
13 жовтня
День художника

14 жовтня 
Покров Пресвятої Богородиці.
День захисника України.
День українського козацтва.

14 жовтня 1949 р.
У м. Городок Львівської області на-
родився Роман Лиско, блаженний 
священномученик Української Греко-

На допомогу катехитам

Розпочинаємо катехизацію. 
Урок перший. 2 стор.

Наші свята

Кожне Богородичне свято — 
це наше свято! 4 стор.

Сто талантів

Наша земля — на «вагу 
золота»! 6 стор.

Інклюзивне навчання

Особливим дітям —  
більше шансів! 7 стор.

Слово редактора

Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня

у к р а ї н с ь к и й  г р е к о - к а т о л и ц ь к и й  ч а с о п и с

10 жовтня 2019 р. Б.  
число 39 (1282)

«Царство Моє не від цього світу. Якби Моє царство було від цього  
світу, слуги Мої воювали б, щоб Я не був виданий юдеям»  (Ів. 18, 36).

Католицької Церкви, священник УГКЦ.

15 жовтня 1961 р.
В Базиліці Святого Петра у Ватика-
ні відбулася Архиєрейська хіротонія 
о. Андрія Сапеляка — першого Єпис-
копа для українців греко-католиків 
в Аргентині. Головний святитель — 
Архиєпископ Кир Іван Бучко.

15 жовтня
День пам'яті дітей, які померли немов-
лятами і ненародженими.

16 жовтня 1978 р.
Кардинала Кароля Юзефа Войтилу 
обрано 264-им Папою Римським. Він 
взяв собі ім'я Іван-Павлo ІІ. Святий 
Католицької Церкви; канонізований 
у 2014 році.

17 жовтня 1912 р.
у селі Більче на Львівщині народився 
Олексій Зарицький — священик Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви. 27 
червня 2001 року зачислений папою 
Іваном-Павлом ІІ до лику блаженних.

17 жовтня 1879 р.
У Богородчанах на Івано-Франківщи-
ні народився Іван Лятишевський — 
український церковний діяч, педагог, 
дійсний член Українського богослов-
ського наукового товариства, єпис-
коп-помічник Станіславівської єпархії 
УГКЦ, в'язень радянських таборів, іс-
повідник віри. 

17 жовтня
Міжнародний день боротьби за лікві-
дацію бідності.

Цей тиждень в подіях

Етюд із життя прочан
Перший день присвятили дохристиян-
ському Риму. Ми побачили Колізей, руї-
ни язичницьких храмів, Пантеон, статуї 
імператорів, старовинні площі. А над-
вечір нас вразив каскад фонтанів та ву-
зенькі вулички вічного міста.

День народження села Тязів 
Цього дня було особливе богослужіння, 
адже нашому отцю Дмитру Кубацькому 
митрофорний протоієрей, парох села 
Ямниця Єзупільського протопресвітеріа-
ту о. Богдан Курилів урочисто вручав ста-
тус пароха Тязівської церкви.

стор. 2 стор. 5

Формула 
Штайнмайєра: 
запитання без 

відповідей

Зазвичай стараюся не писати 
на тему політики, щоб рап-
том не налаштувати читача 

на думку, що священнослужитель 
ставить собі за мету підтримувати 
лише одну політичну силу чи по-
зицію. Ні, священник покликаний 
іти й проповідувати до всіх «до-
бру новину» — Євангелію. Проте, 
проповідуючи Євангелію, ми не є 
поза суспільством. Тому сьогодні 
все ж таки доведеться зачепи-
ти і деякі політичні аспекти, щоб 
не трапилося, як то кажуть, таке: 
«якщо ти не цікавитимешся полі-
тикою, щоб вона раптом не поці-
кавилася тобою»... 

Так, ви вгадали, і я про ту ж 
складну формулу, від якої в укра-
їнців останніми днями «язик ла-
мається». І якщо ми за ці дні вже 
і навчилися без заминки вимов-
ляти це складне слово «Штай-
нмайєр», то все-таки, думаю, не 
помилюся, якщо твердитиму, що 
більшість суспільства наразі таки 
не засвоїла цього далеко незро-
зумілого винаходу чи то форму-
ли. Та й зрештою чимраз частіше 
звучить жарт, що й сам винахід-
ник Франк-Вальтер Штайнмайєр, 
німецький президент, наразі не 
в силі пояснити свого наукового 
відкриття по досягненню миру на 
Донбасі. А миру й справді всім так 
хочеться…

(Продовження на стор. 3)
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Отже  —  осінь!  Час,  коли  ми 
роз починаємо  новий  навчаль-
ний  рік.  Кожен  вчиться  своє-
му:  хтось  —  рахувати,  чита-
ти,  хтось  —  проповідувати, 
а  хтось  —  вчиться  навчати. 
Сього дні  продовжимо  розмову 
про  ор ганізацію  катехитичної 
діяль ності на парафії.

Насправді все не так складно 
і страшно. Головне — мати напрямок 
і з чогось починати. Минулого разу ми 
говорили про те, що варто скласти ка-
лендарне планування тем, з якими ка-
техит збирається працювати протягом 
року. Ці теми залежать від декількох 
факторів: від можливостей катехита, 
від вікової категорії діток, від кількос-
ті катехитичних занять протягом на-
вчального року. І, звичайно, їх може 
бути декілька, якщо є декілька груп ді-
тей. Але про це згодом. 

Отож, уявімо, що ми обрали напря-
мок руху, тобто окреслили собі ті теми, 
які були б пов'язані між собою, або, що 
ще краще, обрали одну велику тему, 
яку просто розіб'ємо (розпрацюємо) 
на кількість наших катехитичних за-
нять. Хочу запропонувати Вам кон-

кретну програму, яку ми розробили 
власноруч, для вікової категорії діток 
від 7 до 11 років. Щоб правильно ро-
зуміти вік дитини (ми про це згадували 
минулого разу), треба знати особли-
вості сприйняття дитиною певної ін-
формації. Я б сказала просто: рівень 
розуміння дитиною деяких речей, які 
є простими і не дуже. Тобто, якщо ми 
вже маємо певне напрацювання, про-
граму, розпрацьовані теми — ми за-
вжди можемо адаптувати ці теми до 
молодшого чи старшого віку, додаючи 
або віднімаючи, відповідно, складніші 
чи простіші у розумінні речі.

Отже, моя програма називаєть-
ся «Милосердні, як Отець» і йдеться 
в ній про 7 справ милосердя для душі 

та для тіла. Ця велика і цікава тема 
розбита на вісімнадцять катехитичних 
зустрічей. Усі підтеми, на які розбита 
програма, логічно пов'язані між собою. 
І в об'єктивному баченні вповні відкри-
вають тематику справ милосердя.

Нарешті ми підійшли до практично-
го виміру, а саме до того, як виглядає 
розроблена власноруч програма.

Програма навчання у катехитич-
ній школі ім. єп. Григорія Балагурака, 
ЧСВВ, для дітей віком 7-11 років.

Милосердні, як Отець 
Урок 1.

Тема: Бог є нашим люблячим 
Батьком. Вступне заняття.

Мета: познайомитися з катехи-
том та зі своєю групою. На основі 
притчі про загублену вівцю, доне-
сти дітям правдивий образ Бога, як 
батька — люблячого і милосердного, 
який залишає всі свої справи, і шукає 
кожного з нас, коли ми заблукаємо.

