
Нова українська школа: що про неї 
думають вчителі та батьки?
Нова українська шко-
ла — це ключова ре-
форма Міністерства 
освіти і науки, головна 
мета якої – створити 
школу, у якій буде при-
ємно навчатись і яка да-
ватиме учням не тільки 
знання, а й вміння за-
стосовувати їх у житті.

«Ворота до Неба» 
21 вересня Церква відзна-
чила одне з найбільших свят 
в році — Різдво Пресвятої 
Владичиці нашої Богороди-
ці. Це храмове свято грома-
ди с. Нараївка Галицького 
району. Привітати та благо-
словити парафіян завітав 
Архієпископ і Митрополит 
Івано-Франківський Кир Во-
лодимир Війтишин.

Але передувала цьому інша подія, з якою припинили-
ся гоніння на християн на початку четвертого століття, за 
римського імператора Костянтина Великого. Імператор 
Костянтин сам переконався в силі і славі хресного зна-
мення Христового. Одного разу, напередодні вирішальної 
битви, він і все його військо побачили на небі знамення 
хреста, утвореного зі світла, з написом: «цим переможеш». 
Після цього наступної ночі імператорові явився Сам Ісус 
Христос з хрестом у руці і сказав, що цим знаменням він 

переможе ворога, і повелів зробити бойове знамено із зо-
браженням святого хреста. Костянтин виконав повеління 
Боже і переміг ворога. Він прийняв християн під свій за-
хист і проголосив віру Христову панівною (головною). Він 
скасував страту через розп’яття і видав закони на користь 
Церкви Христової. За свої заслуги та ревність у поширенні 
християнської віри Костянтин Великий з його матір’ю Оле-
ною отримали назву святих царів рівноапостольних, тобто 
рівних апостолам.

Слово редактора

Через терня — до зірок, 
через хрест — до життя 
і воскресіння! 3 стор.

Варто знати!

Як нам поводитися  
у храмі? 
 4 стор.

Відгомін прощі

Етюд із життя  
паломників 
 5 стор.

Наша духовність

Якою має бути справжня 
християнська віра? 
 7 стор.

Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня
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«Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм і позичайте,  
не чекаючи назад нічого, і велика буде ваша нагорода»  (Лк. 6, 35)

Продовження на стор. 2

27 вересня
Воздвиження Хреста Господнього.
Всесвітній день туризму.

29 вересня 1997 р. 
Упокоївся в Бозі Архиєпископ і Ми-
трополит Володимир Стернюк — 
Містоблюститель Глави УГКЦ 
протягом 1972-1991 років. Один із 
провідників Катакомбної Греко-Ка-
толицької Церкви у часи комуніс-
тичного режиму.

29 вересня
День пам’яті трагедії Бабиного 
Яру.

30 вересня 1917 р.
Після повернення із заслання 
в Росії Митрополит Андрей Шеп-
тицький в Унівській Лаврі висвятив 
Йосифа Сліпого на священника.

30 вересня
День мучениць Віри, Надії, Любові 
та матері їх Софії.
Всеукраїнський день бібліотек.
День усиновлення.

1 жовтня 1949 р.
У таборі в Караганді (Казах-
ська РСР) помер Никита Будка, 
церковний діяч, перший єпис-
коп УГКЦ в Канаді, Єпископ-поміч-
ник Львівської архієпархії, священ-
номученик, блаженний.

1 жовтня
Міжнародний день людей похило-
го віку.

2 жовтня 1909 р. 
Єпископ Григорій Хомишин руко-
положив Миколая Чарнецького на 
священника. Свячення відбулися 
в Станиславові.

 2 жовтня 1965 р.
На засланні в м. Коркіно Челябін-
ської області (Росія) помер під-
пільний єпископ УГКЦ, єпископ-
помічник Станіславівської єпархії 
Григорій Балагурак. 

2 жовтня 1966 р.
У Римі відбулося посвячення бу-
динку Українського Католицького 
Університету ім. Святого Климен-
тія Папи.

2 жовтня
Міжнародний день боротьби проти 
насилля.

стор. 2 стор. 6

Християни східного обряду 27 вересня (14 вересня – за старим стилем) святкують свято Воздви-
ження Чесного Хреста Господнього. Це свято належить до 12 великих свят Східної Церкви та має 
один день перед та 7 днів попразництва. Історики Східної Церкви вважають, що насамперед дві 
події лягли в основу встановлення цього свята: віднайдення в IV ст. хреста, на якому розіп’яли 
Ісуса, та повернення цього хреста з Персії до Єрусалиму в VII столітті.

Цей тиждень в подіях

Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, 
і святеє Воскресіння Твоє славимо
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Зібране духовенство на чолі з от-
цем-протопресвітером Миколою Цим-
балістим, діти, молодь та віряни радо 
зустрічали Архієрея на подвір’ї свя-
тині, запрошуючи очолити святочні 
богослужіння. Увійшовши до храму, 
Митрополит Володимир здійснив чин 
освячення нового іконостасу, над яким 
громада трудилася, не покладаючи 
рук, останні два роки.

«Цей іконостас — результат пра-
ці цілої нашої громади. В цьому році 
нашому храму виповнилося 95 років 
і з цієї нагоди ми вирішили провести 
роботи з реконструкції святині, які сьо-
годні кожен може побачити», — сказав 
о. Микола.

Після освячення іконостасу Митропо-
лит Володимир спільно з духовенством 
розпочав Божественну Літургію, яка 
й стала центром всього святкування. 

Звертаючись під час проповіді до при-
сутніх у храмі, Владика розповів про 
історію, зміст та духовне багатство сьо-
годнішнього свята. «Сьогодні ми відчу-
ваємо особливу близькість до Божої Ма-
тері, бо ж прийшли Її вітати. Але правда 
в тому, що це Вона завжди є тією, яка 
стоїть близько нас та покриває нас своїм 
материнським омофором», — зазначив 
Митрополит Володимир.

У другій частині своєї проповіді 
Владика акцентував увагу на значенні 
іконостасу в храмі. Зокрема, він зазна-
чив, що іконостас не тільки відповідає 
вимогам та символіці нашого східного 
обряду, але є справжнім мистецтвом, 
символічним синтезом християнської 
науки. Також, за словами Митрополи-
та, іконостас повинен нагадувати нам 
про ту справжню Батьківщину, яка нас 
очікує, яку маємо осягнути у віч ності, 

бо ж іконостас — це символічні «воро-
та до Неба».

«Скільки разів глянемо тілесними 
очима на ікони іконостасу, стільки ра-
зів духовними очима дивімося на жит-
тя Христа Господа, Пречистої Діви, 
Пророків, Апостолів та інших Святих, 
роздумуймо про їхні діла та наслідуй-
мо їх, бо до цього взиває нас Свята 
Мати Церква», — вважає Митрополит.

Після Божественної Літургії Митро-
полит Володимир подякував вірянам 
за їхню любов до своєї святині та вне-
сок кожного у виготовлення чудового 
іконостасу до нового храму. Найактив-
ніші жертводавці та працівники отри-
мали почесні Митрополичі грамоти.

В свою чергу, парох храму о. Ми-
кола Цимбалістий висловив слова 
вдячності Владиці за візит, а також 
усім парафіянам — за спільну працю 
на благо Церкви та любов до своєї 
святині. Також усі помолились за мир 
та спокій в Батьківщині нашій Україні 
гімн «Боже Великий, Єдиний», а Ми-
трополит Володимир уділив присут-
нім своє архієрейське благословен-
ня.

За традицією храмового свята, на 
церковному подвір’ї було освячено 
воду, якою Владика окропив усіх при-
сутніх.

Департамент інформації  
Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

У терапевтичному відділенні До-
линської ЦРЛ відзначили храмо-
ве свято. Уже третій рік поспіль 
пацієнти, персонал, гості, меце-
нати каплички збираються у свя-
то Різдва Пресвятої Богородиці, 
щоб подякувати Їй за ласки та 
можливість молитися у каплиці, 
яка постала у відділенні. 

Літургію очолив капелан лікарні 
о. Ігор Ліпчанський. Хористами, дяком 
та паламарем, звичайно, є праців-
ники лікарні. Деякі з них уже на за-
служеному відпочинку, але ніколи не 
пропускають нагоди, щоб помолитися 
в лікарняному храмі.

