяку 
Папі Римському за створення Екзар-
хату для вірних нашої Церкви в Іта-
лії, а Конгрегації для Східних Церков 
і Італійській Єпископській Конференції 
– за підтримку і сприяння у цій справі.

Владики працювали над проєк-
том Катехизму для молоді «Ми ідемо 
з Христом» та розглянули докумен-
ти щодо заходів Католицької Церкви 
та УГКЦ для захисту дітей і молоді. 
Синод прийняв відповідне послання 

до духовенства, монашества і мирян 
щодо захисту дітей, неповнолітніх 
і вразливих осіб від різних видів на-
сильства.

Крім того, було обговорено підго-
тування до сьомої сесії Патріаршого 
Собору 2020 року, який відбудеться 
у Львові.

Під час засідань владики мали на-
году вітати та заслухати промови ви-
сокодостойних гостей, керівників різ-
них ватиканських дикастерій: кард. 
П’єтро Пароліна, Державного секре-
таря Святого Престолу; кард. Андже-
ло де Донатіса, вікарія Його Святості 
Папи Франциска для Римської дієце-
зії, Апостольського Адміністратора но-
воствореного Екзархату для вірних 
українців візантійського обряду в Іта-
лії; кард. Гвалтьєро Бассетті, Голови 
Італійської Єпископської Конференції. 
Члени Синоду подякували Апостоль-
ському Престолові за підтримку нашої 
Церкви в Україні та на поселеннях. 
Наші вірні особливо цінують внесок 
Папи Римського та Апостольського 
Престолу за сприяння в наближенні 
миру та за гуманітарну допомогу в час 
агресії та війни, що триває на Сході 
України.

Кожного для архиєреї роздумували 
над Божим Словом, яке проповідував 
о. Роберт Лисейко, ЧСВВ. У день ду-
ховної віднови члени Синоду просили 
Божої Мудрості для прийняття сино-
дальних рішень і втілення їх у життя.

У четвер, 5 вересня, члени Синоду 
взяли участь у святкуванні 150-ліття 
з дня народження та 100-ліття відхо-
ду до вічності блаженної Йосафати 
Гордашевської у базиліці Санта Марія 

Маджоре. На Божественній 
Літургії у найстаршому Ма-
рійному відпустовому місці 
Європи разом із єпископа-
ми молилися десятки свя-
щенників, сестри служебни-
ці, богопосвячені особи та 
численні вірні. З вітальним 
словом до всіх звернувся 
кард. Станіслав Рилко. Того 
дня Блаженніший Свято-
слав освятив іконостас 
у Генеральному домі Згро-
мадження сестер служеб-
ниць у Римі.

У суботу, 7 вересня, єпис-
копи відвідали Папський 
східний інститут, в якому їх 
вітали отець Давид Назар, 
ТІ, ректор, та отець Жорж 
Руйсен, ТІ, декан факуль-
тету канонічного права. 

Для інститутської бібліотеки було по-
даровано двадцять томів досліджень, 
присвячених Київському християнству 
і виданих Українським католицьким 
університетом.

Серед запрошених гостей на сино-
дальних засіданнях були: владика Йо-
сиф Верт, ординарій Преображенської 
єпархії РКЦ в Новосибірську, ордина-
рій для католиків візантійського обря-
ду в Росії; владика Ніл Лущак, єпис-
коп-помічник Мукачівської греко-като-
лицької єпархії; отець-митрат Василь 
Говера, апостольський адміністратор 
для вірних візантійського обряду в Ка-
захстані та Центральній Азії; архиман-
дрит Сергій Ґаєк, апостольський візи-
татор для греко-католиків у Білорусі; 
отець Юрій Коласа, генеральний ві-
карій для вірних Східних Католицьких 
Церков у Австрії; отець Микола Мат-
віївський, апостольський адміністра-
тор єпархії Пресвятої родини в Англії 
з осідком в Лондоні.

Члени Синоду звернулися з віталь-
ними листами до Президента Украї-
ни; Прем’єр-міністра України; Голови 
Верховної Ради України; Вселенсько-
го Патріарха Вартоломея; Глав Като-
лицьких Єпископських Конференцій 
Європи, Канади і США; Глав патріар-
ших і верховноархиєпископських Схід-
них Католицьких Церков; Предстояте-
лів Православних Церков в Україні.

Наступний Синод Єпископів УГКЦ 
було вирішено провести у вересні 
2020 року Божого в м. Львові, а його 
головною темою буде «Еміграція, по-
селення і глобальна єдність УГКЦ».

Секретаріат Синоду Єпископів УГКЦ.

З життя Церкви

Комунікат Синоду Єпископів Української 
Греко-Католицької Церкви 2019 року

«Як пів століття тому 
патріарх Йосиф збудував 
собор Святої Софії для 
збирання «у розсіянні 
сущих», так і сьогодні цей 
Собор єднає всіх вірних 
нашої Церкви»  
 Блаженніший Святослав.



19 вересня 2019 р. Б. число 36 (1279) НОВА ЗОРЯНОВА ЗОРЯ 3

14-15 вересня на XXIV Міжнародну 
прощу Вервиці з багатьох країн, міст 
та сіл прибули прочани, щоб просити 
миру для України та єдності для Церк-
ви. І тоді тихе чи не найменше село 
оживає й стає могутнім паломницьким 
центром.

Спільні молитви, богослужіння, 
Хресні дороги, молодіжна програма, 
нічні чування та повний відпуст напо-
внили кожне християнське серце.

Парафіяни с. Угринів разом із со-
трудником храму св. Архистратига Ми-
хаїла о. Олегом Залеським пройшли 
24 кілометри пішки до Цариці Покуття. 
Як тільки ввійшли в це святе місце, не 
сіли відпочивати, а почали молитву 
біля всіх 14 зупинок Хресної дороги. 
11 кілометрів пішки подолали наймо-
лодші паломники: 5-річний Мирон та 
6-річна Анничка Залеські. Діти вже ма-
ють досвід таких прощ, адже раніше 
йшли пішки від с. Угринів до с. Крилос, 
а це близько 20 кілометрів.

Марія Вінтоняк із с. Жуків приїхала 
до Погоні ще у п’ятницю. Її два сини 
вже багато років служать у Василіян-
ських монастирях. Отець Йосафат 
Вінтоняк — у с. Улашківці на Тернопіл-

лі, а брат Захарій Вінтоняк — у Херсо-
ні. Разом із мамою ще одного диякона 
жінка навела порядок біля кожного 
хреста Хресної дороги, поприбирала 
у Соборі. На прощу п. Марія приїздить 
щороку, молиться за чотирьох дітей та 
чотирьох онуків. 

Подружжя Дарія і Дмитро Морози 
з Обертина приїхали з онуком Рома-
ном Везучим. Пані Дарія через хворо-
бу вже три роки на візку. У січні 2018 
року жінка мала унікальну нагоду — 
бути в Соборі св. Софії в Римі, поцілу-
вати руки Папи Франциска і отримати 
його благословення.