Бажаний результат/ або, вимо-
ги до дитини.

Розуміє, що в неї є небесний Бать-
ко, до Якого може звертатися в кож-
ній хвилині свого життя. Знає дітей 
своєї групи по імені для того, щоб 
звертатися і спільно вирішувати по-
ставлену мету.

Хід уроку
Молитва на початок. Знайомство 

з групою. З допомогою інтерактивного 
методу, пісні, діти у колі знайомлять-

ся одне з одним. Можна використати 
ідею з написаними іменами дітей на 
бейджиках.

Основна частина — катехизація 
у вигляді розповіді, з театральними 
жестами та персонажем притчі про за-
гублену вівцю — іграшковою овечкою. 
Доносимо дітям зміст цієї притчі про 
Бога, який буде шукати загублену овеч-
ку — душу, поки не знайде, візьме її на 
рамена (ближче до себе), і донесе на 
собі до решти спільноти, яку змушений 
був залишити на невизначений термін.

Оскільки нашою метою є також на-
вчити дитину читати і любити Святе 
Письмо, на кожному занятті ми читає-
мо з дітьми тематичний уривок Святого 
Письма. Сьогодні це (Лк. 15, 1-7). Святе 
Письмо читаємо усім класом по черзі.

Завершуємо заняття зазвичай діа-
логом з дітьми. Хто як зрозумів кате-
хита. Це допомагає дитині навчитися:

• висловлювати свою думку;
• формувати речення;
• аналізувати свої слова й думки 

а також слова і думки інших;
• налагодити невимушені стосунки 

з групою та катехитом.
Ще один важливий момент. Для 

того, щоб покращити якість викладе-
ної теми на майбутнє, ми у школі прак-
тикуємо нотувати у «щоденник катехи-
та» як пройшов наш урок. 

(Далі буде).

Анна МАСЛЯК.

Цього дня було особливе богослу-
жіння, адже нашому отцю Дмитру Ку-
бацькому митрофорний протоієрей, 
парох села Ямниця Єзупільського про-
топресвітеріату о. Богдан Курилів, уро-
чисто вручив статус пароха Тязівської 
церкви. Він також наголосив, що це 
звання о. Дмитро заслужив за особливі 
заслуги у своїй священничій діяльності. 

За останні 5 років, відколи о. Дмитро 
служить у Тязеві, зроблено дуже багато 
цінної роботи. У храмі діє біблійний гур-
ток (керівник — Борис Галайко), прово-

дяться уроки катехизму для старших та 
молодших учнів Тязівської гімназії, діє 
осередок «Матерів у молитві» (керів-
ник — Уляна Федишак), а в 2015 році 
у селі проводилася Свята місія твере-
зості. З ініціативи о. Дмитра у Тязеві 
відбувся святковий пам’ятний концерт 
на честь вшанування митрополита Ан-
дрея Шептицького з нагоди ювілейної 
дати, тематичний захід у Тязівській гім-
назії про Йосифа Сліпого…

Але найбільшим досягненням, без-
умовно, є відновлення нашої святині. 

Упродовж двох років велися рестав-
раційні роботи. Як наголосив наш 
о. Дмитро, саме відтоді, коли почали-
ся ці роботи, уже два роки поспіль, во-
сени, на церковному подвір'ї цвітуть 
вишні. І в неділю усі мали можливість 
переконатися в цьому та сфотогра-
фуватися біля дерева, яке уже без 
листків, але із цвітом! Чи ж не диво!? 
Отець Дмитро наголосив, що це дуже 
добрий знак для усієї громади. Тепер 
наша церковця заясніла на повен 
зріст, приваблює подорожніх, вона 
стала ще більшою, справжньою окра-
сою Тязева. 

Цього дня наш парох вручив по-
чесну грамоту голові Ямницької ОТГ 
Роману Крутому за сприяння та допо-
могу у відновленні Тязівської святині, 
щиро подякував від себе особисто та 
від імені громади за всі починання та 
зроблену роботу на території нашого 
села. Після Служби Божої на території 
Тязівської гімназії відбулися спортив-
ні змагання. Для молодших школярів 
відбувся конкурс малюнків на асфаль-
ті. Усі переможці були нагороджені 
призами.

О 16-ій годині на великій сцені біля 
будинку культури с. Тязів розпочався 
святковий концерт, про який урочис-
то оголосили ведучі Ірина Садула та 
Станіслав Павлів. Святкування розпо-
чав хор «Родина» піснею «Мій Тязів». 
Голова Ямницької ОТГ Роман Крутий, 
а також в.о. старости Василь Боднар-
чук вручили подарунки та грамоти 
наймолодшому жителю села, подруж-
ній парі, котра святкувала свій ювілей, 
іменинникам, молодятам, а також 
звернулися до тязівчан із вітальни-
ми словами. Доповнили побажання 
в.о старости с. Сілець Інна Дейдей, 
с. Павлівка Іван Вацеба, настоятелі 
храмів Тязева, Сільця, Павлівки та 
Ямниці. Продовжили свято учасники 
художньої самодіяльності села Тязів 

(художній керівник — Оксана Коваль-
чук), а також учасники села Сілець, 
Павлівка та Ямниці. 

У фойє будинку культури силами 
учасників художньої самодіяльності 
була влаштована велика виставка — 
вийшов так званий музейний простір, 
де опинилися тязівські старожитності: 
рушники, вишиті сорочки, покрива-
ла, ясіки (маленькі вишиті подушки), 
диван, стара колиска, килими тощо. 
Також красувалися живі натюрморти. 
Наші талановиті тязівчани теж актив-
но долучилися до виставки і предста-
вили свої картини — вишиті бісером 
та нитками. Охочі розглядали роботи 
тязівських художників: Василя Леню-
ка, Василя Литвинця, відомого україн-
ського художника Федора Матейчука. 
Була облаштована виставка під на-
звами: «Тязів поетичний», «Тязівча-
ни — відомі митці в Україні», «Тязів на 
сторінках місцевої періодики». 

Але, мабуть, найцікавішим куточ-
ком став великий стенд із давніми 
світлинами тязівців. Це маленька 
частинка того, що вдалося зібрати 
у Тязеві упродовж останніх півроку 
авторці цих рядків під час роботи над 
книгою про історію нашого села. Візи-
тівкою стала фотозона «Тязів. 797», 
яку створили та цього року оновили 
учителька Уляна Федишак та дівчатка 
з Тязівської гімназії. Приємною неспо-
діванкою для тязівчан на святі стала 
газета «Мистецький Тязів» — видання 
про культурне життя села (автор ідеї 
та упорядник — Ірина Садула), яку під 
час святкування отримали тязівчани.

Ми маємо прекрасне село, яке ви-
плекало чимало талановитих людей, 
яке сьогодні, за словами отця Дмитра, 
входить у свою «золоту добу». Дай, 
Боже, щоб і надалі ми лише зроста-
ли у любові до Бога та свого рідного 
краю!

Ірина САДУЛА.

