
В Україні набув 
чинності закон про 
протидію булінгу. 
Що це таке і як з ним 
боротися?
За цькування дітей у школах 
відтепер штрафуватимуть. Усім 
разом потрібно спрямувати свої 
зусилля на подолання ненависті 
між підлітками.

20 років служіння,  
а які плоди!
12 січня 2019 року Сестри Слу-
жебниці Господа і Діви Марії 
з Матара Чернечої Родини Во-
плоченого Слова святкували 
20-ліття заснування Згромаджен-
ня в Україні.

Молитва за 
справедливі 
й морально 

чисті вибори
Милосердний Боже! 

Стою перед Тобою в покорі 
й надії, складаючи на порозі Тво-
го храму всі марноти свого життя 
й омиваючи свою душу цією молит-
вою від усякого бруду, щоб постати 
перед Тобою чистим і гідним Твоєї 
любові. 

Твої милосердя й любов потрібні 
мені повсякчас, але тим більше в ті 
вирішальні хвилини мого життя, 
коли мушу правильно скористати-
ся Твоїм особливим даром — да-
ром відповідальності за зроблений 
мною громадянський вибір. 

У час, який «вагітніє безправ’ям 
і породжує неправду» (Пс. 6, 15), по-
дай мені точку опори, щоб не хита-
лася моя душа між добром і злом — 
в маловірстві щоб не тонула в морі 
неправди. Ти, що так несхибно по-
долав спокуси, пошли мені здатність 
встояти перед їхньою притягальною 
силою й навчи розрізняти Твій тихий 
голос у гучному стоголоссі облуди.

Ти, що офірував Своє життя за 
нас, недосконалих і грішних, пошли 
мені мужність пожертвувати моїм 
малим благом, щоб утвердилися 
в нашій державі Твої — Божі мир 
і суспільний лад, правда та спокій, 
спільне і справедливе добро й бла-
го для всіх. Ти, Чия душа також «жа-
халась і тривожилась» (Мр. 14, 33), 
прийди мені на поміч, коли я з три-
вогою в серці відмовлятимусь кори-
тися лихій волі й не допускатиму, 
щоб моїм голосом і голосом мого 
ближнього маніпулювали на догоду 
чиїмсь корисливим інтересам.

У час, коли Ти, Спасителю, блука-
єш з нагими й бездомними, терпиш 
муки з хворими та несправедливо 
ув’язненими, бідуєш зі спраглими 
та голодними (пор. Мт. 25, 35–36), 
дай мені духовну й душевну силу, 
відвагу і послідовність виконувати 
свій обов’язок перед Тобою і думати 
не лише про себе, а й про тих, з ким 
Ти сьогодні переносиш незаслуже-
ну кривду. Ти, що засіяв Царство 
Небесне з малого гірчичного зер-
нятка (пор. Мт. 13, 31), пошли мені 
певність, що з мого маленького рі-
шення, помноженого на правильне 
рішення моїх ближніх, зросте благо-
датне суспільство, оперте на страху 
Божому та Твоїх заповідях і правді, 
справедливості та моралі.

Ти, що Сам зазнав чудо Пре-
ображення, благослови мене на 
такий крок, який допоможе Тобі 
здійснити чудо Преображення всієї 
моєї землі. Амінь.

В єдності сила народу! Боже, нам єдність подай!В єдності сила народу! Боже, нам єдність подай!

25 січня 1965 року 
папа Павло VI іменував Блажен-
нішого Йосифа (СЛІПОГО) Кар-
диналом з титулом церкви Сант 
Атанасіо

26 січня 1963 р. 
Митрополита Йосифа, за клопотан-
ням папи Римського Івана ХХІІІ та 
президента США Джона Ф. Кеннеді, 
звільнено із заслання в Мордовії.

28 січня 2001 р. 
в Архикатедральному Соборі Св. 
Юра у Львові відбулася Інтронізація 
Блаженнішого Любомира (ГУЗАРА).
в Австралії упокоївся в Бозі Вла-
дика Іван (ПРАШКО), — перший 
Єпископ Української Греко-Като-
лицької Церкви в Австралії, Новій 
Зеландії та Океанії.
З 1958 р. — Екзарх, а з 24 червня 
1982 року по 16 грудня 1992 року 
Єпарх Мельбурнської ЄпархіЇ Свя-
тих Верховних Апостолів Петра 
й Павла.

29 січня 1866 року 
в с.Ортиничі народився Владика 
Сотер (ОРТИНСЬКИЙ) (світське ім’я 
Стефан Ортинський де Лабетц) — 
перший Єпископ Української Греко-
Католицької Церкви у США.

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

Князь Української Греко-
Католицької Церкви 
 стор. 5

Про наболіле

Як запобігти розвитку егоїзму  
та агресивності дітей?  
  стор. 6

Різдвяний фестиваль

Коляда  
у ріднім краю 
 стор. 7

Цей тиждень в подіях

стор. 3

24 січня 2019 р. Б.  
число 4 (1247)

«Не судіть і не будете суджені; не засуджуйте, й не будете  
засуджені; простіть, і вам проститься». (Лк. 6,37).

«Упродовж своєї тисячолітньої історії наша Церква та наш народ 
уповні пережили у своєму тілі досвід пасхального таїнства нашого 
Спасителя. Ми пройшли крізь важкі терпіння, неодноразово пере-
жили смерть і воскресіння. Перемогу та радість воскресіння ми ба-
чимо на власні очі у вільній, незалежній та соборній Україні»

(З Послання Глави УГКЦ з нагоди століття відновлення  
соборності українського народу та його держави)

З Днем Соборності, Україно! Разом з 1919!

стор. 4
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19 грудня відповідно до заздалегідь 
розробленої  програми.  Храмове 
свято завжди велично відзначалося 
в нашому селі, але цього року було 
особливе, оскільки його очолив Ар-
хієпископ і Митрополит Івано-Фран-
ківський Володимир Війтишин. 

Високому духовному піднесенню 
храмового свята сприяла Cвята Лі-
тургія,  яку  супроводжував  Націо-
нальний  заслужений  академічний 
український  народний  хор  імені 
Григорія  Верьовки  (генеральний 
директор,  художній  керівник  Зено-
вій Коринець). Ще однією приємніс-
тю в часі  святкування була висока 
оцінка  20-річної  душпастирської 
праці  в  селі  отця-декана  Богдана 
Куриліва, який з вересня 1998 року 
по сьогоднішній день ревно служить 
для  Божої  слави  та  добра  УГКЦ 
у  Христовому  винограднику  нашої 
церкви Святого Миколая. За ревну 
працю,  жертовне  священиче  слу-
жіння, а також з нагоди святкування 
1030-річниці  хрещення України па-
роха отця Богдана Куриліва  імено-
вано митрофорним протоієреєм та 
уділено право носити митру.

Ямничани  щиро  дякують  Гос-
поду  Богу  за  вислухані  молитви, 
які  підносились  до  неба  у  цьому 
наміренні,  а  також  високу  оцінку 
душпастирської  праці  отця-декана 
Богдана Куриліва  та вітають  із  за-
служеною нагородою.

Благослови  нас,  Господи,  на 
2019 рік!

Ганна ПРЕЗЛЯТА, старша 
сестриця церкви св. Миколая.

Йорданські традиції 
130-літньої святині

На свято Богоявлення (Йордан) що-
року вся парафія Св. Миколая м. Ка-
луш  в  супроводі  духового  оркестру 
йде на ріку Лімниця, де ми освячуємо 
воду. Так було й цього року. Парафіяни 
дуже  люблять,  коли  звучить  оркестр, 
все тоді дуже піднесено й урочисто. 

А  нещодавно  наша  дерев’яна 
церковця  Св.  Миколая  відзначила 
130-ліття. Перші парохи, які в ній слу-
жили, — о. Гнатій Рожанський, о. Гіля-
рій Янович, о. Мар’ян Юркевич. 1938 
році Блаженної світлої пам’яті Андрей 
Шептицький  залишив  подарунок  — 

Героям — слава!

21  січня  виповнилася  четверта  річ-
ниця  242-х  денної  героїчної  оборони 
Міжнародного  аеропорту  «Донецьк», 
яка в новітній історії України стала сим-
волом  мужності,  незламності  та  про-
фесіоналізму українських воїнів. 

У цей день родини ВПО та учасни-
ків АТО Центру підтримки сім’ї «Карі-
тас  —  Івано-Франківськ  УГКЦ»  вша-
нували  захисників  Донецького  аеро-
порту та відвідали виступ військового 
оркестру,  який  відбувся  в  аеровокза-
лі  Міжнародного  аеропорту  «Івано-
Франківськ».