Онук Роман — семінарист III курсу 
Івано-Франківської академії Івана Зо-
лотоустого. У Соборі Погінської Бо-
городиці прислуговував і допомагав 
о. Никодиму Гуралюку ЧСВВ. А до 
того багато років жив із батьками за 
30 кілометрів від Риму. Роман шість 
років прислуговував у храмі св. Софії 
в Римі. На 50-річчя цієї святині 1 ве-
ресня він літав до вічного міста, щоб 
разом з багатьма українцями взяти 
участь у Архієрейському Богослужін-
ні, яке очолив Глава УГКЦ Святослав 
Шевчук. І там разом з іншими семіна-

ристами виконував різні доручення 
пароха о. Марка Семегена.

Василь Негрич з Тлумаччини 
з 2016 року кожної першої неділі приїз-
дить у Погоню. За три роки ще не про-
пустив жодної прощі, і вже втретє на 
Міжнародній прощі вервиці. Молиться 
чоловік за здоров’я дітей та онуків.

Надія Джус уже 10 років очолює 
спільноту «Милосердя», яка діє при 
монастирі отців редемптористів у Іва-
но-Франківську. Також вона допомагає 
в організації прощ до святих місць, 
супроводжуючи паломників до Люр-
ду, Фатіми, Меджугор’я. Уже 10 років 
разом із духівником о. Богданом Руд-
ницьким та прочанами щомісяця від-
відують нічні чування у Гошеві, Джуб-
лику. 

Пані Надія приїздить сама і при-
возить прочан у Погоню. На запитан-
ня — чому, жінка відповідає: «Де б 
я не була, завжди хочу повернутись 
додому. А Погоня — це рідна земля, 
рідний наш дім. Буваючи у святих міс-
цях світу, я прагну усамітнитись, моли-
тись молитвою споглядання, говорити 
з Богородицею, незважаючи на те, що 
навколо тисячі прочан. Я навчилась 
не розсіюватись, а бути з Богом».

Володимир Хозінський — засно-
вник, автор ідеї, соліст і виконавець 
мистецько-релігійного проєкту «З Ісу-
сом по дорозі», який відбувся опівночі 
з 14 на 15 вересня на балконі Собору 
Погінської Богородиці. 

Це величаве дійство під куполом 
неба розпочалось молитвою, в якій 
учасники просили Пречисту особли-

вого заступництва для нашої України 
та світу. Опісля учні балетної школи 
Івано-Франківської обласної філар-
монії ім. Ірини Маланюк поставили 
номер під назвою «Стояла Страж-
дальна Мати». Заслужена артистка 
України Наталія Шевченко, вокальне 
тріо «Жива вода», Ігор Дибач — соліст 
Муніципального естрадного симфо-
нічного оркестру м. Івано-Франківська, 
лауреатка Всеукраїнських конкурсів 
Ірина Королевич, діти вокальної шко-
ли «Співай», молоді талановиті спі-
вачки Оксана Яворська та Христина 
Березовська, гурт «Погінська Alma» 
потішили прочан духовними творами 
світових та українських класиків. Ре-
жисером дійства був Заслужений діяч 
мистецтв України, композитор, аран-
жувальник, фольклорист Володимир 
Павліковський, який хотів показати 
усю велич духовного мистецтва та 
надзвичайну любов, вдячність людей 
Пресвятій Богородиці, прославленій 
у Погінській Чудотворній іконі. 

Співаємо шану Цариці Покуття,
До Неї в молитві складаєм долоні.
І просимо ласки у наше майбутнє 
На вервиці миру, на прощі в Погоні!

(Гімн Погінській Богородиці).

О. БИСТРИЦЬКА.

Вихід 399

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

Взявши до уваги рішення Синоду 
Єпископів УГКЦ 2017 та 2018 років (№ 
35, 17); заслухавши думку пресвітер-
ської ради Івано-Франківської Архіє-
пархії (від 7 травня 2019 р. Б.);

Ми, владою нам даною,
у відповідності до кан. 237 §1 Ко-

дексу Канонів Східних Церков,
СКЛИКАЄМО

собор Івано-Франківської 
Архієпархії,

який відбудеться 7 грудня 2019 
року Божого у м. Івано-Франківську 

в Духов ній Семінарії ім. священному-
ченика Йосафата.

Тема цього собору: «Еміграція, по-
селення і глобальна єдність УГКЦ».

Рівночас іменуємо наступних осіб 
членами секретаріату Архієпархіаль-
ного собору:

1. митр. прот. д-р Олег Каськів — 
секретар собору;

2. прот. д-р А. Чорненко — заступ-
ник секретаря собору;

3. прот. І. Стефурак;
4. прот. д-р В. Токар;
5. прот. В. Максимів;
6. о. В. Федун;
7. о. Ігор Сачков.
До участі у соборі скликаються усі, 

які згідно з приписами загального за-
конодавства (кан. 238 ККСЦ) та си-

лою свого уряду мають невідкладний 
обов’язок брати у ньому участь.

Даний декрет набуває чинності на-
ступного дня після опублікування його 
в митрополичій газеті «Нова Зоря».

† 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 

20 червня 2019 року Божого, в день 
свщмч. Теодота, єп. Анкірського.

Офіційно!

Українська Греко-Католицька Церква Івано-Франківської Архієпархії

Відгомін прощі

Із ХVІІ ст. маленьке село Погоня збирає в своїх смарагдових лісах 
у стіп чудотворного образу Марії та Дитятка сотні тисяч вірних. 
Ідуть пішки з вервичками в руках, їдуть автобусами з молитвою на 
вустах, летять літаками діти Богородиці до своєї улюбленої Матері. 
Несуть свої радощі й жалі, подяки та прохання, поцілунки й сльози. 

З любов’ю і подякою — 
до Погінської Богородиці
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Івано-Франківськ став другим 
містом після Києва, де відбулась 
прем’єра фільму. Після показу на При-
карпатті стрічка подорожуватиме всі-
єю Україною. Пані Олена Мошинська 
була приємно вражена, що на пере-
гляд прийшло багато молоді. Режисер 
відзначила, що Митрополит Йосиф 
Сліпий дуже любив молодь, опікував-
ся нею, створив Католицький універ-
ситет в Римі для всіх українців світу.

Перший фільм «Справа «Рифи» 
оповідає про історичний період життя 
єпископа з 1939 по 1963 роки. Це були 
трагічні сторінки історії України, бо 
ЗУНР втратила свою незалежність, всі 
землі були під німецькою окупацією. 
Була знищена УГКЦ, багато священ-
ників вбито, кинуто в тюрми. «Справа 
«Рифи» — це фільм про те, як Митро-
полит Йосиф витримав 18 років катор-
ги в радянських таборах. 

Пані Олена відзначила, що Бла-
женніший Йосиф Сліпий був настіль-
ки важливий не лише для України, а й 
для усього світу, що за нього вступи-
лись Президент США Джон Кеннеді та 
Папа Римський Павло VI, які доклали 
багато зусиль, щоб звільнити цю лю-
дину із заслання. 

