
«Отець Іван Козовик у старшому віці став священником. 
Те, що було закладено в молодості, що дав новіціат, мала 
семінарія, виховання професорів, залишилося з ним на-
завжди. Він першим приходив вранці на Літургію до Ар-
хікатедрального собору Святого Воскресіння, останнім 
йшов додому. 

Владика Софрон Дмитерко побачив ті здібності й та-
ланти в отця Козовика, яких не було в інших викладачів, 
і запросив його розбудовувати Духовний інститут. Влади-
ка Софрон Мудрий також наголошував на дарі його слу-
жіння Церкві. У нас такого покоління священників та ви-
кладачів не було, бо одні були знищені, інші — вивезені. 
Отець Іван був для нас, наче батько. Я з ним завжди мав 
гарні та теплі стосунки. При кожній зустрічі він складав 
руки і просив у мене благословення.

Отець Іван нас всіх вражав своїм прикладом, бо був не 
тільки великим мовником, високоосвіченим, а мав різно-
манітні знання, зробив переклади з латини для всіх на-
ступних поколінь семінаристів. Родина Козовиків також є 
для нас прикладом. Добродійка п. Надія багато років до-
помагала отцеві, щоб він міг так плідно працювати. Вони 
скрізь були разом: щодня — на ранішній Літургії, на всіх 
церковних та світських заходах. Отець Іван був обдарова-
ний Богом ще й даром співу. Не знаю, хто ще зі священни-
ків знав так багато народних пісень!

Це великий вчитель та добрий приклад священника 
з числа галицького духовенства!».

† Володимир ВІЙТИШИН,
Архієпископ і Митрополит Івано- 

Франківської Архієпархії УГКЦ.

Реквієм

Спогади священників, 
викладачів та мирян про   
отця Івана Козовика 3 стор.

До 30-річчя виходу УГКЦ з підпілля

Блаженні переслідувані  
за правду… 
 5 стор.

Насамоті

Чому ми  
боїмось тиші? 
 6 стор.

Життєві історії

Втрачене життя 
 
 7 стор.

Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня
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«Нічого бо нема схованого, що не стало б явним,  
нічого темного, що не стало б знаним і не вийшло на яв»  (Лк. 8, 17).

Народитись на велике свято і відійти по вічну нагороду в день, коли вся Церква співає: «Хресту Твоє-
му поклоняємось, Владико, і святеє Воскресіння твоє славимо!», мав за щастя великий чоловік, який 
прожив епоху виміром у 91 рік — о. Іван Козовик. Його цінували та шанували за мудрість і простоту. 

«Працюйте 
і збудуєте 
Україну!» — 
духовне кредо 
новопреставленого  
о. Івана Козовика

цес Слуги Божого о. Романа Бахталов-
ського.

6 жовтня
День працівників освіти України.

7 жовтня
Міжнародний день лікаря.

8 жовтня
День юриста України.

9 жовтня 1939 р. 
Митрополит Андрей Шептицький, ко-
ристуючись владою, наданою йому 
Папою Пієм Х, підтвердженою Папою 
Венедиктом ХV і Папою Пієм ХІ, вста-
новлює 4 Екзархати, які охоплювали 
територію цілого Радянського Союзу, 
та іменує Екзархів: о. ігумена Кли-
ментія Шептицького на Екзарха для 
Великоросії та Сибіру; Єпископа Ми-
колая Чарнецького — на Екзарха Во-

лині, Холмщини та призначив тимча-
сово виконувати обов'язки білорусь-
кого Екзарха (17 жовтня 1940 року 
призначає о. Антонія Неманцевича 
на Екзарха для Білорусі), а о. д-ра 
Йосифа Сліпого — на Екзарха для 
Великої України.

10 жовтня
Всесвітній день психічного здо ров’я.

Чи потрібен Церкві 
«піар»?
У пострадянському просторі сло-
во «піар» є синонімом слів: про-
паганда, реклама, створення по-
зитивного іміджу або ж відбілю-
вання в кризовій ситуації. Його 
ділять на «білий» і «чорний». 
І тут виникає запитання: чи по-
трібно все це 
Христові, Який 
добров ільно 
прийняв при-
ниження й на-
ругу?

Як нам поводитися 
у храмі?
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 вияви-
ти бажання дізнатися певні речі.

Урочисте відзначення 
Дня катехита
28 вересня в храмі Івано-Фран-
ківської духовної семінарії відбу-
лося святкування Дня катехита 
за участі 153 катехитів з Івано-
Франківської Архієпархії УГКЦ.

стор. 2

стор. 4

стор. 5

Цей тиждень в подіях

5 жовтня
Всесвітній день вчителя.

6 жовтня 1985 р.
Після повернення з Сибіру, фі-
зично виснажений і знесилений, 
в опінії святості відійшов у вічність 
о. Роман Бахталовський. З 2006 
року триває беатифікаційний про-
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153 катехити Івано-
Фран ківської Архі єпар-
хії отримали благосло-
вення Митрополита 
Володимира на працю 
в цьому році.

28 вересня в храмі Івано-
Франківської духовної семі-
нарії відбулося святкування 
Дня катехита за участі кате-
хитів з усієї Івано-Франків-
ської Архієпархії УГКЦ.

Свято розпочалося Боже-
ственною Літургією, яку очо-
лив ректор ІФДС прот. Роман 
Микієвич у співслужінні свя-
щеннослужителів, відпові-
дальних за катехитичне слу-
жіння в протопресвітеріатах.

Участь у святкуванні взяли кате-
хити та богопосвячені особи, які за-
лучені до катехитичного служіння на 
різних парафіях Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ. Загалом їх було 153 
особи.

Після завершення спільної молит-
ви, привітати зібраних катехитів заві-
тав також Архієпископ і Митрополит 
Івано-Франківський Володимир Війти-
шин. Архієрей привітав присутніх та 
побажав ревно, зі святістю та любов’ю 
виконувати ту місію, яку сьогодні Церк-
ва їм доручає.

«Можливо, ми та наші батьки не 
мали належного катехитичного слу-

жіння. І це не дивно, адже щойно трид-
цять років, як наша Церква вийшла 
з підпілля. Однак, якщо запитаємо 
наших бабусь-дідусів, то вони точно 
пам’ятають, як на тих маленьких сіль-
ських парафіях завжди священник чи 
катехит проводив для них відповідні 
навчання Катехизму», — розповів Ми-
трополит.

Владика Володимир також зазна-
чив, що сьогодні праця катехита на 
парафії є не те що нагальною, але й 
необхідною.

«Сьогодні Церква потребує ваших 
рук, ваших голосів, а головне — ваших 
щирих, люблячих сердець для того, 

Митрополит Володимир 
закликав молитися на 
вервиці за мир в Україні

Місяць жовтень у Католицькій 
Церкві відрізняється від інших 
місяців року тим, що в цей час 
наші священники і богопосвяче-
ні особи, а також і численні вірні 
з великою побожністю щоденно 
моляться вервицю, пригадуючи 
слова Богородиці у Фатімі, ви-
словлені ще в 1917 р.: «Моліться 
на вервиці щодня, щоб досягти 
миру та кінця війни».

З цієї нагоди Архієпископ і Митро-
полит Івано-Франківський Кир Воло-
димир Війтишин звернувся до вірних 
нашої Архієпархії з проханням при-
святити цю молитву за мир та спокій 
в Батьківщині нашій Україні.

«Давайте ми в цьому місяці разом 
об’єднаємо наші молитви на вервиці за 
мир в Україні, щоби наші воїни повер-
нулися додому, пам’ятаючи, що верви-
ця — найбільша зброя християнина. 
З вервицею і молитвою християни за-
вжди перемагали і ми також із вами пе-
реможемо!» — наголосив Митрополит.

Вже тут, у Радянській Україні, де б 
не жили, — сходилися, з’їжджалися 
докупи саме на храмове свято того 
покинутого храму. Це було наче і свя-
то в пам'ять полишеного села в сумну 
годину, і зустріч односельців, не раз 
розкинутих дуже далеко одне від од-
ного.

