
У неділю, 27 жовтня 2019 року, в меморіальному комплексі Дем'янів 
Лаз поблизу м. Івано-Франківська відбудуться урочистості з нагоди 
вшанування 30-ї річниці перепоховання жертв сталінських репресій. 
Архієрейське богослужіння очолить Архієпископ і Митрополит Іва-
но-Франківський Владика Володимир Війтишин.

18 жовтня 1995 р.
Україна увійшла до Ради Євро-
пи.

19 жовтня 2013 р. 
Беатифікована мати Тереза — 
католицька черниця, засновни-
ця доброчинних місій, лауреат 
Нобелівської премії миру за 
1979 рік.

24 жовтня
День Організації Об’єд на них 
Націй.

21 жовтня 1897 року
в с. Яблунів Тернопільської 
обл. у багатодітній сім′ї греко-
католицького священника на-
родився Роман Бахталовський, 
священник Чину Редемпторис-
тів. З 2006 року триває беати-
фікаційний процес Слуги Божо-
го о. Романа Бахталовського.

Церква і молодь

Чого молодь очікує від 
Церкви? 3 стор.

Світочі

Хресна дорога владики  
Івана Лятишевського 4 стор.

Проблеми переселенців

Як це — жити в чужій хаті? 
 5 стор.

Етюд з життя прочан

Дорога додому 
 6 стор.

Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня
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«Радійте у веселіться, бо нагорода ваша велика на небі;  
так бо переслідували пророків, які були перед вами»  (Мт. 5, 12).

Цей тиждень в подіях

Митрополит Володимир: 
«Божа Мати є нашою 
Матір’ю і Заступницею, 
Яка хоче привести нас 
до неба»
Такими словами звернувся Ар-
хієпископ і Митрополит Івано-
Франківський Владика Володи-
мир Війтишин  14 жовтня, від-
відуючи громаду с. Голинь Калу-
ського району з нагоди храмово-
го свята — Покрови Пресвятої 
Богородиці.

У Коломиї освятили 
меморіал «Кожному 
поколінню — своя 
війна…»
Привітати бійців 10-ї окремої 
гірсько-штурмової бригади та 
освятити пам’ятний меморіал 
на території військової частини 
завітав правлячий Архієрей Ко-
ломийської єпархії Кир Василій 
Івасюк разом зі священниками.

І постав хрест на 
прославу Божу
Минулої неділі, 13 жовтня, біля 
Духової Криниці було урочис-
то посвячено хрест, який стоїть 
обіч давнього шляху, що колись 
у давнину ішов на Галич.

…Було знайдено три могили і в них останки 539 людей, із них 129 молодих дівчат…

стор. 2

стор. 2

стор. 6

27 жовтня у Дем’янову Лазі 
відбудеться вшанування 
жертв сталінських репресій

Тридцять років тому, у жовтні 1989 
року, тут відбулося перепоховання 
жертв комуністичних репресій. Очевид-
ці стверджують, що саме перші дні роз-
копок були найважчими: «Ледь не в ха-
ляви набирали — то мозки, все, що роз-
чинилося. То була така рідина. Ми мали 
сітку, це проціджували, щоб нічого не 
лишити», — пригадував Зиновій Дума.

Розкопки розпочалися 21 вересня 
і тривали 40 днів. Було знайдено три мо-

гили і в них останки 539 людей, із них — 
129 молодих дівчат, про це свідчили за-
плетені коси. Більшість загиблих убиті 
пострілом в потилицю з дрібнокалібер-
ної гвинтівки, для гарантії груди багатьох 
простромлені російським штиком.

Закликаємо всіх свідомих мешканців 
нашого міста та області прийти вша-
нувати невинно вбитих наших братів 
по крові. Богослужіння розпочнеться 
о 13.00 год.

Трагедія Дем’янового Лазу
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З прийняттям християнства на-
шим народом у 988 році, наш 
народ зрозумів, що на небі є 
не тільки наш люблячий Бать-
ко: Бог у Трьох Особах, а що 
там разом з Ним є і наша люба 
ненька — Пречиста Діва Марія, 
Яка найбільше спішить з допо-
могою до всіх знедолених. Наш 
народ полюбив Її найбільше, 
плекає до Неї сердечну побож-
ність, як до своєї Опікунки, По-
кровительки і Заступниці.

Такими словами звернувся Архі-
єпископ і Митрополит Івано-Франків-
ський Владика Володимир Війтишин  
14 жовтня, відвідуючи громаду с. Го-
линь Калуського району з нагоди хра-
мового свята — Покрови Пресвятої 
Богородиці.

Свого Архієрея діти та молодь па-
рафії, разом із духовенством та чис-
ленними вірними, радо вітали на 
церковному подвір’ї. Протопресвітер 
Голинського деканату о. Анатолій Ко-
зак запросив Владику очолити урочис-
ті богослужіння.

Увійшовши до святині, Митрополит 
Володимир розпочав Архієрейську Бо-
жественну Літургію, під час якої звер-
нувся до присутніх, пояснюючи історію 
та зміст свята Покрови. Він, зокрема, 
зазначив, що у Церкві є багато свят на 
честь Божої Матері: Різдво, Успіння, 
Благовіщення, а також і свята в честь 
різних чудесних з'явлень Пречистої 
Діви Марії, в яких наша Східна Церква 
у своїх богослужбах підкреслює три 
найкращі привілеї Пресвятої Богоро-
диці: це Її Богоматеринство, Її Вседі-
вицтво та Її Заступництво за нас пе-
ред Богом. Саме цей третій привілей 

Божої Матері — заступництво — най-
більше відображений у сьогоднішнім 
святі — Покрову Божої Матері.

«Це свято, цей привілей особливо 
припав до серця нашому народові, 
і секрет цієї пошани до Богоматері, як 
Покровительки, є у тому, що ідеться не 
тільки про земне і людське, але й про 
могутнє небесне заступництво. А та-
кого заступництва й опіки хоче кожна 
людина, родина й народ», — зазначив 
проповідник.

Владика Володимир також додав, 
що люди завжди з великою довірою 
прибігають до Божої Матері і просять 

допомоги чи в справах особистих, чи 
родинних, та в часах всенародного 
лиха, пам'ятаючи історію встановлен-
ня цього свята.

На завершення своєї проповіді, Ми-
трополит Володимир зазначив, що 
в цей день ми в особливий спосіб вша-
новуємо також і наших захисників та 
віддаємо їх в Материнські обійми Пре-
чистої Діви Марії.

«Божа Мати є нашою Матір'ю і Заступ-
ницею, Яка хоче привести нас до неба, 
тому спішімо до Неї за будь-якої нагоди 
та просімо всіх необхідних для нас ласк. 
І будьмо певні, Вона обов’язково нас ви-
слухає так, як чують нас наші рідні мате-
рі», — підсумував Владика.

З нагоди свята відбулося освячен-
ня води, якою опісля сам Митрополит 
благословив присутніх вірян. Також 
молодь парафії підготували спеціаль-
ну вервицю із повітряних кульок, яку 
випустили в небо.

Завершився візит Митрополита Во-
лодимира спільною панахидою за всі-
ма героями нашої Батьківщини.

Департамент інформації  
Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

У неділю, 13 жовтня, в селі Пій-
ло Голинського деканату  Ар-
хієпископ і Митрополит Івано-
Франківський Владика Володи-
мир Війтишин освятив новозбу-
довану церкву та престіл для 
місцевої громади.

Традиційно Владику зустрічали на 
подвір'ї святині. Діти вручили Митро-
политові хліб та сіль, а парох запро-

сив Кир Володимира очолити Архіє-
рейську Божественну Літургію. Вже 
на початку відвідин Митрополит здій-
снив освячення нового храму та пре-
столу, на якому відтепер буде звер-
шуватись безкровна жертва нашого 
Спасителя.

Радість цієї величної події спільно 
з парохом та вірними розділили чи-
сельно зібрані священники та запро-
шені гості з навколишніх міст і сіл.

У своєму слові до вірних Владика 
Володимир пояснив значення храму 
для кожного християнина, після чого 
подякував парафіянам за велику жер-
товність. 

«Ми знаємо, що цей храм належить 
не тільки якійсь одній людині чи групі 
людей, він є домом для всіх, без ви-
нятків і розподілів, і дійсно, і справед-
ливо, щоб так було», — зазначив Ар-
хієрей.