На допомогу катехитам

Вісті з парафій

Наприкінці вересня село Тязів Єзупільського деканату відзначило 
797-річницю  з  часу  першої  писемної  згадки…  Розпочалися  свят-
кування  Святою  Літургією  у  храмі  св.  Архистратига  Михаїла,  на 
яку були запрошені настоятелі храмів Павлівки, Сільця, Ямниці — 
о. Василь Сенько, о. Василь Смицнюк та о. Богдан Курилів. 

День народження 
села Тязів

Розпочинаємо катехизацію. 
Урок перший.



10 жовтня 2019 р. Б. число 39 (1282) НОВА ЗОРЯНОВА ЗОРЯ 3

Закінчення. Початок на стор. 1

У Євангелії від Матея запи-
сані слова Христа про те, 
що «Царство Небесне здо-

бувається силою». Якось фари-
сеї запитали  Ісуса Христа: «Коли 
прийде Царство Боже?». Спаси-
тель відповів: «Царство Боже 
прийде непомітно, і не скажуть: 
Ось, воно тут!, або: Он там! — 
бо Боже Царство всередині вас є» 
(Лк. 18, 20-21). Ось чому ми моли-
мося кожного дня в молитві «Отче 
наш», щоб прийшло Його царство, 
і не лише на небесах, але й вже 
тут, на землі. І однією зі складових 
цього царства є мир. Цього миру 
має прагнути кожен з нас і для 
цього щось робити, фантастичних 
формул не існує. Тому суспільство 
має право активно обговорювати 
цю тему, давати запитання і отриму-
вати відповіді. І лише тоді за спільно 
прийняті рішення нести й спільну від-
повідальність. 

Коли новина про підписання «фор-
мули Штайнмаєра» ще неофіційно 
кружляла в Інтернеті і згодом в екс-
треному порядку прессекретарка пре-
зидента Зеленського скликала прес-
конференцію, то мені стало дуже за-
тишно на душі. Я мимоволі повірив, 
що цього разу буде все по-іншому. 
Тобто, що Україна має намір підписати 
чергові домовленості і тому виносить 
цю тему на широке обговорення. Ні, 
президент потвердив новину офіцій-
но, підписали. А на запитання жур-
налістів майже не став відповідати… 
Проте згодом він це зробить у черго-
вому відеоролику... «І що тут знову не 
так?», — мабуть запитає хтось із вас. 

А те не так, що ми уже вкотре стає-
мо на улюблений предмет — ті ж самі 
любі граблі. Хіба ж результат невідо-
мий? Якщо б у 2013 році пан Янукович 
мав сміливість вийти до людей і про-
сто відкрити живий діалог, чи було б 
сьогодні стільки біди і горя? Він також 

звертався відеозверненнями, які є од-
ностороннім видом комунікації…

Чому це чарівне англійське слово 
feedback так добре прижилося в украї-
номовному бізнес-середовищі, освіті та 
навіть у Церкві, але ніяк його не засво-
ять наші політики, навіть нові й молоді? 
Воно дуже просте до розуміння і поля-
гає в звичайнісінькому двосторонньому 
комунікуванні: живий діалог з пошуком 
«зворотнього зв’язку». Не відбулося 
такого діалогу і 6 жовтня цього року, 
коли на Майдані Незалежності в Киє-
ві зібралося чимало активних членів 
громадянського суспільства. Я пере-
конаний, що на Майдані в неділю було 
саме громадянське суспільство, люди, 
які виходять за ідеї та цінності, а не за 
персоналії чи якісь політичні амбіції.

Ці громадяни були такі ж мирні, як 
і студенти в 2013 році. Тож, що зава-
жає відкрити владі діалог з тією части-
ною суспільства, яка не приймає фор-
мули Штайнмаєра. Чи суспільство, 
яке надало такий високий рівень дові-
ри сьогоднішній владі, не підтримає її 
знову, якщо людям буде пояснено, і не 
просто пояснено, а й доведено, що 

це не капітуляція. Що це не 
федералізація України з при-
цілом на подальший розвал 
країни. Що це не амністія всіх 
злочинців і катів та неможли-
вість вчорашнім катам укра-
їнських солдатів стати по-
важною легітимною владою 
особливостатусної «республі-
ки» й отримувати кошти з на-
ших податків… Що, зрештою, 
вчорашні військові криміна-
літети не розпов зуться всією 
Україною з улюбленим хобі — 
«вбивати укропів»… 

Ті, хто сьогодні справед-
ливо ставить такі запитан-
ня, бажають миру не менше 
за прихильників формули 
Штайн маєра. На жаль, цими 
днями про перших довелося 
читати в соціальних мережах 

як про «натовп, зомбований страхом», 
і: «проплачені за 200 (400 або 500) 
гривень», і: «тупі фанати такого-то по-
літика», і багато іншого…

Думаю, що настав час Україні через 
свого президента і головнокомандува-
ча на цілий світ гучно заявити про свою 
формулу. І світ просто зобов’язаний 
нас у ній підтримати. Причин чимало. 
Україна досі не отримала гарантовано-
го захисту взамін за відмову від атом-
ної зброї. Вартість людського життя 
на Донбасі скотилася до 10 доларів, 
ціни вбивчої кулі снайпера, і це стало 
захисним буфером для європейських 
громадян. Про це президент Зелен-
ський сміливо заявив на Генасамблеї 
ООН. Так само він має право, чи рад-
ше обов’язок, сміливо задекларувати 
усьому світу саме українську формулу 
миру і в ній, думаю, його підтримають 
усі без винятку. 

Цікаві думки на цю тему в інтерв’ю 
для інтернет-порталу «Цензор.НЕТ» 
висловив ще в середині серпня ц.р. 
Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Свя-
тослав: «Питання війни та миру турбує 
і нас, і ми говоримо про це усі 5 років, 

звертаючись, зокрема, і до світової 
громадськості. Синод УГКЦ ще на по-
чатку війни написав послання до світу 
під назвою «Україна спливає кров'ю». 
Ми розуміємо, що як би ми не старали-
ся лікувати рани війни, це не матиме 
остаточного результату, поки агресор 
не припинить ті рани завдавати.

…Мир не може означати капітуля-
цію і згоду на будь-які умови агресора. 
Тоді це буде імітація миру, а наслідки 
будуть ще гіршими, ніж від війни. Для 
того, щоб мир був справжнім, він має 
бути справедливим. Інакше це про-
сто буде зміна способу нанесення 
ран нашому народу. Ми знаємо з іс-
торії, що умиротворення агресора ще 
більше підживлює його апетити. Дуже 
важливо говорити про біль, який має 
наш народ, і що навіть коли ми вес-
тимемо переговори з агресором, то 
пам'ятатимемо про очі мами, яка втра-
тила свого сина на війні. Ми мусимо 
бути голосом тих людей, які постраж-
дали. Поки не буде їхнього вшануван-
ня і винагородження кривди, завданої 
їм, то про яку справедливість може 
йтися?».

14 жовтня святкуватимемо Покров 
Божої Матері та День захисника Укра-
їни. В цей день на Майдані знову збе-
руться тисячі українців. Нехай це буде 
збір під Покровом Матері Божої, Яка 
в особливий спосіб притягує усіх нас 
до себе. Вона є мама, і в тих ситуаці-
ях, в яких живемо, не раз критичних, 
ми «не маємо іншої допомоги, крім 
Тебе, Богородице», — як співаємо 
у нашій пісні. 