В цей день відбулися виступи в ае-
ропортах міст: Дніпро, Бориспіль, Запо-
ріжжя, Одеса, Харків, Чернігів, Він ниця.

Кожен, хто відвідав цей виступ, ледь 
стримував  сльози  на  очах.  Гімн  у  ви-
конанні оркестру та хвилина мовчання 
багатьох повернула в покинуті домівки 
та рідне місто. У всіх стали перед очи-
ма хлопці,  які мужньо обороняли. Дя-
куємо Вам за це!

Міла СПАС.

Перед  початком 
освячення  Долин-
ський муніципальний 
духовий  оркестр  да-
рував усім присутнім 
різдвяні  мелодії,  ко-
лядки  та  щедрівки. 
Чин  Йорданського 
освячення  довер-
шили  о.  Ігор  Ліпчан-
ський  (сотрудник 
храму  св.  ап.  Андрія 
Первозванного)  та 
о.  Олег  Мацьків  (сотрудник  храму 
Різдва Пресвятої Богородиці). Опісля 
до  мешканців  із  словом-проповіддю 
звернувся о. Олег, який наголосив на 
суті  свята  Богоявлення  та  від  імені 
отців привітав усіх зі  святами. На за-

вершення священики окропили вірних 
освяченою водою.

Повідомив о. Ігор ЛІПЧАНСЬКИЙ, 
прес-секретар Долинського 
протопресвітеріату УГКЦ.

Світлина: Тетяни ГОЛОВЧИН 

Спільне освячення води

19 січня, на свято Богоявлення Гос-
поднього, в с. Княжолука Долинського 
району  вперше  дві  релігійні  конфесії 
разом  освячували  воду  на  річці.  Па-
рафія  св.  великомученика  Димитрія 
(Українська Греко-Католицька Церква) 
на чолі з о. Ігорем Ліпчанським та па-
рафія  св.  муче-
ниці Параскеви-
П’ятниці  (Пра-
вославна  церк-
ва  України)  на 
чолі з о. Олегом 
Фесняком  після 
закінчення Бого-
служінь  у  своїх 
храмах  проце-
сійно  вирушили 
назустріч  одні 
одним,  а  відтак 
попрямували на 

річку,  де  відбулося  освячення  води. 
Після  Йорданського  водосвяття,  свя-
щеники  звернулись  із  словом  приві-
тань до мешканців села, а відтак окро-
пили всіх присутніх освяченою водою.

Повідомив о. Ігор ЛІПЧАНСЬКИЙ, 
прес-секретар Долинського 
протопресвітеріату УГКЦ.

180-річчя храму  
св. Миколая

Церква  св.  Миколая  с.  Ріп’янка 
Боднарівського  деканату  відзначила 
180-річчя. Дерев’яна святиня була пе-
ренесена з гірського монастиря на Ка-
лущину. Її зовнішній вигляд майже не 
змінився. У формі  корабля, мов Ноїв 
ковчег,  вона  має  довжину  35  метрів 
і ширину 28 метрів.

Під час ІІ Світової війни на куполах 
залишились  сліди  від  куль.  Пізніше 
куполи реставрували. Ніколи святиня 
не була зачинена: ні в радянський час, 

ні  в роки підпілля. Ціла плеяда отців 
служила  в  цій  скромній  святині.  Біля 
храму є цвинтар, де поховані четверо 
священиків.

Поруч  святині  в  даний  час  буду-
ється  новий  храм.  Будівництво  роз-
почалось  два  роки  тому  за  порадою 
експертів,  бо  дерев’яний  не  підлягає 
ремонту.

На храмове свято св. Отця Миколая 
у  грудні  діти  та  молодь  вітали  свою 
стареньку  святиню  піснями,  віршами 
та щирими побажаннями.

о. Петро ТИМЦЮРАК, 
адміністратор.

Минулий  2018  рік  в  с.  Ям-
ниця був піднесений на якісно 
новий рівень, духовну зрілість 
парафіяльної  спільноти,  що 
забезпечувалось  відповідно 
до  основних  положень  про-
грами «Жива парафія — міс-
це зустрічі з живим Христом». 
Цьому  сприяла  ревна  душ-
пастирська  праця  отця-дека-
на Богдана Куриліва, о. Ярос-
лава  Рожака  та  о.  Ореста 
Смицнюка,  який  часто  буває 
на різних Богослужіннях в отчому селі.

Парафіяльна спільнота села вдячна 
подружжю Рожак — отцю Ярославу та 
їмості Ользі — за проведення катехи-
зації  для  дітей  молодшого  та  серед-
нього шкільного віку, а також підготов-
ку змістовних театралізованих дійств із 
вшанування Святого Миколая, відзна-
чення Різдвяних свят. Молоді сім′ї села 
із вдячністю висловлюються про духо-
вні  науки, що  проводяться  кожної  не-
ділі. Також з благословення о. Богдана 
Куриліва, за  ініціативи о. Ярослава та 
під керівництвом дяка Володимира До-
брянського  організовано  дитячий  хор, 
який залучається до відправи Служби 
Божої для дітей і молоді.

Впродовж  2018  року  в  селі  плід-
но трудилась спільнота «Матері в мо-
литві».  Її  діяльність  проводилася  за 
трьома  напрямками:  а)  молитви  за 
дітей, українську молодь, за оздоров-
лення  хворих,  поранених,  узалежне-
них  від  негативних  чинників,  подоро-
жуючих, знедолених, полонених та ін.; 
б)  волонтерська  праця  —  допомога 
воїнам АТО (збір продуктів), одиноким, 
потребуючим, зустріч та сприяння па-
ломницьким групам, які проходили че-
рез  с.  Ямниця;  в)  духовне  вдоскона-
лення  під  час  прощ  до  відпустових 
місць у супроводі отців парафії.

2018  рік  ввійде  в  історію  села  як 
ювілейний  рік:  відзначення  85-річ-
чя  завершення  будівництва  церкви; 
30-річчя  повернення  її  у  лоно  УГКЦ; 
20-річчя  душпастирства  отця-декана 
Богдана Куриліва.

Святкування  ювілейних  дат  про-
водилось  під  час  храмового  свята 

Вісті з парафій

частинку нетлінних мощей святого 
отця Миколая.

Після  псевдособору  у  святині 
служили до 1961 року. У 1961-1970 
роках вона була зачинена, а в 1970 
році  рішенням районної  ради в ній 
створили  музей  атеїзму  до  1989 
року.  На  щастя,  зберігся  незмінно 
іконостас та престіл.

3  вересня  1989  року  храм  від-
крили для Богослужінь. Мікрорайо-
ни Хотінь, Загір’я, Підгірки м. Калу-
ша одні з перших перейшли у лоно 
УГКЦ.  На  храмове  свято Миколая 
19  грудня 1989 року Службу Божу 
очолив о. Михаїл Петраш у співслу-
жінні кількох отців. 

За 30 років мені вдалось пожва-
вити духовне життя. Церковний хор, 
братство  «Апостольство молитви», 
Згромадження  Непорочного  Серця 
Пресвятої  Діви  Марії,  молодіжна 
християнська  спільнота  «Дар»,  не-
дільна школа, духовий оркестр сьо-
годні  беруть  активну  участь  у  всіх 
святах та церковному житті парафії. 

о. Дмитро КИШЕНЮК, парох.

На світлині: о. Дмитро Кишенюк 
та церковний оркестр

У Долині з ініціативи Долинського  протопресвітеріату 
УГКЦ та міської влади відбулося Йорданське 
водосвяття на міському озері

Дякуємо Господеві за прожитий рік



24 січня 2019 р. Б. число 4 (1247) НОВА ЗОРЯНОВА ЗОРЯ 3

Згідно із законом, булінг/цькування — 
діяння учасників освітнього процесу, 
які полягають в психологічному, фізич-
ному, економічному, сексуальному на-
сильстві, в тому числі із застосуванням 
засобів електронних комунікацій, які 
вчиняються стосовно малолітньої або 
неповнолітньої особи, або такою осо-
бою щодо інших учасників освітнього 
процесу, внаслідок чого могла бути чи 
була завдана шкода психічному або фі-
зичному здоров’ю потерпілого.

Відтепер штраф за булінг — 850-
1700 грн. або громадські роботи на 
20-40 годин. Якщо порушувала група 
осіб або ж це сталося повторно протя-
гом року, то штраф становитиме 1700-
3400 грн. або громадські роботи на 
строк 40-60 годин. Якщо порушники — 
підлітки у віці від 14 до 16 років, перед-
бачені такі ж санкції, але їх будуть на-
кладати на батьків або опікунів. Крім 
того, передбачено штраф для керівни-
ка закладу освіти, якщо він не повідо-
мить у Нацполіцію про факти булінгу. 
Санкція передбачає штраф 850-1700 
грн. або виправні роботи на строк до 
одного місяця з відрахуванням 20% 
заробітку. 