Ватиканські архіви зберігають таєм-
ницю, чому радянська влада все ж таки 
відпустила на волю Митрополита Сліпо-
го. Хоча єпископ Йосиф не став вільним, 
з нього не зняли звинувачення, усе ж 
його відпустили доживати вік. Влада на-
діялась, що скалічена таборами 74-річна 

людина довго не проживе. Проте Митро-
полит був знищений фізично, але не мо-
рально. Сталось якраз навпаки: Йосиф 
Сліпий пережив і президента Кеннеді, 
і Микиту Хрущова, і двох Пап Римських. 
Прожив ще довгих 20 років і за цей час 
залишив після себе велику спадщину: 
об’єднав роз’єднану діаспору, спричи-
нився до того, що УГКЦ постала з руїн. 
Все життя Митрополит вірив, що Україна 
стане незалежною. Саме про це розпо-
відає другий фільм «Блаженніший».

«Отримати свободу і жити в Римі для 
Патріарха Йосифа Сліпого — означало 
й надалі боротись, бути незламним ду-
хом, віддавати душу й серце на благо 
України», — завершила свою розпо-
відь режисер п. Олена Мошинська.

Від імені Митрополита Володимира 
Війтишина отець Іван Стефурак подя-
кував творцям фільму «Блаженніший» 
Павлу Казанцеву та Олені Мошинській. 
Отець Іван також пригадав, як у 2003 
році разом із семінаристами приїхав до 
Риму і яке велике враження на нього 
справив Собор св. Софії, збудований 
Патріархом Йосифом. Ця святиня мала 
«собирати в розсіянні сущих» не тіль-
ки на молитву, а й творити українську 
науку. Семінаристи спілкувалися зі св. 
п. Владикою Іваном Хомою, о. Іваном 
Музичкою, згодом — з Владикою Глібом 
Лончиною, о. Борисом Гудзяком, о. Іва-
ном Дацьком та св. п. о. Дмитром Бла-
жейовським, які особисто знали Патрі-
арха Сліпого. Нерідко вони розповідали, 
що дивились на Блаженнішого, з одного 

боку, як до певної міри на дивака, а з ін-
шого — як на пророка. Дивувались його 
мріям — закласти університет у Римі, 
де по всій Італії на той час проживало 
всього 100 українців, це видавалось 
чимось нереальним. Тепер там є 140 
громад і нещодавно УГКЦ в Італії нада-
но статус Екзархату. Сьогоднішні широ-
комасштабні заходи збирають навколо 
Собору св. Софії понад 5000 українців 
з різних куточків Італії та України.

«У цьому фільмі Йосип Сліпий про-
мовляє до кожного з нас. Він каже, що 
любов можуть розіп’яти, обплювати, 
вбити і закопати в глибоку яму, але 
любов завжди воскресне. Сьогодні 
в Римі відбуваються унікальні речі, 
пов’язані з Україною. Не кожна нація 
може втішатись таким храмом у вічно-
му місті. Голос Блаженнішого промов-
ляє: «Ніколи не опускайте руки, ніколи 
не розчаровуйтесь!» Патріарх Йосиф 
нас всіх благословляє», — підсумував 
о. Іван Стефурак.

Документальна кінострічка «Бла-
женніший» побудована на свідчен-
нях, інтерв’ю, емоціях свідків, які ба-
чили Патріарха, спілкувались з ним 
особисто. Це унікальні кадри з життя 
Йосифа Сліпого, які вдалось відшука-
ти у приватних колекціях українців та 
українських кінокомпаніях діаспори. 
Це фільм про всіх українців, про ту 
правду, якої ми не знали, не вивчали 
в школі. Патріарх Сліпий дає такі на-
станови, які не прочитати в жодному 
підручнику, зокрема: «Думати про за-

втрашній день сьогодні — вже запізно, 
потрібно думати на 50 років вперед»!

Переглядаючи фільм «Блаженні-
ший», мимоволі ловиш себе на тому, 
що переносишся в Рим з 1963 по 1984 
роки і проживаєш ті історичні момен-
ти разом з нашими вірними. Вражає 
у кінострічці все: велична постать Па-
тріарха, красивий вигляд та високий 
зріст, гучний голос, світлі думки, сучас-
ні погляди, актуальні настанови, віра 
в краще майбутнє України.

Хотілось закарбувати кожне сло-
во, кожну мить життя Блаженнішого 
Йосифа. Разом зі свідками, які жили 
в той історичний час, глядачі раділи й 
плакали у залі, що маємо таку вели-
ку спадщину, такого пророка України, 
про якого ще так мало знаємо. Це лю-
дина, яку визнавали усі світові лідери, 
усі Папи, приймали, як найвищу осо-
бу, яка представляла Україну та УГКЦ. 
Він вільно говорив з ними їхніми мо-
вами, розповідав правду про мовчаз-
ну Церкву, про гори трупів і ріки крові 
в радянських концтаборах.

Десятки тисяч виданих книг (молит-
венників, служебників, історичної та 
богословської літератури), старання-
ми Блаженнішого Йосипа, отримали 
українці в часи Незалежності.

Цей документальний фільм варто 
подивитись усім українцям, щоб зро-
зуміти себе, щоб стати на міцний фун-
дамент і будувати так Україну, як на-
вчав Йосиф Сліпий.

Юлія БОЄЧКО.

Вперше на державному рівні 
в Україні було відзначено сумні 75-і 
роковини початку депортації етнічних 
українців у 1944-1951 роках. Всеукра-
їнські меморіальні заходи відбулися 
8-9 вересня в Києві під керуванням 
Українського інституту національної 
пам’яті (голова Володимир В’ятрович). 
Чисельна делегація з Івано-Франків-
щини стала активним учасником цих 
доленосних подій, духовенство від За-
хідної України представляв о. Анато-
лій Дуда-Квасняк. 

8 вересня у київській церкві св. Васи-
лія Великого на Службі Божій нащадки 
депортованих з багатьох областей Укра-
їни молились за жертв насильницького 
вигнання. Ввечері на Майдані Неза-
лежності вони запалили свічки пам’яті, 
створивши з них мапу тих українських 
історичних земель, які об’єднують збір-
ною назвою Закерзоння.

9 вересня Київський національний 
університет ім. Тараса Шевченка зі-

брав науковців за круглий стіл на 
тему: «Вигнані з Батьківщини. Віднов-
лення національної пам’яті про злочин 
тотального виселення українців-авто-
хтонів з історичних земель». Того ж 
дня було відкрито виставку «Вигнан-
ня». На Алеї Героїв Небесної Сотні 
відбувся мітинг-реквієм. Була відправ-
лена поминальна панахида. 

«Нехай у ці пам’ятні дні буде біль-
ше молитви, прощення та свідчення 
правди! Бо саме правда робить нас 

вільними від будь-якого гріха, допома-
гає усвідомити вам ціну свободи і неза-
лежності та відчути всю гіркоту її втра-
ти. Вимолюю щедрих Божих дарів для 
вас», — такими словами у листі звер-
нувся Блаженніший Святослав до учас-
ників і організаторів пам’ятних заходів.