По завершенні Божественної Літур-
гії Митрополит уділив усім присутнім 
своє архієрейське благословення.

Департамент інформації Івано-
Франківської Архієпархії УГКЦ.

Привітати бійців 10-ї окремої гір-
сько-штурмової бригади, які дис-
локуються в Коломиї, та освятити 
пам’ятний меморіал на території вій-
ськової частини завітав правлячий Ар-
хієрей Коломийської єпархії Кир Ва-
силій Івасюк разом зі священниками. 
Владика окропив меморіал та очолив 
панахиду за душами всіх полеглих із 
особового складу.

Звертаючись до присутніх, Кир Ва-
силій наголосив, що свято Покрови 
Пресвятої Богородиці для українців 
має особливе історичне значення. Він 
також привітав військовослужбовців 
з Днем Захисника, додавши: «Ви, наші 
солдати і офіцери, є сьогодні втілени-
ми ангелами-хоронителями України, 

які собою, своїм серцем, душею і тілом 
затуляють нас від ворожих куль і сна-
рядів. Щоб наповнити цей день новим 
змістом, треба пам’ятати 
про тих, хто зараз обороняє 
українську територію від зо-
внішньої агресії».

Командир 10-ї окремої 
гірсько-штурмової бригади 
полковник Василь Зубанич 
висловив слова вдячності 
меценатам Василю Шкон-
деюку та Сергію Стефу-
раку, які спричинилися до 
будівництва меморіалу, за-
значивши, що причиною 
його відкриття стала війна 
на Сході України.

З вітальним словом і подякою також 
звернувся голова Івано-Франківської 
ОДА Денис Шмигаль.

«За щоденними справами бага-
то з нас забувають, завдяки кому ми 
сьогодні дихаємо цим повітрям, насо-
лоджуємося сонячним світлом… На-
справді — завдяки нашим героям, які 
полягли і склали свої голови, а також 
тим, які сьогодні стоять на захисті на-
шої держави. Такий меморіал дасть 
можливість усім нам, проходячи повз, 
проводячи наших дітей і онуків, зупини-
тися і згадати наших героїв, розказати 
їм, якою ціною ми здобули свою неза-
лежність», — сказав очільник області.

Наостанок голова Івано-Франків-
ської ОДА нагородив військових гра-
мотами, а Василю Слободяну вручив 
медаль за бойову звитягу. Опісля сло-
во надали Коломийському міському 
голові Ігорю Слюзару, голові спілки 
АТО Андрію Криштофовичу, народ-
ній депутатці України Марії Іоновій та 
представникам країн НАТО, з якими 
10-та бригада закінчила спільні на-
вчання.

Завершився захід поминанням вій-
ськових побратимів. У пам’ять про 
кожного в небо здіймався постріл та 
бив дзвін.

Пресслужба Коломийської єпархії.

Вісті Архієпархії

З життя Церкви

Вісті з Коломийської єпархії

Митрополит Володимир: «Божа Мати є нашою 
Матір’ю і Заступницею, Яка хоче привести нас до неба»

У Коломиї освятили меморіал 
«Кожному поколінню — своя війна…»

Митрополит Володимир освятив 
новозбудований храм у селі Пійло

В Україні свято Покрови Пресвятої Богородиці було особливо значущим для козаків та воїнів УПА, які 
вважали Її своєю покровителькою і заступницею перед ворогами. Символічно склалося, що з 2015 року 
День Захисника України почали відзначати саме 14 жовтня, ніби віддаючи український народ та його 
оборонців під Її покров.

http://ugcc.if.ua/
http://ugcc.if.ua/
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Прислухатись до молоді
Під час засідань, насамперед, звер-

нено увагу на потребу прислухатись 
до голосу молоді. Підкреслено зна-
чення давати вірогідне свідчення. Не 
вистачає тільки проповідувати, потріб-
но засвідчити свої слова прикладом 
власного життя. Один з учасників Си-
ноду вказав на проблему відчуження 
молоді, яка відчуває, що її не прийма-
ють та не розуміють.

Молодь — це простір Бога
Не слід очікувати, що молодь сама 

прийде до Церкви, але потрібно нести 
Церкву до молоді. Молодь — це про-
стір Бога, наголошено під час сино-
дального засідання, бо в ній присутній 
Господь. Погляд молодих людей звер-
нений у майбутнє, а воно необмежене. 
Молоді люди повинні не тільки «твори-
ти» Церкву, але й «бути Церквою».

Музика як засіб 
євангелізації

Засобом для цього може стати й му-
зика, здатна пробуджувати ентузіазм 
та емоції. У ній підлітки та молоді люди 
шукають чогось переконливого, спро-
можного висловити їхні радощі та три-
воги. Відкривання краси віри та Єванге-
лія проходить також і через це. Музика 
може послужити засобом першої єван-
гелізації, адже коли вона є прекрасною, 
то викликає ностальгію за небом.

Спорт — знаряддя 
євангелізації

Отці Синоду обговорили також 
питання важливості спорту, як зна-
ряддя євангелізації в сучасному світі: 
спорт і віра потребують одне одного, 
щоб формувати уми, тіло й дух, тоб-
то, формувати людину в її цілісності, 

а для цього необхідно приділити увагу 
душпастирству спорту.

Церква — домівка та Матір 
для молоді

Церква покликана стати Матір’ю 
й домівкою, де молодь завжди може 
бути вислухана та де її зрозуміють. 
Зокрема, та молодь, що походить із 
складних життєвих ситуацій, яка є не-
мов «відкинуте каміння», що завдяки 
звіщенню Доброї Новини про Ісуса 
Христа може стати наріжним каменем 
у побудові кращого світу.

Потреба Літургії та 
приватної молитви

Серед іншого, окрему увагу Отці 
Синоду звернули на те, що катехиза-
ція та літургія, разом із народною по-
божністю, в контекстах переслідуван-
ня допомогли врятувати, зберегти віру 
багатьох християн. Отож, не можна 
піддатись спокусі активізму, але звер-
нути увагу молодого покоління на те, 
що молитва є надзвичайно важливою 
для їхнього християнського життя. 
А також необхідно, аби Церква моли-
лась за молодих людей та їхнє покли-
кання.

На переконання учасників Синоду, 
слід забезпечити молоді духовний су-
провід, завдяки якому вони могли б 
пізнати відвічні євангельські цінності, 
які провадять людину до справжнього 
щастя. На цьому шляху великою до-
помогою є приклад численних святих, 
якими багата наша історія.

Тут варто зазначити, що учасни-
ком даної асамблеї був і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав, який, звер-
таючись до Святішого Отця та сино-
дальних отців, звернув увагу на те, 
що Церква повинна навчити сучасну 

молоду людину 
молитися. «При-
гадую, що хтось із 
синодальних от-
ців … говорив про 
необхідність моли-
тися за молодь. Я 
б хотів додати: по-
трібно молитися не 
лише за молодь, 
а й разом із молод-
дю. Ми бачимо, що 
серед молоді дуже 
сильно зростає ця 
потреба».

Важливість Святої Літургії 
та Святих Таїнств

Учасники Синоду ще раз пригада-
ли важливість участі в Святій Літургії, 
в сакраментальному житті Церкви, 
в щоденних молитвах, адже все це є 
засобом залучення молоді, включаю-
чи її в активне життя Церкви, вчиняю-
чи юнаків і дівчат головними дійовими 
особами життя Церкви.

Самотність у достатку
Синодальні Отці звернули окрему 

увагу на потребу не обмежуватись 
очікуванням молоді в парафіях, бо 
справжнім викликом є «Церква в до-
розі», як про це багато разів згадував 
Папа Франциск. Сучасна молодь має 
чимало віртуальних друзів, але часто 
не має жодного справжнього прияте-
ля. У цьому аспекті дуже важливою 
є соціальна доктрина Церкви, справ-
жній компас, який орієнтує молодь 
у виборі життя, а також незмінна роль 
католицьких шкіл, що є не тільки пре-
красними освітніми центрами, але й 
мають можливість активно залучити 
молодих людей у життя Церкви.