У законі «Про освіту» передбачили 
типові ознаки булінгу (цькування): сис-
тематичність (повторюваність) дії; на-
явність сторін — кривдник (булер), по-
терпілий (жертва булінгу), спостерігачі 
(за наявності); дії або бездіяльність 
кривдника, наслідком яких є заподі-
яння психічної та/або фізичної шкоди, 
приниження, страх, тривога, підпоряд-
кування інтересам потерпілого крив-
дника та/або заподіяння соціальної 
ізоляції потерпілого. Щоб протидіяти 
булінгу, розширили права та обов’язки 
учасників освітнього процесу. Так, за-
сновник закладу освіти повинен нада-
ти психолого-педагогічні послуги бу-
лерам або ж тим, хто став свідком чи 
жертвою булінгу.

Булінг (bullying, від анг. bully — ху-
ліган, забіяка, задирака, грубіян, на-
сильник) визначається як утиск, дис-
кримінація, цькування. Цей термін 
означає тривалий процес свідомого 
жорстокого ставлення (фізичного 
і психічного) з боку дитини або групи 
до іншої дитини, або інших дітей.

Мотивацією до булінгу стають за-
здрість, помста, відчуття неприязні, 
прагнення відновити справедливість; 
боротьба за владу; потреба підпо-
рядкування лідерові, нейтралізації 
суперника, самоствердження тощо аж 
до задоволення садистських потреб 
окремих осіб.

Шкільний булінг — це соціальна 
проблема всього світу, однак вона ще 
й досі не є вивчена на належному рів-
ні, хоча соціологи займаються нею уже 
понад сто років. В Україні на цю тему 
перші публікації з’явилися в 2005 р. 

Слід відзначити, що на проблему 
булінгу неабияк звертає увагу Като-
лицька Церква. Зокрема, в країнах за-
хідної Європи існують розроблені цілі 
програми в рамках катехизації щодо 
протидії хуліганству між дітьми. 

Слід відзначити, що останніми ро-
ками спостерігається нова форма ху-
ліганства, так званий «кібербулінг» — 
одна з форм переслідування дітей 
і підлітків з використанням цифрових 
технологій. Так Україну вже неодно-
разово збентежували новини про 
жорстокі побиття між неповнолітніми, 
де знущання записувалися на відео 
та викладалися в інтернет…

Що ж робити, коли наша дитина 
проявляє агресію стосовно інших 
дітей? Як допомогти їй вийти з ло-
гіки булінгу? Спробую дати деякі 
окремі поради як священик, опира-
ючись на програму протидії булінгу 
в католицьких школах Італії. 
1. Насамперед потрібно ввійти в до-

віру дитини, щоб вона могла дові-
ритись і почати говорити про свою 
проблему. Допомогти дитині по-
яснити її «логіку», а не просто ви-
правдовуватися перед страхом по-
карання.

2. Попробуйте зрозуміти, що на-
справді приховано за такою пове-
дінкою вашої дитини, та пояснити, 
що існує чимало інших і набагато 
кращих методів, щоб досягти того, 
що вона хоче. 

3. Поговоріть з батьками друзів вашої 
дитини, щоб зрозуміти, чи також 
їхні діти мають схожу проблему. 
Спробуйте дослідити, хто серед 
них лідер та ініціатор хуліганства.

4. В розмові з дитиною зумійте зроби-
ти один крок назад в житті вашого 
чада: можливо, в минулому ваша 
дитина була жертвою булінгу і те-
пер таким же методом вона захи-
щається?

5. Поясніть, які наслідки можуть бути 
від того, що вона робить. Можли-
во, не потрібно боятися вам разом 
переглянути відео в Youtube, щоб 
показати, як почувається жертва 

і яка відповідальність передбачена 
перед законом для агресора.

6. Не бійтеся вказати на конкретний 
приклад, якщо такий трапився 
саме у вашій місцевості, який при-
вів агресора до плачевного наслід-
ку або зробив жертву нещасливою 
людиною в житті.

7. Розгляньте якийсь конкретний при-
клад чи навіть не побійтеся розі-
грати відповідну сценку або гру 
з вашою дитиною, демонструючи, 
як би ви по-дорослому повелися 
в певній ситуації, яка провокує вас 
до булінгу. Зумійте на цьому етапі 
пояснити вашій дитині, що в очах 
однолітків вона виглядатиме зна-
чно «крутіше», якщо зуміє виріши-
ти свою проблему без застосуван-
ня фізичного чи морального насил-
ля, а застосовуючи власну логіку і 
винаходячи новий метод (розмови, 
жарту, кмітливості, гри тощо).

8. Зумійте відкрити в своїй дитині нові 
таланти, які б завтра схиляли її до 
нового позитивного хобі і творили 
нову сітку позитивних стосунків 
з новими друзями.

9. Не занедбуйте ніколи поглиблено-
го спілкування з вашими дітьми, 
адже це сприяє їм витворенню по-
двійного світу: вдома перед бать-
ками – один, на вулиці, в школі пе-
ред друзями — інший…

10. Ніколи не забувайте молитися за 
ваших дітей та разом з ними.

І насамкінець пропоную роздума-
ти над цією проблемою разом з Па-
пою Франциском. «Що всередині нас 
є такого, що спонукає знущатися над 
слабшими?», — саме таке запитання, 
проповідуючи під час Святої Літургії 
в каплиці «Дому святої Марти» у поне-
ділок, 8 січня 2018 р., поставив Папа. 
До цих роздумів Святішого Отця спо-
нукало перше читання, в якому розпо-
відалося про батьків пророка Самуїла 
Елкану та Анну: Елкана, згідно з дав-
ньоєврейською традицією, мав двох 
дружин, одна з яких — Анна — була 
неплідна, а друга — Пенніна — наро-
дила йому синів. І замість того, щоб 

поспівчувати та втішити Анну, Пенніна 
не втрачала нагод, аби принизити її, 
адже неплідність у тогочасному сус-
пільстві вважалася знаком ганьби.

Як зауважив Папа Франциск, схо-
жих випадків, коли хтось насміхається 
над слабшим, можемо чимало знайти 
на сторінках Біблії. «Я запитую себе: 
що є всередині таких людей? — 
сказав він. — Що такого є всередині 
у нас, що спонукає зневажати, об-
ражати, насміхатися над слабки-
ми? Зрозуміло, коли хтось зачіпає 
сильнішого: до цього може спону-
кати заздрість. Але слабших? Таке 
враження, що це звичка, мало що не 
потреба зневажати іншого, аби са-
мому почуватися впевненішим…».

Папа звернув увагу на те, що такі 
речі трапляються також і серед дітей. 
Він поділився спогадом з дитинства, 
як у їхньому кварталі мешкала психіч-
нохвора жінка, над якою діти любили 
насміхатися. Вона увесь час ходила 
вулицями міста, а діти любили казати: 
«Йдемо, пошукаємо її та трохи розва-
жимося…».

«Сьогодні ми постійно це бачимо, 
також і в школах існує явище булін-
гу, цькування, нападів на слабших, 
бо ти, мовляв, товстун, або ж такий 
чи інший, або чужинець… Агресія 
серед дітей і підлітків», — зазначив 
Святіший Отець, додаючи, що вар-
то замислитися над тим, що спону-
кає до агресії над слабшими. І хоч 
психологи, за його словами, да-
дуть своє пояснення цьому явищу, 
на його думку — це «один із слідів 
первородного гріха», діло сатани, 
який не знає співчуття.

«Подібно, коли маємо бажання зро-
бити добрий вчинок, діло милосердя, 
ми кажемо, що це Святий Дух спону-
кав мене так чинити, так і тоді, коли 
зауважуємося, що маємо в собі праг-
нення нападати на когось слабшого, 
не сумніваймо, що в цьому присутній 
диявол», — підсумував Папа, заохо-
тивши: «Просімо в Господа, щоб дав 
нам благодать співчуття. Того співчут-
тя, яке є в Бога, Який співчуває нам 
і допомагає прямувати вперед».