Увечері на сцені Київського Націо-
нального драмтеатру була поставле-
на вистава-концерт «Вигнані з раю» 
Івано-Франківського театру імені Івана 
Франка з участю Заслуженої артистки 

України Галини Баранкевич. Виста-
ва пройшла з великим успіхом і була 
щиро сприйнята широкою публікою 
з усіх куточків України та столиці. 

15 вересня у лемківській церкві св. 
Кирила та Методія м. Івано-Франків-
ська відбулась Св. Літургія та панахи-
да. Виступили голова СФУЛО, голови 
обласних товариств «Лемківщина», 
«Надсяння», «Бойківщина», пред-
ставники обласної та міської влади, 
лемківська хорова капела «Бескид», 
Галина Баранкевич. Усі в один голос 
засудили депортацію.

Представники депортованих укра-
їнців ухвалили у Києві два Звернення 
до Президента України Володимира 
Зеленського, до голови Верховної 
Ради України Дмитра Разумкова, до 
Прем’єр-міністра України Олексія Гон-
чарука про нагальність ухвалення за-
кону про визнання злочином тотальне 
примусове виселення етнічних укра-
їнців з їхніх одвічних земель у 1944-
1951 роках та про встановлення стату-
су депортованих як жертв політичних 
репресій комуністичних тоталітарних 
режимів СРСР і Польщі. Нехай тавро 
переселенців більше не болить і не 
пече нащадків депортованих! 

Марія СМОЛЕЙ.

Прем’єри

Упродовж тижня в івано-франківському кінотеатрі «Люм’єр» пре-
зентували документальну кінострічку «Блаженніший», який є дру-
гою частиною циклу фільмів про Патріарха Йосипа Сліпого. Перша 
частина називалась «Справа «Рифи».
На презентації фільму виступили режисер Олена Мошинська (Київ) 
та керівник департаменту інформації Івано-Франківської Архієпар-
хії УГКЦ о. Іван Стефурак.

Злочин проти українців

Час визнати депортацію геноцидом!Час визнати депортацію геноцидом!
Глибока рана на тілі мого народу вже 75 літ кровить і не може загоїтись. Саме стільки років тому циніч-Глибока рана на тілі мого народу вже 75 літ кровить і не може загоїтись. Саме стільки років тому циніч-
но, брутально, жорстоко було вигнано з етнічних земель Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холм-но, брутально, жорстоко було вигнано з етнічних земель Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холм-
щини, Південного Підляшшя, Західної Бойківщини її корінних жителів — українців. щини, Південного Підляшшя, Західної Бойківщини її корінних жителів — українців. 

Пророчий голос  
Блаженнішого Йосифа Сліпого
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В Україні, особливо в селах, святку-
вання весілля починається ще за де-
кілька днів до самого дня шлюбу, коли 
наречена з подружками збирається на 
«вінки», та продовжується ще декіль-
ка днів після весілля. В одному з сіл 
Прикарпаття я чула про таку тради-
цію, коли наприкінці весілля з матері 
нареченого, яка одружувала остан-
ню дитину, зривали одіж і ділились її 
клаптиками. То, напевне, було досить 
кумедне видовище!

Нерідко гарні весільні традиції на-
бирають дещо інших форм, так званих 
забобонів. І, на жаль, молодята, інко-
ли сліпо їх дотримуються, вірячи, що 
саме від цього залежить їхнє подружнє 
щастя. Мало хто із «знавців прикмет 
щодо подружнього щастя» скаже, що 
запорукою довгого та щасливого по-
дружжя є зовсім не випадок, невдало 
вибрана дата вінчання чи бездоганна 
обручка. На цю тематику ми спілкува-
лись з протопресвітером Західного де-
канату м. Івано-Франківська, парохом 
церкви Переображення Господнього 
митр. прот. Борисом Гобирем. 

— Отче, від чого ж насправді 
залежить щастя в подружньому 
житті?

— Коли ми говоримо про щас-
тя в подружжі, говоримо про добро. 
Адже для чого Господь створив по-
дружжя? Для добра подругів. Напи-
сано в Святому Письмі: «Не добре 
чоловікові бути самому» (Бут. 2, 18). 
Саме для того, щоб людина в повноті 
відчула щастя, Господь вклав у її сер-
це бажання ділитись своїм щастям та 
любов’ю з іншим. І тому, якщо молоді 
люди хочуть, щоб їм добре та щасли-
во жилось, вони повинні дбати про це. 
А що їм принесе це щастя? 

В Богослов’ї вважається, що подруж-
жя — це спільнота, створена на образ 
Святої Трійці. Це союз зовсім різних 
осіб, але разом вони творять одне тіло. 
Багато хто таке порівняння розуміє 
тільки як подружнє інтимне єднання. 
Але воно має набагато глибше значен-
ня. Одне тіло — це одна голова, одна 
рука, одне серце і одне дихання. Права 
і ліва рука одне одному не чинять крив-
ди. Якщо б молоді подруги усвідомлю-
вали зміст слів: «жити, як одне тіло» 
і дійсно дотримувались цього в повсяк-
денному житті, повірте, вони б позбу-
лись багатьох проблем, на які часто на-
рікають молоді пари. Права рука може 
бути сильнішою, а ліва — слабшою, 
але ніколи не скажемо, що права рука 
є важливіша за ліву. Так і в подружньо-
му житті: ніколи той, хто сильніший, 
не повинен вивищуватись над іншим. 
Подруги повинні розуміти, що в очах 
Божих мають однакову цінність, хоча 
в щоденному житті хтось буде викону-
вати важчі обов’язки, а хтось — легші. 
Справжнє християнське подружжя по-
збавлене всякого егоїзму. 

Якщо б до сімейного життя ми під-
ходили, застосовуючи правила ма-
тематики, то нічого доброго з того не 
буде. Тонкощі бухгалтерії добре знати 
для успішного ведення бізнесу: скільки 
вклав, відповідно пропорційно очікую 
таку ж суму й прибутку. Але сім’я — це 
не бізнес. Скільки б ви не вклали, при-
буток завжди порівно ділиться на двох. 
Коли молоді люди все це розуміють, 
ретельно готуються до подружжя (відві-
дини передшлюбної катехизації є над-
звичайно важливими), ось тоді є гармо-
нія та щастя. Є те добро, про яке ми го-
ворили на початку. І за ним не потрібно 
їхати в Кану Галилейську, шукати якісь 
таємничі ключики від щастя. Ось такий 
ключик я б назвав забобоном. Тобто, 
коли люди помилково шукають якісь 
речі, які їм принесуть омріяне щастя. 
Але їх не потрібно шукати десь дале-
ко, вони є в наших руках. Запорукою 
щастя чоловіка є добра дружина, а для 
дружини — добрий чоловік. 

— Отче, а яку роль тоді відігра-
ють наші весільні традиції, невже 
вони непотрібні?