Союз Церква — сім’я
Під час Синоду йшлося також і про 

оживлення союзу Церква — сім’я, адже 
саме родина є першим вихователем ді-
тей, зокрема, в супроводі їх до дорос-
лого життя. В наші часи потрібно осо-
бливо підтримати сім’ю, що ґрунтуєть-
ся на християнському подружжі, під-
креслюючи роль батька в передаванні 
віри та дозрівання особистості дітей. 
Ця роль повинна розгортатись у спів-
праці, а не в змаганні з роллю матері.

Звичайно, що це лише частина тих 
питань, які були обговорені на Синоді. 
Але і вони показують, наскільки мо-

лоді люди прагнуть правдивого життя 
у Христі.

Як підсумок даної асамблеї Сино-
ду єпископів 2 квітня 2019 року було 
оприлюднено апостольське післяси-
нодальне повчання Папи Франциска 
«Christus vivit» («Христос живе») «для 
молоді і всього Божого люду». Воно 
розпочинається словами: «Христос 
живе. Він — наша надія та найпре-
красніша молодість цього світу. Все, 
до чого Він доторкається, стає моло-
дим, новим, наповняється життям. 
Тому перші слова, з якими хочу звер-
нутися до кожної молодої людини: Він 
живе й хоче, щоб ти жив!».

Документ розподілений на 299 пунк-
тів, зібраних у 9 розділах: «Що Боже 
слово каже про молодь?», «Ісус Хрис-
тос завжди молодий», «Ви — Боже те-
перішнє», «Велике звіщення для всієї 
молоді», «Вкорінена молодь», «Доро-
ги молоді», «Душпастирство молоді», 
«Покликання», «Розпізнавання».

Чого прагне сьогоднішня молодь? 
Чого вона очікує від Церкви? 

Молоді люди бажають, щоб Церква 
була «автентичною», щоб відзначала-
ся «взірцевістю, компетентністю, спів-
відповідальністю і культурною стій-
кі стю», щоб радше супроводжувала 
у світлі Євангелія через життєві ситу-
ації, а не просто повчала, і щоб була 
«прозорою, гостинною, чесною, при-
вабливою, комунікативною, радісною 
й інтерактивною». Тобто, щоб була 
«менш інституційною, а більше спря-
мованою на взаємини, здатною при-
ймати без попереднього осуду, спро-
можною бути приятелькою, гостинною 
і милосердною».

І на завершення хочу пригадати сло-
ва Папи Франциска до молоді: «Кра-
щий світ будується також завдяки вам, 
вашому бажанню змін та вашій вели-
кодушності. Не бійтеся прислухатися 
до Святого Духа, Який підказує вам 
сміливі рішення, не зволікайте, коли 
сумління вимагає від вас ризикнути, 
аби йти за Вчителем. Також і Церква 
бажає прислухатися до вашого голосу, 
до вашої чутливості, до вашої віри; та-
кож і до ваших сумнівів та критик. Не-
хай же ваш голос буде почутим, нехай 
воно відлунює у громадах і досягне 
пастирів».

о. Михайло ВІХОТЬ,
голова Молодіжної комісії  

Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

Після Служби Божої о. Степан побажав молодим патріотам, 
а також їхнім наставникам завжди пам’ятати про Бога, бо саме 
з любові до Христа в нашому серці зародиться та перебувати-
ме справжній жертовний патріотизм до своєї Церкви та Бать-
ківщини України.

На завершення всі зробили пам'ятну фотографію в храмі, 
а також біля могили великого патріота о. Ярослава Лесіва, який 
похований на церковному подвір'ї.

о. Степан ВИТВИЦЬКИЙ.

Церква і молодь

Вісті з парафій

Чого молодь очікує від Церкви?

«Повстанська ватра» на Болехівщині
На запрошення о. Степана Витвицького в неділю, 
13 жовтня, на святкову Святу Літургію до храму св. 
Параскеви м. Болехова завітали пластуни з цілої Іва-
но-Франківщини, які брали участь у військово-патрі-
отичному змагу «Повстанська ватра», який проходив 
з 11 по 13 жовтня на Болехівщині.

У жовтні минулого року у Вати-
кані відбулася історична подія, 
яка свідчить про велику турбо-
ту Святішого Отця Франциска 
та єпископів усього світу про 
молодь. Йдеться про XV Зви-
чайну Асамблею Синоду Єпис-
копів, яка проходила з 3 до 28 
жовтня 2018 р. Темою зустрічі 
була: «Молодь, віра та розпіз-
навання покликання».

Хотів би разом з вами пригада-
ти деякі теми, які були обгово-
рені протягом даної події.
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Іван Лятишевський народився 17 
жовтня 1879 року Божого в Бого-
родчанах у ремісничій сім’ї. На 

сьомому році Іван пішов учитися до 
чотирикласної народної школи в Бого-
родчанах. Тоді вона містилася в мо-
настирі оо. домініканців, а директором 
був Михайло Сірецький. На уроках 
релігії о. Пачовський брав «на заміт-
ку» хлопців, котрі мали талант і охоту 
до науки. Цих здібних учнів після за-
кінчення школи він старався скерува-
ти до цісарсько-королівської гімназії 
в Станиславові.

Закінчивши з відзнакою цісарсько-
королівську гімназію в Станиславові, 
І. Лятишевський поступив на бого-
словський факультет Львівського уні-
верситету, звідки після другого року 
навчання перевівся на факультет 
богослов’я Віденського університету. 
24 листопада 1905 р. у Відні отримав 
ступінь доктора богослов’я на основі 
праці про Флорентійську унію. Продо-
вжив студії в Інсбруку та Відні.

20 жовтня 1907 р. єпископ Григорій 
Хомишин висвятив Івана Лятишев-
ського на священника. Отець Іван 
замешкав у будинку греко-католиць-
кої капітули на вул. Липовій у Ста-
ниславові (нині вул. Т. Шевченка, 14, 
в Івано-Франківську). Тут він займався 
і науковою працею: в богословських 
журналах неодноразово друкували 
його статті на різні теми. Багато часу 
присвячував національно-культурним 
справам. У 1907-1911 рр. о. Лятишев-
ський стає префектом і професором 
Станиславівської духовної семінарії 
та ліцею ім. Іоана Златоустого, зго-
дом — катехитом при реальній школі 
та гімназії, пізніше — радником і за-
ступником голови Церковного суду 
в подружніх справах.

Після кількох років праці в Станис-
лавівській єпархії, о. Іван виїхав на 
студії до Мюнхена, потім – до Фрібу-
ру (Швейцарія). У 1911–1912 роках 
готував габілітаційну працю з церков-
ної історії у Львівському університеті. 
Працював над монографією про Кон-
стантинопольського Патріарха Івана 
XI Веккоса († 1297). У Фрайбурзі (Ні-
меччина) вивчав допоміжні історичні 
дисципліни. 1913-го в Станиславові 
видав працю «Іпатій Потій і єго значін-
ня для унії».

Після проголошення ЗУНР о. д-р 
Іван Лятишевський був референтом 
релігійних справ при Державному се-
кретаріаті освіти в Станиславові. До-
вгі роки о. Лятишевський був головою 
Надзірної Ради Земельного Банку 
у Львові. У 1923 році о. Іван став дій-
сним членом-засновником історично-
правничої Секції Наукового Богослов-
ського Товариства у Львові. Отець д-р 
Іван був дописувачем до журналу «До-
брий Пастир». 4 липня 1927-го вла-
дика Григорій Хомишин іменував його 
крилошанином (єпископський радник).

24 листопада 1929 р. з Риму при-
йшло високе призначення о. Івана 
Лятишевського — на титулярного 
єпископа Акадейського і єпископа-по-
мічника Станиславівського. А 19 січня 
1930-го його іменували архіпресві-
тером капітули і генеральним вікарі-
єм — великим помічником єпископа 
Григорiя Хомишина в управлінні Ста-
ниславівською єпархією. З великою 
посвятою працював владика Ляти-
шевський в адміністративній роботі 
єпархії, в канонічних візитаціях та ін-
ших єпископських обов’язках, очолив 
започатковану в 1930-х роках у Гали-
чині Католицьку Акцію (мирянський 
рух молоді). У сан єпископа-помічника 
о. Івана Лятишевського висвятили 26 
січня 1930 р. Хіротонія відбулася в ка-
тедральному соборі Святого Воскре-
сіння в Станиславові. Свою першу 
архієрейську Святу Літургію преосвя-
щенний владика Лятишевський від-
правив у рідному містечку Богородча-
нах, у церкві Пресвятої Трійці. 