Підготував о. Іван СТЕФУРАК

Молитва батьків 
за дітей

Отче Небесний! Твоїй неви-
мовній Благості та ласка-

вості ми вручаємо дітей, якими 
Ти зволив нас поблагословити. 
Твій Син Божий, Господь наш 
Ісус Христос, викупив їх своєю 
найдорожчою кров’ю, а Святий 
Дух освятив їх у Святому Таїн-
стві Хрещення. Ти, Боже, зажа-
даєш від нас на Страшному Суді 
відповіді за душі дітей наших. 
Ми відчуваємо весь тягар від-
повідальності за душі дітей на-
ших. Тому молимо Тебе, Пред-
вічний Отче, подай нам світло 
і силу, терпеливість, щоб змогли 
ми дітей виховати ради святої 
волі Твоєї. Наділи нас, Отче Не-
бесний, своєю милістю, щоб ми 
зуміли вберегти невинність ді-
тей наших, навчати їх власним 
добрим прикладом, подбати про 
їхнє добро душевне та тілесне. 
І даруй нам, Боже, щоб ми Тебе 
славили разом з нашими дітьми 
в Царстві Небесному. Амінь.

Актуально!

В Україні набув чинності  
закон про протидію булінгу.
Що це таке і як з ним боротися?
За цькування дітей у школах відтепер штрафуватимуть. Парламент проголосував за цей документ у груд-
ні минулого року, а 18 січня його опублікували в парламентській газеті «Голос України». Самозрозуміло, 
що нововведений штраф за булінг в Україні далеко не вирішить всієї проблеми. Мабуть, про неї не тре-
ба боятися говорити ні вчителям, ні катехитам, ні священикам, ні батькам як жертв, так і неповнолітніх 
агресорів. Усім разом потрібно спрямувати свої зусилля на подолання ненависті між підлітками, а також 
з боку дорослих у відношенні до неповнолітніх. Отож, сьогодні пропоную читачам ознайомитися з новим 
законом та роздумати водночас ще й про інші допоміжні форми подолання булінгу у нашому суспільстві.

https://wz.lviv.ua/news/375456-v-odesi-divchata-pidlitky-zhorstoko-pobyly-odnolitku-cherez-khloptsia-znushchannia-zapysaly-na-video-ta-vyklaly-v-internet
https://wz.lviv.ua/news/375456-v-odesi-divchata-pidlitky-zhorstoko-pobyly-odnolitku-cherez-khloptsia-znushchannia-zapysaly-na-video-ta-vyklaly-v-internet
https://wz.lviv.ua/news/375456-v-odesi-divchata-pidlitky-zhorstoko-pobyly-odnolitku-cherez-khloptsia-znushchannia-zapysaly-na-video-ta-vyklaly-v-internet
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12 січня 2019 року Сестри Слу-
жебниці Господа і Діви Марії 
з Матара Чернечої Родини Во-
плоченого Слова святкували 
20-ліття заснування Згрома-
дження в Україні.

Урочистості розпочалися по-
дячною Архієрейською Служ-
бою Божою, яку очолив Влади-
ка Богдан Манишин, помічник 
Стрийської єпархії, а продо-
вжилися святковою Академією 
в обласній філармонії. Про іс-
торію та шляхи зростання мона-
шого згромадження розмовляє-
мо з с. Марією Зарваницькою.

— Сестро Маріє, яка історія за-
снування Вашого Згромадження?

— Згромадження народилося в Ар-
гентині у 1988 році. Майже відразу 
Боже Провидіння подбало про числен-
ні покликання, які швидко розійшлися 
по всьому світу, де тільки була потріб-
на праця заради спасіння душ. Згро-
мадження має чоловічу і жіночу гілки.

В 1994 році першими в Україну були 
запрошені отці Воплоченого Слова. 
Вони почали свою пасторальну пра-
цю, і так з’явилися перші жіночі покли-
кання, тобто дівчата, які хотіли жити 
тією ж харизмою. Так 5 січня 1999 
року приїхали перші три сестри, з яких 
розпочалася історія Згромадження 
в Україні і в УГКЦ.

— Чому саме вони приїхали до 
Івано-Франківська?

— Сестри прибули в Івано-Фран-
ківськ на запрошення ісповідника віри 
єпископа Софрона Дмитерка. І перші 
двадцять днів перебування в Івано-
Франківську були гостинно прийняті 
сестрами чину св. Василія Велико-
го — таким було перше їхнє Різдво 
в Україні.

— Скільки було поклинь за 20 ро-
ків?

— Нараховуємо біля 100 україн-
ських покликань. Маємо 11 спільнот, 
з яких чотири – доми милосердя (міс-
течко Милосердя св. Миколая для 

дітей у Крихівцях, дім для одиноких 
матерів з дітьми в с. Горохолино, дім 
для одиноких жінок похилого віку в м. 
Тернопіль, добудовується дім для 
одиноких матерів в м. Одеса). Також 
є два доми формування (Новіціат 
Блаженної Йосафати Гордашевської 
у с. Крихівці, Аспірантат — дім фор-
мування для дівчат, які хочуть стати 
монахинями), контемплятивний мо-
настир св. Софії у Бурштині, про-
вінційний дім у с. Крихівці та місійні 
спільноти в містах Стрий, Одеса, Кра-
маторськ. 

— Якою є ваша діяль-
ність?

— Св. Іван-Павло ІІ ка-
зав: «Місіонер — це свідок 
досвіду Бога, він має вла-
ду сказати разом з Апос-
толами: «Що бачили… про 
Слово життя…, й звістуємо 
вам». Навчаючи людей ка-
техизації (чи то у школах, 
чи на парафіях, чи в осо-
бистих розмовах), сестри-
монахині не просто переда-
ють певні знання про Бога, 
а намагаються впровадити 
Бога у реальне життя кон-
кретної людини. Ці знання 
стають критерієм поведінки. Монахи-
ня допомагає, щоб душа, до якої її Бог 
посилає, жила згідно з Євангелієм, 
щоб її вчинки у родині, на роботі, під 
час відпочинку відповідали високому 
званню християнина. У такий спосіб 
Христос приходить у кожен дім, і з ча-
сом Христом наповнюється культура 
цілого народу. 

— Яка Ваша особливість і хариз-
ма?

— Харизмою Чернечої родини Во-
лоченого Слова є євангелізація куль-
тури. Це певна ласка, дана Богом для 
цього Згромадження, – уміти вопло-
тити Христа у кожну культуру, до якої 
Господь посилає. Це здатність при-
йняти все, що є автентично людське, 

усе добре надбання кожного народу, 
тобто його культуру, і підняти її до над-
природної. 

— Чим живе Ваш монастир, доми 
милосердя, доми формування, про-
вінційний дім і місійні спільноти?

— Життя Згромадження можна по-
рівняти з природним розвитком кож-
ної людини. Як кожна дитина наро-
джується, росте і зріє, так за 20 років 
в Україні Згромадження також зросло 
і визріло. Завдяки особистим жерт-
вам, перенесеним випробуванням 

кожної сестри і кожної спільноти, Бог 
давав плоди місії протягом цих років, 
показував, що діла, які роблять се-
стри, — це Його діла, і Він їх не зали-
шить. Так, не є особистою заслугою 
жодної сестри ні доми милосердя, ні 
контемплятивний монастир, ні май-
бутня школа Згромадження ім. Со-
фрона Дмитерка, ні великий проект 
«Гора мучеників» у Микуличині. Все 
це – діла Божі, які Він просить робити 
конкретних осіб. А їхнє завдання — 
тільки відповідати на Боже бажання 
дійти до людей через їхні руки і їхнє 
свідчення.

— Що несуть сестри у світ? 
— У своєму циркулярному листі Ге-

неральний настоятель Згромадження 

Воплоченого Слова о. Ґуставо Ньєто 
говорить про три головні риси місіо-
нерів Згромадження. Одна з них по-
лягає у досконалому зреченні само-
го себе. Саме це зречення стало тим 
зерном, з якого зародилася місія Згро-
мадження в Україні.

Перших місіонерок, які приїхали 
в Україну, звали: с. Марія Сліз, с. Ма-
рія Християнка і с. Марія Мати Божа. 
У 1999 році вони ступили на україн-
ську землю, не знаючи української 
мови і маючи дуже слабке уявлення 
про українську культуру. Сьогодні про 
жодну з них не можна сказати, що 
вона — іноземка. Ці сестри не просто 
вивчили мову, вони жертвували свої-
ми родинами, любов’ю до своєї землі, 
віддали 20 років свого життя Україні 
та її людям. Саме вони, сестри-ар-
гентинки, навчили молоде покоління 
українок Зромадження любити свій 
народ, спонукали глибше пізнавати 
свою історію і традиції. Цим вони ста-
ли прикладом правдивої євангелізації 
культури.

Щоб євангелізувати, щоб нести 
Христа у культуру людини, самі мона-
хині повинні любити Христа, глибоко 
єднатися з Ним. Правдива євангелі-

зація вимагає серйоз-
ного духовного життя. 
О. Ньєто пише: «Сут-
тєвою рисою місіонер-
ської духовності є тіс-
не особисте сопри-
частя з Христом: мі-
сію можливо зрозуміти 
лише по відношенню 
до Христа, посланого 
Отцем, щоб євангелі-
зувати». А Святий Іван 
Павло Великий додає: 
«Це вимагає від місіо-
нера прийняти життя 
у стані постійного на-
вернення. Правдивий 
місіонер — це той, 

який рішуче готовий відповідально 
пуститися дорогами святості».