Коли завершилась радянська атеїс-
тична епоха, десь відчиняли для бого-
служінь замкнуті церкви, а десь — спо-
руджували нові. У місцях компактного 
проживання лемків часто саме вони 
були ініціаторами спорудження храму, 
та й самі брали в цьому участь, бо ж, 

побожні з діда-прадіда, не мислять 
себе без церкви. І що цікаво, лемки, 
як правило, просили церковну владу, 
щоб новопоставлений храм звався 
так, як у рідному селі. Тоді й храмове 
свято припадало на той день, до якого 
звикли віддавна мешканці насильно 
покинутого села та їх нащадки. Але 
не обов’язково святкувати те давнє 
храмове свято у храмі такої ж назви. 
Отож, часто вихідці села влаштовують 
храмове свято (по-лемківськи — «кер-
меш») у різних храмах. Наприклад, 
так чинять вихідці із села Тилява та їх 
нащадки, які є вірними храму св. Ки-

рила і Методія, що на вулиці Галицькій 
в Івано-Франківську.

У Тиляві на Дуклянщині (серед-
ня Лемківщина) до сьогодні стоїть 
старовинна мурована церква Різдва 
Пресвятої Богородиці, яка нині діє, як 
костел. У тридцятих роках в селі спо-
руджено інший, дерев’яний храм, нині 
не існуючий, що звався так само. От 
лише мурована церква була греко-ка-
толицькою, а дерев’яна — православ-
ною. Чому на традиційно «уніатській» 
Лемківщині раптом з’явився право-
славний осередок у Тиляві? Спричи-
нилось до цього політичне, ідеоло-
гічне протистояння москвофілів та 
українофілів, завзята агітація селян, 
конфлікти на цьому ґрунті. 

Сьогодні мешканці села Тилява на-
лежать як до православної, так і до гре-
ко-католицької церкви, і, мабуть, греко-
католиків серед них більше. Але, що 
важливо, тепер тиляв’яни та їх нащадки 
не мають жодних непорозумінь чи кон-
фліктів на конфесійному або ідеологіч-
ному ґрунті, живуть дружно, допомага-
ють одні одним. Щороку, де б не були, 
збираються разом тиляв’яни. Цьогоріч 
святкування відбулося більш організо-
вано, аніж раніше. Вранці поспішили 
на урочисту Святу Літургію до «лемків-
ської» церкви. Тут же було відправлено 
й панахиду за померлими тиляв’янами.

Потім усі охочі пішли в народний дім 
«Княгинин», який знаходиться поруч 
із церквою св. Кирила і Мефодія, і від-
недавна між парафією та культурною 
установою відбувається активна спів-
праця. 21 вересня сюди прийшли та 
приїхали всі, кого пов’язує село Тиля-
ва. Девізом їхньої зустрічі стали слова 
Івана-Павла ІІ: «Є лише дві цінності, які 
ми можемо передати своїм дітям: одна 

з них — коріння, інша — крила». На зу-
стрічі велась розмова про те, що ж мо-
жуть передати тиляв’яни своїм дітям 
і внукам. Перед присутніми виступив 
Іван Фучила, що народився в Тиляві 
1934 року. Він розповів про свою кни-
гу, яку видав невеликим тиражем для 
своєї великої родини. Частину книги 
становлять дуже цікаві спогади п. Іва-
на, а іншу — розповідь про родину Фу-
чилів, родовід, фотографії. Цікавиться 
своїм родом і значно молодший Рус-
лан Ружила (1972 р. н.), який розповів, 
як укладав свій родовід, як шукав ін-
формацію в архівах. Світлана та Анас-
тасія Адамчак принесли традиційний 
жіночий одяг з Тиляви, — пам’ятки «з 
дому» і розповіли про нього. А ще на 
зустрічі звучали лемківські мелодії, які 
награвав на сопілці Михайло Адамчак, 
учасник відомого на Прикарпатті гурту 
«Кораллі». Декілька парафіянок, які 
зазвичай з регенткою Анною Григораш 
співають на хорах під час богослужінь, 
вперше виступили в новій ролі — за-
співали лемківські народні пісні. 

Завершилася зустріч у цокольному 
приміщенні храму св. Кирила і Мето-
дія. Там мали можливість поспілкува-
тись і погоститись. Ініціатором зустрічі 
в такому форматі (кермеш) став парох 
церкви св. Кирила і Методія о. Анато-
лій Дуда-Квасняк. 

Храмове свято села Тилява вда-
лося. Як на Лемківщині мешканці 
сусідніх сіл приходили у те село, де 
був кермеш, так відбувається і тепер. 
Парафіяни — вихідці з різних лемків-
ських сіл — подружилися і ходять одні 
до одних на кермеш. Відновлюються 
старі традиції, переплітаючись із су-
часними реаліями.

Анна КИРПАН.

Вісті Архієпархії

Урочисте відзначення Дня катехита

Наші традиції

щоби мати успіх у несенні Божого 
слова до кожного», — наголосив 
Архієрей.

Під час свята катехитам Івано-
Франківської Архієпархії Митропо-
лит Володимир вручив канонічні 
місії на новий навчальний рік.

Опісля розпочалася презента-
ція нових інтерактивних програм 
та нових катехитичних видань, які, 
безперечно, стануть у нагоді всім, 
хто здійснюватиме своє катехитич-
не служіння в цьому році.

Департамент інформації  
Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

З відродженням нашої Церкви, з відкриттям храмів відродились 
повсюдно і храмові свята. Десь вони більш скромні, а десь — ве-
личаві, прикрашені великою концертною програмою, присмачені 
загальною гостиною. А як же святкувати храмове свято, коли нема 
самого таки храму? У такій ситуації опинилися багато тих, хто був 
насильно виселений з Польщі у 1944-1946 роках, зокрема і лемки.

Незвичне  
храмове свято
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* * *
Отець Іван Козовик вчив нас лю-

бити Україну, свою землю, шанувати 
батьків. Він перейшов усе: і страждан-
ня, і світлі дні. Нам залишив ідею — 
Ora et labora (молися і працюй)… На 
цих принципах маємо будувати усі ді-
лянки нашого життя.

Як викладач, був вимогливим, тож 
семінаристи десь інколи нарікали на 

нього. Однак, якби так всі викладачі та 
представники влади ставились до сво-
їх підлеглих, то в нашій державі був би 
порядок. Він був професором з вели-
кої літери. Він дбав за науку особисту, 
такого ж наукового рівня вимагав і від 
студентів. Завдяки о. Івану під час на-
вчання в Римі наші отці краще знали 
італійську, ніж ті, які не вчили латину.

До останнього дня він приймав 
Святе Причастя, жалкуючи, що вже не 
може особисто бути в храмі. Ми з ним 
були в добрих стосунках, планували 
спільно видати книгу, але не встигли. 
Хотів би, щоб якомога більше людей 
брали з нього приклад. Він і у вічності 
буде для нас тим скарбом, людиною 
з великої літери, священником по духу. 

Схиляю голову перед ним, добрим 
пастирем, як єпископ, шаную його 
спадщину, яку залишив Церкві, а це: 
«Працюйте і збудуєте Україну. Служіть 
ревно людям і отримаєте патріархат». 

Світ має рівнятись на отця Івана Ко-
зовика.

†Владика Василь ІВАСЮК,
Правлячий Архієрей Коломийської 

єпархії.

* * *
Отець Іван Козовик був авторитет-

ним чоловіком, який мав ґрунтовне 
виховання від отців-редемптористів, 
його проніс через ціле життя. Багато 
передав нам, молодим, зокрема ви-
тримку, силу духу.

Отець Іван вражав нас тим, що знав 
багато мов. Особисто для мене він був 
прикладом того, щоб постійно вчитися 
і працювати над собою.

о. Василь РАК, 
доктор богослов’я.

* * *
Отець Іван, як викладач, мав уні-

кальну здатність пояснювати складні 
філософські речі простими словами. 
Він чітко розумів і вмів пояснити вчен-

ня Католицької Церкви, добре знав 
твори і вчення Святого Томи Аквін-
ського і про це часто говорив.

Отець Козовик на антропології роз-
глядав питання душі. Люди часто не 
вникають у ці речі. Його дивувало, коли 
хтось говорив дурниці, тому навчання 
в нього спонукало говорити тільки му-
дрі речі. Цим він мені запам’ятався.

о. Йосафат БОЙКО, ВС.

* * *
Отець Іван вражав своєю принци-

повістю. Був глибокою людиною, нази-
вав біле — білим, а чорне — чорним, 
у нього не було сірого. 

Ми мали велике щастя з ним слу-
жити і бачити, з яким трепетом він 
ставився до Святої Літургії. Він давав 
приклад гідної людини, картав, напоу-
мляв, коли було потрібно. Був глибоко 
воцерковленою, віруючою людиною. 
Запам’ятався, як невтомний працівник, 
був ерудований, майже до 90-річного 
віку розумів політичну ситуацію в краї-
ні, вмів відрізнити зерно від полови.