Дай же сили, Ласкава Мати, нашим 
захисникам, дай сили та мудрості на-
шій владі. Покрий, Богородице, весь 
український народ своїм омофором, 
щоб він зумів у кожній дискусії прихо-
дити до консенсусу та єдності. Боже, 
нам єдність подай!

о. Іван СТЕФУРАК,
головний редактор.

У  Міжнародний  день  людей  похило-
го  віку,  1  жовтня,  працівники  «Карі-
тасу»  м.  Івано-Франківська  провели 
ряд урочистих заходів, щоб привітати 
літніх  людей.  Вітали  набувачів  цен-
тру підтримки сім'ї та центру догляду 
вдома,  якими  вже  впродовж  кількох 
років опікується «Карітас».

Урочистості розпочались з Молебня 
в церкві Успіння Пресвятої Богородиці с. Кри-
хівці, де люди спільно з о. Любомиром Сте-
фанишиним підносили свої молитви до Най-
святішого Серця Ісуса, дякуючи за прожите 
життя, за успіхи та невдачі, за радості та сму-
ток, за все, чим обдарував їх Господь. 

Опісля медична сестра центру догляду 
вдома Ліля Сивак провела для учасників зу-
стрічі навчальний тренінг «Ліки навколо нас: 
як лікувати застуду народними засобами». 
А психологи центру підтримки сім'ї спільно 
з гостями переглянули художній фільм — 
біо графічну драмедію «Джулі і Джулія: готу-
ємо щастя за рецептом».

Юлія ФЕДУНИШИН.

«Царство Боже прийде 
непомітно, і не скажуть: 
Ось, воно тут!, або: Он 
там! — бо Боже Царство 
всередині вас є»  
 (Лк. 18, 20-21).

Колонка редактора

Милосердя

Формула Штайнмаєра: 
запитання без відповідей

З любов'ю  
до людей похилого віку
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Уже другий рік поспіль до західноукраїнського вчитель-
ства долучилися й ми, освітяни Петранківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. з Рожнятівщини. Цьогорічне паломництво було 

приурочене 150-річчю з дня народження отця Климентія 
Шептицького, праведника світу, церковного і громадського 
діяча.

Під час прощі ми взяли участь в Архиєрейській Боже-
ственній Літургії, яку очолив Єпископ-помічник Тернопіль-
сько-Зборівський Теодор Мартинюк у співслужінні з чис-
ленними священниками. Усі бажаючі приступили до Святої 
Сповіді і Святого Причастя. Разом з іншими ми пройшлися 
Хресною Дорогою, співпереживаючи Страсті Господні ра-
зом із нашим Спасителем. Під час панахиди долучилися до 
спільної молитви за героями і мирними жителями, які заги-
нули в боротьбі за волю України.

Місця об’яви Божої Матері завжди прекрасні: вони часто 
на лоні природи, де навколо ліси й просторе небо. Боже-
ственна краса зустріла нас і в Зарваниці (незважаючи на ін-
тернет-прогноз дощу, у той день була гарна сонячна осіння 
погода). Тут ми відчули спокій душі, радість і особливу при-
сутність Бога. Перебуваючи в цьому святому місці, ми мали 
можливість легко і вільно споглянути вгору, адже часто за 
буденними клопотами не бачимо всієї божественної краси. 
Тому маємо користати з будь-якої нагоди й відвідувати святі 
місця. Треба нам всім, як дорослим, так і дітям, виходити 
з «ґаджетів» і долучатися до духовного. 

Кожен із нас старався в цьому святому місці придбати 
цікаву й повчальну духовну літературу, що дуже важливо 
для вчителя. Бо що знає вчитель, тим він поділиться зі свої-
ми учнями. Маємо бути як професійними, так і високо духо-
вними наставниками для наших учнів, бо саме нам Господь 
довірив виховувати майбутнє України. 

Ярослава ГОЛОД,
вчителька молодших класів Петранківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Пресвята Діва Марія є та, Яка ніко-
ли в історії спасіння не акцентує увагу 
на собі. Подивімося на будь-яку ікону, 
де вона тримає на руках Ісуса. Її рука 
та все єство постійно вказує на Нього, 
як на єдине джерело спасіння. Марія 
є та, Яка вже від свого зачаття і аж 
до смерті старалася сповнити Божу 
волю, шукала за нею. «Ось я Господ-
ня слугиня» (Лк. 1, 38) є неначе кре-
до Її життя, ісповідь Її віри. Так Вона 
каже Гавриїлу в часі благовіщення; так 
Вона каже Симеону в епізоді Стрітен-
ня, коли той пророчить їй «мечі болю»; 
врешті так Вона каже під хрестом, 
коли Господь довіряє Їй стати матір'ю 
людського роду.

Марія — близька до кожного
Про Богородицю можемо багато 

говорити, роздумувати, проповідува-
ти, але ця неймовірна близькість Її до 
кожної людини викликає тільки щирий 
подив. Зауважмо, в будь-якому міс-
ці свого об’явлення: чи то Люрд, Фа-
тіма, а чи Гваделупа, — Вона постає 
як місцева дівчина, розмовляє про-
стою та зрозумілою мовою до своїх 
візіонерів, тим самим виявляючи свою 
 близькість.

Пригадую, колись я часто думав: 
а як то Марія, а навіть будь-який свя-
тий розуміє мою мову, адже вони 
в своїй більшості не говорили україн-
ською? Очевидно, молитва серця — 
це універсальна мова, якою розмов-
ляє Господь, якою розмовляють святі. 
І саме Пресвята Богородиця в своїх 
об’явленнях це дуже гарно підкрес-
лює.

Марія — друга Єва
Часто Церква називає Марію дру-

гою Євою, адже на відміну від старо-
завітної праматері, Богородиця не 
прагне бути «як Бог» (пор. Бут. 3, 1-5). 
Тому, як пише наш Катехизм: «Церква 
з особливою любов’ю вшановує Пре-
благословенну Богородицю і Присно-
діву Марію, яка нерозривно поєднана 
зі спасенним ділом її Сина» (576).

Направду бідна та Церква, яка не 
в змозі визнати ролі Діви Марії в на-
шому спасінні, адже вона відмовля-
ється від матері. З історії спасіння ми 
знаємо, що Єва — матір всіх живих — 
втратила свій шанс на правдиве мате-
ринство, а народжені від неї повинні 
тепер «в поті лиця свого їсти хліб свій» 
(пор. Бут. 3, 19). У той же час Пресвята 

Богородиця не думає про велике, не 
думає, що Їй буде за те, що Вона ска-
зала Гавриїлові «Так». Ні! Вона скром-
но проходить через весь Новий Завіт, 
залишаючи нам кілька своїх фраз. Га-
даю, діалог Єви та спокусника містить 
більше слів, ніж їх сказала в Біблії 
Марія, але ці слова мають для всьо-
го людства куди більшу цінність, бо ж 
перші — призвели до смерті, а слова 
Богородиці — дарують воскресіння.