— В українській обрядовості є бага-
то чудових звичаїв, які формувались 
віками. Вони роблять наш шлюб тіль-
ки багатшим. Ними є вінці або корони, 
які накладаються на голови нарече-
ним. Коли священник кладе їх на голо-
ви, тричі говорить: «Славою та честю 
увінчав їх». Колись ці вінці Господь за-
мінить на вінці святості у небі. Але сьо-
годні молоді є тими людьми, які, ство-
рюючи нову сім’ю, заслуговують бути 
«увінчані у славу та честь». Весільний 
рушничок також є гарною атрибутикою, 
на який хтось з хитрих наречених на-
магається стати першим. Я завжди ра-
джу молодятам, щоб ставали разом на 
рушничок, щоб і далі йти разом по жит-
ті. Це підкреслить тільки одне — вони 
розуміють, що ніхто з них не є кращим 
чи хитрішим, що ніхто не буде вивищу-
ватись над іншим. Звичайно, якщо ви 
схожі традиції приймаєте, як жарти, ні-
чого поганого в тому немає. Весілля — 

не шлюб, має бути повне схожих жар-
тів, адже на ньому має бути весело!

Обручки — також надзвичайно важ-
ливий елемент заручин та шлюбу. Це 
символ єдності та нерозривності по-
дружжя. І коли я вдягаю її на палець, 
це означає, що я нерозривно поєдна-
ний з іншою людиною до кінця життя. 
А вона, носячи мою обручку, думає так 
само і про мене. 

— Отче, сьогодні мода на обруч-
ки змінюється. Багато наречених 
хотіли б обручку, оздоблену камін-
ням чи різьбою. Проте старші під-
казують: «Не можна, обручка має 
бути гладенька, щоб таким було 
все життя».

— Молоді люди мають право ви-
брати собі будь-яку обручку, яка їм 
сподобалась і є зручною. Не має зна-
чення ні ширина обручки чи її колір, 
або ж метал, з якого вона зроблена.

— Чи можливо згодом поміняти 
обручки, до прикладу, на красивіші, 
дорожчі?

— Звичайно, їх можна також по-
благословити. Для цього в требнику є 
чини особливого благословення з на-
годи 25-річчя та 50-річчя подружжя. 
Це не є нове уділення Тайни подруж-
жя. Це благословення, що подруги 
в мирі і злагоді прожили ці роки та до-
чекались наступних ювілеїв.

— Ще одним із атрибутів шлю-
бу є свічки. З ними також пов’язано 
багато забобонів. Яке вони мають 
значення?

— Усі бояться, щоб свічки, які три-
мають молоді у руках, не погасли під 
час шлюбу. Але чи погасне вона, чи ні, 
залежить від якості свічки та від про-
тягів у церкві. Коли свічка гасне, це аж 
ніяк не може вплинути на щастя в по-
дружжі. Свічка є символом подружжя. 
Вона гріє, світить і згорає… Бо жи-
вучи, ми кожен день проживаємо ще 
один рік нашого життя. 

— Чи можна використовувати 
весільні свічки після шлюбу?

— Нема якихось церковних припи-
сів щодо поводження з такими речами. 
Свічки — це сімейна реліквія. І як така, 
має бути пошанована. Але й тримати 
їх у серванті також нема змісту. Їх мож-
на засвітити під час весільного банке-
ту. Можна їх запалити під час ювілей-
них святкувань наречених. Звичайно, 
ми повинні дотримуватись здорового 
глузду в користуванні такими речами. 

— А що б Ви порадили нареченій 
щодо її сукні: чи можна її продава-
ти? Адже знову ж кажуть: «Ні, не 
можна, бо продаси своє щастя». 

— Знаєте, якщо б від сукні залежало 
подружнє щастя, варто було б прода-
ти все, що маєш. А за виручені кош ти 
пошити найкрасивішу сукню, щоб того 
щастя вистачило на все життя. Але 

якби ж то воно так було… Подивіться 
на зірок Голлівуду, в яких шлюбних сук-
нях від найвідоміших дизайнерів вони 
йдуть під вінець. Але вже за кілька ро-
ків той шлюб розпадається. Проте до-
бре розумію бажання нареченої бути 
в красивій сукні. Адже постать наре-
ченої на весіллі має особливе значен-
ня. Інколи його навіть перебільшують, 
надаючи якогось магічного значення. 
Вірять, що наречена може таке, чого 
вже не здатна буде робити, ставши за-
міжньою жінкою. І це вже не забобон, 
це межує вже з ворожбою, адже ми 
наділяємо людину надприродними зді-
бностями. Дійсно, постать нареченої є 
особливою. Зі всією повагою до чоло-
віків, які також у день весілля доклада-
ють чимало зусиль, щоб гарно вигля-
дати, все-таки погляди звернуті на неї. 
Це її день. Щодо сукні. Свій весільний 
костюм наречений, якщо не поглад-
шає, носить протягом багатьох років. 
Сукню нареченої неможливо викорис-
тати в повсякденному житті. Але з нею 
можна поводитись, як із будь-яким ін-
шим елементом гардеробу: можна як 
подарувати, так і продавати.

Говорячи про забобони, пригадав 
ще один, з яким часто зустрічаюсь, 
вділяючи Тайну подружжя. Жахливий 
звичай є, коли нареченій кажуть, що 
вона не може бачити перед шлюбом 
іншу наречену. Це неприйнятно, що 
люди, які йдуть до шлюбу, в це вірять. 
«Бо так мама казала», — пояснюють. 
Невже одна наречена хотіла б завдати 
кривду іншій? Ні, звичайно. А інколи 
доходить до абсурду. Перед церквою 
сидять у машині, допоки інша пара не 
вийде з церкви. А як все-таки священ-
ник запрошує молодят формувати ве-
сільну процесію перед церквою, то бі-
долашну наречену позатуляють зі всіх 
боків. Смішно… 

А от гарним народним звичаєм є 
благословення молодої пари. У свят-
ково прибраній світлиці до шлюбу 
хлібом та образами благословляють 
батьки, хресні батьки, найстарші чле-
ни родини. 

Але до всіх обрядів потрібно підхо-
дити з розумом. Адже щастя наше — 
не у величині короваю чи ікони, якою 
благословляли. Тому до звичаїв по-
трібно підходити з мудрістю та зі здо-
ровим глуздом. Але прив’язувати щас-
тя й добро майбутнього подружжя до 
них не варто. Ми повинні робити все 
необхідне, щоб Господнє благосло-
вення не завершувалось весільним 
днем, а перебувало з молодою парою 
до кінця життя. А для цього необхідно 
працювати кожен день, пам’ятаючи, 
що наше щастя залежить від нас, а не 
від «магічних ключів» та обставин.

Розмовляла Віра БІЛА.

Ми повинні робити все 
необхідне, щоб Господнє 
благословення не 
завершувалось весільним 
днем, а перебувало 
з молодою парою до кінця 
життя. 