Отець Іван — це достойний Христо-
вий священник. Його чесність і поряд-
ність є прикладом для наслідування.

о. Степан БАЛАГУРА,
судовий вікарій Івано-Франківської 

Архієпархії.

* * *
Щоб описати людину з великої літе-

ри, з якою минулої суботи попрощався 
не лише Івано-Франківськ, але й вся 
УГКЦ, світлої пам’яті о. Іваном Козо-
виком, не вистачило б нам і окремого 
спецвипуску нашої газети. Про нього 
можна розповідати як про непересіч-
ного науковця, довголітнього профе-
сора та просто ревного священника. 

Проводжаючи новопреставлено-
го о. Івана в останню путь, звичайно, 
з одного боку, як і в усіх присутніх, 
у мене з’являвся сум від того, що від 
нас відходить дорога нам людина, 
а з нею — ціла епоха її творінь. Але 
цей сум перебивався спалахуванням 
яскравих сторінок з його життєвого 
шляху та наших стосунків з ним. Усі 
знали о. Івана як строгу постать, але 
ця строгість завжди піддавалася на-
шим почуттям любові, бо була спра-
ведливою. А ще ця строгість завжди 
розріджувалася доброю порцією чу-
дового гумору, яким був переповнений 
о. Іван. Він дуже добре пам’ятав це 

правило: «сумний християнин — сум-
нівний християнин». Тому завжди був 
радий розповісти щось смішне, а ще 
краще йому вдавалося перетворити 
сувору ситуацію на щось навіть і ку-
медне. Тому хоч він і відійшов від нас, 
але залишив нам багато своїх дороб-
ків, надбань та просто позитиву. 

о. Іван СТЕФУРАК,
головний редактор газети «Нова Зоря», 

керівник Департаменту інформації 
Івано-Франківської Архієпархії.

* * *
Мене вражало, що о. Іван Козовик 

був не тільки філософом, а ще мав ро-
зуміння мистецтва. Він часто заходив 
до мене в майстерню, мав певну візію 
щодо ікон у майбутньому. 

Був адаптований до сучасності, був 
модерніший у мисленні щодо майбут-
нього України, Церкви. Здавалось, що 
ми, молоді, були старші своїми кон-
серваторськими поглядами.

о. Євген АНДРУХІВ,
сотрудник Архікатедрального собору 

св. Воскресіння.

* * *
Отець Іван був моїм духівником, 

захоплював мене схоластичною філо-
софією, знанням західної естетичної 
думки, а з іншого боку — простотою 
і християнською відкритістю, людяніс-
тю. Він як науковець і священник вмів 
чесно себе виразити, як людина.

о. Віталій КОЗІНЧУК,
доктор філософії.

* * *
Отець Іван мав неабиякий дар сло-

ва і ним прославляв Творця. Прига-
дую, як одного разу він розповідав про 
мурашку, наче про цілий космос, ка-
зав, що вона, така крихітна істота, так 
само люблена Господом, як і людина. 
Мова пастиря була дотепною, живою, 
пересипаною жартами, латинізмами, 
афоризмами. Мене найбільше вража-
ла отцева пам'ять. Він так детально 
описував події 70-річної давнини, ніби 
це було вчора або й сьогодні. 

Господь опікувався своїм духовним 
сином упродовж усього його життя. 
Багато разів Божа рука рятувала його 
від лиха та кари. Тож довгий вік отця 
Івана — це дар за його синівську ві-
рність та любов.

Юлія БОЄЧКО,
журналістка.

* * *
Отець Іван народився на свято 

Трьох святителів, а помер на свято 
Воздвиження Чесного Хреста. Я його 
дуже шанувала, бо був життєлюбом, 
радів життю. Радо давав благословен-
ня і дорослим, і дітям. Добре виховав 
своїх дітей та онуків.

Отець Іван був не тільки поліглотом, 
який знав дев’ять мов, але й справ-
жнім українцем. Писав вірші, мав кра-
сивий голос, любив співати народні 
пісні. Знання латини, яке дав семіна-
ристам їхній викладач о. Іван Козовик, 
дуже допомагало їм, коли вони їхали 
на навчання до Італії.

Дуже любив Пречисту Діву Марію, 
написав книгу «Моя Небесна Ненька». 
Часто відвідував «Просвіту», брав ак-
тивну участь в її роботі, був дуже ви-
могливим до себе та до інших. Був 
простий у ставленні до інших, з ним 
легко було спілкуватися. Отець дові-
ряв Божому провидінню і милосердю. 

Світлана ГОРДЮК, 
вчителька української мови.

Спогади зібрала Юлія БОЄЧКО.

Реквієм

Спогади священників, викладачів та мирян 

про отця Івана Козовика

Перший ліворуч — професор Івано-Франківського медичного інституту 
Іван Козовик.
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Так склалося, що в пострадянсько-
му просторі слово «піар» є синонімом 
слів: пропаганда, реклама, створення 
позитивного іміджу або ж відбілюван-
ня в кризовій ситуації. Його ділять на 
«білий» і «чорний», його активно вико-
ристовують у торгівлі та ще більше — 
в політиці. І тут у мене виникає похідне 
запитання: чи потрібно все це Христо-
ві, Який добровільно прийняв прини-
ження й наругу? Чи потрібно Христові, 
Який став для тодішнього суспільства 
скандалом (грецькою — «крізісом»), 
послуги спеціалістів — так званих пі-
арників, щоб відбілювати Його образ 
чи створювати йому імідж? Звичайно, 
наша відповідь: однозначно – «НІ»!

Проте Христові потрібно щось зна-
чно більше: «Ідіть і навчайте усі на-
роди» (Мт. 28, 19). Коли Ісус пропо-
відував, то для Нього важливо було 
мати зворотну інформацію, тобто не 
лише навчати, але й отримати відпо-
відь від аудиторії, чи засвоюється Його 
вчення. Ось чому Він запитує в Апос-
толів, за кого Його мають люди. А учні 
переповідають те, що люди говорять 
про Нього: Його вважають звичайною 
людиною, наділеною надзвичайними 
дарами, місією від Бога. Потім Ісус за-
питує їх: «А що ви скажете: хто Я?». 
І тоді Петро чинить ісповідь віри, кажу-
чи: «Ти — Христос». Тобто учні бачать 
Ісуса Христа як Божого помазаника, 
Месію, бачать у Ньому Сина Божого, 
сповна не усвідомлюючи того, як жи-
вий Бог може бути присутнім у люд-
ському тілі, учні визнають живого Бога, 
що є між ними і їх навчає. 

Останніми роками ми чуємо про 
розвиток стратегії «жива парафія», 
про необхідність катехизації у кожній 
парафії для усіх вікових категорій, 
про працю з молоддю тощо. Статис-
тика свідчить, що в більшості наших 
парафій на сьогоднішній день усе це 
налагоджено. Іншими словами, кіль-
кісний бар’єр подоланий, однак про 
якісний місцями, думаю, можна ще 
подискутувати. Щоб налагоджувати 
саме якість нашого служіння, існує ще 
один із інструментів, який у західно-
му світі сприймається дещо відмінно 
від України. Слово «піар» є абреві-
атурою двох англійських слів: public 
relations — “PR”, що означає зв’язки 
з громадськістю. Думаю, лише ліни-
вий сьогодні не говорить про потребу 
формування зв’язків з громадськістю 
для підприємств, політичних і громад-
ських лідерів. 

Чи Церква має право відставати? 
Вважаю, що ні. Як пригадуємо, у єван-
гелізації від самого початку був при-
сутній заклик до безпосереднього діа-
логу. Перед апостолами стояло чітке 
завдання: налагодити зв'язок з тодіш-
ньою культурою, так звана інкультура-
ція, щоб кожному народові у зрозумі-
лий спосіб подати євангельську нови-
ну. Чи перед сучасними апостолами не 
стоїть те ж саме завдання: розрізнити 
цільову аудиторію і подати катехизу 

в захоплюючий спосіб? А для цього 
потрібно відчувати, чим живуть люди 
в конкретному селі чи місті. І навіть 
цього недостатньо. Варто поділити 
цю цільову категорію й за іншими ха-
рактеристиками, наприклад, запита-
ти себе, чи знаю я, чим живе сучасна 
молодь. Коли ми говоримо про public 
relations, то мусимо розуміти, що нам 
не потрібно бути великими експерта-
ми у цій галузі, достатньо почати ви-
користовувати давно винайдені прості 
методи. Наприклад, священник, який 
не обмежується лише недільною про-
повіддю, а після Літургії спілкується 
з людьми ще на церковному подвір’ї. 
Чи священник, який дбає, щоб на па-
рафії була дошка оголошень, де є не 
лише розпорядок богослужінь, але й 
розпорядок сповідей, катехизації та, 
що важливо, розпорядок духовних 
розмов з поданням власного номеру 
телефону, а також скринька для запи-
тань, пропозицій чи й навіть критики. 
Де на парафії є все перелічене, чи не 
є цей священник добрим менеджером 
і спеціалістом з піару в доброму зна-
ченні цього терміну? 