Бути в Материнському домі
Кожен добре знає, що мама — це 

та особа, котра постійно перебуває 
в очікуванні. Молода мама очікує на-
родження своєї дитини, піклується про 
неї, відправляє в школу, в університет 
та чекає, коли ж те її чадо прийде; зго-
дом старша мама чекає, коли ж в її 
дитини буде час, щоби її провідати. 
І так аж до смерті. Також кожен може 
засвідчити, що ніколи не повертався із 
материнського дому з «порожніми ру-
ками», адже мама постійно щось ста-
рається покласти до сумки. І навіть, 
якщо ти священник, як, наприклад, я, 
а чи депутат, — мама все одно зна-
йде спосіб дати щось свіженьке та по-
домашньому особливе.

Так само і наша Небесна Матір. Хто 
б до Неї не прийшов зі своїми труд-
нощами, болями, розчаруваннями, 
кожен, хто бажає відвідати Її, привіта-
ти з Її святом — завжди повернеться 
обдарованим. А де проживає Марія? 
Відповідь більш ніж проста: там, де Її 
Божественний Син — у святому храмі. 
Саме тому кожне Богородичне свя-
то — це ще одна можливість прийти 
нарешті до дому нашої Матері, побути 
з Нею та повернутися з доброю тор-
биною чогось справді по-домашньому 
особливого.

Молімося сьогодні до нашої Не-
бесної Матері, просячи заступництва 
та ласки. Подібно як Вона, завжди ка-
жімо нашому Отцеві своє «Так». По-
дякуймо в це особливе для нашого 
народу свято — Покрови Божої Ма-
тері — за Її любов до нашого народу, 
до нашої землі та до кожного зокрема. 
Адже це свято — черговий доказ того, 
що Вона піклується про нас, що ми 
важливі для Неї, що кожне Її свято — 
це й наш день також.

о. Володимир ЛУКАШЕВСЬКИЙ,
прессекретар Івано-Франківської 

Архієпархії УГКЦ.

Наші свята

Якось по-особливому відчувається кожне велике релі-
гійне  свято,  скажімо,  Різдво  Христове,  Преображення 
Господнє, а чи Пасха. Всі вони приносять радість, від-
починок, додають привід задуматися над власною ду-
шею, над тим, що й справді вічне та, поза всяким сум-
нівом,  важливе. Однак,  нещодавно  я  зрозумів, що ще 
по-іншому, можливо, якось по-домашньому відчуваєть-
ся кожне Богородичне свято. Молячись Літургію чи го-
туючи проповідь, усвідомлюєш, що ти вже знаходишся 
деінде, тільки не тут, де зараз є твоє тіло. Хтозна, а може 
це наша Матір ось так просто запрошує нас до себе в гості, 
бо ж кожне Її свято — це, перш за все, для нас.

Прощі

Освітяни у Зарваниці

Кожне Богородичне 
свято — це наше свято!

28 вересня у Марійському духовному центрі «Зарваниця» уже традиційно зібра-
лися  тисячі  педагогів.  Напередодні  свого  професійного  свята  з’їхалися  сюди, 
щоб взяти участь у ІХ професійній прощі освітян. На прощу до відпустового цен-
тру прибули вчителі з різних куточків Західної України: Львівської, Івано-Франків-
ської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.
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 (Продовження, поч. у ч. 37)

Італія зустріла нас колоритними 
краєвидами півдня. Ми постійно 
рухались вниз, минаючи численні 

короткі та довгі тунелі. Рослинність 
змінила свої барви, а дерева набрали 
інших форм крон. 

Південь. Коротка зупинка на авто-
заправці і знову дорога. Ранкова мо-
литва звучить з уст священників, а ми 
всі повторяємо «Царю Небесний»! 
Щиро помолившись, подякувавши 
Богові за щасливу дорогу, з цікавістю 
оглядаємо місцеві краєвиди. По гор-
бах і на вершинах розміщені численні 
садиби з доглянутими оливковими та 
виноградними садами. Спустились 
вниз і перед нами постав Рим.

Оселилась наша група в готелі. 
Нас радо зустріли сестри-монахині 
з монастиря Св. Анни. Перепочивши, 
пішли знайомитися з містом. Перший 
день присвятили дохристиянсько-
му Риму. Ми побачили Колізей, руїни 
язичницьких храмів, Пантеон, статуї 
імператорів, старовинні площі. А над-
вечір нас вразив каскад фонтанів та 
вузенькі вулички вічного міста. Коли 
вже зовсім втомились, то сіли на схо-
динки перед Пантеоном. Відпочили 
трохи, і тут хтось затягнув українську 
народну пісню. Співали натхненно, 
так, як вміють щирі українці. Непоміт-
но біля нас почали зупинятись турис-
ти. Відразу знайшлись і земляки. Нас 
фотографували, знімали на відео, ві-
тали помахом рук. Було приємно по-
чуватися українцями.

Звечора домовились про те, що ма-
ємо встати о шостій ранку. Отож, на-
ступного дня з самого ранку ми вже 
на площі перед базилікою св. Петра. 
Проходимо через металодетектори 
і бачимо, що є першими в цьому ве-
личному храмі. Велич і розміри собору 
захоплюють дух, позолота та розпис 
стелі, монументальні фігури апосто-
лів, картини та фрески вражають. За-
грубілі від буденщини, наші очі широ-
ко розплющуються і поглинають, фік-
сують, дивуються всьому побаченому.

Тихо під супровід працівника бази-
ліки йдемо до крипти Святого Петра, 
молимось у півголосу. Розпочинаєть-
ся Божественна Літургія, яку очолив 
Митрополит Володимир Війтишин 
у супроводі івано-франківських свя-
щенників. Тихо шепочемо власні пе-
реживання, намірення, прохання, щоб 
не порушити спокій Апостола Петра та 
спочилих Пап Римських. Душа розгор-
тається і хоче обняти всю ту святість, 
яка є навкруги. 

Робимо численні фотознімки. Вла-
дика благословить нас. «І Пітрич ма-
ленький тут?» — щиро посміхнувшись, 
запитує. «Так, Владико, і я тут», — від-
повідаю. 

Година, прожита в цьому храмі, — 
як півжиття пролетіло.

Екскурсія на купол базиліки — це 
безкінечні сходинки та спіралі тісним 
коридором. І ось з висоти пташиного 
польоту бачимо Рим аж до небокраю, 
площу, численні дворики між будівля-
ми Ватикану, зелень та екзотичні дере-
ва. Химерно заплетені кущі живоплоту 
і десь далеко малюсінькі, мов мурахи, 
людські фігури. Дивина та й годі…

Трохи відпочивши, ходимо вузень-
кими вуличками, не минаючи жодної 
крамнички із численними сувенірами. 
Треба щось привезти близьким, рід-
ним та друзям.

Обід у готелі. Сестри-монахині при-
вітно пригощають нас смачним обі-
дом, бажаючи всього найкращого. 
Шана й щира подяка вам, сестрички!

Море, море… З уст паломників чути 
вигуки: «Хочемо на море». Були серед 
нас і такі, які за все своє життя не ба-
чили моря. «Ну що ж, поїхали!» — по-
годжується о. Олександр. 

І ось тепла й лагідна хвилька хлю-
почеться об наші ноги. Мокнемо стіль-
ки, хто скільки може витримати. Море 
настільки солоне, що вода тримає тіло 
на поверхні. Дещо сумні обличчя про-
давців сувенірів на пляжі, мігрантів. 
Сумно за їхню долю. 

І знову ніч у готелі, привітні обличчя 
сестер-монахинь, бажаний душ і спо-
кійний сон.