На завершення капелан подякував 
усім присутнім за організацію свята. 
У свою чергу, завідувач відділення 
п. Оксана Шворак разом із кардіоло-
гом Ростиславом Тарнавським також 
подякували усім учасникам свята.

о. Ігор ЛІПЧАНСЬКИЙ, 
капелан лікарні.

Відділ з питань опіки та піклуван-
ня служби у справах дітей виконкому 
Івано-Франківської міської ради має 
на обліку дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, і шу-
кає для них родини.

Жителі міста цього року усиновили 
восьмеро діток. Цьому сприяла 
соціальна реклама на п’яти 
бігбордах міста «Візьми в родину 
сироту, впусти до хати ангела».

Свята це справа — допомог-
ти дитині знайти нову родину, 
і в цьому бачить основу своєї 
діяльності орган опіки та піклу-
вання. 

Кожна родина, яка має намір вихо-
вувати дитину-сироту, може зверну-
тися у відділ з питань опіки та піклу-
вання служби у справах дітей викон-
кому Івано-Франківської міської ради 
(вул. Грушевського, 21, каб. 802, тел.: 
556459, каб. 815, тел.: 552085).

Андрій — 6 років, дити-
на з інвалідністю, має за-
хворювання нирок. Мама 
хлопчика померла, бать-
ко — позбавлений бать-
ківських прав. Хлопчик 

спокійний, врівноважений, 
любить гратися з дітьми.

Валентин — 7 років, дитина з ін-
валідністю. Хлопчик себе сам обслу-
говує, любить гратися з дітьми, кому-
нікабельний.

Марічка — 6 років, 
дитина з інвалідніс-

тю. Впродовж двох 
років проходить 
курс лікування та 
реабілітації в Римі. 

Мила, спокійна, 
ввічлива, дружить 

з усіма дорослими та 
дітьми, які її оточують, спілкується 
двома мовами — українською та іта-
лійською.

Дмитро — 14 років, Михайло — 
13 років, Мар’ян — 10 років — рідні 
брати.

Тетяна — 14 років, дитина з інва-
лідністю.

Михайлик — 9 років. 

Служба у справах дітей  
Івано-Франківської міськради.

Закінчення. Початок на стор. 1

Саме слово «воздвиження» 
означає «піднесення», тобто 
уро чистий обряд почитання та 

про славлення Хреста Господнього. 
У Схід ній Церкві відомі різні обряди 
воздвиження Хреста, зокрема обряд 
св. Атанасія на Атосі, обряд гори Си-
най, Константинопольський обряд. 
Щодо воздвиження Хреста Господньо-
го на Русі, то цей обряд згадується тут 
у ХІІІ ст. Патріарший Собор 1276 року 
дозволив воздвиження в усіх церквах.

Опис подій Воздвиження Хрес-
та Господнього, яке відбулося в IV 
столітті, ми знаходимо у деяких 
християнських істориків, напри-
клад, Євсевія і Феодорита. У 326 
році імператор Костянтин Великий 
вирішив неодмінно знайти втрачену 
святиню — Хрест Господній. Разом 
зі своєю матір’ю, царицею Оленою, 
він вирушив у похід на Святу Землю. 
Розкопки було вирішено проводити 
поруч з Голгофою, оскільки в іуде-
їв був звичай закопувати знаряддя 
страти поруч з місцем її здійснення. 

І, дійсно, в землі знайшли три хрес-
ти, цвяхи та дошку, що була приби-
та над головою розп’ятого Спасите-
ля. Як говорить Переказ, до одного 
з хрестів доторкнулася хвора люди-
на і зцілилася. Так імператор Костян-
тин і цариця Олена дізналися, який 
з хрестів — той самий. Вони вклони-
лися святині, а потім патріарх Єруса-
лимський Макарій став показувати її 
народу. Для цього він встав на під-
несення і піднімав («ставив») Хрест. 
Люди поклонялися Хресту і молили-
ся: «Господи, помилуй!».

Вісті з парафій

«Ворота до Неба» 
(Новий іконостас постав у с. Нараївка)

День усиновлення

На часі

Новини

21 вересня Церква відзначила одне з найбільших свят в році — Різд-
во Пресвятої Владичиці нашої Богородиці. Це свято по-особливому 
близьке громаді с. Нараївка Галицького району, адже це їхнє храмо-
ве свято. Привітати та благословити парафіян в цей радісний день 
завітав Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Кир Володи-
мир Війтишин.

Візьми в родину сироту, 
впусти до хати ангела!

Храмове 
свято

Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, 
і святеє Воскресіння Твоє славимо

30 вересня, коли христинський світ вшановує святих сестер Віру, 
Надію, Любов та їхню матір Софію, в Україні також відзначають 
День усиновлення. 
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Церква, прибрана чудовими за-
пашними квітами, наповнена духом 
блаженства, вітала Різдво Пресвятої 
Богородиці.

У невеличкій, але глибокозмістовній 
біблійній сценці Йоакима і Анни пара-
фіяни побачили неабияку сердечність 
і довіру вже поважної подружньої пари 
до Бога, їх відданій Божій опіці, покору 
і терпіння в отриманні Божої ласки на-
родження дитини.

Дивовижні звуки труби, на якій ан-
гел-хлопчик звістив народження і по-
святу Божої дитини Марії, зворушили 
серця вірян і надали можливість пере-
нестися в той час, в ту подію і в свя-
тість Божого провидіння.

Причин, звичайно, багато і закон 
відносності Ейнштейна є одним із ло-
гічних пояснень цьому. Існує така іс-
торія про те, що якось кореспонденти 
попросили Ейнштейна пояснити їм 
його закон відносності на «хлопський 
розум». І ось що вони почули:

— Коли ви сидите у парку з коха-
ною людиною цілу годину, — сказав 
Ейнштейн, — то вам здається, що це 
тільки одна хвилина. Коли ж ви поси-
дите на гарячій печі одну хвилину, то 
вам це буде видаватися цілою годи-
ною. Це і є відносність. 

Певну відносність створюють нам 
і сучасні засоби комунікації. Якщо ще 
декілька десятків років тому нас мож-
на було «виловити» лише по домаш-
ньому чи робочому телефону, а решту 
часу ми могли присвятити відпочинку, 
сім’ї, друзям, молитві тощо. То сьо-
годні все по-іншому: наші мобільні 
телефони з роками стали потужними 
комп'ютерами, обробляючи інформа-
цію, яку соціальні мережі та Інтернет 
приносять нам з шаленою швидкістю. 
Сприйняття часу згідно з нашим внут-
рішнім біологічним годинником наби-
рає надзвичайно швидкого оберту. За 
лічені хвилини ми дізнаємося як про 
добре, так і про трагедії з цілого сві-
ту. І це породжує комусь швидкоплин-
ність часу, а іншим — відчуття, що сьо-
годні значно більше трагедій у світі, як 
було це в минулому, і що це ніколи не 
скінчиться. Тому дійсно все відносне 
і залежить від нашого підходу до ре-
чей та нашого світосприйняття. 

Насправді як у минулому, так і в сьо-
годенні наслідки революції людини, 
тобто первородного гріха, проявля-
ються однаково. А це недуги, фізичні 
й психічні терпіння, моральні, а на-

віть духовні проблеми. Це є наші що-
денні і неминучі хрести! Але, що тоді? 
Бог нас не любить? Бог нас карає?… 
Всі ці страждання становлять реаль-
ність людського життя, від них втекти 
неможливо. З цього всього можливі 
лише два виходи: Господь мусів би 
знищити людину, яку сотворив розум-
ною і з вільною волею, або залишити 
її з розумом і волею, виховуючи її в по-
каянні та переміні. Бог вибирає друге. 
Ось чому Бог стає людиною, щоб нам 
показати шлях до виходу. Хрест — за-
сіб, щоб перемінити все. Те, що було 
знаком прокляття, стає знаком спасін-
ня, як каже св. Апостол Павло: «Хрест 
є глупотою для тих, що погибають, 
а для тих, що спасаються — сила 
Божа» (пор. 1 Кор. 1, 18). 

Скільки терпіння зараз у світі, спри-
чинених різними війнами, де гинуть 
невинні діти! Скільки страждань з при-
воду війни в Україні! Ці страждання 
не є карою Божою, а наслідком дій 
тих людей, які не мають жодної віри, 
які відвернулися від Божої благодаті, 
а пішли за спокусою диявола — бать-
ка зажерливості, брехні й ненависті; 
того диявола, що нападає на нас і на 
інші народи, вбиваючи невинних лю-
дей. Бог не карає цих невинних лю-
дей, а разом з ними є побитий. 