Під час Другої світової війни єпис-
коп-помічник Іван Лятишевський три-
мав на своїх плечах увесь тягар про-
воду Станіславської єпархії, оскільки 
владиці Григорію Хомишину було вже 
понад сімдесят років. Війна й особли-
во повоєнні роки бiльшовицької оку-
пації Галичини принесли УГКЦ тяжкі 
випробування… У ніч з 11 на 12 квіт-
ня 1945-го більшовики заарештували 
п’ять iєрархiв УГКЦ: митрополита Йо-
сифа Слiпого, єпископiв Микиту Буд-
ку i Миколу Чарнецького — у Львовi, 
єпископiв Iвана Лятишевського й 
Григорiя Хомишина — у Станіславi.

У постанові на арешт єпископу Іва-
ну, зокрема, інкримінувалося: «Під-
тримуючи зв’язок з Ватиканом, ЛЯТИ-
ШЕВСЬКИЙ у 1938 році був прийнятий 
особисто організатором так званого 
«хрестового походу» проти СРСР па-
пою Пієм XІ…».

Владиці Іванові Лятишевському 
також інкримінували, що він: «Не-
одноразово брав участь на конгресах 
і конференціях католицьких єпископів, 
на яких обговорювались практичні пи-
тання антирадянської роботи і заходи 
по проведенню унії з православною 
церквою Радянського Союзу».

Єпископ Лятишевський протягом 
слідства зазнав жорстоких знущань 
і зневаги, фізичних і моральних тортур. 
Проведено 28 допитів: перший — 24 
квітня, останній — 5 вересня 1945 р. 
29 травня — 3 червня 1946 р. в Києві 
засідав військовий трибунал (троє суд-
дів і два секретарі), який мав прийняти 
рішення щодо заарештованих у квітнi 
1945-го галицьких греко-католицьких 
владик. Слухання справи відбувало-
ся переважно вночі, при зачинених 
дверях. I ось винесли вирок: владику 
Івана Лятишевського засуджено до 10 
років (відбув п’ять років у в’язниці та 
п’ять років на поселенні).

Особливою нарадою при МВС 
СРСР 16.08.1946 р. єпископ Іван Ляти-
шевський був засуджений на п’ять ро-
ків позбавлення волі. Після півтораріч-
ного слідства й тюремного ув’язнення 
владику у віці 67 років, хворого на 
порок серця, вислали на каторжні ро-
боти. Почалися його поневіряння по 
мордовських тюрмах, у ГУЛАГах.

Спочатку єпископ-помічник Іван Ля-
тишевський відбував покарання у Ка-
захстані, в таборі Мерке. Тут 5 квітня 
1950 р. його повторно заарештували, 
хоч матеріалів для затримання було 
недостатньо. 25 листопада 1950 р. 
І. Лятишевського звинуватили в контр-
революційній націоналістичній діяль-
ності та пропаганді католицьких ідей 
і заслали на п’ять років у Чулак-Тау 
Джамбульської обл. (Казахстан) під 
нагляд органів МДБ.

По деякім часі владика Іван Ляти-
шевський зустрів засланих зі Львова 
Євгенію Шухевич (мама головноко-
мандувача УПА Романа Шухевича) та 
її дочку Наталію, яка там працювала 
медсестрою. Вона допомогла прео-
священному влаштуватися на роботу. 
Єпископ став розносити ліки хворим 
на малярію, а сам жив у землянці. 
Важко навіть уявити собі ті нелюдські 
умови, непосильну працю, голод і хо-
лод, які довелося пережити вже немо-
лодому владиці Іванові. Хоч і скром-
ними словами, але досить детально 
він описав це в листуванні з родиною, 
зокрема з братовою Тересою, дружи-
ною Михайла Лятишевського із Бого-
родчан.

Незважаючи ні на що, листи єпис-
копа Івана Лятишевського сповнені 
терпіння, туги за Батьківщиною і на-
дією: «Я часто думаю про Вас і молю 
Бога, щоби опікувався Вами… Я буду 
молити Дитя Ісуса, щоби огорнув Вас 
Своєю опікою і наділив всіми потріб-
ними Вам ласками. Це мої желання 
для Вас. Я прагну дуже ще бути у Вас 
і хотя й умерти між своїми. Нехай Ваші 
внуки моляться про це до Пречистої 
Діви Марії. Я дуже, о дуже хотів би Вас 
всіх ще побачити, потішитися Вами, 
помолитися на гробі родичів, а опіс-
ля між Вами умерти…», — так писав 
єпископ Іван із радянських таборів.

Наприкінці вересня 1954 року вла-
дика Іван Лятишевський одержав до-
звіл повернутися в Україну. Та лише 
3 червня 1955 р. преосвященного 
звільнили з ув’язнення. Повернув-
шись в Україну, він замешкав у своєї 
дальшої рідні в м. Станіславі (нині Іва-
но-Франківськ) на вул. Маяковського, 
24 (тепер Тарнавського), бо ближча 
родина в Богородчанах, у часи радян-
ської ідеології, відмовилася від нього, 
бо боялися…

У Станіславі владика Іван неле-
гально виконував свої душпастир-
ські обов’язки — єпископа підпільної 
УГКЦ. Він щодня у своїй кімнаті від-

правляв Святу Літургію, сповідав лю-
дей, хрестив і вінчав. Незадовго до 
смерті владика Іван Лятишевський 
таємно висвятив о. Івана Слезюка на 
єпископа Станіславської єпархії і сво-
го наступника, щоб, таким чином, за-
безпечити подальше існування Греко-
Католицької Церкви.

У спогадах про преосвященного 
Івана Лятишевського Олена Кобель-
ська, дочка о. Івана Лятишевського 
(сина Томи), писала: «У червні 1955 р. 
привезла стрийка Наталка Шухевич 
до мене у Станіслав, на вулицю Мая-
ковського, 24, де я з мамою по смерті 
батька винаймали дві кімнати, 76-літ-
нього старця з хворобою спазмів су-
дин головного мозку. При такому при-
ступі, а мав їх у мене два, де би не 
був, там падав непритомний, зі судо-
рогами, і якби в пору не дати поміч, міг 
померти…».

Господь дав йому ще стільки сил, 
що 20 жовтня 1957 р. владика відсвят-
кував свій золотий ювілей священ-
ства. Вiд нового арешту врятувала 
єпископа тiльки смерть — архіпас-
тир-страждальник відійшов у вічність 
27 листопада 1957 р. після важкої 
хвороби серця і судин, набутої за май-
же десять років тортур, виснажливої 
праці та нелюдських умов утримання 
в тюрмах Казахстану.

Помираючи, владика Іван Ляти-
шевський заповів поховати його в ро-
динному гробівці в Богородчанах, 
однак у той час зробити цього не до-
зволила влада. Похоронили влади-
ку на івано-франківському міському 
цвинтарі, що на вул. Київській. Таким 
тернистим виявився земний шлях 
владики-страстотерпця Івана Ляти-
шевського, пам’ять про якого живе 
у наших серцях. 

10 листопада 1995 р. І. Лятишев-
ського реабілітували посмертно. Від 
2001 року триває беатифікаційний 
процес прилучення єпископа Івана до 
лику блаженних. 2014-го останки єпис-
копа Івана Лятишевського були пере-
несенні до Архікатедрального Собору 
Воскресіння Христового.

Владика спочиває вічним сном. 
А вулиця Шевченка нагадує івано-
франківцям, що тут у будинку №14 
з 1907-го по 1945 роки проживав єпис-
коп-помічник Іван Лятишевський — 
великий патрiот України, багатолiтнiй 
полiтичний в’язень московського 
 ГУЛАГу, воістину людина з легенди, 
котра за вiру Христову, свою рiдну 
Церкву перетерпiла справдi хресну 
дорогу.

Василь РОМАНЮК,
член НСЖУ.

Світочі

Хресна дорога владики 
Івана Лятишевського

(До 140-річчя народження єпископа)
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Любов Вагуріна родом із Луганська. 
У 2014 році вимушена була пересели-
тись із рідного міста. Ще до початку 
війни помер її чоловік, в якого були 
ампутовані дві ноги (наслідки війни 
в Афганістані). Два сини — військові, 
з 2014 року й до сьогодні на фронті.