Зранку спішимо до автобуса. Аж 
барвить вишиванками. Їдемо до Ба-

зиліки св. Со-
фії, щоб перши-
ми бути й там. 
Та годі… Люд 
вже заповнив 
подвір’я собору 
і сам собор. Храм 
вразив своєю ве-
личчю та красою, 
небесно-золота-
вими фресками 
та постатями 
святих україн-
ської Церкви і 
світу. Душа за-
тихла від краси.

У святочних ризах священники, мо-
нахи, монахині! Численні паломники 
з трепетом у серцях очікують Патрі-
арха УГКЦ Святослава Шевчука та 
численних Владик з України і всього 
світу.

Маленькі діточки-ангелята з квітами 
та пишним короваєм мило зустріча-
ють Главу УГКЦ! Звучать пафосні ві-
тання та промови, і лине щира подяка, 
осяяна сліпучою посмішкою Патріарха 
Святослава.

Слухаємо пророчі слова Блажен-
ного Йосифа Сліпого з уст Глави на-
шої Церкви, відбувається освячення 
пам’ятного хреста на честь 50-річчя 
храму св. Софії.

Люд з усіх усюд з’їхався на це ве-
личне свято. Зустрічі близьких та зна-
йомих, щирі обійми та поцілунки… 
Свято!

Здивуванням не було меж. Зустріли 
односельчанку Діану Ковальську, яка 
з благословення нашого Митрополи-
та Володимира Війтишина продовжує 
навчання у Папському університеті. 
Хай щастить тобі, дитино, в навчанні 
та житті!

Вечір у дворику-саду готелю завер-
шив наше перебування в Римі. Літ-
ня пара прочан побожно відзначала 
50-річчя свого шлюбу, в якому були 
радість та сум, і здоров’я й хвороби.

А наші організатори були на висо-
ті! Італійську піцу ми куштували на всі 
смаки, пробували легеньке червоне 
вино, місцеві солодощі. І як годиться 
українській спільноті, усе завершува-
ли піснями. Пісня лилась до небес, 
розпростерши широкі крила голосом 
трембіт та цимбалів, дзвеніла в шиб-
ки вікон. І о, диво! Італійці відчиняли 
вікна й слухали наш спів. Атмосфера 
захоплювала душу.

Переночувавши, зранку, вмостив-
шись в автобусі, помолившись, руши-
ли до Венеції.

(Далі буде…)

Василь ПИТЕЛЬ.

«Карітас — Івано-Франківськ» опі-
кується хворими літніми людьми, які 
через хворобу чи немічність потре-
бують стороннього догляду. Для них 
передали продуктові набори, засоби 
догляду та гігієни.

Працівники «Карітасу» завітали та-
кож і до літніх людей з числа вимуше-

но переселених осіб, які через воєнні 
дії на Сході України змушені були по-
кинути свої рідні домівки і проживають 
сьогодні в Івано-Франківську.

Такі заходи є необхідними як для 
молоді, так і для людей літнього віку. 
Молодь набуває досвіду, навчається 
співпереживати, а літні люди — отри-

мують нагоду поспіл-
куватися та відчути 
себе потрібними, 
огорнутими теплом 
та увагою.

Юлія  
ФЕДУНИШИН.

Паломництва

Благодійність

Допомога потребуючим
Волонтери благодійної організації «Карітас — Івано-Франківськ» напередодні Міжнарод-
ного дня людей похилого віку відвідали важкохворих літніх людей. Юлія та Лілія Озьмін-
ські провідали стареньких разом з волонтеркою з Німеччини Ясмін Шолер.

Етюд із життя прочан
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Але я не про це. Ре-
монт — дуже клопітка 
справа. Не дивно, що 
ворогові інколи бажа-
ють: «Бодай би тебе 
спіткав ремонт!». Окрім 
того, хорошого майстра 
сьогодні важко знайти, 
бо, як кажуть: «Всі фай-
ні майстри давно вже 
повиїжджали». 

Півроку тому і я взя-
лась робити ремонт. Де 
знайти доброго май-
стра? Знайомі радять: 
шукай серед протестан-
тів, вони дуже порядні, 
а голов не — не п’ють ал-
коголю! Ось так, наслу-
хавшись таких порад, я 
звернулась до знайомо-
го, який відвідував про-
тестантську церкву. Той 
мені порадив одного 
майстра. Запевнив, що 
чоловік відповідальний 
і порядний. Дійсно, зна-
йомий порадив хорошо-
го майстра. Він робив 
свою роботу добре. Був 

вихований, я не чула від нього нецен-
зурної лексики. От тільки делікатно 
просила, коли наближались церковні 
свята, не виходити на роботу. Не «ка-
техизувала» його, намагалась омина-
ти питання релігії та бути делікатною. 
Інколи навіть ставало прикро. От чому 
так: людина не ходить до нашої церк-
ви, можливо, навіть не визнає Богоро-
диці (тоді я не питала, якої він віри), 
але таки порядний? 

Завершився ремонт. Я подяку-
вала майстрові і ми розпрощались. 
Пройшло півроку часу. Якось стою я 
до сповіді у Катедральному соборі 
Св. Воскресіння, що в Івано-Франків-
ську. Вже майже підходить і моя чер-
га, а від священника відходить, щойно 
посповідавшись, той добрий майстер! 
То він був греко-католиком! Я аж те-
пер зрозуміла, чому він так на мене 
дивився, коли я його просила в релі-
гійні свята не працювати! 

Так, люди бувають різні, незалежно 
від віросповідання та національності. 
Але хотілося б, щоб і про наших вір-
них так казали: «Йдіть до греко-като-
лицької церкви, там знайдете добрих 
і порядних майстрів».

п. Наталія. 

Земля має ціну! І вона цінна саме 
тому, що дає прибуток! Це давно зро-
зуміли ті, хто почав вкладати величез-
ні кошти в агропромисловість. Ні для 
кого не є секретом, що чисельність 
землі зростає, а ресурсів – меншає. 
Як на мене, за якісь пару десятків 
років багатою вважатиметься та дер-
жава, яка матиме землі для вирощу-
вання продуктів, а не поклади золота 
та нафти. Бо ми навчимось видобува-
ти енергію з альтернативних джерел. 
А от натуральні продукти харчування 
будуть мати справжню цінність. Мож-
ливо, це фантастика, проте всі факти 
вказують на це.

На жаль, українців змусили повіри-
ти в те, що земля, яку ще німці виво-
зили вагонами, немає жодної вартос-
ті. І набагато простіше поїхати на за-
робітки за кордон. А це, здебільшого, 
стосується жителів Західної України. 
Адже раніше праці на землі було ба-
гато, кожен після роботи обробляв той 
клапоть землі, але коли починав раху-
вати врожаї — прибуток був невели-
кий. Ось тому мешканці села залиши-
ли роботу на землі, спродали худобу 
та вирушили за кордон. Там хоч і не 
з медом, але є якийсь заробіток. 