Зректися себе, взяти свій хрест та 
іти за Христом, або бути розп'ятим 

з Христом — разить вуха сучасній лю-
дині. Модерний світ говорить про реа-
лізацію себе, про успіхи в праці, добре 
здоров’я, свободу, промоції, вакації, за-
бави, довголіття… Проте Хрест Господ-
ній і зречення себе самого не викрес-
лює вище перелічених речей з життя 
людини, але подає їх по-іншому. Бути 
успішним, здоровим, забезпеченим, 
щоб жити не тільки для себе, а вийти 
з себе, щоб побачити іншого в потребі. 
На жаль, сучасні тео рії про успішність 
не усвідомлюють, що у собі самих ми 
не можемо знайти життя, а тільки че-
рез зв’язок з іншими, зв’язок любові, 
доброчинності. У нас самих дрімає 
смерть, а життя набирає оберту через 
зв’язок з іншими, і тому Христос каже: 
«Все те, що ви зробили, або не зроби-
ли, одному з моїх братів найменших, 
ви мені зробили або не зробили» (пор. 
Мт. 25, 40.45). В цьому полягатиме наш 
останній суд. Тому на землі нам даний 
час, щоб бути справжніми Агнцями Бо-
жими разом з Христом, що беруть на 
себе гріхи світу, щоб ці гріхи чимраз 
менше мали можливості примножува-
ти зло нашим ближнім. 

Якщо древні латиняни в своїй муд-
рості говорили, що людина людині 
вовком є (homo hominis lupus est), то 
в сучасній Україні це можна б було 
перефразувати дещо по-іншому: лю-
дина людині корупціонером є (homo 
hominis corruptionem est)… Побороти 

це явище дуже нелегко, адже потрібно 
розпочинати боротьбу з самим собою 
і завершувати її на найвищому рівні 
кожної гілки влади. Корупція — це не-
видимий ворог №1, який вбиває мене 
і тебе, породжує війни і страждання. 
Тому потрібно вже тут і тепер призупи-
нитися в «гонитві за вітром» і глянути 
на Господнє знамення. Сьогодні кож-
ному християнину, як свого часу св. 
Костянтину, об’являється на небі сяю-
чий хрест із написом на ньому: «Цим 
переможеш!».

Возносімо це знамення у наших ду-
шах, у наших сім’ях, у нашому суспіль-
стві, щоб перетворювати страждання 
на знак спасіння. Він і терпить разом 
з нами, щоб ці терпіння перетворити 
на благодать. Наші терпіння не є по-
каранням, адже ми є розіп’яті разом 
з Христом! Сьогодні Він разом з усіма 
нами і емігрант, і біженець, і безхат-
ченко, і сирота, і вдова: «Не послав 
Бог у світ сина світ засудити, лише 
ним світ спасти» (Йо. 3, 17). Тому, 
хто збагне цю таємницю хреста, то час 
для нього згідно із законом відносності 
Ейнштейна вже тут, на землі, набере 
відчуття щасливої вічності. Царство 
Боже вже тут, серед вас — говорить 
нам Христос. Через терня доходимо 
до зірок. Через хрест приходить життя 
і воскресіння. 

о. Іван СТЕФУРАК,
головний редактор.

…у собі самих ми не 
можемо знайти життя, 
а тільки через зв’язок 
з іншими, зв’язок любові, 
доброчинності…

Слово редактора

Вісті з парафій

Таким піснеспівом 21 вересня на парафії св. влмч. Параскеви, 
що в м. Болехові, розпочалось святкове привітання народження 
Діви Марії, яке виголосили діти парафіяльної катехитичної шко-
ли.

«Що то за диво, що за причина…»

Діти у віршах та піснях просла-
вили «жертовницю Месії, білий цвіт 
лелії, дорогий кристал» — Небесну 
Заступницю.

Зі словом подяки настоятель 
парафії о. Степан Витвицький поті-
шив дітей і надихнув на ще більшу 
співпрацю і бажання відтворювати 
реальне тогочасне благословенне 
життя в наше сьогодення. Подяка 
катехитам та батькам за співпра-
цю! А особлива подяка дітям, які 
серед шквалу навчання, світських 
гуртків та додаткових занять знахо-
дять час на велике Боже діло.

Оксана ДМИТРУК.

Через терня — до зірок, 
через хрест — до життя 
і воскресіння!
У наш час, коли інформація ллється на нас з усіх можливих та не-
можливих джерел зі швидкістю світла, виглядає, що час досяг апо-
каліптичних вимірів. Якщо у дитинстві нам здавалося, що літні кані-
кули ніколи не закінчаться, а до Різдва ще ціла вічність, то сього дні 
час несеться з шаленою швидкістю: тижні, місяці й цілі сезони, ніби 
в одну мить, стираються з календаря. Чому так відбувається?
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НЕ БОЯТИСЯ ЗАЙТИ  
ДО ХРАМУ

Коли ми проходимо повз якийсь 
храм, ніколи не треба боятися зайти. 
В храм зайти — це справа благород-
на. Ніколи храм не треба обминати. 
Є п’ять вільних хвилин — варто зайти 
і помолитися. Цей час ніколи не буде 
втраченим. Страх «не знати, як пово-
дитися» і «що робити» треба перебо-
роти, знаючи, що Господь дивиться на 
серце людини і на намір людини, яка 
заходить до храму, хоч, звичайно, тре-
ба дотримуватись певних правил.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ 
ПЕРЕД ТИМ, ЯК УВІЙТИ ДО 
ХРАМУ?

Пам’ятайте, що Ви заходите до 
дому Господа Бога, тому треба робити 
це з особливою побожністю і страхом 
Божим. Відкладіть ваші справи «на по-
тім», щоб побути на самоті і вирішити 
їх з Господом.

Якщо у Вас в роті жуйка, її треба за-
брати; якщо Ви щось не встигли з’їсти, 
зачекайте, доїжте і тоді заходьте; не 
тримайте руки в кишені.

Якщо з Вами тваринка (наприклад, 
собака чи кіт), подбайте, щоб вони не 
увійшли з Вами до храму, тобто зна-
йдіть для них місце, а ще краще, ви-
ходячи з дому, не беріть їх з собою до 
церкви.

Подбайте, щоб ваше взуття було 
чистим, бо храм потім хтось повинен 
прибирати; підбори на жіночому взут-
ті своїм звуком не повинні розсіювати 
увагу інших.

Не забудьте вимкнути телефон або 
принаймні поставте його на беззвуч-
ний режим; навіть якщо Ви забули ви-
мкнути, ніколи не дозволяйте собі роз-
мовляти по телефону в церкві — це не 
виховано і може розсіювати не лише 
Вашу увагу, але також увагу інших лю-
дей. При вході до храму є великі знаки 
заборони розмовляти по телефону. Але 
в часі богослужіння і на подвір’ї храму, 
де моляться люди, також не розмовля-
ємо по телефону. Це правило включає 
також не писати в часі богослужіння 
смс-ки та не переглядати інтернет. 

Якщо Ви непристойно одягнені, 
подбайте про те, щоби прикрити до-
статньо своє тіло. Моду треба вміло 
поєднувати зі скромністю і пристой-

ністю: плечі, ноги і груди повинні бути 
достатньо прикритими; це належить 
до культури одягу; добре було б мати 
прикриту голову заміжнім жінкам; чо-
ловіки і хлопці повинні зняти головні 
убори при вході до храму.

Якщо інші вірні виходять з храму, 
дозвольте їм спершу вийти, а тоді за-
ходьте Ви.

Якщо так сталося, що ви запізни-
лися, не старайтеся проходити до пе-
реду храму, щоб не розвіювати увагу 
вірних на молитві; але також не зали-
шайтеся у притворі, на проході чи на 
вулиці, але спокійно входьте до храму. 
Прохід завжди треба залишати віль-
ним, не стіймо, отже, на порозі храму 
чи у притворі.

Подумайте, чи Ви в мирі зі всіма 
людьми? Це необхідна умова, щоб 
стати перед Богом; якщо Ви готові — 
то сміливо заходьте!

ЯК ТРЕБА ПОВОДИТИСЯ 
У ХРАМІ?