Традиції і забобони

Подружнє щастя: 
як його досягти та  
від чого воно залежить?
Весілля — це подія, до якої у родині готуються чи не найбільше. 
Зрештою, нічого дивного тут немає. Адже шлюб та весілля — це по-
чаток нової сім’ї, тому таку подію слід якнайкраще відсвяткувати, 
щоб запам’яталась на все життя. 
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Життєві історії

Проща вирушила 11 вересня із 
с. Сенечів під духовним проводом 
о. Степана Твердохліба. Завдяки гар-
ному технічному озвученню вірні до-
бре чули проповіді духівника, співи 
хористів, отож всі з молитвою на устах 
поспішали до чудотворної Гошівської 
ікони Пресвятої Богородиці. Вже над-
вечір прочан зустрічали парафіяни 
в с. Шевченкове, які прийняли їх на 
нічліг. Вранці 12 вересня прочани про-
довжили свій хід. До них долучилися 
парафіяни з с. Шевченкове під про-
водом о. Василя Паньківа, із с. Кро-
пивник на чолі з о. Олегом Мацьківим, 
парафіяни інших сіл. Вірні завітали до 
храму в смт. Вигода, де їх зустрічали 

парафіяни з о. Ярославом Савкою. 
Там відслужили Молебень.

У той день вранці з іншої сторони 
деканату, з с. Велика Тур’я, також ви-
рушило близько півсотні осіб під про-
водом о. Михайла Міхнея. А вже в обід 
долинські прочани зі своїми духівни-
ками о. Зореславом Котовичем, о. Во-
лодимиром Сопільняком та о. Ігорем 
Яблонем вирушили в напрямку Гоше-
ва. По дорозі долучалися вірні з с. Тяп-
че. Найдальші прочани з Сенечева та 
інших сіл повернули лісосмугою в на-
прямку с. Княжолука, де їх гостинно 
прийняли парафіяни на чолі з о. Іго-
рем Ліпчанським. Тут мали можливість 
перепочити, почастуватися та поспіл-

куватися. Хід продовжився молитвою 
вервиці, співами до Бого родиці. 

За кілька кілометрів до Ясної Гори 
всі прочани з різних частин деканату 
зустрілися і разом піднялися на Гошів-
ську гору. Там їх гостинно зустрів о. За-
харія, ЧСВВ, і від імені ігумена монас-
тиря о. Вінкентія привітав усіх, окропив 
свяченою водою, запросив до перепо-
чинку. А потім найголовніше — Сповідь, 
Божественна Літургія в наміреннях про-
чан, Святе Причастя, слухання Божого 
слова, Хресна дорога, нічні чування.

Сповнені вражень, пізньої ночі усі 
поверталися до своїх домівок, щоб 
засвідчити ту радість, яку пережили 
через участь у прощі. Висловлюємо 
щиру подяку усім, хто долучився до 
проведення прощі: священникам, про-
чанам, водію мікроавтобуса, супрово-
ду поліції, ігумену та братам монасти-
ря, всім людям доброї волі.

о. Ігор ЛІПЧАНСЬКИЙ, 
прессекретар Долинського 
протопресвітеріату УГКЦ.

Розробивши свій стиль малярства 
на склі та дзеркалі, художниці-бойків-
чанки працюють у напрямках живопи-
су, графіки, портретики, іконопису. До 
Дня міста Долини увазі містян і гостей 
краю мисткині представили десяток 
творів іконопису й картин релігійної 
тематики. 

— Це великий дар — творити іко-
ну, — переглянувши виставку, наголо-
сив на зустрічі з однією із художниць-
іконописців Людмилою Креховецькою, 
що проходила в музеї за два дні до її 
закриття, о. Василь Витвицький, який 
душпастирює на парафії св. Андрія 
в Долині. — Ми раді, що маємо на До-
линщині (пані Людмила працює в Со-
луківській школі. — Авт.) мисткиню, 
серед спільних із сестрою робіт якої 
вагоме місце займають ікони Пре-
святої Богородиці. Ці високохудожні 
твори ми не просто споглядаємо, але, 
споглядаючи, молимося.

На зустріч із художницею того дня 
прийшли митці Долинщини, колеги по 
роботі, творча молодь, приїхали одно-
сельці з Рожнятівщини. У ході заходу 
неодноразово наголошували на тому, 
що твори Лесі Федорів і Людмили Кре-
ховецької — це витвір високого мис-
тецтва. Вражені були від побаченого 
й паломники та представники поль-
ської делегації, які у період діяльнос-
ті виставки були в Долині й відвідали 
 музей. 

Кожна представлена на виставці 
творча робота — це результат три-
валого процесу спільної праці май-
стринь, виконана на склі за допомо-
гою авторської техніки.

— Кожен вітраж — індивідуаль-
на й багатоетапна праця. Найближче 
нам до душі — твори на релігійну те-
матику, — розповідають мисткині. — 
Створення таких творів потребує до-
тримання певних правил. Спершу ми 
узгоджуємо опис ікони, адаптуємо її, 
в процесі праці намагаємося не по-
рушувати канонів. Сакральну роботу 
творимо в гармонії з любов’ю і на-
тхненням. 

Над однією іконою майстрині пра-
цюють місяцями. Кожна їхня робота 
має свою історію. 

Художниці кажуть, що разом малю-
ють з дитинства. Після школи в рідно-
му селі навчалися малярству у Стрий-
ському художньому профтехучилищі 

Вісті з Долинського деканату

Виставки

«Краса благословенного світу» 
від сестер-іконописців
Протягом трьох тижнів у Долинському краєзнавчому музеї «Бойківщина» Тетяни і Омеляна Анто-
новичів діяла персональна виставка малярства на склі сестер-художниць Лесі Федорів і Людми-
ли Креховецької. У творчому доробку мисткинь переважають твори релігійної тематики. Їхні роботи 
прикрашають храми, монастирі, є в приватних колекціях не лише в Україні, а й за кордоном: у США, 
Німеччині, Молдові, Росії. Твори художниць неодноразово експонувалися за кордоном і отримували 
перемоги та нагороди у високохудожніх мистецьких конкурсах. Кара за шлюб

Наймальовничіша проща до Гошева
11-13 вересня з ініціативи пароха с. Сенечів о. Степана Твердохліба 
та з благословення о. Зореслава-Івана Котовича, протопресвітера 
Долинського деканату, відбулася наймальовничіша проща Долин-
ського протопресвітеріату УГКЦ до Гошева. Мальовнича тому, що 
пролягала Карпатськими перевалами та Прикарпатськими пагор-
бами, містами та селами, дорогами республіканського значення та 
стежками на полях. Це була вже п’ята проща міст і сіл нашого де-
канату до Гошева. Цього року в ній взяло участь близько 200 осіб. 

№ 16, потім — у Прикарпатському 
національному університеті ім. В. 
Стефаника. А в серпні 2014 року 
проходили навчання у літній шко-
лі українського іконопису «Відро-
дження бойківської ікони» в мо-
настирі св. Онуфрія, що в с. Лаврів 
Стрийського р-ну на Львівщині.

У духовний світ нинішніх іконо-
писиць з дитинства вводили ді-
дусь Гаврило Федорів (1914-1976), 
який у середині минулого століття 
(до закриття двох сільських цер-
ков радянською владою навесні 
1961 р. — Авт.) був дяком в обох 
петранецьких храмах: св. Миколая 
і св. Юрія, а також бабуся Юсти-
на. Пізніше духовні книжки читала 
й розповідала біблійні історії інша 
бабуся, Марія. 