Спочатку пані Любава (так її всі 
називають) потрапила до Києва, по-
бачила, скільки там людей ночують 
у парках, на вокзалах. Зрозуміла, що 
потрібно їхати далі. Вирішила, куди 
курсуватиме наступний поїзд, туди й 
вирушить. Першим відправлявся по-
тяг «Київ-Івано-Франківськ». 

Тому пані Любов зраділа, що по-
їде в Карпати, хоча знайомих у неї тут 
не було. За професією Любов Іванів-
на — вчитель хімії та біології. За про-
грамою «Схід і Захід» у 90-их роках 
вона возила дітей зі Східної України 
в Західну (м. Стрий на Львівщині). По-
тім був обмін, приймали наших дітей 
з учителями на Донбасі, презентува-
ли їм місцеву кухню, досягнення, те-
рикони.

Зійшовши з потягу, Любов Іванів-
на розпитала, де є штаб переселен-
ців. Довідалась, що він розташова-
ний у Білому домі (міська чи обласна 
рада?), тож попрямувала туди. Звідти 
її направили в громадську організа-
цію «Просвіта», куди, немов струм-
ками, стікались усі переселенці. Там 
познайомилась з багатьма, почала 
спілкуватись. Пощастило найбільше 
першим переселенцям. Їм на тиждень 
виділили кімнати для проживання 
в готелі «Бандерштадт». З того часу 
кожен почав шукати житло, роботу.

Через те, що жінка вже пенсійного 
віку, вона не хотіла відбирати шкільні 
години у місцевих вчителів. Та й важ-
ко було з українською термінологією. 
Вона ж усе життя викладала росій-
ською. 

Часто спілкуючись, маючи одна-
кові проблеми, переселенці вирішили 
об’єднатись, щоб допомагати одні од-
ним у пошуках роботи та житла, у ціка-
вому проведенні дозвілля, у вирішенні 

юридичних питань тощо. Важко було 
багатодітним родинам, вагітним жін-
кам, розлученим.

Так у січні 2015 року в Івано-Фран-
ківську постало ГО «Всеукраїнське 
об’єднання «Українці Донбасу та Кри-
му», яке очолила Лариса Пантелюк, 
а її заступницею стала Любов Вагурі-
на. Міська влада виділила приміщен-
ня для організації по вулиці Василія-
нок, 62-а. 

Не маючи сама нічого, п. Любава 
почала допомагати іншим потребую-
чим. Найважче було в перший рік. Де-
хто з собою мав тільки документи, бо 
надіялись, що повернуться за місяць-
два. Почали з гуманітарної допомоги, 
потім звертались до мешканців сіл, 
які постачали сільськогосподарську 
продукцію внутрішньо переміщеним. 
І діти, й дорослі вже п’ять років без-
кош товно відвідують ляльковий та 
драматичний театри, філармонію.

За п’ять років сама п. Любава чо-
тири рази змінила житло. Щоразу ви-
бирала дешевшу оселю, а така — із 
відповідними й умовами. Рік тому 
вийшов закон, що переселенці ма-

ють оплачувати комунальні послуги 
по субсидії за умови, якщо власники 
квартири підписують з ними догово-
ри. Але, на жаль, не всі місцеві жи-
телі прагнуть виконувати цей закон, 
не бажаючи інформувати податкову 
про наявність ще одного житла. А є й 
такі, що підписали договори, платять 
по субсидії, а з переселенців беруть 
дорожче, щоб заробити і на них, і на 
державі…

Звертались члени організації до 
місцевої влади, що готові робити ре-
монти у покинутих будинках, на яких 
уже дерева почали рости, лиш би їм 
це житло віддали. На жаль, це кому-
нальна власність, і її ніхто так просто 
не віддасть. В Івано-Франківській об-
ласті проживає чотири з половиною 
тисячі переселенців, більшість житло 
орендують. Є такі, які змогли на Дон-
басі продати квартиру чи бізнес і при-
дбати собі оселю в Івано-Франківську. 
В організації «Українці Донбасу та 

Криму» таких нема. 
На Прикарпатті переселенців най-

менше, порівняно з Одеською об-
ластю (31 000) та Київською областю 
(понад 50 000). Тому багато проєктів 
із різних напрямків для ВПО обходять 
нашу область. Про проблеми цих чо-
тирьох тисяч п. Любава та п. Лариса 
говорили на вищих щаблях влади, їз-
дили навіть у Верховну Раду. Стави-
ли питання: доки переселенці будуть 
клеймом Луганська та Донецька, доки 
їхні проблеми висітимуть у повітрі? 
Вони — такі ж українці, як і всі, мають 
українські паспорти. 

Пані Любава стикнулась із про-
блемою невиплати пенсії упродовж 

трьох місяців. Вже рік минув відтоді, 
а їй і досі обіцяють повернути кошти. 
Про це п. Люба розповіла в Києві на 
Міжнародній конференції з прав пере-
селенців Донбасу, яку демонстрували 
багато телеканалів. Як виявилось, 800 
вимушено виселених мали таку ж про-
блему. А це був її єдиний дохід, який 
тепер називається державна соціаль-
на допомога. Вона змушена була пе-
ребиватись, брати в борг кошти, щоб 
вижити, від лікування у лікарні відмо-
вилась, бо не мала чим заплатити.

Жінка каже, що на Донбасі вони — 
уже ніхто, а тут — ще ніхто. Не мають 
приписки, ще кілька років тому не 
мали права голосувати. У її квартирі 
в Луганську проживає сім’я російсько-
го військовослужбовця, яка користу-
ється усім, що вона з чоловіком над-
бала. Більше того, за п’ять років вони 
жодного разу не заплатили за кому-
нальні послуги. З ЖЕКу м. Луганська 
п. Любові зателефонували і сказали 
заплатити, а вона відповіла: «Ті, хто 
там живе, хай і платить!».

З її 124-квартирного будинку виїха-
ли усі жителі, окрім 17 немічних родин. 
В усі квартири заселились російські 
військові. Сусідка Любові Іванівни че-
рез якийсь час вирішила повернутись 
у своє помешкання. Нові мешканці 
сказали, що вона мусить довести, що 
раніше тут проживала. Жінка по своїй 
наївності показала документ на право 
власності. Перед її очима документ 
було розірвано і грубою лайкою сказа-
но: «Было ваше — стало наше! Уходи, 
пока не получила пулю в лоб или не 
села в подвал». 

Пані Люба увесь час розмовляла 
українською, а коли дійшла до цих 
важких спогадів, то так розхвилюва-
лась, що автоматично перейшла на 
російську. Коли заспокоїлась, то відра-
зу вибачилась. Хіба ж вона винна, що 
виросла в русифікованому місті? Уже 
кілька років Любов Іванівна, як і бага-
то переселенців, відвідує курси укра-
їнської мови при Прикарпатському 
національному університеті. Багато 
робить для добра тих, які опинились 
в подібній ситуації.

Надіємось і віримо, що в нашій дер-
жаві зміняться порядки і всім, хто по-
страждав від російської агресії, ком-
пенсують їхні втрати. А поки що ці люди 
живуть поруч з нами. І перш, ніж осуди-
ти когось за його мову чи суржик, поду-
маймо: «А може, ця людина живе в чу-
жій хаті? А може, вона не снідала чи не 
вечеряла? А може, вона не бачила ба-
гато років своїх дітей, батьків, онуків?».

Юлія БОЄЧКО.

Моя мама нещодавно лікувалась у терапевтичному 
відділенні №1 Івано-Франківської центральної міської 
клінічної лікарні. Як відомо, великою мірою результат за-
лежить від душевного тепла, співчуття й турботи мед-
персоналу про пацієнта. 

Отож, особливі слова подяки хочу скласти лікарці, лю-
дині великого серця, професіоналізму й тактовності Уля-
ні Мирославівні Павелик. Низький уклін Вам за Вашу не-
втомну працю, щире і відкрите серце, за професіоналізм 
та компетентність. Завдяки Вашій турботі й відданості 
своїй справі у людини з’являється віра та надія на оду-
жання, і це — найголовніше.