При вході до храму чинимо знак 
святого хреста і поклін.

Наближаємося до тетраподу (це 
стіл у центрі храму в передній його 
частині) і цілуємо ікону та хрест, що є 
на ньому; жінки нехай подбають, щоби 
не малювати губи помадою, яка би по-
тім залишалася на іконах та розп’ятті; 
не цілуємо обличчя Ісуса, Богородиці 
чи святих на іконах.

Старайтеся не запізнюватися на 
богослужіння. Ця погана звичка дуже 
сильно вкорінюється. Розраховуйте 
час на дорогу з дому до храму і при-

йдіть так, щоб Ви ще змогли помоли-
тися приватно перед Святою Літургі-
єю; так як ми не дозволяємо собі за-
пізнюватися на автобус чи на поїзд, 
так і не дозвольмо собі приходити із 
запізненням на богослужіння.

Якщо ми маємо бажання «дати на 
Службу Божу», тобто записати намі-
рення «за здоров’я» чи «за померлих», 
то відходимо до столика у правому кут-
ку спереду храму, на якому знаходять-
ся ручки і відповідні листочки; вашу 
пожертву опускаєте в скриньку «По-
жертви», а листочок залишаєте на сто-
лику; прислуговуючі хлопці чи брати ці 
листочки подадуть священнику в часі 
відправи. Ваша фінансова пожертва є 
добровільною і таємною, вона скеро-
вана на потреби священника; чинячи 
милостиню, ви віддячуєте священнику 
за його служіння і підтримуєте його ді-
яльність. Приписів щодо кількості по-
жертви на Святу Літургію чи за уділені 
святі Таїнства (Хрещення, Подружжя 
чи за Похорон) у нашому храмі також 
немає, все залежить від Вашого ба-
жання віддячити та щедрості Вашого 
серця і, звичайно, від Вашої фінансо-
вої спроможності, однак важливо пле-
кати в собі дух «жертовності» перед 
Господом і для церковних потреб.

Старайтеся мати з собою моли-
товник, його ви можете взяти для ко-
ристування у нашому храмі. Беріть 
активну участь, співаючи та молячись 
вголос (Святу Літургію, спільну верви-
цю). Коли дяк оголошує сторінки змін-
них частин Святої Літургії чи пісень, 
відповідно і Ви старайтеся йому до-
помагати співом, однак важливо при-
слухатися до інших, щоби не кричати, 
а співати спільно з іншими вірними.

Не дозволено в часі відправи повто-
рювати слова, які належить промовля-
ти священнику.

В часі відправи Святої Літургії не 
можна молитись приватних молитов 
(вервиці, дев’ятниці та інші), бо Літур-
гія — це найцінніша і найбільш гідна 
молитва; такого роду приватні молит-
ви можна молитися у будь-який інший 
час — в храмі чи вдома.

Хто не може стояти більше часу, то 
нехай знайде собі місце, щоб сісти, не 
переживаючи за те, «що про мене по-
думають», бо у храмі кожен повинен 
думати тільки за себе.

По двох сторонах храму є можли-
вість засвітити свічки в наміренні «за 
здоров’я» і «за померлих»; це також 
треба робити перед відправою Свя-
тої Літургії, а не під час неї; добро-
вільну пожертву за свічку опускаємо 
у скриньку.

Знак святого хреста чинимо на тих 
частинах відправ, коли згадуються 
імена Пресвятої Тройці, на «Мир всім» 
та в інших передбачених випадках. 
Чинимо знак з великою пошаною, тор-
каючись трьома пальцями чола, гру-
дей, правого і лівого рамена; але важ-
ливо тут не спішити і не махати рука-
ми перед собою, а дійсно доторкатися 
згаданих частин тіла.

У храмі не оглядаємося по людях 
і не розглядаємося по храмі; наша 
увага повинна бути скерована до Ісуса 
і до Богородиці, на іконостас.

А ЩОДО МІСЦЯ У ХРАМІ?
Зайшовши до храму і поцілувавши 

ікону на тетраподі, зупиняємося на 
вільному місці у храмі, де забажаємо; 
у храмі немає чийогось приватного 
місця, тому кожна людина є вільна ви-
бирати місце для молитви, де хоче; 
навіть, якщо хтось зайняв місце, до 
якого я звик (звикла), не дозвольмо 
собі цю людину турбувати і казати 
«то моє місце». Шануймо одні одних 
і будьмо взаємно ввічливими. Добре 
було б, щоби люди, які приходять ра-
ніше, займали перші місця, а відтак — 
інші до кінця храму. 

Не вільно у храмі «займати» місця, 
як у кінотеатрі чи клубі для когось; не 
дозвольте собі когось посунути з міс-
ця, мовляв, «тут зайнято», це дуже не 
гарно.

Не вільно ходити по храмі з одного 
місця на інше, щоб не розсіювати ува-
ги інших.

Не ставайте близько сповідальни-
ці, даючи, таким чином, можливість 
іншим вільно посповідатися. Не звер-
тайте ніколи свій погляд на сповідаль-
ницю — хто і коли пішов до святої спо-
віді, це не наша справа. Наш погляд 
у храмі повинен бути звернений до 
престолу, іконостасу.

(Закінчення в наступному числі).

о. Йосафат БОЙКО, ВС.

Господь дивиться на серце 
людини і на намір людини, 
яка заходить до храму, 
хоч, звичайно, треба 
дотримуватись певних 
правил

Варто знати!

Інколи можна почути таку думку: «Я не йду до храму, бо не знаю, 
як там поводитися». Яким чином людина може виправити цю си-
туацію? Найперше – повинна захотіти навчитися, тобто виявити 
бажання дізнатися певні речі. Звідки може дізнатися? Хто пови-
нен навчити, пояснити, виправити? Звичайно – священник, який 
покликаний навчати, в тому числі й правил поведінки у храмі.

Тому зараз я старатимуся написати деякі правила гідної пове-
дінки у храмі, хоча розумію, що відповідь не буде вичерпною. 
Найперше тому, що неможливо описати всі ситуації, які можуть 
трапитися, а по-друге, тому, що кожен храм, місто чи село має 
свої особливості, які, інколи, варто було би змінити, прислухав-
шись до навчання Церкви. Але є одне але… Не так все легко, як 
воно здається. Треба доброї волі людини, треба просто «захоті-
ти». Певні правила є загальними, а деякі стосуватимуться нашо-
го монастирського храму святих Кирила і Методія в Івано-Фран-
ківську (Крихівцях), проте, думаю, вони можуть бути застосовані 
у будь-якому храмі, який ви, дорогі читачі, відвідуєте. Дотриман-
ня цих правил допоможе кожному з Вас комфортніше почуватися 
у Божому храмі і не заважати іншим.

Як нам поводитися 
у храмі?



26 вересня 2019 р. Б. число 37 (1280) НОВА ЗОРЯНОВА ЗОРЯ 5

Господь вислухав мою молитву. 
Дружина отримала закордонний пас-
порт, діти допомогли коштами. І ми 
відправили нашу маму в паломництво 
до Меджугор’я. Додому вона приїхала 
зовсім іншою людиною. В очах світи-
лась тиха радість. Вервичка була на 
видному місці, вечорами пальці пе-
ребирали намистину за намистиною, 
а вуста шепотіли молитву.

Минув якийсь час. Ми довідались 
про ще одну прощу, на цей раз до со-
бору св. Софії в Римі. Вирішили удвох 
поїхати на ювілей святині, яку спору-
див 50 літ тому Митрополит Йосиф 
Сліпий, колишній в’язень радянських 
таборів смерті.

І ось ми зі своєю поклажею біля 
Духовної семінарії св. Йосафата, що 
в Івано-Франківську. Беремо участь 
у молитві, слухаємо напутнє слово от-
ців у семінарійній каплиці і вирушаємо 
в щасливу подорож із Богом.

Коли автобус рушив, усі притихли, 
кожен думав про своє. Отець Олек-
сандр оповідав про країни, які ми від-
відаємо, в яких містах побуваємо і що 
побачимо. Полинула спільна молитва 
на вервиці. І якось непомітно ми ста-
ли однією згуртованою українською 
родиною прочан. Потім були короткі 

відпочинки, вечері та сні-
данки, угорський кордон, 
нічний переїзд, короткий 
сон і чистий безхмарний 
ранок на автошляху до 
Відня.