Все це — лише інструменти для 
внутрішньої аудиторії, тобто тих, які 
ходять до храму. Згідно з соціологіч-
ними дослідженнями, серед вірних 
традиційних церков в Україні 11% та-
ких, що відвідують храм в середньому 
лише раз на місяць, а є ще й певний 
відсоток тих, що взагалі не відвіду-
ють. Для спеціаліста з піару така ауди-
торія називається зовнішньою аудито-
рією, отож перед ним стоїть питання: 
як зацікавити цю аудиторію, щоб вона 
стала внутрішньою. Цікаво відзна-
чити, що в цьому напрямку фантазії 
душпастирів в УГКЦ є доволі ініціа-
тивними. Коли ще не було соціальних 
мереж, знаю, були священники, які 
збирали номери телефонів мешканців 
своєї парафії і розсилали смс з різни-
ми оголошеннями, а також привітан-
нями. Сьогодні з цим значно простіше, 
інструментів є достатньо: месенджер, 
вацап, вайбер, телеграм тощо. Тільки 
треба бажання творити спільноту і йти 
чимраз активніше до тих, хто не при-
ходить до нас. 

Окремо декілька слів про мережу 
«Фейсбук». Чи є там Христос? Його 
«акаунту» я не знаходив, проте Він 
сам заповідав, що там, де двоє чи 
троє зберуться в Його ім’я, Він буде 
серед них. Тут можна зауважити, що 
частина священників дуже вміло по-

дають у «Фейсбуці» новини так, що із 
захопленням хочеться взяти приклад 
з такого священника та з його парафії, 
бо живе вже не він, а живе в ньому 
Христос. На жаль, є й такі, що застряг-
ли на рівні частого «селфі» з особис-
то-приватної сфери життя…

І насамкінець третя функція піа-
ру — моніторити суспільну думку про 
організацію. В церковній площині це 
є щось більше. Нам важливо знати, 
ким є Христос, Якого ми проповідує-
мо, і чим є Його Церква для сучасної 
людини? Сьогодні люди по-різному 
відповідають на це запитання, відпо-
відно до своєї свідомості, здатності 
прийняти Боже одкровення, до рівня 
свого духовного життя. Але наше за-
вдання — проповідувати Ісуса Христа, 
Який є нашим Спасителем, в Якому 
кожен із нас може отримати вічне жит-
тя. Апостол Павло каже: «Хто вірує 
в  Ісуса як Господа і в те, що Він во-
скрес із мертвих, — уже спасенний». 
Тобто віра в Сина Божого — Бога, 
Який став людиною, є ключем до пе-
ремоги над гріхом і смертю. Проте не-
достатньо тільки вірити в глибокі істи-
ни, важливо ними жити. Нам відомо, 
що лише по ділах наших інші зрозумі-
ють, що ми — Його учні. На жаль, цей 
світ не зрозумів Христа. 

Доля християн аналогічна: «Бла-
женні ви, коли вас будуть зневажати, 
гонити та виговорювати всяке лихо на 
вас, обмовляючи мене ради». Тому 
нема причин опускати руки. Вже у пер-
ші століття християнства апологетам 
треба було доводити, що учні Ісуса не 
палили Риму і що вони не приносять 
в жертву немовлят. Тим паче сьогодні 
добрі новини нікого не цікавлять, но-
вину творить погана новина… 

Не оминає цей принцип і священ-
ників. Особливо спрацьовує правило, 
яке свого часу вивів Папа Франциск: 
«Священники — як літаки. Ніхто не 
говорить про них, коли вони добре лі-
тають. Про них говорять тільки тоді, 
коли вони падають». Враховуючи, що 
будь-яке поширення інформації про 
Церкву чи Бога — це апостолят, то він 
завжди викликав протидію. Тому хоче-
мо ми чи ні, до певної міри ми завжди 
будемо в інформаційній війні. Однак 
за нами вибір: миротворці ми чи ми-
моволі, захищаючись, перетворює-
мося в агресорів. У китайській мові 
слово «криза» складається з двох 
ієрогліфів. Перший означає «страх», 
другий — «можливість». Кожен бачить 
щось своє. Нам точно потрібно бачи-
ти можливість. Конкретний приклад: 
кризова ситуація, коли минулого року 
Владика Філарет виступив проти того, 
щоб греко-католики служили в Софії 
Київській. Ця подія змусила говорити 
провідні ЗМІ країни про нашу Церкву 

дуже багато і поглиблено. Таку рекла-
му годі було б замовити й оплатити…

Святий Іван-Павло ІІ говорив, що 
Церква повинна бути як дім зі скла, де 
всі можуть побачити, що відбувається 
і як вона (Церква) виконує свою місію 
вірності Христові та євангельському 
переданню. А Джон Патрік Фоллі, то-
дішній голова Папської ради у справах 
суспільних комунікацій, переконував, 
«що журналісти повинні допомага-
ти нам мити вікна того дому». Проте 
і з боку останніх нерідко буває, що 
вони шукають сенсацій, незважаючи 
на людські долі…

Однак треба розрізняти гріх і гріш-
ника. Місія Церкви — нести не тіль-
ки правду, але й милосердя. Той, хто 
потрапляє у коліщата журналістської 
немилості, також потребує допомо-
ги.  Церкві важливо залишатися «по-
льовим шпиталем», творити добро 
і нічого не боятися. Ось як говорить 
Папа Франциск про тих, що його кри-
тикують: «Не можу заперечити, що 
не існує певний опір до мене. Я його 
бачу і знаю його. Існують доктриналь-
ні опори. Заради психічного здоров’я 
я не читаю сайтів цього так званого 
«опору». Я знаю, хто вони, знаю гру-
пи, але не читаю їх просто задля влас-
ного ментального здоров’я. Коли щось 
дуже серйозне, мене інформують, аби 
я про це знав. Це прикро, але ми му-
симо йти далі. Коли я помічаю опори, 
стараюся провадити діалог, наскільки 
діалог можливий; але деякі опори по-
ходять зі сторони людей, які вважають 
себе посідачами істинного вчення, які 
звинувачують у єресях. Коли в цих 
людях, у тому, що вони кажуть або пи-
шуть, я не знаходжу духовного добра, 
то просто молюся за них. Мені прикро, 
але я не затримуюся над цим почут-
тям заради психічної гігієни». А щодо 
різних скандалів, які час від часу ви-
бухають і в Церкві, то Папа вказує на 
цілюще значення сорому та заохочує 
любити також і поранену Церкву.

Отож, робімо все, що від нас за-
лежить, щоб люди з нашої життєвої 
проповіді розпізнавали в Христі Сина 
Бога живого. Робімо добро і нічого не 
біймося. Це й буде найкращим нашим 
PR (піаром)! 

о. Іван СТЕФУРАК,
головний редактор.

Слово «піар» є 
абревіатурою двох 
англійських слів public 
relations — “PR”, 
що означає зв’язки 
з громадськістю. 

…наше завдання — 
проповідувати Ісуса 
Христа, Який є нашим 
Спасителем, в Якому 
кожен із нас може 
отримати вічне життя.

Слово редактора

Чи потрібен 
Церкві «піар»?
Можливо, питання із заголовку видається читачеві дещо провока-
тивним. Однак задаю його собі і вам, щоб роздумати, чи піар може 
мати місце також і в духовній площині. 
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(Закінчення, поч. у ч. 37)

ЩОДО РОЗМОВ
У храмі негарно розмовляти між со-

бою; не спонукайте інших це робити, 
коментуючи чи задаючи запитання. Не 
коментуймо хід відправи чи проповідь 
священника, а радше її уважно слухай-
мо та розважаймо. Якщо вам щось не 
зрозуміло, то після відправи підійдіть 
до священника і запитайте його про це.