Висловлюю сердечну подяку завідуючій терапевтич-
ним відділенням №1 Лосюк Любові Василівні, старшій 
медсестрі Стасюк Лесі Олексіївні, маніпуляційній медсе-
стрі П’ясті Світлані Ярославні, медичним сестрам Кня-

Проблеми переселенців

Подяка

Як це — жити 
в чужій хаті?
У кафетерії «Нової Зорі» чекаю на свою нову респондентку. Захо-
дить літнього віку пані. Біло-сиве волосся укладене в красиву за-
чіску, одяг свідчить про бездоганний смак. На обличчі — сяюча по-
смішка, а в очах — так багато журби. Знайомимось…

Любов Вагуріна (посередині) разом із колегами

Дякую за професійність та доброзичливість
Немає професії 
жертовнішої та гу-
маннішої, ніж про-
фесія медичного 
працівника, адже 
для лікаря над усім 
стоїть пацієнт — 
його здоров’я 
і пов ноцінне життя. 

зевич Наталії Андріївні, Гончар Марії 
Іванівні, Макар Оксані Дмитрівні, а та-
кож усьому медперсоналу відділення. 
Прийміть слова безмежної вдячності 
за віддану працю, безмежне милосер-
дя, професійність, золоті руки, уважне 
ставлення до пацієнтів.

Нехай Ваша професія завжди ви-
кликає довіру й повагу, хай Вас оточує 
вдячність пацієнтів, яким Ви даруєте 
радість повноцінного життя. Хай у Ва-
ших домівках панує Божа ласка, мир 
і благодать, організм хай буде здоро-
вим, а душа — щасливою!

 З повагою — Людмила.
м. Івано-Франківськ.
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Пройшло ще тридцять років і цей 
хрест із розп’яттям потрібно було за-
мінити. Можна було зробити знову 
дерев’яний хрест, але тут привикли 
робити добросовісно і на віки. Ми-
хайло Кудла, опікун Духової Криниці, 
почав виношувати ідею, щоб встано-
вити тут кам’яний хрест, який є більш 
довговічним. Коли було його замов-
лено, несподівано з’явилася людина, 
яка захотіла його поофірувати. Це 
Богдан Громадюк з м. Івано-Франків-
ська. Він уже багато потрібних речей 
придбав для Духової Криниці, бо від-
відує її більше десяти років. Три мі-
сяці тому у нього народилася внучка 
Анастасія і він, порадившись із п. Ми-

хайлом, вирішили зробити для Духо-
вої Криниці такий гарний подарунок. 
Кошти батько із сином виділили по 
половині.

Хрест із червоного пісковика, що 
складається з трьох частин, вигото-
вив майстер із с. Поточище Городен-
ківського району Любомир Колодій. 
А розп’яття для хреста зробив скуль-
птор із Калуша Ігор Семак. Роботу по 
встановленню і благоустрою хреста 
зробили єзупільчани під керівництвом 
автора ідеї Михайла Кудли. Декора-
тивні кущі та дерева, які висаджені 
біля хреста, надало для цього святого 
місця Івано-Франківське зелене госпо-
дарство.

Чин освячення нововстанов-
леного хреста, який стане ще 
однією окрасою святого місця, 
здійснили парох Єзуполя о. Во-
лодимир Кадлуб та завідатель 
Духової Криниці о. Микола Куд-
ловський. В урочистостях взя-
ли участь єзупільчани та гості, 
які прибули до цієї галицької 
святині, а також родина Грома-
дюків з Івано-Франківська. Цей хрест, 
що стоїть на підвищенні, відтепер 
буде для усіх дороговказом, як не за-
губитися чи як не зблудити у цьому не-
простому житті. 

Але якщо ми з Богом, то і наша до-
рога буде легкою. Він, наш Відкупи-

тель, помер на хресті, щоб і нам за-
певнити спасіння. Тож нехай наші мо-
литви перед цим хресним знаменом 
будуть невидимим зв’язком із небом, 
а Господь вислухає наші молитви і до-
поможе нам у наших проханнях.

Іван ДРАБЧУК.

Міста сонячної Італії — різно-
манітні. У понеділок зранку 
ми щасливо добрались до 

Падуї. Величний сквер зустрів нас 
ранковою тишею. Навколо парку ми 
побачили статуї імператорів та інших 
історичних осіб. 

Тихою ходою під супровід потоку 
інформації від отця Олександра Се-
лезінки йдемо до базиліки святого 
Антонія. Нас проводять у келію, де 
ми всі разом молимось. Атмосфера 
в се редині базиліки заспокоює душу. 
Маленькі дворики, доглянуті екзотич-
ні сади буяють зеленню різноманітних 
квітів. Малюсінький рай на грішній 
землі… 

І знову дорога. Звивистим шляхом 
їдемо до Венеції, запахло морем. Вда-
лині бовваніє великий круїзний лай-
нер, а інші — малі й великі — снують 
до своїх причалів.

Венеція — батьківщина визначних 
митців, художників, поетів, скульпторів 
та музикантів. Різнокольорові гондоли 
снують вузенькими каналами, тішачи 
туристів та різних зівак. 

Потихеньку пішки кривими вулич-
ками добрались до величної базиліки 
св. Марка. Ні на мить не переставали 
дивуватись чуду будівничих рук митців 
історичних епох.

Отці вдягають ризи, співаємо Ака-
фіст до Пречистої Діви Марії перед 
її іконою. До нашої групи підходять 
інші відвідувачі базиліки й заворожено 
слухають спів наших священників. Бо-
городице, молись за нас, грішних. Як 
описати свої почуття, емоції, пережи-
вання, коли душа лине до Бога!?

Під вечір поселились у готелі. Душ, 
м’яке широке ліжко, відпочинок перед 
вечерею… Сходимося в хол, сідаємо 

групами за столики, звучить молитва, 
вечеряємо. Офіціантка подає блюда 
та напої. І о диво! Таких «скажених» 
макаронів ще не їли зроду. Здається, 
що вогонь палає з рота блакитним вог-
нем. Заїдають хто чим може: хтось — 
яблуком, а хтось — запиває водою. 
Інші блюда були лагідніші. Слава Богу, 
всі вижили, але ще довго потім жар-
тували. Переночували. Зранку, злегка 
поснідавши, розсідаємось в автобус 
і … додому. 

За ці дні нашого паломництва уже 
скучив за маленькими внуками. Як 
вони там без дідуся й бабусі? Чи здо-
рові?

Швидко добираємось до Словенії. 
Навколо — високі гори, луки та до-
лини. Мирно пасуться корови та вівці, 
доглянуті поля. Дивує і зворушує тур-
бота людей про братів своїх менших. 
Певний час їзди автостраду зверху пе-

рекривають перехідні мостики, зарос-
лі кущами. Це для диких тварин. Усі 
поля мають сітчасту загороду, щоб чо-
тирилапі не потрапили на трасу. А як 
у нас?! Гірко на душі. Скільки гине зві-
рів на наших дорогах. Допоможи нам, 
Боже! Дай розуму людям!

Під вечір добрались до Будапешта. 
І знову о. Олександр Селезінка, наш 
гід та охоронець, без упину розповідає 
нам історію країни Угорщини, її славне 

минуле, легенди та сьогодення. По-
чали бродити старим містом. Дивує й 
зворушує мене, що й тут відбувались 
жорстокі бої Другої світової, варвари 
танками давили людей у 1956 році, 
а все збережено й відновлено. Тяг-
нуться в небо стародавні храми та па-
лаци, милують око вулички та мости 
Дунаю. І знову в думках наш край, де 
в руїнах та занедбаному стані старо-
давні замки. Боже, дай єдності нашо-
му народові!

Вранці дрібним дощиком зустріла 
нас рідна Україна. Дякуємо Тобі, Боже, 
за щасливе повернення.

Хочу від нас із дружиною, від усіх, 
хто був з нами в цій подорожі, подя-
кувати організаторам паломництва до 
собору Святої Софії — о. Івану Сте-
фураку, п. Вірі Білій, о. Олександру 
Селезінці та всім отцям за такі чудові 
миті в нашому житті, за наші роздуми й 
молитви, за все побачене й пережите.

Хай Господь винагородить Вас 
здоров’ям та натхненням, зсилає з не-
бес свої ласки. 

До нових зустрічей та мандрів до 
святих місць!

Василь ПИТЕЛЬ,
старший брат церкви св. Дмитрія
с. Пітрич Єзупільського деканату.

Серпень-вересень 2019 р. Б.