Прабабуся Австрія зу-
стріла нас чисто скошени-
ми полями, безліччю аж до небокраю 
вітряками-електростанціями. Згадав-
ся Дон Кіхот Ламанчський на коні, його 
худа фігура та дов гий спис… Посміх-
нулися.

Перші враження від Відня перевер-
шили наші сподівання. Ми побачили 
величні пам’ятники цісарям, героям різ-
них епох, високі шпилі величних бази-
лік, пишні палаци королів, акуратно під-
стрижений живопліт, веселкове буяння 
троянд, зелену соковиту траву і пару го-
лубів у калюжі води в скверику. Врази-
ли баскі пари коней, запряжені в коро-
лівські брички-карети, охайно одягнуті 
кучери та ліниві в тих бричках туристи.

Служба Божа в храмі св. Варвари 
звеличила душу. А тоді знову гайда 
по старому Відню. Захоплюючою була 
розповідь о. Олександра про цісаря та 
про те, що його спонукало збудувати 
на тому місці храм «Для всіх людей» 
з небаченими досі монументальними 

розписами, весел-
ковими вітражами, 
статуями святих. 
Зворушила історія 
Віденської опери 
та її корифеї — 
композитори. Зго-
дом був короткий 
відпочинок у скве-
рику, кава з моро-
зивом та перші по-
трачені євро…

Відень здиву-
вав різнобарвною 
палітрою люду: 
турки в робочих 
костюмах добро-
тними механізма-
ми міняли пішохід-
ну частину вулиці; 
афроамерик ан -
ці заохочували 
туристів сідати 

в брички-карети; різномовні екскурсо-
води збирали до себе, наче квочка кур-
чат, туристів. Свої, місцеві, напувають 
спраг лих коней чистою водою, а кінь, 
вхопивши відро зубами, хлюпнув во-
дою на свого господаря. Моменти Від-
ня… Навколо чисто, буяють квіти. 

Відпочивши душею й тілом, повер-
таємось до нашого автобуса, хвилює-
мось за першу згубу — одну з проча-
нок — і радіємо, побачивши її біля ав-
тобуса. З усмішкою згадуємо розповідь 
о. Олександра про старенького отця, 
загубленого в іншій попередній прощі, 
який постійно молився на вервиці і по-
тім щасливо знайшовся. Переконує-
мось ще раз, яка велика сила молитви. 

Розмістившись по своїх місцях, по-
молившись, вирушаємо в дорогу до 
Риму. З Богом!

(Далі буде…)
Василь ПИТЕЛЬ.

Із такої важливої нагоди в цей 
святковий день у Петранку долішню 
завітали о. Іван Носик з с. Вербівка, 
о. Роман Шлапак з с. Камінь, о. Ярос-
лав Миндюк з с. Лоп’янка, о. Василь 
Пастернак з с. Брошнів і о. Юрій Се-
ничак, адміністратор церкви св. Юрія 
в Петранці горішній. 

Зі святковим духовним словом до 
вірян звернувся каменський священ-
ник, о. Роман Шлапак. Він наголосив 
на важливості початку церковного 
року, повернувся в історію родоводу 
Діви Марії та звернув увагу вірних на 
силі родинної молитви, адже отримує-
мо по своїх молитвах.

— Нині приємно Мамі Небесній, 
котрої день народження святкуємо 
і прийшли в храм Її привітати. Бо ми Її 
любимо, до Неї звертаємося у щирих 
молитвах. Нині Мати Божа благослов-
ляє кожного із нас. А особливо тих, 

хто стоїть на кордонах нашої держа-
ви й забезпечує нам мирне небо. Мо-
лімося нині за мир, добро в родині, 
в своєму краї, в своїй Батьківщині, за 
військових, які в сирих окопах молять-
ся і завжди пам’ятають, що за їхніми 
плечима їхні родини, сусіди і вся Укра-
їна, — з такими словами звернувся 
о. Роман до присутніх у храмі.

Цьогоріч святковий сільський храм 
наповнював божественний спів цер-
ковного хору з смт. Брошнів-Оса-
да, який вперше завітав у Петранку. 
Приємно, що серед його учасників, 
які у духовних піснях прославляють 
Господа нашого Ісуса Христа, є уро-
дженці Петранки. У церкві свого рід-
ного села того святкового дня співали 
Марія Синичків (з роду Шпак), Гали-
на Яцишин (з роду Савчук) і сімейна 
пара Іван Яцишин та Галина (з роду 
Худик). У стінах храму велично зву-
чав і церковний гімн «Боже великий, 
єдиний».

З вітальним словом до петранчан 
та гостей села звернувся о. Володи-
мир Лесюк. Неодноразово звучало 
«Многая літа!». А місцеві школярі ві-
тали гостей-священників поетичним 
словом і піснею (готувала їх катехит 
Оксана Максимів).

Дарія ОНИСЬКІВ.

Відгомін прощі

Вісті з парафій

Храмове свято в Петранці 
супроводжував хор з Брошнів-Осади
У день Різдва Пресвятої Богородиці, 21 вересня, вірні парафії Перенесення мощів святого Миколая 
в с. Петранка Брошнівського деканату відзначили храмове свято. Святкову Божественну Літургію від-
правив адміністратор церкви о. Володимир Лесюк у співслужінні зі священниками сусідніх парафій. 

Хочу розповісти про те, як збуваються мрії. Моє життя 
пройшло в щоденній праці. Працював на полі і в цехах ве-
ликого комбінату. Дуже рідко ми відпочивали з дружиною 
та діточками. Як це завжди буває, діти виросли, одружи-
лись, а нам подарували онуків.
У той час, коли я багато працював, дружина виховува-
ла дітей, дбала про город, доглядала худобу. Минув час 
і посивіли наші скроні, мої вуса вже не чорні. Згадав, що 
мріяв показати дружині величні замки, столітні храми, 
неозорі краєвиди гір та полонин, гарно доглянуті зелені 
поля інших країн.

Етюд із життя 
паломників
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— Пані Галино, майже 40 років Ви 
сієте добре, мудре та вічне в душах 
наймолодших школяриків. За та-
кий довгий період праці на освітній 
ниві було чимало змін. І ось у 2017 
році — чергова реформа — Нова 
українська школа (НУШ). Вже рік 
разом зі своїми вихованцями Ви 
працюєте за новою програмою. 
Чим вона відрізняється від попере-
дньої?

— Над новою реформою в освіті 
попрацювало чимало науковців, які 
поєднали матеріали для навчання із 
сучасністю, продумали, як зробити 
пізнання нового цікавим та корисним. 
З текстів у підручниках забрали опо-
відання, застарілі слова, натомість 
впровадили казки українських та зару-
біжних авторів.

Нова реформа в освіті — це новітні 
технології, мультимедійні дошки, до-
датки на флешках, ігри (мовні, мате-
матичні з логічним навантаженням). 
Теперішні першокласники багато ро-
блять своїми руками, щоб розвивати 
моторні навички. Букву оформляють, 
ліплять, оживляють, щоб краще її 
запам’ятали. Виготовляють мультикові 
персонажі. Зараз є чотириразове по-
вторення вивченого. Учні бачать букву 
в підручнику, на екрані телевізора, на 
мультимедійній дошці, її проспівують. 

У вдвічі тонших підручниках є тлу-
мачний словник, який пояснює не-
зрозумілі слова. Ці слова зображені 
знову ж таки на інтерактивній дошці. 
Наприклад, діти вже не рахують за до-
помогою паличок. Коли вони вивчають 
склад числа, то підходять до інтер-
активної дошки, на ній додають, від-
німають різноманітні предмети, пере-
кладають їх, зводять, розводять. Таке 
навчання зрозуміліше, цікавіше.

— А що змінилось у технічному 
забезпеченні та в психологічному 
плані?

— Минулого року ми отримали од-
номісні парти. Правда, стільці були 
незручними, їх вдалось обміняти. 
Вони не підходили за санітарними 
нормами. У школах великих міст пар-

ти і стільці фіксовані, не соваються. 
У нас, на жаль, парти та стільці не 
з’єднані між собою. Доводиться учням 
пристосовуватись. Вони сідають, ля-
гають на килимки. Граються. Є робота 
з конструктором ЛЕГО, з різноманітни-
ми кубиками, разом ми створюємо ви-
роби до всіх казкових персонажів. Уже 
в 2 класі діти виготовляють витинанки 
і роблять з них гірлянди.