Для кращої молитви ми повинні зо-
середитися і всю свою увагу скерову-
вати на Господа Бога через спогля-
дання ікон та розважання над святими 
речами.

Щоби не потрапляти у спокусу роз-
мовляти, варто носити з собою мо-
литовник і, навіть знаючи відправу 
напам'ять, слідкувати за книжечкою 
і співати, беручи, таким чином, актив-
ну участь у богослужінні.

При вході до храму вітаємося тільки 
з Ісусом поклоном і цілуванням ікони, 
а по відправі, виходячи з храму, не спі-
шімо додому, а приділімо час нашим 
ближнім, вітаймося і спілкуймося. 

ЩОДО ДІТЕЙ У ХРАМІ
Маючи з собою дитину, старайтеся 

подбати, щоби дитина не заважала 
іншим людям молитися. Дитину тре-
ба тримати біля себе і, коли капризує, 
взяти її на руки й прогулятися вкінці 

храму чи на ву-
лиці, або навіть 
зійти в орато-
рій, де також 
можливо слуха-
ти відправу. Не 
переживайте, 
якщо Вам щось 
не вдасться, ди-
тину все ж-таки 
беріть з собою 
до храму. Од-
нак варто на-
вчати дітей, що 

храм — то не місце 
ігор, але місце молит-

ви.
Зверніть увагу, що на ди-

тячому ігровому майданчику (на 
гойдалках і на батуті) не можна ба-

витися ані перебувати в часі богослу-
жінь. Поважайте це правило і всіх тих, 
хто має дітей — Ваша дитина має такі 
самі права, як і інші діти. Навчіть Ва-
ших дітей шанувати спільне майно, не 
нищити його і не смітити.

ЩОДО ПРОПОВІДІ
Старайтеся уважно вислухати чи-

тання Апостола, Євангеліє і пропо-
відь. Читання Апостола слухаємо 
сидячи, а читання Святого Євангелія 
слухаємо стоячи, бо ж у цей час свя-
щенник каже: «Премудрість, прості 
(тобто стоячи, випроставшись) ви-
слухаймо Святого Євангелія». В час 
проповіді вірні можуть сидіти, тому 
заздалегідь займіть собі зручне місце 
для слухання навчання. Добре було б, 
щоб ми бачили священника, який про-
повідує, і так могли краще засвоїти на-
вчання.

Ввечері перевірте себе, чи запам’я-
тали, який уривок зі Святого Письма 
був прочитаний і про що говорив свя-
щенник. 

ЯК ПОТРІБНО 
ПОВОДИТИСЯ В ЧАСІ 
ПРИЧАСТЯ? 

Коли прийшов час Святого Причас-
тя і священник виголосив слова: «Зі 
страхом Божим і вірою приступіть», за-

здалегідь робимо на собі знак святого 
хреста і, склавши хрестоподібно руки 
на грудях, підходимо до священника 
з чашею. Можемо назвати своє ім’я.

Широко відкриваємо уста та відхиля-
ємо голову назад, при цьому не закри-
ваючи очей, щоб не похитнутися і щоб 
священник не упустив Святих Тайн.

Уста можемо закривати після того, 
коли священник забере ложечку з уст; 
ложечку в жодному разі не можна об-
лизувати; Святі Тайни потрібно спожи-
вати відразу після прийняття.

Якщо є потреба, можна скорис-
татися рушничком, що його тримає 
священник, і витерти уста. Не можна 
торкатися чаші руками і цілувати руку 
священника.

До і після Причастя не цілуємо ікон 
на тетраподі; це робимо, коли входи-
мо чи виходимо з храму. 

Після того, як ми запричастилися, 
відходимо і відчитуємо подячні молит-
ви або співаємо зі всіма; не дозвольмо 
собі розмовляти з іншими в той час, 
коли інші приймають Причастя. 

Євхаристійний піст (стриманість 
від їжі і напоїв), приписаний Церквою, 
становить 1 годину до богослужіння. 
Вода і ліки посту не ламають. 

ПІСЛЯ ВІДПРАВИ
Старайтеся вислухати оголошення, 

які дає священник, тому що вони мо-
жуть бути насправді дуже важливими.

Старайтеся знайти кілька хвилин 
на приватну молитву і подяку Богові.

Вийшовши з храму, знайдіть час на 
спілкування з іншими парафіянами, бо 
ви ж є членом парафіяльної спільноти 
і виділений вами час для спілкування 
з ближніми — це вияв поваги до ближ-
ніх і, звичайно, ознака доброго вихо-
вання. 

ЗАПРОПОНУЙТЕ ВАШУ 
ДОПОМОГУ

Якщо Ви можете, запропонуйте свя-
щеннику вашу допомогу — прибрати 
храм, замінити квіти, попрати церковні 
речі (скатертини, рушнички, священ-
ничий літургійний одяг) та інше, як вам 
підкаже Ваше щире серце.

Підтримуйте ініціативи священника 
щодо пасторальної діяльності на пара-
фії (катехизацій, паломництв, таборів).

Ви також можете пожертвувати гро-
ші на олію для свічок, на вино і про-
сфори на Святу Літургію та інші цер-
ковні речі для храму. 

Коли Ви маєте бажання щось при-
дбати до храму, обов’язково порадь-
теся зі священником; в жодному разі 
не купуйте «на свій смак» будь-яких 
речей до храму.

НА ЗАВЕРШЕННЯ
Якщо побачите нову людину у хра-

мі, яка не знає, як повестися, підійдіть 
до неї і тихо запитайте, чи їй потрібна 
допомога; зробіть все, щоб та людина 
ще мала бажання до нас повернути-
ся, переконавшись, що наші парафі-
яни уважні одні до одних і готові до-
помогти. 

Добре було б, якби Ви мали запи-
саний телефон священника, щоб у ви-
падку якоїсь потреби чи запитання 
мог ли вільно зателефонувати і запи-
тати про ті речі, які Вам незрозумілі.

Якщо Ви маєте якісь труднощі зі 
здоров’ям, подбайте, щоб мати при 
собі відповідні ліки; коли вам стає по-
гано, обов’язково попросіть допомогу 
у ближнього, попийте води, яка зна-
ходиться у двох місцях в храмі. Щодо 
будь-якої їжі — то у храмі не спожи-
ваємо.

У справі уділення Святих Таїнств 
інформацію Ви можете отримати у са-
мому храмі. Відносно шлюбу треба 
звернутися принаймні за 3 місяці до 
дати одруження, щоби приготувати все 
необхідне. Відносно хрещення порадь-
теся спочатку зі священником, узгодьте 
годину, а потім домовляйтеся з кумами 
і замовляйте бенкетний зал. Щодо по-
хоронів — старайтеся у всьому при-
слухатися до порад священника, щоби 
уникнути різних забобонів, противних 
і образливих християнській вірі. 

Якщо є ще якісь незрозумілі момен-
ти з нашого парафіяльного життя 
чи Ви не знаєте, як поводитися у тих 
чи інших ситуаціях у храмі, пишіть 
(josafatboyko@ive.org) і я обов’язково 
Вам відповім.

о. Йосафат БОЙКО, ВС

Зусиллями громадсько-християн-
ського руху «Клич» та за підтримки 
Івано-Франківської міської влади, а та-
кож духовенства області відбулася 
пам’ятна академія, приурочена 30-річ-
чю виходу УГКЦ з підпілля та 55-річчю 
з дня смерті священномученика Симе-
она Лукача — професора морального 
богослов’я Станіславівської духовної 
семінарії (1945-1964 рр.), підпільного 
Єпископа УГКЦ. Звучали спогади про 
цю визначну постать в історії Церкви, 
який своїм служінням показав приклад 
жертовності та відданості Христові, 
навіть часто попри тернистий шлях 
свого служіння. 

Від імені Митрополита Володимира 
Війтишина вступне слово виголосив 
синкел у справах духовенства та свя-

щенничих родин о. Олег Каськів. Отці 
Павло Сеньків та Ігор Пелехатий, Бог-
дана Ботюк та Тетяна Ралько, Степан 
Волковецький розповідали про духо-
вний подвиг о. Симеона Лукача, важкі 
часи підпілля, відродження Церкви. 

Особливо приємно, що вшанувати 
пам’ять великомучеників молитовною 
духовною підтримкою і піснею при-
йшло чимало молодих людей та ко-
лективів краю. 