Етюд з життя прочан

Вісті з парафій

Минулої неділі, 13 жовтня, біля Духової Криниці було урочисто посвячено хрест, який стоїть обіч 
давнього шляху, що колись у давнину ішов на Галич. Старожили розповідали, що цією дорогою 
князь Данило Галицький їхав у Золоту Орду, повертаючи до Духової Криниці, яка відома із ХІІІ 
століття. Стояв він на цьому місці і в радянські часи. Довкола нього «гуляли» по колгоспних по-
лях трактори, а він був як німий свідок минувшини, що нагадував безбожникам про великі часи 
розквіту віри на наших теренах. Коли тодішньому голові колгоспу із Сільця Дмитру Зузуку сказа-
ли, щоб забрав його, а він відповів, що «його не ставив і забирати не буде». Але з роками справу 
руйнування довершив час. Коли відродилися відпусти біля Духової Криниці, місцеві ентузіасти 
встановили на цьому місці дубовий хрест, який стояв раніше біля сучасної каплиці, оскільки там 
було виготовлено новий.

Дорога додому

І постав хрест на прославу Божу
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Сльози підкралися непомітно. 
Рік за роком пролетіли, мов 
одна хвилина. Важкий хрест 

долі пригнув Ганну додолу. Та вона й 
надалі будь-яку роботу виконує справ-
но, хоча значно повільніше. Ганна ро-
зуміє, що після п’ятдесяти кожний рік 
не додає в здоров’ї. З приходом свят 
господиня стає дедалі більш схвильо-
вана і напружена. Почує шум машини 
на дорозі, відразу підбігає до вікна 
і виглядає, виглядає...

Та не було в хаті Ганни повного від-
чуття свята ось уже п’ятнадцять років, 
відтоді, як залишила її дочка, поїхала 
в світ за очі за тим «волоцюгою». Так, 

так, його інакше не назвеш. Ганна своє-
му зятеві за матір була, в ліжко сніданок 
подавала. А йому все недогода. Дивив-
ся на неї з-під лоба, під ніс щось бур-
мотів і корчив на обличчі різні міни. Він, 
мов той вовк: скільки не годуй, все в ліс 
дивиться. Зять постійно нарікав, що не 
може звикнути до села. А він і не збирав-
ся звикати, бо в селі треба працювати.

Сусіди, а інколи й однокласниці Га-
лини, дочки Ганни, питають, як вона. 
Ганні доводиться відбріхуватись, мов-
ляв, все гаразд. Хоча відтоді, як Га-
лина залишила свій дім і пішла з тим 
пройдисвітом до міста, жодної звістки 
не було. У Ганни серце краялось від 
болю. В голові крутилося: зять зя-
тем, але чому дочка впродовж довгих 
п'ятнадцяти років жодної вісточки не 
шле?! Щоправда, одній жінці з села до-
велось побувати там. Вона сказала, що 
її дочка жива-здорова, що у неї все га-
разд. Про дітей нічого не говорила, ви-
дно, що їх немає. Важко зітхала Ганна. 
Їй так хотілося бачити онуків, та жаль...

У селі дочку Ганни всі хвалили: врод-
лива, працьовита та й до церкви ходить. 
Не раз між собою хлопці сперечалися 
на Галині, кому з них дівчина надасть 
перевагу, а вона ніби нікого й не поміча-
ла. До інституту дівчина не поступила, 
поїхала на заробітки, там і зустріла того 

Вову. Повернулася з роботи дочка вже 
не сама. В селі перешіптувалися: «Хіба 
в нас нема таких хлопців?». Та серцю 
не накажеш. Як не просила, як не пла-
кала мати — нічого не допомагало.

Прожила Галина з чоловіком у селі 
десь до року, потім поїхала з тим, хто 
задурив їй голову. 

Сумно на подвір’ї Ганни, зароста-
ють стежки-дороги. Здається, що на 
її обору навіть сонечко не заглядає. 
Та ще більше маркотно Ганні на душі. 
Журба зробила з неї старшу, ніж була 
вона насправді.

Та раптом — несміливий стук у две-
рі. Ганна подумала, що хтось із сільра-
ди прийшов.

— Можна? 
Двері відчинилися — і мати поба-

чила свою дочку. Ще мить тому сумна 
хатина тепер ожила, стала світлою, 
просторою. Яка радість, дочка повер-
нулася, не забула заповіді Божі!

— Мамо, пробачте, — тремтячим 
голосом промовила дочка.

— Доню моя, заходь сміливіше, це 
твоя хата. 

Обнялись, розцілувались. Блудна 
дитина знайшлася. Життя набрало 
іншого сенсу. Молитву матері Господь 
почув і дочку повернув додому.

о. Дмитро ХАЛУС.

Кожного року святкування відбува-
ються в період перед святом Покрову 
Пресвятої Богородиці та Дня захисни-
ка України. Також і цього року в рам-
ках святкувань вихованці садочка при-
вітали всіх захисників та захисниць 
нашої Батьківщини. 

На свято прибуло багато запроше-
них гостей: священники, місцева вла-
да, воїни АТО.

Розпочався святковий захід із бла-
гословення духовенства, а саме: ми-
трофорного протопресвітера Василія 
Мельничука, пароха храму Зіслання 
Святого Духа УГКЦ, та ієрея Васи-
лія Мороза, пароха церкви Введен-
ня в храм Пресвятої Богородиці ПЦУ 
(УПЦ). 

«Наш дитячий садочок вже 28 ро-
ків радо відкриває свої обійми для на-
шої малечі і цих же 28 років дає осно-
ву, фундамент для майбутніх школя-
рів. Цікавим моментом є те, що саме 
на свято Покрову Пресвятої Богоро-
диці відкрилися двері цього садочка, 
і цим жестом ми посвятили ввесь на-

вчальний заклад, дирекцію, персонал 
та вихованців під покров нашої Не-
бесної Матері. Сьогодні кожен із нас 
може засвідчити велику благодать та 
допомогу Пресвятої Богородиці, Яка 
протягом усієї історії нашого народу 
допомагала та покривала нас своїм 
материнським покровом. Бачимо та-
кож приклад УПА, які посвятили себе 
під покров Пресвятої Богородиці. Та й 
сьогодні не варто забувати наших вої-
нів, сучасних героїв, які своїми зусил-
лями та життям боронять цілісність 
та суверенітет України. Ми сьогодні 
повинні молитися за них та завжди 
віддавати їх під покров нашої Не-
бесної Заступниці та Матері», — у ві-
тальному слові зазначив о. Василь 
Мельничук.

Отинійський дитячий садочок «Ве-
селка», безумовно, є найбільшим в ці-
лому Коломийському районі. Сьогодні 
у ньому виховується 340 маленьких 
вихованців, які поділилися у 14 ясель-
них та дошкільних груп. 75 осіб — це 
та кількість вихователів і персоналу, 

які щоденно вкладають всю свою лю-
бов та працю у виховання підростаю-
чого покоління. У дошкільному закладі 
активно функціонує басейн для пла-
вання, хореографічні гуртки, гурток 
англійської мови та багато інших сфер 
для продуктивного й активного вихо-
вання малечі.

«Уже 28 років кожного дня наш са-
дочок радо зустрічає своїх маленьких 
вихованців. Вихователі, няні, медичні 
сестри, інструктори вкладають у них 
всю свою любов, знання та досвід, 
а опісля зі сльозами на очах відпус-
кають їх у шкільне життя. Ввесь цей 
буденний процес супроводжується 
молитвою наших духовних отців, які 
своїм духовним наставництвом за-
вжди беруть участь у вихованні», — 
у своєму слові наголосила завідуюча 
дитсадочка п. Наталія Радзиняк. 

З нагоди свята вихователі та вихо-
ванці приготували для гостей святко-
вий концерт, а опісля зробили спільне 
фото.

Іван ХАРЕВИЧ.

:
Вже осінь крилата
Багата плодами ювілейного свята.
Ви підсумок щирий життєвий зробили,
Бо Ви на землі п’ятдесят вже прожили.
Зелені Карпати домівкою стали, —
Це так Провидіння святе поєднало,
Що Ви в юні роки прийшли до нас, в Дору,
І стали нам пастирем, вчителем добрим.
Вас вибрав Господь і покликав до сану,
Для плідних трудів священничого стану.
Хай буде добро Вам на ниві Христовій
Й зростають плоди в святій вірі й любові.

Ольга Семенюк.