— Багато пам’ятаємо, як нам 
читала бабуся Марія, нашої матері 
мама. Ми приходили в гості і бабця 
відкривала книги й читала. Це було 
для нас великим відкриттям, — 
згадує Леся Федорів.

І, як бачимо, недаремно. Паро-
стки їхнього спільного духовного 
виховання з Божого благословен-
ня проросли в високохудожньому 
й високодуховному творінні ікон. 
І одна з них — «Благовіщення» — 
є в рідній для них усіх церкві св. 
Миколая в Петранці. Сестри вва-
жають цей духовно-мистецький 
твір за родову ікону, бо кожен член 
їхньої родини з молитвою наніс на 
неї невеличкі штрихи. 

Дарія ОНИСЬКІВ,
уродженка с. Петранка.

Надія Іванівна Безпала приїхала до 
с. Старуня Богородчанського ра-

йону із с. Межирич Лебединського ра-
йону Сумської області далекого 1947 
року. Її, як і інших вчителів, направили 
в Галичину для праці на освітній ниві. 

Згодом вона познайомилась із міс-
цевим хлопцем Василем Сав’юком. 
Молодята привселюдно обвінчалися 
в храмі. Проте для радянської влади 
такий вчинок вважався злочином. Ра-
дянським вчителям відвідувати церк-
ву, молитись, вінчатись, хрестити ді-
тей було заборонено. 

Справу Надії Іванівни було направ-
лено до районного суду. Суд присудив 
їй два роки примусових робіт. Через 
те, що на Прикарпатті в ті роки не 
вистачало вчителів, її скерували на 
роботу у школу с. Дубівці Галицького 
району. Два роки вона не мала права 
виїзду з цього села.

Після закінчення терміну жінка по-
вернулась у с. Старуня, де в школі на-
вчала дітей української мови і літера-
тури аж до виходу на пенсію. На жаль, 
перебувала під контролем радянської 
влади аж до смерті. Коли Надія Сав’юк 
померла, то педагогічний колектив по-
дав некролог у районну газету «Нове 
життя». Але радянська влада забо-
ронила його друкувати, оскільки вчи-
телька порушила радянський закон.

Надія Іванівна Сав’юк достойно 
прожила своє життя, гідно несучи 
хрест. Хоч вона народилась на східній 
Україні, її похоронили за греко-като-
лицьким обрядом на місцевому цвин-
тарі в с. Старуня.

Зі слів Михайла Сав’юка записав
Дмитро БУДУЙКЕВИЧ. с. Старуня.
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Згадав Іван свої молоді роки. Все 
менше тих спогадів… Все більше 
пам’ять ховає в свої комори прожите, 
час від часу виставляючи напоказ той 
чи інший фрагмент із життя. Було по-
різному: і добре, і не дуже. Побралися 
з Оксаною, Господь поблагословив їх 
двома дітьми — сином і дочкою. Стар-
ший одружився, пішов на пристаю. 
Дочка Наталка розділяє сімейний тя-
гар зі своєю матір’ю. Часто двигають 
Івана на візок, щоб подихав свіжим по-
вітрям. А він важить, напевно, стільки, 
скільки вони разом.

Тут Іван звернув увагу на руки сво-
єї дочки. На них жили повиступали, 
пальці потріскали. А вона ще така мо-
лода. Хоч би не згубила своєї краси. 
Та й чи візьме її хтось, дивлячись, що 
батько каліка. На оці в Івана заблища-
ла сльоза і покотилась по щоці, мов 
розталий сніг з гірської стелі. Іван від-
волікся від спогадів, бо знову поглянув 
у бік вулиці. Всі кудись поспішають, 
здебільшого жінки. «Вдовиці» – поду-
мав Іван. І знову журба потягнула його 

у задум. Скоро і моя Оксана теж стане 
вдовою. Я, каліка без двох ніг, довго 
не протягну. Можливо, воно й краще. 
Полегшив би їхні з доч кою руки, не му-
чилися б зі мною. Ах... Тяжко зітхнув... 
Вкотре зиркнув на вулицю. Запримітив 
товариша дитинства за рогом сусід-
нього будинку, який простував у тому 
ж напрямку, що й інші люди. А одно-
сельчани йдуть... Хтось позирне в бік 
Івана, кивне головою, привітно вітаю-
чись. Ось і ще один сусід.

— Куди всі поспішають? — питає 
Іван. 

— Ти що, Іване, з дуба впав? Сьо-
годні ж неділя, всі йдуть до церкви, — 
відповів сусід, стинаючи плечима. 

«Ой, лишенько! Як я міг забути?» — 
подумав Іван. 

Цей сусід якось дорікнув йому, мов-
ляв: «Ти тепер, як на курорті, цілий 
час відпочиваєш. А пригадуєш, Іване, 
як колись було? Я йду до церкви в не-
ділю чи свято, а ти — дрова рубаєш, 
теребиш кукурудзу, косиш чи островки 
забиваєш». Гіркі слова, але правдиві. 
Сумління теж дорікнуло йому.

Іван почав подумки сам до себе 
промовляти: «Не був ти, Іване, помір-
кованим чоловіком. Дружину з дітьми 
не жалів, був захланний, цілого світу 
забагато, а половину — замало. Який 
з тебе християнин, Іване? Твоя дорога 
до храму заросла будяками безбож-
ності та терням невдячності Богові. 
Ти думав, що вічно житимеш. Та ти 
вже на гріб дивишся, Іване. Тепер ти 
молишся, бо тривога. А як по тривозі, 
то й...».

«Господи, прости мені», почав Іван 
бити себе в груди.

«Де мої ноги? Невже так скоро від-
ходили своє?».

Став Іван розмірковувати, скілько-
ма чудовими днями, чарівними зоря-
ними ночами благословляє Бог землю 
і всіх, що живуть на ній, скільки різних 
завдань, життєво важливих, роздає 
Він своїм дітям до їх виконання. «А я 
забув про неділю і свято святкувати, 
я занехаяв молитву, милостиню і піст, 
забув, як двері в храмі відчиняються. 
Прости мені, Господи, благаю, про-
сти». Сказав це, відвів свій погляд від 
дороги, направив угору, до неба.

о. Дмитро ХАЛУС.  
Малюнок автора.

:
Парафіяни церкви Святого Духа 
м. Калуш (масив Височанка) вітають 
з днем народження свого пароха

о. Ігоря ПРИШЛЯКА.
Всечесний отче, 
схиляємо голови 
з почуттям вдяч-
ності за Вашу 
ж е р т о в н і с т ь , 
віру, глибокопов-
чальні проповіді, 
після яких стає-
мо ближчими до 

Бога. Бажаємо Вам у доброму здоров’ї 
й надалі твердо стояти на Петровій 
скелі та впевнено вести нас дорогою 
добра, злагоди й любові. Рясних Вам 
Божих ласк і благодатей на многії 
і благії літа!