Хвилююче звучала пісня у виконан-
ні тріо «Еффата». Глибоко і змістовно 
виступив із піснями «Плакала калина» 
та «Згоріла церквиця» о. Вітольд Ле-
вицький з Долини. Прикрасили урочис-
ту академію хор церкви Матері Божої 
Неустанної Помочі м. Івано-Франків-
ська (керівник — Надія Дяченко), семі-
нарійний гурт «На крилах», племінник 
Симеона Лукача Михайло Лукач, хор 
«Аксіос» з міста Тлумач.

Завершили вечір пам’яті колектив-
ним виконанням гімну української віри 
«Боже великий, єдиний…» 

Світлана БІЛАС.

Варто знати!

До 30-річчя виходу УГКЦ з підпілля

Блаженні переслідувані за правду…
Чимало українців, богопосвячених осіб і мирян були мучениками, які пережили несправедливість, тор-
тури, табори, заслання… Часто, позбавлені простих засобів для існування, ці люди пронесли з собою 
віру в Христа, віру в кращу долю українського християнського суспільства. 

Як нам поводитися у храмі?
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«А хто вам сказав, що тиші вза-
галі бояться?» — скажете ви. 
На цю думку мене наштовхнуло 
спостереження за людьми на-
вколо нас та й за власною пове-
дінкою.

Давайте сьогодні, прочитавши ось 
ці роздуми та зайшовши в транспорт, 
не заглиблюватися в стрічку «Фейс-
бук», будемо спостерігати та аналізу-
вати поведінку навколо нас. Про мо-
лодь нічого й говорити, вони не тільки 
відмежувались невидимим бар’єром, 
заходячи в соцмережі, вони взагалі ні-
чого не чують, маючи навушники в ву-
хах. Молодь! Проте схожу поведінку 
можна зауважити також за старшим 
поколінням, яке або також перегор-
тує стрічку новин, або по телефону 
з’ясовує останні новини вдома, або 
просто розмовляє з сусідкою по кріслу. 

Нещодавно, прихворівши вдома, я 
також залишилась наодинці з собою. 
Коли простуда не дає заснути, почи-
наєш автоматично включати телеві-
зор, руки тягнуться до телефона, щоб 
переглянути повідомлення від друзів. 
І тоді я усвідомила, що ні на хвилин-
ку не залишаюсь у тиші. Я змусила 
себе вимкнути все: від ґаджетів до 
домашнього телефону та телевізо-
ра. В хаті дійсно запанувала тиша. Я 
лягла в ліжко. Як ви думаєте, скільки 
часу я так змогла пролежати? Скажу 
відверто — недовго. У мене почалась 
своєрідна «ломка». А що ж це я про-
сто так лежу?! Треба щось почитати 
або зробити. Почала знаходити для 
себе дрібні незначущі справи, щоб 
зайняти руки, але головне — мозок. 
І тоді в мене виникла думка: невже я 
насправді боюсь тиші?

Кажуть, що в тиші приховані всі та-
ємниці світу. Я десь прочитала таку 
думку про те, що тиша несе в собі 
певну велич, неначе океан чи безкраї 
снігові простори. Хтось захоплюється 
її величчю, а хтось — боїться. Саме 
тому, найімовірніше, так багато людей 
бояться тиші, саме тому СКРІЗЬ лу-
нає музика! 

Тому давайте зізнаємося самі собі: 
ми якщо не боїмось тиші, то просто 
уникаємо її. Але чому? В тиші ми по-
чинаємо заглиблюватись в самих 
себе, аналізувати наші думки, тривоги 
та страхи. Багато людей саме через 
це бояться залишатися віч-на-віч зі 
своїми страхами. Та чи не здається 

вам, що власне цього нам є найбіль-
ше потрібно. Сьогодні надзвичайно 
популярною та модною є східна прак-
тика медитації, коли під певні звуки 
в тиші ви дихаєте та медитуєте. Хтось 
їде на батьківщину такої релігії — в Ін-
дію, витрачає багато часу та коштів, 
щоб віднайти себе. Але ж можна було 
себе і не втрачати! 

Коли зі сторінок Святого Письма 
читаємо, як праотці Авраам, Мойсей 
спілкувались з Господом, отримували 
від Нього чіткі вказівки як діяти, для 
нас це здається чудом та річчю цілком 
неможливою сьогодні. Здавалося б, 
ми навіть маємо повне право вважати 
себе менш «цікавими» в очах Божих. 
Адже Він не дає нам знаків у вигляді 

неопалимої купини, не посилає нам 
повідомлення через Архангела Гаври-
їла. Але чому? Напевне, хоч скільки б 
та неопалима купина горіла в лісі, ми 
навряд чи зрозуміли б це, як знак від 
Бога. Ми б її з нашою заклопотаністю 
просто не помітили б! Але все ж су-
часні люди молитви кажуть, що чути 
голос Бога — можливо.

Отець Михайло Олійник, декан 
факультету Церковного мистецтва 
у Дрогобицькому Інституті Пресвятої 
Трійці, радить: «Якби ми буквально 
почули голос Бога — ми б налякалися 
і втекли. Він промовляє так, щоб було 
близько до нас. І це може бути не-
звичний спосіб. Ми хочемо отримати 
від Бога відповідь, але завжди маємо 
свою відповідь, яку хотіли б отрима-
ти. Наша воля, те, що ми хочемо, має 
дефект. Вона «пошкоджена вірусом». 
Нам це треба в собі переобразити, 
щоб цього позбутися. Ми не можемо 
собі всього дозволити. Для цього по-
трібна тиша, «свята тиша», sacrum 
silentium. Потрібно перебувати в цій 
тиші з Богом, духівником. Щоб не пе-
реплутати, з ким ми є. Деколи ми ду-

маємо, що ми вже з Богом говоримо, 
а ми ще із собою говоримо».

Отож, щоб почути, як Господь про-
мовляє до наших сердець, а найголов-
ніше, що саме Він нам говорить, — по-
трібна тиша! Ісус та пророки вже в ті 
часи йшли в пустелю, піднімались на 
гори, щоб усамітнитись та порозмов-
ляти з Батьком і почути Його волю. 

І тут ми знаходимо відповідь на за-
питання: чому ми уникаємо тиші? Бо 
«хтось», хитрий та підступний, ство-
рив усі умови, щоб ми не могли почути 
голос нашого Батька Небесного. Якщо 
в тебе немає телефону, всюди зву-
чить музика, у кав’ярнях ще додали й 
телевізори, якщо музики вам замало. 
Нас з усіх сторін бомбардують інфор-
мацією, щоб наш мозок постійно пра-
цював, а під кінець дня був настільки 
виснажений, щоб ми, знесилені, пада-
ли в ліжко. А зранку знову починали 
день, вмикаючи новини. Ми постійно 
оточені шумом та звуковими сигна-
лами, до яких уже звикли. Ми звикли 
жити в галасі. І такий стан справ ко-
мусь дуже до вподоби. Адже тоді ми 
втрачаємо зв’язок з Богом. 

Буває й так, що інколи легше зро-
бити тишу навколо нас, вимкнувши 
всі пристрої, які несуть шум. Але на-
багато важче створити тишу в нас са-
мих. Відчувати тишу в середині душі, 
навіть, коли навколо нас гуркотить. 
Заспокоєння наших душ вимагає пев-
ної простоти: «Не гонюся за тим, що 
велике чи перевищує мої сили». Мов-
чання — це визнання, що мої турботи 
не є чимось великим. Мовчання — це 
залишити Богові те, що є поза моїми 
силами. Момент тиші, навіть дуже ко-
роткий — це як священна зупинка, не-
дільний відпочинок, кінець турбот. 

Щоб віднайти цю внутрішню тишу, 
хтось їде на край світу — в Тібет чи 
в Індію, а хтось не дає шуму увірва-
тись в середину душі. Він кожного дня 
знаходить час, щоб побути в тиші. 
Але рецепт простий: ця тиша є в на-
шій щоденній молитві. «Ти ж, коли 
молишся, увійди у свою кімнату, за-
чини за собою двері й молись Отцеві 
твоєму, що перебуває в тайні, а Отець 
твій, що бачить таємне, віддасть тобі»  
(Мт. 6, 6). 

Віра БІЛА.

Мовчання — це залишити 
Богові те, що є поза моїми 
силами. Момент тиші, 
навіть дуже короткий — 
це як священна зупинка, 
недільний відпочинок, 
кінець турбот. 