У нас є ранкові зустрічі, на яких 
діти обнімаються між собою, розпо-
відають про власні новинки. В колі 
всі бажають одні одним гарного дня, 
плескають у долоньки, скачуть, а тоді 
сідають працювати. На уроці є чимало 
фізкультхвилинок. Теперішні діти — 
інші. Мають тонку грань між хорошим 
і поганим настроєм. Дуже енергійні та 
емоційні. 

— Знаю, що Івано-Франківська 
спеціалізована школа №11 іде за 
новим проєктом «Інтелект України». 
Що він передбачає?

— Учням подається дуже багато 
інформації. Тому вони повинні вміти 
читати вже у 1 класі. Чимало завдань 
даються з логічним навантаженням. 
З великого слова учні створюють ма-
ленькі слова, відгадують загадки. 
Нема таких завдань, як просто пере-
писати текст. Своїм другокласникам 
я постійно кажу: «Знайди… дай ана-
ліз… охарактеризуй…». Тому їм по-
трібно багато думати. В кого швидке 
мислення, бігле читання, тим легше. 
Комусь треба довше подумати, бо не 
встигає з усіма. Через те, що багато 
завдань, мусить бути розвантажен-
ня — фізкультхвилинка.

— А що відбувається з оцінюван-
ням знань у початковій школі?

— У початковій школі оцінок нема. 
Оцінка — це конфіденційна інформа-
ція. Вчитель не має права сказати на-
загал, що хтось лінивий, не працював, 
бо це ранить дітей. Говорити можна 
тільки позитивно. 

Оскільки батьківські збори і бать-
ківські комітети відмінені, то ми при-
значаємо на певний час аудієнції для 
батьків, щоб розповідати про рівень 
знань їхніх дітей.

У першому класі не було домашніх 
завдань, в другому вже є, і то досить 
серйозні. 

В школах учні мають портфоліо 
особистих досягнень. У нашій школі 
кожна дитина має папку, де є особова 
справа, свідоцтво, в якому заповню-
ється її психологічна характеристика 
на початку та в кінці року, щоб бачи-
ти динаміку росту. Замість табелів ми 
заповнюємо морально-етичні, психо-
логічні характеристики знань та умінь 
учнів за рік. Також у класах діти мають 
власні папки, де є приладдя для ма-
лювання, трудового навчання. Батьки 
можуть прийти подивитись, чим її ди-
тина займалась протягом року. 

Особисто мені, як вчителю, цікаво 
працювати за новим проєктом «Інте-
лект України». Проте бачу, що дітям 
важко освоїти великий об’єм роботи. 
Ми, вчителі, надіялись, що науковці, 
які створювали нову програму, змен-
шать навантаження для дітей. Разом 
з колегами вважаємо, що домашніх 
завдань не повинно бути взагалі. Ма-
теріал має бути розроблений так, щоб 
його засвоєння відбувалось у школі.

— Кожне нововведення, яким би 
корисним воно не було, має свої не-
доліки. На вашу думку, педагога із 
40-річним стажем, у чому потрібно 
допрацювати?

— Програма НУШ розрахована 
на 15-20 дітей, а не на 30-35, як це є 
у більшості шкіл. Уявіть собі клас, де 
парти стоять під саму дошку. Пере-
класти, розвернути їх не можна. Місця 
в класі для ігор, де має бути килимок, 

не вистачає. Шафи вже своє віджили, 
але, якщо їх забрати, діти не матимуть 
де роздягнутись.

Після року навчання за новою про-
грамою до нас звернулись науковці 
з Києва, щоб ми написали свої про-
позиції, що можна змінити в програмі 
НУШ. Старші вчителі та вчителі вищої 
категорії написали свої пропозиції, ви-
ходячи з практики та власного досвіду. 
На жаль, у цьогорічних підручниках ми 
не побачили змін. Нам подають тео-
рію, а ми живемо практикою.

Бачимо, що практика дуже сильно 
розходиться з теорією. Вважаю, що всі 
програми повинні розроблятися прак-
тикуючими вчителями. Тепер у другому 
класі ми знову бачимо недоліки в під-
ручниках у програмі «Інтелект Украї-
ни». Знову будемо писати зауваження 
науковцям. Та чи вони їх почують?

Розмовляла Юлія БОЄЧКО.

Минулого року я вела свого 
сина в перший клас. І дуже 
була рада, що він починав 

навчання за новою програмою. 
Звичайно, програма програмою, 
але багато залежить від вчителя та 
й кількості учнів у класі. Мушу ска-
зати, що нам пощастило у всьому. 
У нас в класі 23 діток. Клас просто-
рий, тому вчителька кожного разу 
парти складала по-іншому. То – пів-
колом, то – в рядочок, а позаду — 
велике місце для килимка, де діти 
могли і гратися, і вчитись. Моєму 
Луці, хоч він і відвідував садочок, 
початок школи не пішов легко. Коли 
закінчувалися ігри на килимку і по-
трібно було повертатись за парти, 
він протестував, адже хотів про-
довжувати гратись. Я дякую терп-
лячості вчителів, які не змушували 
його сідати за своє робоче місце. 
Він інколи пів уроку міг сидіти на 
килимку. Пройшов рік — і дитини 
не впізнати. Він чекав 1 вересня, як 
свого дня народження!

А я, коли згадую свою початкову 
школу, то волосся дибки стає. Хоч 
моя перша вчителька була дуже 
хороша, проте на загальношкільно-
му рівні ніхто такий толерантний та 
терплячий до дітей не був. Одного 
разу (а з того часу минуло вже 30 

років!) ми, першокласники, досить 
шуміли в їдальні. Але ж це був не 
урок! Як покарання, ми мусіли сто-
яти певний час на одній нозі, ви-
шикувавшись в ряд. Інші діти з нас 
просто сміялись. Скажіть, який пе-
дагогічний підхід був у такому пока-
ранні? Кажуть, що раніше навчання 
в школі було легшим. А я вам ска-
жу: хто хотів учитись, то нелегко 
було як тоді, так і зараз. 

Нова українська школа вчить то-
лерантності, поваги. Звичайно, це 
не правильно, коли батьки вдома 
не пояснюють, що слово вчителя — 
основне. Мають бути авторитети. 
Таким авторитетом мають бути як 
вчитель у школі, так і батьки вдома. 
Проте авторитет — це особа, яку 
ми поважаємо, а не боїмося. А нас 
колись виховували на страху.

Я тішусь, що моя дитина не бо-
їться ні директора, ні президента. 
Вона має боятись гріха. І більш ні-
чого й нікого. Сучасний світ вима-
гає нового підходу у всьому, тому я 
рада, що школа «не пасе задніх». 
Мені надзвичайно імпонувала попе-
редній міністр освіти та науки Укра-
їни Лілія Гриневич. Сподіваюсь, що 
запроваджені нею реформи при но-
вому уряді не будуть втрачені. 

Мама Віра.

Реформи

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти 
і науки, головна мета якої – створити школу, у якій буде приємно 
навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння засто-
совувати їх у житті. Про це розмовляємо із вчителем вищої кате-
горії Івано-Франківської спеціалізованої ЗОШ №11 із поглибленим 
вивченням англійської мови Галиною Остапівною Заяць.

Коментар мами  
минулорічного першокласника 

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: 
що про неї думають 
вчителі та батьки?
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Таких прикладів є дуже багато. Але 
тут постає логічне запитання: «А що 
таке віра?». В релігійних та філософ-
ських словниках можна знайти ба-
гато визначень віри. Ось одне з них. 
Віра — це повне визнання та прийнят-
тя якихось тверджень, установок або 
положень певної релігії без достатніх 
обґрунтувань. Віра не потребує ло-
гічних доказів та аргументів, оскільки 
віруюча людина приймає за істину 
слова, які були сказані священниками 
в проповідях, написані богословами 
в їхніх працях, істини, виголошені свя-
тими, Ісусом та Богом, які промовля-
ють до нас зі сторінок Біблії.