Третя характеристика місіонер-
ської духовності — апостольська 
любов Христа. «Як бути місіонером 
Згромадження Воплоченого Слова 
і не відчувати полум’я Христової лю-
бові до душ?», — пише Генеральний 
настоятель отців Воплоченого Слова. 
Монахи не можуть бути байдужими 
до спасіння душ. Власне право тлума-
чить, що ця любов, на зразок Вопло-
ченого Слова, «складається з уваги, 
ніжності, співчуття, прийняття, розпо-
ложення, зацікавленості проблемами 
людей».

Спілкувалась Юлія БОЄЧКО.

Упродовж цих років у нас постали 
дві спільноти: місійних та контемпля-
тивних сестер. 

У матеріальному плані було багато 
зроблено по відновленню колишнього 
монастиря, а в духовному — пожвави-
лась праця з людьми міста та навко-

лишніх сіл. Проводиться постійна ка-
техизація, духовні вправи. Контемпля-
тивні сестри проводять безперервну 
молитву за Церкву, спасіння світу, мир.

Усього на даний час нас є п’ятеро, 
а також проживають три дівчини, котрі 
раніше проживали в Містечку Мило-

сердя, а тепер є студентками бурш-
тинських навчальних закладів. Це 
одне із діл милосердя сестер. 

Дякуємо Богові, що Владики нас 
у свій час попросили відбудувати це 
місце. Раніше тут був римо-католиць-
кий жіночий монастир. Ми радіємо, 

Життєві історіїЗгромадження

20 років служіння, а які плоди!

Ювілеї

10-річчя монашого служіння у Бурштині
Сестри Служебниці Господа й Діви Марії з Матара Чернечої Родини Воплоченого Слова відзначили 
10-ліття з часу відкриття місій у м. Бурштин.

що тепер на цьому місці будуєть-
ся храм св. Софії. Свята Софія як 
символ незнищимості Божого хра-
му. Колись там були і церква, і мо-
настир. Це важливо, щоб те святе 
місце залишалось магнітом Божої 
ласки і благодаті для всіх людей. 
Радіємо, що Бог нас використовує, 
як своє знаряддя, в такій справі.

Сестра Марія ГОШІВСЬКА,  
провінційна настоятелька.
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Якщо відповідь на друге питання 
у заголовку позитивна: так, спіз-
нюватись на Службу Божу — це 

гріх, то, очевидно, перше питання на-
бирає іншого сенсу, чи не так?

Скільки разів я чув запитання: 
«Спізнитись на Літургію — це гріх?» 
Так, це гріх, відповідь незмінна. «Але 
як то насправді? Я спізнився лише на 
3 хвилини!» Чудово. Спізнись на три 

хвилини на літак чи потяг. Найбільш 
імовірно — вони вирушать без тебе. 
«Але ж на Службі я є! Лише частинку 
мене не було!». Це правда, Літургія — 
не літак. Проблема не в тому, чи спіз-
нився ти на п’ять, десять чи двадцять 
хвилин. Проблема в тому, що спізнив-
ся і треба розуміти на що ти спізнився.

Літургія не є спектаклем, театраль-
ною виставою, концертом, на які мож-
на тихенько зайти після початку. Літур-
гія – це зустріч з Особою. Це не ро-
динне свято, на яке з’їжджаються усі 
родичі і на початку можуть не помітити 
твоєї відсутності. Бог чекає конкрет-
но на ТЕБЕ. Саме тебе запрошує до 
Євхаристії, в якій помирає і воскресає 
у літургійних символах. Спізнення на 
Літургію більше можна порівняти не зі 
спізненням на автобус, а із спізненням 
до ліжка близької хворої людини, яка 
помирає. На скільки можеш запізни-
тись у такій ситуації? 

Звісно, трапляються ситуації, яких 
ми не могли передбачити: корки на 
дорогах через автопригоду, дити-

ну в останню хвилю слід було пере-
одягнути… Кожному може щось таке 
трапитись — у цьому випадку гріха 
немає. Бо гріхом це стає тоді, коли є 
вияв нашої волі, а не щось, на що ми 
впливу не мали. Але будьмо чесні: 
більшість наших запізнень трапляють-
ся якраз через легковажність. А ігно-
рування — це брак поваги. Якщо бути 
відвертим і проаналізувати причини 
своїх спізнень, то виявимо, що пер-
шопричина — у нашій легковажності. 
Легковажити — це також і недостат-
ньо про щось дбати: наче і є важлива 
для мене Літургія, але ще хвилька за 
комп’ютером, хвилька дрімоти, зайти 
в магазин — також важливо! Але чи 
не важливіше те, що спізнюємось на 
зустріч із померлим заради нас і во-
скреслим для нас Ісусом? 

Зрештою, йдеться про те, чим для 
нас є Євхаристія. Чи до кінця усвідом-
люємо її зміст? Бо якщо усвідомлює-
мо, що відбувається, що Євхаристія 
мені дає, то не виникає питання: «на 
скільки можна спізнитись». Навпаки, 

Михайло Левицький — людина, 
яка стоїть в ряду титанів-діячів 
і мислителів, пророків україн-
ського народу. Це духовний гла-
ва українського народу, будів-
ничий нації, князь УГКЦ, світоч.

Михайло Левицький — перший 
український Кардинал (нечувана тоді 
честь для українці), уродженець Лан-
чина Надвірнянського району Івано-
Франківської області.

Старожили Ланчина, посилаючись 
на згадки дідів і прадідів, характери-
зують його лише узагальнюючими 
фразами, як от: «Був дуже чемний, 
послушний, нікому злого слова не 
сказав»; «був дуже-дуже вродливий, 
дуже добрий, файний хлопчик, ним 
дуже тішився і гонорувався його бать-
ко, який прийшов у Ланчин не знати 
звідки»; «в його честь громада Ланчи-
на назвала церкву св. Арх. Михаїла».

Парафія батька М. Левицького була 
зразковою щодо чистоти сімейних сто-
сунків та тверезості поводження селян.

На жаль, час не зберіг багато до-
кументів з біографії Михайла Левиць-
кого. Відомо, що якщо більшість ми-
трополитів були вихідцями з багатого 
українського роду зі славними арис-
тократичними коренями, то Михайло 
Левицький походив із збіднілої укра-
їнської шляхти, з простої селянської 
священичої родини, без впливових 
родичів та знайомих, а домагався всіх 
вершин своєю працею і талантом. Це 
був типовий представник так званої 
Галицької церковної породи, заслуги 
якого ще не повною мірою оцінені істо-
рією. Цей талановитий владика поши-
рював перемишльські доробки на всю 
українську Галичину — шкільництво, 
розвиток народної (української) мови, 
освіченість, тверезість.

Митрополитство Михайла Левиць-
кого належить до найсвітліших періо-
дів нашої Церкви. Михайло Левицький 

двигав нелегку ношу найвищого ієрар-
ха Церкви 43 роки (1815 — 1858).

Народився Михайло 16 серпня 1774 
року в с. Ланчин у родині місцевого 
священика. Теологічну освіту отримав 
у духовній семінарії у Відні. На 24-у 
році життя став священиком, викону-
вав душпастирські обов’язки, а згодом 
працював професором Святого Пись-
ма в Головній семінарії у Львові.

Заснування Галицької митрополії 
принесло о. Михайлові в 1808 році 
крилошанську гідність. Він розгорнув 
широку діяльність на ниві шкільни-
цтва. У серпні 1813 року о. Михайло 
Левицький був номінований Єписко-
пом Перемишльським.

Перемишльським Єпископом Ле-
вицький був усього 4 роки. Водночас 
брав участь у Віденському конгресі, 
протестував проти релігійних утисків 
у Росії, відстоював права русинів та 
їхньої Церкви перед поляками. Ма-
буть, на цих переговорах цей стрункий 

красень з аристократичними 
манерами зміг здобути по-
вагу і в цісаря, і в Папи, що 
й визначило його подальше 
переведення у Львів.

Митрополит Антін Анге-
лович 20 вересня 1813 року 
висвятив о. Михайла на Пе-
ремишлянського єпископа. 
Однак події тих часів не до-
зволили відразу повідомити 
про це Апостольський пре-
стіл. І тільки в 1815 році М. 
Левицький повідомив у Рим 
про своє наставлення в Пе-
ремишлі. Тоді й одержав він 
окремі повновладдя з Риму.