Насамоті

Чому ми 
боїмось тиші?

О дного разу фермер зрозумів, що 
загубив у сараї з сіном годинник. 
Він був для нього дуже дорогим, бо 

його подарувала близька людина.
Після безрезультатних довгих пошу-

ків вздовж і впоперек сараю, він здався. 
Сил більше не було. Побачивши непода-
лік малих хлопчиків, які весело гралися, 
він вирішив звернутися за допомогою до 
них, пообіцявши винагороду тому, хто 
знайде в сіні годинник.

Почувши це, хлопчики помчали до са-
раю, проте, облазивши його, так нічого 
і не знайшли. І в момент, коли фермер 
уже збирався залишити всі спроби від-
шукати годинник, до нього підійшов ма-
ленький хлопчик та попросив дати ще 
один шанс. Фермер відправив хлопчика 
в сарай.

Яким же було його здивування, коли 
через деякий час хлопчик приніс годин-
ник! Фермер з цікавістю запитав, як 
саме вдалося його відшукати. На 
що малий відповів: «Я не ро-
бив нічого. Я просто сидів 
на підлозі і слухав. У тиші 
я почув тікання годин-
ника, тоді пішов у той 
бік, звідки лунав звук, 
і знайшов».

Вміймо слухати 
свою душу, вона 
підкаже нам, що 
далі робити.

Притчі

Прислухайся до тишi
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Альберт Сурело разом зі своєю 
родиною з м. Алчевськ Луганської об-
ласті переїхав на Прикарпаття у черв-
ні 2014 року. Тут не мав ні родини, ні 
друзів. На той час у м. Долина нада-
вали тимчасове житло в санаторії 
«Виш ків». Сім’я пожила там три тижні, 
а коли почула про затишшя на Сході, 
то вирішила повернутись. Однак коли 
приїхали в Алчевськ, там почались ак-
тивні бойові дії. Після того вже оста-
точно переїхали до Івано-Франківська. 
Перше житло винаймали в мікрорайо-
ні «Пасічна». Власники квартири, які 
мешкають у Львові, допомогли мате-
ріально. Завезли нову білизну, посуд, 
речі для дворічної донечки Софії. 

Альберт та його дружина почали 
шукати роботу. Якщо жінка знайшла 
роботу не за спеціальністю (з кошто-
рисника-держслужбовця стала ріел-
тором), то чоловік довший час не міг 
знайти нічого. Родина трималась на 
допомозі батьків та друзів. Потім ро-
дина Сурело переїхала у с. Крихівці, 
а звідти — на вул. Симоненка. Гос-
подарі квартири дуже прихильно по-

ставились до вимушено переселених, 
тому встановили їм досить низьку ціну. 
З грудня 2014 року дотепер оплата за 
двокімнатну квартиру з автономним 
опаленням не змінилась.

За цих п’ять років у родині було ба-
гато втрат, але є й досягнення. Пан 
Альберт втратив друзів, контакти, 
квартиру, яку розібрали, залишились 
тільки стіни (в інших було ще гірше — 
розбомбили, або переїхали танком). 
Рік тому похоронив батька. Проте чо-
ловік — оптиміст і каже, що досягнень 
все одно більше. Сім’я переїхала з Лу-
ганщини тому, що хотіла забезпечи-
ти щасливе майбутнє дітям. Старша 
дочка зараз закінчує школу, а молод-
ша — другокласниця. Сьогодні Аль-
берт має хорошу стабільну роботу. 
Спочатку працював на складі, а тепер 
обіймає керівну посаду. З’явились 
нові друзі, є також допомога від місь-
кої ради. Найбільше досягнення — це 
власне житло. 

Семирічна Софія з радістю від-
відує школу №3, катехитичну шко-
лу при храмі Царя Христа, побувала 

в Туреччині та Болгарії. Дуже 
сподобались родині поїздки 
з працівниками «Карітасу» до 
Галича, Трускавця, Коломиї, 
Пістиня, а також майстер-кла-
си, навчання з анг лійської мови 
та спілкування з психологами. 
В перші роки після приїзду це 
була дуже суттєва підтримка. 
Зараз дівчинка відвідує Центр 
освітніх інновацій, а нещодав-
но з батьком підкорила гору 
Хом’як.

Пан Альберт розповідає, що 
йому дуже подобається наше 
місто. Перші враження були не-
ймовірними. За п’ять років знає 
людей набагато краще. Порів-
нює психологію мешканців Схо-
ду і Заходу України. 

І хоча у внутрішньо перемі-
щених осіб ще чимало трудно-
щів, багато з них почуваються 
на Прикарпатті вже місцевими 
і хочуть залишитись тут наза-
вжди. 

Юлія БОЄЧКО.

Сумно просувається похорон-
ний похід. Обабіч дороги сто-
ять люди сумні й зосереджені 

на цьому видовищі. Хтось ще добігає, 
на ходу накидаючи на плечі одежину, 
адже надворі зима. Стоять дорослі та 
малі. Дехто із старших щось жваво об-
говорює, хтось похитує головою, дехто 
заламує руки. Чути зітхання, доносять-
ся поодинокі схлипування. Всі молять-
ся за померлим. У більшості людей на 
очах виблискують сльози. Така вже 
наша людська природа — співчувати. 
Неподалік чути запитання: «Хто по-
мер, кого ховають?». Інші наввиперед-
ки стараються поінформувати того, 
хто запитав, дивуючись, що про це не 
знає. І подив тих людей можна зрозумі-
ти, адже цими трьома днями, здається, 
ціле село жило тим похороном. Той, 
хто запитав, мабуть, нетутешній.

Хоронять тридцятип’ятирічну жінку, 
матір чотирьох дітей.

— Така молода, така молода, — 
доноситься з натовпу. І знову зітхан-
ня. Погляди всіх прикуті до портрету, 

який несуть попереду. Звідти на всіх 
дивиться молоде дівча, готове своїм 
поглядом обійняти цілий світ. Ймовір-
но, світлина зі шкільного випуску. За 
неповних два десятки літ вона стала 
багатодітною матір’ю.

Лишень би жити й жити, але...
Вона, Соломія, молоденькою, зразу 

після закінчення школи, вийшла за-
між. Не находилася на танці, не дове-
лось їй відчути присмак студентського 
життя. Її серед інших ровесниць, дів-
чат старшокласниць, запримітив Пет-
ро, парубок зі стажем. Хлопець уже 
встиг відслужити в армії, побував на 
заробітках. У нас кажуть: «На довгий 
рубель їздив». 

Нам інколи доводилось задумува-
тись над тим, чому цей грішний світ 
так зазіхає на красу, старається всмок-
тати її в себе та знівечити. Саме так 
сталося з Соломією. Молоденькою 
стала під вінець, молоденькою при-
йняла її могила.

Тринадцять літ подружнього життя. 
Що доброго встигла вона для себе взя-
ти, побачити, відчути, пережити? Та й 
чи було щось добре для них з Пет ром 
на цій «долині сліз та терпіння»? Ілю-
зія щастя, бувало, поставала перед 
ними, та все частіше доводилось їм 
їсти згорьований хліб і частувати ним 
своїх дітей: старшому — одинадцять, 
наймолодшому — тільки три рочки, 
а середу щим — вісім і п’ять років. 
Перші роки заміжжя були повні від-
чаю, зневіри та рясних, як осінній дощ, 
сліз. Петро часто їздив на заробітки, 
десь — вдало, а десь — ні. З товари-
ством любив запивати, пропадати по 
ночах. Часто міцні свої руки прикладав 
до молодої дружини, дорікав їй всіля-
ко, покриваючи від ніг до голови бруд-
ною нецензурною лайкою, рівно, як 
і синцями. Хіба вона винувата в тім, що 
красива? Мов квітка серед різноцвіття 
на зеленому лугу, Петром була перед-
часно зірвана. 