Яскравим прикладом віри може 
бути випадок, який одного разу став-

ся з апостолом Петром під час того, 
як він разом з іншими учнями Ісуса 
потрапили в шторм, перепливаючи 
Галилейське море. Під час бурі апос-
толи побачили, що до них йде по воді 
якась постать, і дуже злякались, бо 
подумали, що це примара. Але Ісус 
промовив до них: «Заспокойтесь, це 
Я, не страхайтесь». Петро не пові-
рив Його словам, і щоб переконатися 
у тому, що це Ісус, сказав: «Господи, 
якщо це Ти, повели мені підійти во-
дою до Тебе!». Ісус сказав: «Підійди». 
І тут сталося те, чого раніше не роби-
ла жодна людина, — Петро пішов по 
воді. Але коли він побачив, що на морі 
сильний вітер і високі хвилі, то злякав-
ся, втратив віру і почав тонути, вигук-

нувши: «Господи, рятуй мене!». Ісус 
подав йому руку і запитав: «Маловіре, 
чого ти засумнівався?». Те ж саме за-
питання можна задати кожному з нас: 
чому сумніваєшся в силі та могутності 
Бога, а також у тому, що Він допоможе 
тобі в будь-якій ситуації, навіть у най-
тяжчій? Чому не уповаєш на Бога всім 
своїм серцем та душею і не можеш до-
віритися Йому повністю?

Часто ми пишаємося своєю силь-
ною вірою й праведністю, осуджуємо 
ближніх за їхнє маловір’я та гріховне 
життя. Але в тяжкі моменти, коли Бог 
посилає нам терпіння та випробуван-
ня, ми нарікаємо, що Він нас покинув, 
гніваємося та проклинаємо все на сві-
ті, тому що в нас все погано і ми дуже 
нещасні. Куди ж поділась та сильна 
віра та праведність, якою ми так час-
то хизуємося перед ближніми? А на-
справді виявляється, що її і не було. 
Бо якби ми дійсно мали сильну віру, 
то не поводилися б так, стикнувшись 
із найменшими труднощами та випро-
буваннями. Така віра — це просто ли-
цемірство. В такі моменти ми стаємо 
схожими до фарисеїв, які були дуже 
віруючими, дотримуючись усіх законів 
та приписів, і дуже любили хизуватися 
цим перед ближніми. Але наш Спаси-
тель Ісус Христос засуджує таку віру. 
Одного разу Він навіть сказав фарисе-
ям, що вони є лицемірами, які схожі до 
гробів побілених: з вигляду — прива-
бливі, а всередині — повні кісток та не-
чистот. Ісус знав, що їхні серця є чор-
ними та черствими, повними злоби, 
егоїзму, заздрості, жадібності та хіті. 
Не будьмо схожими до цих лицемірів.

Апостол Яків писав: «Як тіло без 
душі мертве, так само й віра без діл 
мертва» (Як. 2, 26). Якщо ми не до-
помагаємо ближнім, не робимо добрі 
справи, не даємо милостиню, то наша 
віра нічого не варта, вона є мертвою 
та бездіяльною. Від такої віри немає 
ніякої користі ні нам, ні ближнім, ні 
Богу. 

Берімо приклад зі св. Дона Боско, 
який настільки сильно довіряв Богові 
та вірив у Його всемогутність, що під 
час епідемії холери разом зі своїми 
вихованцями допомагав доглядати 
за хворими в лікарні. І жоден з них не 
захворів. Ось які чуда відбуваються, 
коли людина повністю довіряється Бо-
гові та віддає Йому своє життя! Ніяка 
хвороба, зло та нещастя будуть їй не 
страшні, оскільки Бог є всемогутнім та 
люблячим Батьком, який любить своїх 
дітей та оберігає їх так само, як земні 
батьки піклуються та захищають нас, 
поки ми є дітьми. 

В Псалмі 23 (4-5) читаємо такі сло-
ва: «Навіть коли б ходив я долиною 
темряви, — я не боюся лиха, бо ти зі 
мною. Жезло твоє й палиця твоя — 
вони дають мені підтримку. Готуєш 
стіл для мене перед моїми противни-
ками; ти голову мою помазав миром, 
переливається мій кубок». З будь-якої 
ситуації, якою б безвихідною вона не 
здавалась, можна знайти вихід, якщо 
повністю уповати на Бога. Адже Ісус 
нас запевнив: «Просіть, і дасться 
вам, шукайте, і знайдете; стукайте, 
і відчинять вам» (Мт. 7, 7). 

Віктор БІЛІНСЬКИЙ.

П’ятдесят років... Це так ще 
мало, але це уже так багато. 
Здійснилася мрія стати священ-
ником, є повага отців, і не лише 
Богородчанського деканату, є 
вдячність, шана і любов пара-
фіян.

Отець Іван Мачкодера народився 
в селі Підгір’я, що на Богородчанщині, 
в селянській родині, де любили пра-
цю, а найбільшою цінністю був Бог. 
Після закінчення школи була служба 
в армії, праця в рідному селі в колгос-
пі, ще один рік праці в Сибіру.

Але «те, що намічено людині Все-
вишнім, приходить до неї зовсім про-
сто, так, як настає новий день». Ці сло-
ва святої Терези цілком стосуються 
пароха УГКЦ св. Івана Богослова смт. 
Богородчани о. Івана Мачкодери. Свя-
щенниками не народжуються, ними 
стають. Очевидно, ще з народження 
Бог вибрав його на свого слугу. Бать-
ко отця був у свій час дяком, а тітка 
Параска була сестрою Мироносицею. 
У 70-80-ті роки XX cт. не всі могли від-
крито піти до церкви. Тому в хаті батька 
о. Микола Волосянко сповідав людей, 
а потім у хаті тітки причащав, відправ-
ляючи Службу Божу. Саме тут в Івана 
була перша в житті Св. Сповідь та Св. 
Причастя. А ще батьки дали своєму 
синові ім’я на честь Івана Богослова, 
уже тоді вручивши долю своєї дитини 
у руки його Ангела-хоронителя.

Потім було спілкування з парохом 
села о. Богданом Волочієм, розмова 
з о. Петром Дирівим після сповіді під 
час перебування у відпустці з армії. 

Не від нього залежав вибір у житті, 
а Господь вів до цього вибору.

Після закінчення Духовної семіна-
рії в Івано-Франківську, 24 листопада 
1996 року в рідному селі Підгір’я вла-
дика Софрон Дмитерко уділив Івану 
Мачкодері Тайну священства і він по-
їхав у с. Полтавка Миколаївської об-
ласті, де й пройшов священниче хре-
щення. Обладнавши під храм Божий 
старе приміщення магазину, зробив-
ши іконостас із 12 ікон, о. Іван відпра-
вив там першу Службу Божу. 

З 22 червня 1999 року о. Іван став 
парохом УГКЦ храму св. Івана Бо-
гослова смт. Богородчани. А цього-
річ вся парафія вітала свого пароха 
з двадцятиріччям священничої праці 
на Богородчанщині.

Священник — це не професія, це 
більше ніж робота, це борець за до-
бро, це найкращий друг і порадник 
для своїх вірних, це той, до кого можна 

звернутися в будь-яку хвилину. Бути 
священником — означає брати на 
себе велике випробування на силу, ві-
рність і духовність. Священник і в горі, 
і в радості разом зі своїми парафіяна-
ми. Таким є наш о. Іван.

«Життя коротке. Поспішай робити 
добро». Під таким девізом живе і не-
втомно трудиться у Христовому вино-
граднику о. Іван Мачкодера, який не 
жаліє ні сил, ні часу, навчаючи нас, па-
рафіян, правди, віри, добра й любові 
до Бога і до свого ближнього.

Парафіяни церкви св. Івана Бого-
слова смт. Богородчани щиро вітають 
Вас, всечесний отче Іване, з 50-річ-
чям! Дякуємо Богові за дар Вашого 
життя, яке Ви щедро посвячуєте слу-
жінню людям. Обсипаємо Вас цілими 
пригорщами своєї шани й любові за 
Ваше чуйне серце, за жертовну пра-
цю, за безмежну відданість і любов до 
нас, парафіян. Нехай і надалі Ваша 
священнича рука пригортає розкаяні 
серця до Бога, витирає заплакані очі, 
лікує зранені душі, зрошуючи їх святи-
ми молитвами і наповнюючи Божими 
скарбами.

Молитовно бажаємо Вам міцного 
здоров’я, душевного спокою, сімейно-
го затишку, повноти Божої благодаті, 
дарів Святого Духа, опіки Пресвятої 
Діви Марії та всіх земних благ.