Під час поїздки до Відня 
зумів домогтися для Пере-
мишльського Капітулу дер-
жавного визнання та понов-
лення, а також нового стату-
ту шкільництва в Галичині. 
Михайло Левицький відновив 

парафіяльні школи. Його старання-
ми протягом 1816-1819 років у Пе-
ремишльській єпархії були відкриті 
близько 400 парафіяльних шкіл, по-
над 20 тривіальних (середніх) та дві 
головні, окрім семінарій, хору і музич-
ного училища.

Ще в 1816 році він заснував «Това-
риство галицьких греко-католицьких 
священиків для поширення письма-
ми просвіти і культури серед вірних 
на основах християнської релігії», яке 
видавало книжки тільки українською 
мовою. У 1817 році у Львові заснова-
но університет, де викладачами були 
й українці. Він створює дві україномов-
ні організації: «Просвітнє товариство 
священиків» та «Інститут для обра-
зовання дякоучителів». Паралельно 
заснував товариство тверезого життя 
та дбав, аби парафіяльні священики 
відповідали тим високим стандартам, 
які він встановив: народна мова, осві-
ченість, тверезість. Водночас робив 

усе, щоб піднести престиж української 
Церкви.

У 1821 р. Михайло Левицький видає 
пастирський лист українською мовою, 
через що поляки підняли такий скан-
дал, аж митрополитові відгукнулося 
це із Риму…

А «старший брат» з Півночі не за-
барився обізвати Михайла Левицько-
го «яничаром», «катом» української 
мови і взагалі «лютим ворогом україн-
ського народу». В той же час, це була 
людина глибоких надприродних чес-
нот: побожності, покори й доброти.

А тим часом стараннями М. Левиць-
кого при державних гімназіях у Львові, 
Перемишлі, Станіславові, Самборі 
і Бережанах було засновано українські 
катехитури. 

Одним із символічних кроків Ми-
трополита було повернення в церков-
ну власність зачиненого австрійцями 
Унівського монастиря. Тут він влашту-
вав свою літню резиденцію і звідси ке-
рував церковним життям.

14 січня 1858 р. Єпископ Михайло 
Левицький відійшов по вічну нагороду 
до Господа. Згідно із заповітом, його 
поховано в Унівському монастирі. 

2018 року виповнилося 160 років 
від дня смерті Митрополита Михайла 
Левицького, а цьогоріч виповниться 
245 років від дня його народження. Він 
присвятив своє життя служінню Богові 
та Україні, був будителем української 
національної свідомості, будителем 
Галичини, виявив героїзм патріота-
українця.

З ініціативи пароха УГКЦ о. Василя 
Ткачука на кошти жертводавця Ми-
хайла Іваночка 21 жовтня 2012 року 
св. п. Владика Миколай Сімкайло 
освятив меморіальну дошку з баре-
льєфом Кардинала Михайла Левиць-
кого в смт. Ланчин.

Степан ГОЛІНЕЙ,
вчитель-пенсіонер.

смт. Делятин Коломийської єпархії.

Світочі

Князь Української Греко-Католицької Церкви

Слово священика

Чи можна запізнитись на Літургію та приймати 
Святе Причастя? Спізнюватись — це гріх?

стараємось прийти заздалегідь. 
В той час, коли я лише на хвильку 
спізнююсь на Літургію, тисячі хрис-
тиян по всьому світу ризикують 
життям, щоби брати у ній участь.

То ж чи можна, спізнившись, 
приступати до Причастя?

Нема доброї відповіді на запи-
тання: «На скільки можна спізни-
тись, щоб могти ще приймати Пре-
святу Євхаристію». Бо сама по-
становка запитання не є доброю. 
Якщо у своєму житті — духовному 
чи релігійному — ставимо запи-
тання: «А скільки можна, щоб не 
було гріха?», то це означає, що ми 
ще далеко від особистих стосунків 
з Ісу сом. Ніхто, коли любить, не пи-
тає: «Скільки разів можу злегкова-
жити, вчинити недобре тобі?». Так 
і ти не питай, а вийди на декілька 
хвилин швидше з дому, прийди і, 
чекаючи початку Служби Божої, 
скажи: «Я тут, Господи!»

Підготував о. Василь ЧОРНІЙ, 
за матеріалами credo.pro.
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Так красиво і чисто падає сніг, 
а в чергу за милосердям шику-
ються тільки сніжинки, обціловую-
чи терпкими цілунками покалічені 
цурпалки пальців, що задубіли 
в очікуванні дива — того дива, 
коли з твоїх очей вихлюпнуться 
не байдужість і холодні осколки 
зневаги, а співчуття і щире люд-
ське тепло. А поки що німує без-
голосим птахом крик на закутих 
печаттю приниження устах і схли-
пує самотнє зранене серце серед 
холодної, холодної зими…

Ольга СТРУТИНСЬКА.

Духовні роздуми

Я недаремно почала говорити про 
любов, адже все в житті починається 
з любові. Неправильне розуміння жит-
тя на землі призводить до закам’яніння 
серця. У світі споконвіку існує не тіль-
ки добро, але й зло. І що характерно: 
щоб людина стала поганою, не треба 
докладати особливих зусиль, але зро-
бити людину хорошою — це потребує 
надзвичайно тяжкої праці.

Кожен з вас, батьків, по-своєму 
будує родинне вогнище, має найваж-
ливішу справу свого життя, дбаючи 
головним чином про матеріальний 
достаток. І якщо запитати: для чого? 
Майже 100% відповість: «Заради ді-
тей». Погляньмо, що відбувається. Ми 
позачинялися від усіх і від усього. Ми 
занурилися в це «забезпечення дітям 
щасливого майбутнього», що самих 
дітей майже не помічаємо. А де вони? 
Хто й де їх виховує, чого навчає?

У наш час — час наукових злетів, 
технічного прогресу, високих техноло-
гій, — на жаль, не поменшало, а збіль-
шилось зло, яке на кожному кроці ча-
тує на юну душу. Як уберегти, захисти-
ти від цього наших дітей?

Зло багатолике, воно, як поцук-
рована отрута, проникає швидко. 
Зосереди мо свою увагу на таких про-
явах його, як егоїзм, душевна чер-
ствість, жорстокість та агресивність, 
які, на жаль, трапляються не тільки 
серед дорослих, а й серед дітей.

Зароджуються вони здебільшого не 
у вік юнацтва, а значно швидше, коли 
дитина робить перші кроки у житті. 
Пам’ятаймо, що ми часто випуска-
ємо з уваги те, що діти надзвичайно 
спостережливі. Кожне слово матері 
й батька, їхнє ставлення до дитини, до 
своїх батьків та родичів, сусідів і взага-
лі до людей, до тварин і рослин — усе 
фіксує допитливий дитячий розум.

Інколи можна спостерігати при-
близно таку картину. Молоді батьки 
гуляють зі своїм сином. У руках ди-
тини іграшка — автомат. Хлопчик за-
хоплено «розстрілює» всіх і все на-
вколо. Літній чоловік зауважує: «Не 
можна стріляти в людей, у пташок…». 
Це викликає обурення у батьків. І чого 
чіплятися до дитини? Воно ж мале, 
грається собі. Сьогодні він імітує гру, 
а в майбутньому може це зробити по-

справжньому. Отже, дядько поганий, 
бо «чіпляється», а батьки хороші, — 
захищають своє чадо. Що доброго ви-
ховує така гра?

Бувають діти, які на людях — сама 
ввічливість. А вдома від егоїзму, без-
церемонності страждають рідні, най-
дорожчі люди. Чого ж варта така по-
казна вихованість? У деяких сім’ях 
нема належної поваги до старших: 
батьки в присутності своїх дітей грубо 
розмовляють з бабусею чи дідусем, 
в присутності дітей обмовляють, об-
говорюють своїх друзів, не прихову-
ють свого зверхнього ставлення до 
сусідів; ще інші брутально лають чужу 
тварину чи птицю, яка опинилася на 
їхньому подвір’ї чи городі... Діти — це 
очі й вуха. Вони вбирають в себе пове-
дінку оточуючих і поводяться так само. 
А потім, спостерігаючи за агресивніс-
тю свого сина чи доньки, батьки диву-
ються: звідки це в нього?

А скільки сімей потерпають через 
схильність батьків до алкоголю? В ре-
зультаті – страждають діти. Це при-
зводить до озлоблення, агресивності, 
такі діти ображені на весь світ за своє 
обкрадене дитинство.