Свій подружній обов’язок Соломія 
виконувала сумлінно: виховувала ді-

тей, прала, готувала їсти, тягнула 
на собі господарку. Жила Соломія зі 
своєю сім’єю біля батька, котрий уже 
п’ятнадцять років, як повдовів. Отож 
доводилось і з батька прати та готувати 
йому їжу. А господарка чимала: корова, 
батьків кінь, поросята, кури. На молоді 
руки ще й як багато навантажень! Але 
Соломія не нарікала, бо змалку звикла 
до роботи. Петро того не помічав чи 
не хотів помічати. Часто бурмотів собі 
під вус, дорікаючи дружині, що він один 
дбає про сім’ю, зароб ляє гроші. Соломії 
за хатню і господарську роботу ніхто не 
виплачує. Не раз, бувало, влаштовував 
сцени, чому дружина не підшукує якусь 
роботу, мовляв, йому було б легше. Не 
хотів Петро рахуватися з тим, що об-
клав її малими діточками, біля котрих 
ранок і ніч її застає.

Вона готова була чимось допомог-
ти, бо тягнулися на нову хату. Але 
чим? Та й Петрові не догодиш: то 
шукай роботу, то сиди вдома, біля ді-
тей. Будова нового житла тривала вже 
шість років. Батько Соломії чим міг, 
тим допомагав. Наступного року пла-
нували переходити обживати нове по-
мешкання. Петро сказав, що потрібно 
ще раз поїхати, аби щось придбати до 
хати. Дружина не заперечувала. Піді-
бравши слушний момент, зізналася 
чоловікові, що вагітна. «Це вже п'ятий 
рот» — подумав Петро.

Почав допікати Соломії, що вона 
у всьому винувата, допустилася п'ятої 
вагітності. Це для Петра п'ята, а вона 
вже має на своєму сумлінні два важкі 
гріхи. Петро зав'язав їй, молодій, вік 
діточками. Отож і довелось чи то са-
мій, чи за підмовою злих людей таке 
вчинити. А це гріх, і то неабиякий! Чи 
розуміла це Соломія, Бог її знає. Чо-
ловіка у все не посвячувала, зараджу-
вала «біді» сама.

А тут, як зізналася, він налетів на 
неї, наче яструб на голуба. Думала 
знайти порозуміння, бо вже годі було 
тяжкий гріх на душу брати. З двох по-
передніх ледве оговталася. На сповіді 

хотіла під землю провалитися… Од-
нак Петро випалив: «Доки я приїду, 
щоб нічого не було. Роби, що хочеш! Я 
гну спину і всіх не годен прогодувати. 
Ти мене почула»? «Ой лишенько, що 
ж робити? Та то вже пару місяців» — 
журилася жінка.

…Старша дочка помітила, що з ма-
мою щось негаразд. Попросила до-
зволу викликати «швидку допомогу», 
але мати заперечила. Соломія споді-
валась, що й цього разу минеться без 
втручання лікарів, само пройде. Та не 
пройшло… Коли приїхала «швидка», 
то вже нічим зарадити не змогла. Со-
ломія померла.

Чути спів церковного хору: «Зі свя-
тими упокой…». А я, вдаряючи себе 
в груди, з великим хвилюванням, 
в надії, що Господь почує, тихо про-
мовляю: «Ослаби, прости, відпусти всі 
прогрішення…». Амінь.

о. Дмитро ХАЛУС.
Малюнок автора.

:
Братство, сестринство, Апостольство 
молитви, Марійська дружина церкви 
Трьох Святителів с. Маркова вітають 
з днем народження декана Солотвин-
ського та свого пароха

о. Володимира ВИШНІВСЬКОГО.
Дорогий отче, 
прийміть найкра-
щі побажання 
здоров’я, добра, 
миру, злагоди та 
Божого благосло-
вення. Хай Ангел-
хоронитель обері-
гає Вас на життє-

вому шляху, а Божа Матір огортає 
своїм омофором.
Нехай Вам довіку щасливо живеться,
Хай завжди достаток у домі ведеться.
За лагідне серце, за щиру турботу,
За вічне бажання добра нам усім,
За мудрі поради, невтомну роботу
Вам, любий наш отче,
Низький наш уклін!

Вітаємо!

Ми — українці!

Життєві історії

Розпочати життя спочатку

Втрачене 
життя

Для багатьох родин зі Сходу України п’ять років тому життя кардинально змінилось. Вони зазнали зна-
чних духовних, моральних та матеріальних втрат. Проте знайшли в собі сили і почали життя спочатку.



3 жовтня 2019 р. Б. число 38 (1281)НОВА ЗОРЯНОВА ЗОРЯ8

Обсяг 1,95 ум. друк. аркуш. 
Газета віддрукована офсетним способом
Видрукувано видавництвом «А-Прінт», 

 м. Тернопіль, вул.Текстильна, 28 
тел. (0352) 52 27 37, (067) 350 17 94  

a-print.com.ua. Зам. № 1935.
Редакція може не поділяти думку авторів і не 

несе відповідальності за достовірність ін-
формації, викладеної у авторських статтях.

Головний редактор —  
о. Іван СТЕФУРАК

Богословський редактор —  
о. Йосафат БОЙКО, ВС

Літературне редагування  
та макетування — Людмила ІВАНОТЧАК

Дизайн та верстка —  
Оксана МИКИЦЕЙ  

та Микола ІВАНОТЧАК

Видання Івано-Франківської Митрополії УГКЦ
Індекс 30072 реєстр. № КВ 112 від 28.09.1993 р. 

1926
1991
2019

Ідентифікаційний код 13641226
Розрах. рахунок редакції: 2600202239794

ПАТ «Кредобанк» м. Івано-Франківськ
МФО 325365

Адреса редакції: 76018
м. Івано-Франківськ,  

площа А. Міцкевича, 5

телефон: (0342) 52 – 73 – 48
e-mail: gazeta.nova.zorya@gmail.comРоздрібна ціна примірника 6 грн. Наступне число «Нової Зорі» вийде 10 жовтняВиходить щотижня

український греко-католицький часопис

ДДлляя  вваасс,,  ддiiттии!! * * *

— Мамо, мене вже більше 

не звуть найгіршим учнем.

— Молодець, синку, ти 

став краще вчитись?

— Ні. До нас при - 

йшов новий хлопчик,  

який вчиться  

ще гірше.

Хитрий Івась
— Івасю, ти вже 

такий великий, 
а примушуєш ма-
лого Петрика нести 
і твого портфеля.

— Хай вчиться 
допомагати стар-
шим!

На уроці
Вчитель розказує учням: 
— Місяць дуже великий. 

На ньому могли б розмісти-
тися мільйони людей.

Малий Петрик зітхнув.
— Чому ти зітхаєш? — 

здивувався вчитель.
— А що робитимуть ті бід-

ні люди, коли місяць стане 
серпиком?

Божі діти

Посмiхнись!Посмiхнись!

Кожне дитя завжди промовляє серцем. Сер-
цем чистим, наповненим любові і приязні. 
Учні 3-В класу Католицької школи св. Васи-
лія Великого м. Івано-Франківська побува-
ли на екскурсії у видавництві «Нова Зоря» 
м. Івано-Франківська.
Пропонуємо добірку дитячих думок. 

У видавництво ми прийшли, 
Надихнулись, як змогли.

Нові зорі запалились, 
У сердечках засвітились. 

Дарина АННИЧ.

Всі люди на Землі — це Божі діти. Господь 
дав нам найбільший скарб — життя. Ми 

маємо його цінувати найбільше. Люди створе-
ні Богом для добра, любові, злагоди. Ми має-
мо творити добро, любити ближнього, батьків, 
колег, всіх, хто нас оточує. Виконуючи заповіді 
Божі, ми стаємо справді Божими дітьми. Любов 
і шана до Бога має жити в наших серцях. Бо 
ми — діти Божі. 

Тетяна БОДНАРЧУК.

Всі люди на Землі є Божими дітьми. Дорос-
лі — також Божі діти. Саме наша віра в Ісу-

са Христа нас робить такими. Ми молимося до 
Бога і Він відповідає своєю ласкою. Господь — 
наш батько, Він нас не покине. 

Артемій ІЛЬКІВ.

Я — Божа дитина Ростислава 
і Юлії, які є греко-католиками. 

Мій прадідусь був священником, 
тому моя родина виховує мене 
за Божими законами. Я хочу бути 
добрим християнином, хорошою 
дитиною для мами, тата і Госпо-
да. Ми повинні жити праведно 
і в мирі, дотримуватись запові-
дей і жити в злагоді.

Олександр ПЕРЕСАДЬКО.

Ми — Божі діти навіки,
Прославляємо Бога Отця — нашого Творця.

Він любить нас і поважає, свобідну волю нам дає.
Завжди є милосердним і кращим нашим другом.
Бо ми є діти Божі, родина у Христі.

Соломія КУЗЬМІНСЬКА. 