Хай Ангел-хоронитель провадить 
Вас до святості, а Господь обдаровує 
всіма ласками і щедротами на Вашій 
священничій дорозі на многії і благії 
літа!

Парафіяни церкви св. Івана Богослова 
смт. Богородчани.

:
Отець-парох Віталій Луцак, парафі-
яни, церковна громада храму Різдва 
Пресвятої Діви Марії смт. Солотвино 
вітають з днем народження 

о. Дмитра ФУФАЛЬКА.
Заносимо до 
Бога молитви, 
щоб дарував 
Вам здоров’я, 
силу, мудрість 
і надалі засівати 
Христову ниву 
добірними зер-
нами Божого 

Слова. Хай Пресвята Богородиця та 
Ваш Ангел-хоронитель повсякчас опі-
куються Вами. Хай Ваше служіння 
буде винагороджене на землі 
любов’ю, добротою, людською поша-
ною, а на небі — вінцем вічної слави.

* * *
На Голгофі багряніє кров
І гора збентежено німіє.
У людей хтось розум відібрав,
Що підняли руку на Месію.

Це така відплата за любов?
Це така нечувана наруга!
Він за всіх людей життя віддав,
Бо у кожному побачив друга.

Височить, омитий кров'ю, хрест,
Наче лезо встромлене у серце.
По трьох днях Спаситель наш  
  воскрес, 
Щоб життя продовжилось у серці.

о. Дмитро ХАЛУС.

Вітаємо!

Наша духовність

Якою має бути справжня християнська віра? Чи є вона в мене? Ці 
два запитання має поставити перед собою кожен християнин. Віра 
в Бога є основою нашої релігії, без віри вона немає ніякого сенсу, 
а просто перетвориться на культ або сукупність обрядів. Без віри ми 
лише звичайні люди, а з нею ми здатні на подвиги та великі справи. 
Саме завдяки їй армії перемагали в битвах, Ісус, апостоли та пророки 
робили чуда, перші християни йшли на смерть без страху та сумнівів.

Розповіді про священників

На многії літа, дорогий отче Іване!

Якою має бути справжня 
християнська віра?

З поетичного блокнота
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український греко-католицький часопис

Оголошення

НАМІРИ ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ 
жовтень

Євангелізаційний: щоб подих Святого Духа розбудив 
нову місійну весну церкви.

Що ми знаємо про Хрест 
Господній?

Щороку 27 вересня українці відзнача-
ють Воздвиження Чесного і Животворного 
Хреста Господнього. В народі ще назива-
ють свято Чесного Хреста. Але що нам ві-
домо про особливість цього дня? Більшість 
людей знають, що в цей день — строгий 
піст, а священник у церкві виносить хрест. 
Все, на тому наші знання вичерпані. Але 
історія свята сягає ще IV століття.

Існує декілька легенд, пов’язаних з від-
найденням хреста Господнього. Історики 
пишуть, що ця подія трапилася приблизно 
в 326 році, але фактів про воздвиження 
хреста Господнього після того, як його було 
віднайдено, нема. 

Як відомо, свято Воздвиження Чесного 
Хреста належить до 12 великих свят. До-
казом цього є той факт, що для почитання 
хреста Церква встановила декілька свят. 
Але найбільше з них — на честь Возд-
виження Чесного і Життєдайного Хреста 
Господнього. Богослужіння цього свята не 
поєднується з іншою службою, а кульміна-
ційний момент свята є особливим. Щоб усі, 
хто присутній у храмі, мали можливість по-
цілувати хрест, священник виносить його 
і ставить на тетрапод. Також цього дня тре-
ба дотримуватися строгого посту. 

Важлива подія, яка дала початок цьо-
му святу, відбулася 13 вересня 335 року. 

В цей день був освячений храм Воскре-
сіння Господнього, збудований св. Костян-
тином Великим на Голгофі в Єрусалимі. 
А уже наступного дня відбулося урочисте 
воздвиження віднайденого хреста Господ-
нього. 

Пізніше, у 614 році перський цар Хозрой 
забрав хрест до перської столиці в Ктеси-
фоні. Але в 628 році, після перемоги над 
персами, імператор Іраклій повернув хрест 
Господній до Єрусалиму. І друге воздви-
ження хреста Господнього відбулося також 
14 вересня в Єрусалимі. 

Саме в Єрусалимі під час епохи хрес-
тових походів з 1099 по 1245 роки знахо-
дився хрест Господній. Знаємо, що чимало 
часток від хреста розділені і віднесені по 
світу для його освячення. Ці часточки іно-
ді дивним чином потрапляли в храми Божі 
і зберігалися там, тож Хрест Господній час-
тинами дістався всім краям всесвіту. Як ба-
чимо, історія показує, наскільки важливим 
є вшанування хреста. 

Свято Воздвиження Чесного Хреста 
Господнього вкотре нагадує нам про те, що 
треба почитати хрест і не соромитися його. 
Чи йдете вулицею, чи їдете в громадсько-
му транспорті, не бійтеся здатися комусь 
надто побожним, якщо зробите знак хрес-
та. Адже святий Йоан Золотоустий сказав, 
що хрест — трофей проти бісів та оружжя 
проти гріха.

Через газету «Нова Зоря» 
висловлюю подяку св. 
Ап. Юді-Тадею, який за-

вжди вислуховує мої прохання 
і доносить їх до престолу Все-
вишнього. Я дуже щаслива, що 
маю за опікуна своїх діточок та 
близьких мені людей саме цьо-
го Христового апостола, котрий 
дуже уважно прислуховується 
до моїх молитов та радо спі-
шить на допомогу в будь-яких 
ситуаціях, навіть, за людським 
поняттям, безнадійних. Я впро-
довж багатьох років, ще зі сту-
дентських часів, молюся до св. 
Юди-Тадея і завжди є почутою.

Успішно складені іспити 
в університеті, подолання тяж-
кої хвороби сина, якого лікува-
ли в Києві, вирішення багатьох 
життєвих обставин — далеко 
не повний перелік допомоги св. 
Христового Апостола.

Тож, дорогі читачі, моліться 
до св. Юди-Тадея і він завжди 
прийде на допомогу.

Тетяна.
м. Івано-Франківськ.

* * *

Свої подяки Милосердно-
му Господеві, Пречистій 
Діві Марії, Ангелам-хоро-
нителям, св. Ап. Юді-Та-
дею, святим та блажен-
ним, душам у чистилищі, 
а також усім Небесним Си-
лам складають:

п. Марія з с. Гута Солот-
винського д-ту — за вислухані 
молитви; п. Галина з с. Пороги 
Солотвинського д-ту — зі ви-
слухані молитви, за здоров’я, 
зіслані ласки та охорону сім’ї; 
п. Наталія з м. Івано-Фран-
ківська — за духовну опіку, за 
здоров’я усієї родини, за ви-
слухані молитви та зіслані лас-
ки на родину; Олег та Алла 
НЕСПЛЯКИ з м. Івано-Франків-
ська — за здоров’я та допомо-
гу у вирішенні життєвих труд-
нощів; п. Оксана із с. Підпе-
чари Тисменицького д-ту — за 
вислухані молитви, за допомо-
гу, опіку й підтримку в здоров’ї 
усієї родини, за зіслані ласки 
в отриманні роботи.

З нагоди першої річниці відкриття релігійної крамниці 
«Нова Зоря» покупці отримають 5-10-15 та навіть 20% 
знижки на весь товар!

З 30 вересня по 4 жовтня кожен покупець матиме унікальну 
можливість виграти персональну знижку або солодкий подарунок.

Обирайте те, що насправді збагатить вас!
Є питання? Телефонуйте нам! 
+380 968 77 98 20; +380 668 16 34 52

Контактна інформація:
пл. Адама Міцкевича, 5-а, м. Івано-Франківськ.
email: novazoriashop@gmail.com

Частинка Хреста Господнього 
в Івано-Франківську
З 27 вересня по 4 жовтня 2019 р. Б. у парафії Воскресіння Христового Архі-
катедрального і Митрополичого собору м. Івано-Франківська буде вистав-
лено для привселюдного почитання «Частинку Хреста Господнього».
Помолитися біля мощей та приступити до них можна буде кожного дня.
Також в часі кожної Божественної Літургії буде можливість прийняти святі 
Таїнства Покаяння та Євхаристії. 

Увага! Знижки на все! 

http://www.novazoria-shop.com.ua/novazoriashop@gmail.com