Найгрубішою і неприхованою є фі-
зична агресія — заподіяння фізичної 
шкоди: бійка, штовхання... А найпо-
ширеніша — словесна агресія: образ-
ливі прізвиська, лайка, погрози, доко-
ри, звинувачення, крик, верещання. 
Останнє дуже поширене серед дітей 
шкільного віку, що звикли домагати-
ся свого будь-якою ціною. Проявом 
агресії є кидання спересердя пред-
метів на підлогу (биття посуду), гри-
мання дверима чи стукання кулаком 
по столу.

Впоратися з дитячою агресією 
можна, хоч це не так просто. Ніко-
ли не можна відповідати агресією на 
агресію. Сім’ї, в яких батьки постійно 
спілкуються з дітьми, рідше стикають-
ся з цією проблемою. Дорогі батьки, 
пам’ятайте, що ставлячись байдуже 
до агресивних дій дитини, ви пропону-
єте їй так званий агресивний шаблон 
поведінки, який закріпиться надовго 
чи й назавжди. Тому терпляче нама-
гайтеся навчити дитину аналізувати, 
слухати, порівнювати і пояснити все 
те, що її турбує. 

Як довелося почути від психологів, 
під час анкетування, проведеного се-
ред учнів середнього шкільного віку, 
з’ясувалося, що найбільше на психіку 
школярів впливає домашня атмосфе-
ра. Потім — те, з чим діти стикають-
ся щодня у різних життєвих ситуаціях 
поза домом. На третьому місці — по-
черпнуте з телебачення. Різні бойо-
вики, та й навіть дитячі мультфільми 
викликають жорстокість, насильство, 
агресію і ненависть. За результата-
ми досліджень, учні 1-2-х класів не 
можуть чітко визначити, де правда, 
а де неправда. Вони щиро довіряють 
усьому, що відбувається на екрані. 
Ними легко керувати, маніпулювати 
їхніми емоціями та почуттями. Лише 
з 11 років діти починають усвідомле-
но сприймати те, що пропонує теле-
бачення.

Варто зазначити, що емоції, особ-
ливо негативні, — не однохвилинний 
спалах, це довготривалий стан орга-
нізму. Емоції, що руйнують здоров’я 
дитини, — це гнів, злість, агресія. 

Близькі до них емоції страждання — 
біль, страх, образа.

Добре пам’ятається той випадок, 
коли на подвір’ї одного з училищ між 
дівчатками зчинилася бійка. Замість 
того, щоб втрутитися і заспокоїти емо-
ційних юнок, їхні ровесники це ганебне 
явище знімали на відео, щоб потім пе-
реглядати і смакувати. Коментарі тут, 
як кажуть, зайві.

Інколи дитяча байдужість, жорсто-
кість є просто вражаючою. Однолітки 
дражнять, обзивають різними пріз-
виськами своїх однокласників, при-
нижують слабших, насміхаються над 
виглядом, відбирають речі, лаються, 
погрожують, від нудьги або в пошуках 
розваг знущаються над своїм ровес-
ником або якоюсь тваринкою. 

Щось надламалося у світі, підірвані 
мости любові, черствіють душі, ми не 
вміємо контролювати свої емоції, від-
різняти добре і зле, святе та гріховне. 

«Добре слово лікує, зле — калі-
чить», — каже народна мудрість. Отож 
спілкуйтеся зі своїми дітьми якомога 
більше. Утверджуйте в дитячих душах 
імунітет проти зла, цікавтеся, які в них 
інтереси, що їх хвилює, чим живуть. 
Жан-Жак Руссо писав, що «вірний 
спосіб зіпсувати дитину — це дати їй 
усе і не вимагати від неї нічого». Наші 
діти сьогодні, направду, мають усе. Та 
найбільше нині бракує любові, добро-
ти, милосердя, прощення.

Тож нагадуйте дітям про Заповіді 
Божі, будьте уважними до них, звер-
тайте увагу на кожний їхній вчинок, 
кожне слово. Хороші діти — найбіль-
ше щастя, найбільша винагорода за 
все, що зробила людина за своє жит-
тя. Не шкодуйте часу для творення 
найбільшої цінності у вашому житті. 
Знаходьте цілющі джерела любові, 
черпайте з них для наших дітей, щоб 
чистими і добрими були їхні душі.

Підготувала Оксана ВЕРБОВСЬКА,
вчителька християнської етики 

Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст. №2.

Оцей вибілений літами чи зимовою стужею 
чоловік не відчуває, як на колючому зимо-
вому вітрі посиніли його покалічені руки.

А так красиво і чисто падає сніг, рівняючи лінії 
понівеченої, розтерзаної долі, що розстелилася 
на холодному кам’яному плацу під ноги молодим, 
сильним, імущим. Скрижаніла німа сльозинка ка-
пає на зболені пальці, добирається до стомлено-
го серця, залишаючи в ньому глибокий, кривавий 
слід. Нахиляюся до тієї сльозинки. Зігріваю своїм 
теплом, як Вищу Справедливість, бо віддаючи — 
набуваю.

Подивіться уважніше, люди! Це — старець, що 
просить милостиню. Він не просить. Він дає вам 
право бути милосердними. Сьогодні отут мило-
сердя роздають задарма.

Про наболіле

У черзі за 
милосердям

Як запобігти розвитку егоїзму  
та агресивності дітей?

* * *
Чому ми всі такі жорстокі,
Ще й злішаємо з кожним днем? 
І, загубивши власний спокій, 
Спокою іншим не даєм.

Чому забули милосердя 
І заповідь святих небес?
Ой, перед віщим оком смерті 
Чим зможем виправдать себе?

Душа з начинкою лихою 
Втрачає людяне тепло,
Ніяк не стане добротою 
Зло, перемножене на зло.

Хіба ми будемо багатші,

Коли розпустим люті дим?
Хай краще серце вже заплаче 
Ніж в грудях стане кам’яним.

Іду навстріч, тож посміхніться,
І я всміхнуся, мов дитя.
Ні, ще не висохла криниця —
Людська криниця співчуття.

У істини слова не пишні,
Щоб кожен міг до них дійти,
Бо ж нас усіх створив Всевишній 
З живої плоті доброти. 

Уляна ЧУФУС, учениця 7-А класу 
Богородчанської ЗОШ №2.

О Любове, ніщо не може зрівнятися з тобою! Ти — сад квітучий, 
ти — ліс густий, ти — море безкрає. Ти недосліджена ніким і непе-
ревершена нічим.
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Парафіяни храмів свв. Володи-

мира і Ольги та св. Архистратига 
Михаїла м. Калуш вітають з днем 
народження свого духовного на-
ставника

о. Олександра МАРКІВА.

Всечесний отче, 
прийміть най-
кращі побажан-
ня міцного 
здоров’я, щастя 
і Божого благо-
словення. Хай 
Ваше серце 

буде зігріте теплом людської вдяч-
ності та шани, кожен день буде ося-
яний високим злетом душі, а добре 
самопочуття та гарний настрій ста-
нуть запорукою Вашої праці. Хай 
здійсняться всі Ваші мрії. Благосло-
вення й опіки Пречистої Діви Марії 
над Вами та Вашою родиною.

Вітаємо!

Відразу зазначимо, що його орга-
нізатори доклали максимум зусиль, 
щоби підняти рівень фестивалю на 
новий, вищий щабель, і таким чином 
зробити свято неповторним, радісним 
та величним. А найбільшим його здо-
бутком є те, що з кожним роком роз-
ширюється географія учасників. Якщо 
два роки тому участь у фестивалі 
взяли лише колективи сіл Пороги та 
Яблунька, то цьогоріч до різдвяного 
дійства долучилися церковні та шкіль-
ні хори, творчі й родинні гурти, окремі 
виконавці з Солотвини, Старуні, Кос-
мача, Гути, Кривця. Всього старовинні 
та сучасні колядки, різдвяні і вертепні 
дійства представили 38 колективів. За 
неповторною і незбагненною містерією 
Різдва спостерігали, активно підтриму-
ючи, підспівуючи, сотні людей з навко-
лишніх сіл, славлячи новонародженого 
Христа у великому родинному колі.

У той день на сцені, прикрашеній 
яскравим банером, килимами, хвоєю, 
новорічною ялинкою, своє хорове, 

сценічне, поетичне мистецтво про-
демонстрували церковні хори УГКЦ 
с. Пороги (керівник Мирон Рогацький), 
с. Яблунька (Галина Смалюх), с. Гута 
(Марія Яремчук), колективи шкіл, бу-
динків культур, родинні гурти, окремі 
солісти. З представниками своїх сіл 
приїхали священики: з с. Старуня — 
о. Ярослав Дирів, з смт. Солотвин — 
о. Віталій Луцак, о. Дмитро Фуфалько.