Проте останнім часом на теренах 
Терно пільщини, Львівщини, Івано-
Фран ків щини з’являються коопера-
тиви, які засновують мешканці сіл, 
об’єд навши власні зусилля та капіта-
ли, заручившись підтримкою зовніш-
ніх інвесторів. До прикладу, в с. Ценів 
Тернопільської області мешканці села 
відновили старий млин і заснували 
кооператив «Старий млин». Спочатку 
односельчани мало довіряли цій ініці-
ативі. На перших зборах кооперативу 
було декілька людей, на наступних 
– їх побільшало, а тепер сюди про-

сяться люди із сусідніх сіл. Зараз він 
нараховує 186 членів. Сьогодні цей 
кооператив створив робочі місця на 
селі, в планах у них — закупівля пресу 
для вичавлювання соняшникової олії 
та встановлення сонячних батарей. За 
виручені кошти сільський голова пла-
нує утеплити церкву та забезпечити її 
електроенергією.

Проте трапляється й так, що дуже 
нелегко знайти однодумців, а тим паче 
людей, яких можна було б згуртувати 
в кооператив. Більшість вважає, що 
найкраще – опиратись на власні сили. 
Проте, як кажуть: «Один — у полі не 
воїн». Цікавою пропозицією сьогодні є 
сімейні молочні ферми. 

Про катастрофічне скорочення 
кількості корів на селі вже говориться 
багато. А чому тут дивуватись? Мо-
лодь тікає з села, а корів тримають 
хіба що люди старшого віку. Адже ро-
боти біля худоби багато, а віддачі — 
мало. Молоко закуповують за сміш-
ними цінами, це вже згодом його пе-
репродують для населення з кратним 
«накрутом». Я особисто неодноразо-
во чула від багатьох мешканців села, 
що вони радо б займалися розвитком 

цієї галузі, якби вона давала прибут-
ки. Проте вже багато хто починає ра-
хувати, що, оплативши, наприклад, 
у Польщі орендну плату за житло, 
комунальні послуги та харчування, 
нерідко залишається близько 500$ 
чистого заробітку. Такі кошти сьогодні 
чоловік може заробити і в Україні, не 
залишаючи сім’ї. Власне, сімейні мо-
лочні ферми можуть служити непога-
ним капіталовкладенням та способом 
заробляти у себе вдома.

Як же вони працюють? Для засну-
вання такої ферми насамперед по-
трібне бажання та внутрішня згода 
родини, наявність приміщення для 
утримання худоби або поля для бу-
дівництва ферми, досвід в утриманні 

корів та можливість випасу. Зовнішній 
інвестор (є такі) фінансують закупів-
лю обладнання, високопродуктивної 
худоби, побудову ферми, вкладаю-
чи приблизно 300 тис. грн. Ця сума 
мала б окупитись за 2,5 роки. Звичай-
но, основним питанням залишається 
пошук ринку збуту, адже якщо у вас 
знову будуть закуповувати молоко 
за низькими цінами, то така ферма 
швидко не окупиться. Та добре аналі-
зуючи сьогоднішній стан речей, маємо 
розуміти, що з кожним роком все біль-
ше цінуватиметься натуральне моло-
ко, масло, сметана, сир, адже їх на 
прилавках все меншає і меншає.

Ще Митрополит Андрей Шептиць-
кий спонукав селян організовуватись 
в кооперативи. Він казав: «Бідний є 
той народ, який не має свого промис-
лу». І поки ми вважаємо, що багатіє-
мо, працюючи на когось за кордоном, 
втрачаємо щось цінніше — нашу 
 землю…

Віра БІЛА.

Від автора: якщо когось зацікав-
лять ідеї, висвітлені в даному мате-
ріалі, звертайтесь до редакції «Нової 
Зорі». Можемо надати інформацію 
про інвесторів, які зацікавлені в роз-
витку таких кооперативів та молоч-
них ферм у нашій області.

Сто талантів

Життєві історії

Так вже у нас, на Західній Україні, 
заведено: коли в когось у гаман-
ці «заведеться» зайва копійка, то 
її одразу вкладають в ремонт. Ко-
жен,  згідно  зі  своїми можливос-
тями, мусить чи хату перекрити, 
чи вікна поміняти, чи новий пар-
кан  поставити.  Ну,  а  якщо  вже 
зовсім  мало  грошей,  то  бодай 
шпалери таки переклеїти. Нічого 
казати, ми дуже полюбляємо ре-
монти,  «щоб було,  як  у людей». 
Видно,  ті  європейці  геть  не  ро-
зуміються  в  дизайні.  Малюють 
всі стіни в білий колір, у туалеті 
викладають  сіреньку  плитку.  Ні 
тобі «венеціанки» на стінах (вид 
декоративної штукатурки), ні мо-
заїки  у  ванній.  Треба  їм  багато 
чого і від нас переймати! 

Добрий 
майстер

Наша земля — на «вагу золота»!
Ось уже декілька тижнів точаться дискусії навколо законопроєкту 
про ринок землі, яку нарешті зможуть купувати всі! Звичайно, як на-
голошує президент, винятком є  іноземні громадяни. Я намагалась 
з’ясувати для себе позитиви і негативи цієї реформи, але поки що 
конкретних відповідей так і не знайшла. Проте, стаття не про це. 



10 жовтня 2019 р. Б. число 39 (1282) НОВА ЗОРЯНОВА ЗОРЯ 7

Останньої вересневої суботи діти 
та батьки інклюзивної групи з Івано-
Франківська на чолі з Марією Червак 
(керівник громадської організації «Ет-
нопростір») відвідали сучасний замок, 
центр реабілітації, власний будинок 
для сиріт з інвалідністю. Усі ці локації 
знаходяться в покутському містечку 
Обертин, що на Прикарпатті.

У «Замку Злати» діти самостійно 
виготовляли піцу з сиром та саля-
мі, з допомогою піцайоли викладали 
у піч, а потім смакували. Від першого 
по третій поверх оглянули виставку 
картин місцевого художника Явор-
ського, дізнались легенду про двох 
сестер, відвідали музей хліба, центр 
дитячої творчості. Музей багатий на 
різноманітну випічку, речі побуту, одяг. 
З вежі замку діти з батьками спостері-
гали за місцевими краєвидами.

Доброчинці «Замку Злати» Богдан 
та Любов Станіславські гостинно при-
йняли дітей інклюзивної групи. Вже 
багато років вони є меценатами поді-
бних заходів. Тож такий подарунок був 

радо прийнятий батьками та дітьми 
з Івано-Франківська.

Опісля гості містечка помандрува-
ли до районного центру соціальної 
реабілітації дітей з інвалідністю, який 
діє уже шість років. Останніх півтора 
роки його очолює Дмитро Бойчук. Для 
потреб дітей тут відкрита сенсорна 
та соляна кімнати, масажний кабінет, 
літній басейн. За цей час пройшли ре-
абілітацію 69 дітей з ДЦП, хворобами 
хребта. Власним транспортом праців-
ники центру щоранку привозять дітей 
на реабілітацію, а ввечері відправля-
ють по домівках.

Найбільшою радістю для меди-
ків та вихователів є той момент, коли 
діти, які не сиділи, починають сидіти, 
які не говорили, починають говорити, 
дехто навіть починає ходити. Центр 
реабілітації є великим полегшенням 
для батьків. Щоб покращити здоров’я 
хворих, щодня лікар-педіатр, логопед, 
психолог, реабілітолог, масажисти, ви-
хователі, медсестра, повар вкладають 
у своїх підопічних не тільки профе-
сійний досвід, а й дарують часточку 
власного тепла та милосердя. Тут до-
брозичлива атмосфера, європейські 
умови, смачне харчування. Уродже-
нець Обертина о. Богдан Згоба, який 
служить у Філадельфії (США), неодно-
разово надсилав гуманітарну допомо-
гу (басейн, DVD, комп’ютер, канцеляр-
ські товари, одяг, іграшки). 