:
Отець Лука Михайлович, о. Мико-
ла Андибур, о. Микола Кук ЧСВВ, 
о. Петро Коваль, о. Василь Щеглюк, 
о. Іван Петрів, о. Кшиштоф Панасо-
вець, міський голова Болехова Бог-
дан Мельник, Юрій Черневий, Роман 
Федорович, Ігор Лазорко та учасники 
хору «Тавор» Гошівського монастиря 
оо. Василіян, дяки та регенти цер-
ков Болехівського деканату вітають 
з Богородичним святом та днем на-
родження 

о. Івана РОДИМ’ЮКА ЧСВВ. 
та дяка-регента Богдана КАПКА.

Нехай Всемилостивий Господь, за 
молитвами Пресвятої Богородиці, об-
даровує Вас міцним здоров’ям, благо-
словляє кожен Ваш день, просвітлює 
світлом правди та дарує сили і насна-
ги в подальшому служінні Богові та 
 людям.

Благословили зустріч о. Богдан Ру-
синкевич і о. Василь Філіпович. 

Марія Рипан проживає у Торонто. 
Вона — відома мисткиня жіночих при-
крас із бісеру, дослідниця українського 
народного мистецтва, мистецтвозна-
вець. В Україну приїжджає з метою до-
слідження родоводу Гузарів і популя-
ризації життя та діяльності свого дядь-
ка. Вона привозить сюди маловідомі 
факти про Блаженнішого від раннього 
дитинства до останніх років життя.

У Рожнятові гостя з Канади презен-
тувала свою дослідницьку роботу «Ко-
ріння Блаженнішого Любомира Гуза-
ра — духовного батька України». При-
сутні із захопленням слухали її розпо-
відь про родовідне дерево кардинала 
Гузара, з цікавістю переглядали світ-
лини з приватних архівів, які свого 
часу дідусь пані Марії вивіз в Америку. 
Увазі бойкам Рожнятівщини Марія Ри-
пан представила історію родини, яка 
пережила чимало доленосних подій, 
пов’язаних із життям українського на-
роду й Греко-Католицької Церкви.

Від духовенства Рожнятів-
щини зі словами подяки за 
таку велику пошукову працю 
до Марії Рипан звернувся 
парох рожнятівської церкви 
Різдва Христового о. Микола 
Андибур. Він назвав її апос-
толкою Рожнятівщини. Свя-
щенник згадав ті щасливі миті 
свого семінарійного життя, 
коли йому випадала велика 
нагода слухати і бачити Бла-
женнішого Любомира. Спога-
дами про свої зустрічі з Бла-
женнішим поділився й журна-
ліст Ігор Лазоришин.

За збереження та популяризацію 
духовних цінностей і велику дослід-
ницько-пошукову працю Марія Рипан 
отримала подяку відділу культури 
Рожнятівської РДА. Повезла в Ка-
наду й бібліотечне видання «Рожня-
тівщина в легендах та переказах», 
дослідження Дарії Мельник «Церква 
в Петранці: історія і сучасність», а та-
кож українську писанку від майстри-

ні-писанкарки з Калуша їмості Ната-
лії Андибур. 

Справжнє духовне піднесення па-
нувало й на завершення зустрічі. Му-
зичні твори на духовну тематику при-
сутнім представив молодіжний хор 
церкви Різдва Пресвятої Богородиці 
смт. Перегінське (керівник — о. Бог-
дан Русинкевич). Також прозвучали 
пісні про Україну у виконанні о. Василя 
Філіповича й о. Богдана Русинкевича.

А зініціював зустріч онук о. Миколи 
Перепічки (1898-1954), житель с. Пет-
ранка Сергій Перепічка, який цікавить-
ся відомими галицькими родинами 
і давно спілкується з Марією Рипан 
через соціальні мережі. Координува-
ла захід завідувачка відділу інфор-
маційних технологій та електронних 
ресурсів районної бібліотеки Галина 
Фреїшин. 

Дарія ОНИСЬКІВ.

Вітаємо!

Духовні зустрічі

Нещодавно у Рожнятівській центральній районній бібліотеці 
відбулася зустріч із племінницею й похресницею Блаженні-
шого Любомира Гузара Марією Рипан, яка приїхала в бой-
ківський край із Канади. Вшанувати людину-епоху прийшло 
духовенство району, представники місцевої влади, громад-
ських організацій і всі ті, для кого Блаженніший Любомир Гу-
зар є неабияким моральним авторитетом.

Життєві історії

На інвалідному візочку си-
дить зажурений Іван. Зі свого 
подвір’я мовчазно споглядає 
на людей, що проходять повз. 
Бачить діточок, котрі, жваво під-
стрибуючи, кудись побігли. А он 
молода пара простує, взявшись 
за руки.

Iванiв хрест

Марія Рипан з молодіжним хором церкви Різдва Пресвятої Богородиці смт. 
Перегінське (керівник о. Богдан Русинкевич, перший праворуч. Перший ліворуч — 
о. Василь Філіпович).

Родовід Блаженнішого Любомира Гузара 
у Рожнятові — від Марії Рипан із Канади
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Для призадуми

Неправильно
 � Загрузити вагон 
 � Загубити надію
 � Загубити силу 
 � Задалися і ми цим запитанням 
 � Задівати самолюбство 
 � Нам треба задіяти молодь  
 � Задзвонити 
 � Задобритися перед народом
 � Зажили рани 
 � Зазнайомитися 
 � Він займався столяруванням 
 � Займався дослідженням  

Правильно
 � Завантажити вагон
 � Втратити надію
 � Знесилитися, втратити силу
 � Поставили і ми собі це запитання
 � Зачіпати самолюбство
 � Нам треба залучити молодь
 � Зателефонувати
 � Задобрити народ
 � Загоїлися рани
 � Познайомитися
 � Він столярував
 � Досліджував 

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

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

Неспокій
— Поговори, сину, зі мною, 
Може в мені якась вина? 
Скажи, що діється з тобою?
— Зі мною клята та війна.

— Ти весь осунувся, мій сину,
Від тебе тільки тінь одна.
Ти вдома, тож радій, дитино. 
— Радість поглинула війна. 

— Лякає крик твій серед ночі,

Ти лиха зачерпнув сповна…
Що той неспокій з тебе хоче? 
— То не неспокій, а війна. 

— Хвилююся за тебе, сину,
Не тільки я, а вся рідня. 
Ти помарнів, став чисто сивий. 
— То попелом пройшлась війна. 

— Ти по ночах став пропадати,
Я не відходжу від вікна. 
Страхи почали наростати. 
— Страхи є там, де йде війна.

— Тобі сім’ю створити б, сину, 
Допоки буду я одна?
Це щастя — діти і родина. 
— Щастя затьмарює війна.

— Ти тільки  
 в склянку не дивися, 
А щиро Богу помолися 
Забудеться ота  
  війна.

о. Дмитро ХАЛУС.
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Вхід вільний

З поетичного блокнота

«Нову запо-
відь даю вам, 
щоб ви люби-
ли один одно-
го! Як я був 
полюбив вас, 
так любіте і ви 
один одного! 
З того усі спіз-
нають, що мої 
ви учні, коли 
любов взаємну 
будете мати» 

(Ів. 13, 34-35).