Яскравими родзинками свята мож-
на вважати театралізоване дійство 
«Сійся-родися серед народу, Віра, 
Надія, Любов і Згода!», яке предста-
вив творчий колектив Порогівського 
Будинку культури (кер. Марія Самі-
ляк), обряд «В’язання Василя» у ви-
конанні Василя та Марії Зеленько, Ва-
силя і Надія Квичів, Василя та Оксани 
Максимлюків з Порогів, яблуньський 
вертеп під орудою Олега Матищака, 
сценку «Ніч перед Різдвом» (Марія 
Саміляк, Марія Зеленько).

Колядку «Ясна зоря» виконала 
велика родина Винників, члени якої 

мешкають у Порогах, Яблуньці та 
Кривці. Порадували авторською ко-
лядкою Адріана, Діана та Святослав 
Климківи (с. Пороги), родина Демчуків 
(с. Яблунька).

Велично звучали сольні номери, 
з якими виступали Валентина Красі-
лич (Гута), Святослав Климків, Іван 
Гуменяк Володимира Вірстюк (с. По-
роги), Марія Цьомко, Тетяна Квич, Лю-
бов Квич, Микола Луканюк (с. Яблунь-
ка), Валентина Красілич (с. Гута), Іван-
на Демянюк (вокальна студія «Солос-
пів», м. Івано-Франківськ). Роль анге-
лів відтворили Вадим Імбрі, Михайло 
Хмель, Михайло Будункевич.

Численних учасників фестивалю та 
глядачів благословляли о. Іван Сте-
фанишин, о. Дмитро Херманчук, о. Ві-
талій Луцак, вітали депутат обласної 
ради Марія Рудик, поет, пісняр, депу-
тат районної ради Нестор Мартинець. 
Вели дійство чарівні Марія Кудлейчук 
та Володимира Вірстюк. Над сценарі-
єм працювала бібліотекар села Поро-
ги Марія Перегінець.

На завершення учасники і глядачі 
виконали древню та зворушливу для 
кожного ще з дитячих років коляду 
«Бог предвічний».

Різдвяної атмосфери святу додава-
ла шопка, живі овечки і ослик, а ще — 
вареники, пампушки, грибна юшка, 
узвар та багато інших смачних наїдків, 
які приготували вмілі господині сіл По-
роги і Яблунька.

Фестиваль «Коляда у ріднім краю» 
став уже історією, а разом з тим — 

яскравою сторінкою наших неповтор-
них різдвяних колядок, звичаїв та об-
рядів. Щоб ця сторінка стала саме 
такою, доклали зусиль автори ідеї 
та організатори фестивалю — парох 
церкви Переображення Господнього 
с. Пороги о. Іван Стефанишин і па-
рох церкви св. Архистратига Михаїла 
с. Яблунька о. Дмитро Херманчук, спі-
ворганізатор — депутат обласної ради 
Марія Рудик, підприємці, жителі двох 
гірських сіл.

…Різдво ніколи не старіє, це вічно 
молоде свято, бо щороку народжуєть-
ся Боже Дитятко. Фестиваль «Коляда 
у ріднім краю» також щороку піджив-
лює віру горян, підкреслює нашу іден-
тичність і християнські цінності, які ні-
коли не проминають. 

Михайло ЗАХАРЧУК. 
Фото автора.

Різдвяний фестиваль

У небі вечірнім
(Різдвяна пісня)

Сл. Михайла ЗАХАРЧУКА 
Муз. Богдана ШИПТУРА

У небі вечірнім 
Зоря ясно сяє,
Радісну новину 
Вона нам звіщає.

Приспів: 
Величну мить Різдва святого
Дарують нам небеса,
Над Україною лунає
Щира й дзвінка коляда.

В убогій стаєнці 
Христос народився,
Світлом з Вифлеєму 
Весь світ обновився.

Приспів: 
Відкрилося небо,
Ангели співають,
Йосип і Марія
Дитя сповивають.

Приспів: 
Миру й любові 
В Ісуса благаймо,
І з серцем відкритим
Різдво зустрічаймо.

Коляда у ріднім краю
Наша коляда, різдвяні звичаї та обряди — це великий національ-
ний, духовний і культурний пласт, який засвідчує християнську 
ідентичність українського народу. Щоби чисті животворні джерела 
не замулювались, ось уже втретє під відкритим небом на мальов-
ничій місцині між селами Яблунька і Пороги (Солотвинський дека-
нат) відбувся різдвяний фестиваль «Коляда у ріднім краю».



24 січня 2019 р. Б. число 4 (1247)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. № 87
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

Літературний редактор 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 31 січняВиходить щотижня

український греко-католицький часопис

Подяка

Жартома про серйозне

Для призадуми

Вітаємо!

Неправильно
 � Збори винесли постанову  
 � Я не можу винести цього
 � Випихнути за двері 
 � Виписувати газети 
 � Випустити із пам’яті 
 � Виражає думки образно 
 � Як виражається письменник  
в новелі 

 � Вирішувати проблему 

Правильно
 � Збори схвалили постанову
 � Я не можу стерпіти; не знесу цього
 � Випхати за двері
 � Передплачувати газети
 � Забути
 � Висловлюється образно
 � Як висловлюється письменник  
у новелі

 � Розв’язувати проблему

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

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

Оголошення

Колектив газети 
«Нова Зоря» щи-
росердечно вітає 
з днем народжен-
ня Правлячого 
Архі єрея Коломий-
ської Єпархії 

Преосвященного 
Владику  
Василія ІВАСЮКА.

Нехай Господь та 
Пречиста Діва Марія 
завжди оберігають 
Вас від усіх негараз-
дів і дарують Вам 
здоров’я тілесне і міц-
ність духовну, благо-
дать та довголіття, ду-
шевний спокій й все-
благих успіхів у Вашій 
самовідданій і велико-
душній праці у Господ-
ньому винограднику. 
На многії і благії літа, 
Владико!

Двоє сміливих лицарів брали 
участь у турнірах, ризи кованих 

пригодах, наражаючись на небезпеку. 
Служили багатьом володарям.

Котрогось вечора один із них, спо-
глядаючи захід сон ця, мовив:

— Мені залишається остання при-
года.

— Яка?
— Хочу зійти на гору, на якій живе 

Бог!
— Навіщо?
— Щоби довідатись, чому Він нас 

так обтяжує і приму шує працювати 
все життя та й далі вимагає щораз 
більше, замість того, щоб допомагати 
нам хоча б іноді, — відповів з гіркотою 
перший лицар.

— Піду з тобою! Однак вважаю, що 
Бог знає, що чи нить, — ствердив другий.

Подорож була тривалою і нелегкою. 
Добулися гори Бо га. Сходили мовчки, 
йдучи поруч із кіньми, бо стежка була 
стрімка й труднопрохідна. Вже було 
видно вершину в імлі, та зненацька 
з гори почули голос:

— Візьміть із собою всі камені, що 
лежать на стежині.

— Ось бачиш? — запротестував 
перший лицар. — Завжди те саме. Піс-
ля всіх цих зусиль Бог хоче нас додат-
ково об тяжити. На це не погоджуся!

І повернув назад. Другий лицар ви-
конав те, що наказав голос Бога. По-
тратив на це багато часу і зусиль. Та 
із першими со нячними променями ка-
міння у торбинах на коні й те, що було 
у зранених руках побожного лицаря, 
чудово засяяло. Перемінилося на ко-
штовні діяманти небаченої краси.

Господи, ставлю набагато більше 
запитань, аніж Ти. У числовому спів-
відношенні це виглядає як десять до 
одного.

Притча Бруно ФЕРРЕРО 
 «Двоє лицарів» із книги  

«365 коротких історій для душі» 
видавництва «Свічадо»

Молимося за всіх наших добро-
чинців, благаючи у Всемогутнього 
Творця, щоб примножив Вам сили 
й здоров’я та рясно наділив своїми 
ласками.

Свої пожертви на розвиток га-
зети Ви можете надсилати на роз-
рахунковий рахунок редакції (вка-
заний на 8-ій сторінці внизу), а та-

Притча про двох лицарів, 
або Шлях до Бога

«Хто зберігає заповіді, той зберігає свою душу, а хто не зберігає, 
той на дорогах своїх погине»

(Прит. 19:16)

Дякуємо за підтримку
Редакція газети «Нова Зоря» висловлює щиросердечну подяку 
своїм читачам, небайдужим християнам, які регулярно підтри-
мують наш греко-католицький часопис, складаючи свої щирі по-
жертви на розвиток газети.

кож завітавши особисто за адресою: 
м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, 5. 

Ласкаво просимо Вас: заохочуй-
те своїх рідних, сусідів, друзів та 
знайомих передплатити часопис на 
2019 рік. 

Дякуємо всім, хто є друзями 
«Нової Зорі»!