Іванофранківці були приємно зди-
вовані, що заклад з такими чудовими 
умовами функціонує в області. Отож 
діти, які приїхали, із задоволенням 
відпочили в соляній та сенсорній кім-
натах, в кабінеті реабілітації, перегля-
нули лялькову виставу «Ліки для ма-
тусі». Їхні батьки багато спілкувались 
із керівником закладу п. Дмитром, ви-
хователями та медиками. 

Чужої біди не буває! Про це знають 
працівники центру, тому вийшли у свій 
вихідний день, щоб провести час із ді-

тками з Івано-Франківська. Вони кож-
ному приділили увагу, усіх почастува-
ли домашньою випічкою.

А на завершення дня іванофранків-
ці відвідали «Оселю віри, надії та лю-
бові». Це перший в Україні будинок, 
придбаний за кошти благодійників, 
для повнолітніх сиріт з інвалідністю. 
Зараз у ньому мешкають три дівчини 
та один юнак, які раніше проживали 
в Залучанському та Погонянському 
інтернатах. Кошти на харчування, 
зарплати асистентів поступають з об-
ласного бюджету. За три місяці прожи-
вання в такій оселі волонтери та його 
мешканці мають значний досвід, який 
можуть передати іншим. З весни «Осе-
ля віри, надії, любові» може прийняти 
ще кількох повнолітніх сиріт. Думають 
мешканці і про власну теплицю, в якій 
зможуть вирощувати овочі. Незаба-
ром цю молодь на візках почнуть від-
відувати вчителі Обертинського ліцею, 
щоб давати необхідні знання, яких не 
отримали в інтернатах.

Батьки та діти з Івано-Франківська 
побачили умови, максимально на-
ближені до домашніх. Молоді люди, 
які понад 30 років жили в інтернатах 
і мало що робили самі, тепер вчаться 
жити самотужки, маючи власну кухню, 
вітальню, подвір’я. Їм допомагають 
чотири асистенти. Місцеві мешканці 
також відвідують своїх нових сусідів, 
приносять овочі, молоко і навіть свіже 
м'ясо.

Поїздки для інклюзивної групи під-
тримує Івано-Франківська міська рада 
та Управління охорони здоров'я Іва-
но-Франківської міської ради, а та-
кож група молодих підприємців міста, 
оскільки такі подорожі є надзвичайно 
повчальними та пізнавальними. І для 
батьків, які побували в Обертині, було 
дуже корисним довідатись, що і їхні 
діти матимуть надію в старості. 

Юлія БОЄЧКО.

Мама передплачувала 
«Нову Зорю» 25 років!

Слава Ісусу Христу!
Шановна редакціє, до Вас звер-

тається жителька с.Вижній Березів 
Косівського району Скільська Лю-
бов Іванівна за проханням моєї по-
кійної мами — Семчук Ганни Сте-
панівни.

У теплі осін-
ні дні на 95-му 
році життя віді-
йшла у вічність 
моя мама — 
Семчук  Ганна 
Степан івна . 
Будучи вже хво-
рою, вона мене 

просила, що коли помре, щоб я на-
писала до вас. Просила передати 
редакції газети «Нова Зоря» свою 
вдячність та розповісти, що вона 
була постійною читачкою і перед-
платником Вашої газети. Мама 
25 років передплачувала «Нову 
Зорю». А я, виконуючи її волю, на-
писала вам.

З повагою —  
СКІЛЬСЬКА Любов Іванівна.

Від редакції: висловлюємо 
щирі співчуття у зв’язку з втра-
тою найдорожчої людини, Вашої 
мами. Із смертю таких людей від-
ходить у віч ність ціле покоління, 
для яких «Нова Зоря» була дже-
релом духовної сили, підтримки 
та Слова Божого. Нехай спочиває 
з миром!

:
Парафіяни церкви св. Архистратига 
Михаїла с. Болохів Голинського дека-
нату вітають з днем народження свого 
пароха

о. Андрія СІМКІВА.
Дякуємо Господеві 
за те, що довірив 
нашу парафію 
саме Вам. Нехай 
Господь благо-
словляє Ваше свя-
щенство ласками 
і дарами Святого 
Духа, помагає 

у Ваших планах і потішає у терпіннях, 
допомагає Вам бути щасливим і радіс-
ним священником. Ніколи не втомлюй-
теся дарувати й передавати людям 
Божий мир, прощення, любов! Духо-
вної наснаги Вам і здоров’я для по-
дальшої плідної праці на духовній ниві, 
щоб Ви ще багато людських душ при-
вели до Господа Бога і спасіння! Тру-
діться ще довго на славу Богові й Укра-
їні! Многая і благая літа!

:
Отець Володимир Майка, о. Олег Ан-
гельчук, хор «Небесний Єрусалим» та 
вся громада храму св. Вознесіння Гос-
поднього смт. Брошнів-Осада вітають 
із 50-річчям регента хору

п. Наталію БАРНИЧ.
З почуттям поваги 
даруємо Вам букет 
найтепліших та ду-
шевних побажань! 
Нехай здоров’я за-
лишається міцним, 
а стан душі — ба-
дьорим, хай у Ва-
шій душі зберіга-

ється радість і мир, затишок і тепло. 
Від щирого серця зичимо Господнього 
благословення й любові, опіки Матінки 
Божої на подальші роки життя!

Вітаємо!Інклюзивне навчання

Лист до редакції

Особливим дітям — більше шансів!
Кожна дитина приходить у цей світ благословенною Богом. Проте життєвий шлях дітей, які належать до 
інклюзивної групи, не є легким вже від народження. Найбільший тягар лягає на плечі їхніх батьків. Ці мужні 
чоловіки та жінки не лякаються щоденних труднощів, але з вірою в майбутнє дивляться на світ. Вони є ан-
гелами-охоронцями для своїх дітей, тому також потребують допомоги й підтримки.
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Неправильно
 � Вона запізнилася з відповіддю  
на лист 

 � Центр заклав своє 
представництво у Бельгії 

 � Заключається у тому 
 � Заключили договір 
 � Закрити вії і не відкривати до 
ранку 

 � Закрито на перерив 
 � Голова закрутилася 
 � Тимчасово займає цю посаду 
 � Він займається в інституті 
 � Займалися політичними акціями 
 � Займалися цим питанням 
 � Займати  
державні важелі 

 � Немає потреби закривати очі 
на… 

Правильно
 � Вона забарилася з відповіддю на 
лист

 � Центр заснував своє 
представництво в Бельгії

 � Полягає в тому
 � Уклали договір
 � Зімкнути вії і не розплющувати 
очей до ранку

 � Зачинено на перерву
 � Голова запаморочилася
 � Тимчасово обіймає цю посаду
 � Він навчається в інституті
 � Проводили політичні акції
 � Вивчали це питання
 � Тримати в своїх руках державні 
важелі

 � Не можна заплющувати очі на…

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

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.
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