Працівники культури та аматори народно-
го мистецтва Яремчанщини з молитвою, 
вдячністю та любов’ю щиро здоровлять 
з ювілеєм пароха церкви Чуда Архистра-
тига Михаїла 

отця Івана ЛЕЙБ’ЮКА.
Високо цінуємо Ваш 
вагомий внесок 
у розвиток духовнос-
ті і національної 
культури краю. Без 
підтримки і розумін-
ня, без Вашого доб-
рого серця, ініціатив-
ності і творчої думки 

неможливі добрі переміни у нашому сус-
пільному житті. Ми вдячні за те, що Ви за-
вжди відкриті для розмови і допомоги нам, 
творчим працівникам. Нам дуже важливим 
є Ваше твердження — відроджувати, збе-
рігати й творити культуру рідного краю. 
Низький уклін за Вашу святу місію — нести 
в серці світло і дарувати його людям.
Божої благодаті Вам, отче, щоб і надалі 
впевнено та мудро спрямовували людські 
душі на дорогу спасіння, миру в серці і за-
доволення від зробленого. Господнього 
благословення у всіх Ваших добрих почи-
наннях. Міцного здоров’я і миру Вам і на-
шій рідній Україні, за яку Ви дуже пережи-
ваєте і щоденно молитесь.
Нехай Господь допомагає Вам з миром 
звершити діла свої, що добром примно-
жаться для жителів та гостей нашого краю.

За дорученням колективу —  
Ольга Абрам’юк 

У день народження вклоняємося Вам…
У час осінній народились Ви,
У день жовтневий з диво-падолистом…
І Божий знак торкнувся Вас крильми,
Подарувавши серце й душу чисту.
Ми пораз перший вклоняємося Вам
За слово Боже, за молитву щиру,
Супроти суєти, наперекір вітрам
Навчаєте нас злагоди і миру.
За те, що діти наші люблять Вас,
Що Ви сучасний, вмілий, артистичний…
Бажаємо, щоб вогник цей не згас,
Світив для всіх до Вашого сторіччя.
І пораз другий наш поклін прийміть
За те, що поруч з нами без принуки,
У день хрестин, в щасливу шлюбну мить,
І у тяжкий скорботний час розлуки…
Шановний отче, вдячні ми стократ
За мудрість, розум, вдачу не лукаву,
За педагога та історика талант,
Що Дори Ви примножуєте славу.
І пораз третій уклін до землі…
Хай вчення Ваше до небес сягає!
Доряни дякують дорослі і малі,
Нехай Господь Вам, отче, помагає.

З глибокою пошаною — Любов Косило.

:
Отець Руслан Андрусяк, о. Володимир Ко-
валишин, церковний комітет та парафіяни 
церкви св. Миколая м. Тисмениця щиро 
вітають з днем народження свого пароха

о. Володимира ГРИНИШИНА.
Дорогий отче, при-
йміть найщиріші по-
бажання добра, 
миру, злагоди, міц-
ного здоров’я, ду-
шевних і тілесних 
сил, терпіння та Гос-
поднього благосло-
вення для подаль-

шої плідної священничої праці. Хай Бого-
родиця завжди покриває Вас своїм омо-
фором та допомагає у всіх добрих спра-
вах. Хай Ангел-охоронець надійно обері-
гає Вас на життєвому шляху.

Вітаємо!Вісті з Коломийської Єпархії

Життєві історії

10 жовтня цього року Отинійський дитячий садочок «Веселка» Коломийського району відсвяткував 28-му 
річницю з часу свого заснування.

Святкування в Отинійському дитсадку

Сльози 
матері
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Неправильно
 � 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  

 � 15 відсотків травм займають 
опіки 

 � Заказати пальто 
 � Закаляти волю 
 � Закатувати сцену 
 � Закінчили роботу збори 
 � Закінчити навчання 

Правильно
 � 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

 � 15 відсотків травм припадає  
на опіки

 � Замовити пальто
 � Загартовувати волю
 � Учиняти, улаштовувати сцену
 � Закінчилися збори
 � Завершити навчання

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

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.
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Для призадуми

Подяка

На життєвих перехрестях

Подяки
Зокрема, п. Ірині з с. Микитинці 

Івано-Франківської міськради; п. Оль-
зі САПЕЛЮК з м. Івано-Франківська; 
п. Іллі ЗАХАРЧУКУ з м. Івано-Фран-
ківська; п. Дарії з Рожнятівщини; 
п. Оксані з Галицького р-ну; Олегу та 
Анні НЕСПЛЯКАМ з м. Івано-Франків-
ська; п. Володимиру з м. Івано-Фран-
ківська.

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

Анні недільного ранку поспіша-
ла до храму Божого на Бого-
служіння, щоб щиро подякува-

ти Господу за зіслані ласки для її сім’ї.
Після переїзду в іншу країну вона 

влаштувалась працювати у велику 
американську компанію на посаду 
аудитора і тепер вела переговори 
з керівниками інших країн, які закін-
чувались успішно. Вона стала гар-
ним спеціалістом своєї справи, про-
фесійно розбиралась в економічних 
питаннях. Робота приносила їй тільки 
задоволення. Недосяжні країни тепер 
для неї не були проблемою, вона по-
дорожувала і вільно володіла різними 
мовами світу. Все давалось легко, 
адже жодна справа не починалась 
без молитви й віри в Бога. Анні реа-
лізувала власну справу, її проєкт пра-
цював. Десяту частину свого доходу 
віддавала на благодійність. Та най-
більше дякувала Господеві за доброго 

чоловіка. Так, з Божої волі тепер вона 
одружена. Він в усьому їй допомагав, 
радив, захищав, став її справжньою 
опорою. В їхньому домі панувала по-
вага одне до одного і взаємна любов. 
Вона випросила в Божої Матері бла-
гословення стати матір’ю. Жінка щиро 
молилась і дякувала Святій Трійці, що 
змогла отримати радості і на Землі.

Чи запитуємо ми себе про сенс 
нашого життя? Чи вміємо ми жити 
з Богом? Чи вміємо молитись, вірити 
в силу молитви? Чи розпочинаємо 
працю з молитвою? Чи є ми слухняни-
ми Божими дітьми, щоб ще на Землі, 
з Його волі, отримували земні блага? 
А отримавши їх, дякуймо Богові, при-
ймаймо все, що нам посилає, і не сту-
паймо на гріховну дорогу, а помножуй-
мо свій талант в Його Ім’я. 

Як це чудово — пройти свій шлях 
у мирі та вірі з Господом у серці!

Тетяна.

п. Ігор з м. Івано-Франківська — за 
вислухані молитви та опіку; п. Оксана 
з с. Боднарів — за зіслані ласки та Божу 
допомогу у складних життєвих ситуаці-
ях; п. Орися — за вислухані молитви, 
порятунок та оздоровлення сина, по-
стійну опіку та підтримку в непростих 
життєвих обставинах; п. Мирослава — 

за успішне проведення операції та від-
новлення здоров’я чоловіка; п. Раїса 
з м. Бурштин — за здоров’я, за допо-
могу родині та придбання житла для 
внука; п. Михайло з Бучацького р-ну 
Тернопільської області — за вислухані 
молитви та заслані ласки, за вирішення 
проблеми з житлом і роботою.

У видавництві «Нова Зоря» вийшли друком нові церковні кален-
дарі на 2020 рік, які можна придбати як за роздрібними цінами, 
так і оптом. Чекаємо вас у крамниці «Нова Зоря» та у видавни-
цтві за адресою: пл. Міцкевича, 5, м. Івано-Франківськ. 

За детальнішою інформацією звертайтесь за тел.: (0342) 52 73 48

«Я — світло 
світу. Хто йде 
за мною, не 
блукатиме 
у темряві, а ма-
тиме світло 
життя» 

(Ів. 8, 12).

З вірою в серці

Свої подяки Милосердному Господеві, Пречистій Діві Марії, Анге-
лам-хоронителям, св. Ап. Юді-Тадею, святим та блаженним, душам 
у чистилищі, а також усім Небесним Силам складають:

Свої пожертви на розвиток 
газети Ви можете надсилати на 
розрахунковий рахунок редакції 
(вказаний на 8-ій сторінці внизу), 
а також завітавши особисто за 
адресою: м. Івано-Франківськ, пл. 
Міцкевича, 5. 

Ласкаво просимо Вас: заохо-
чуйте своїх рідних, сусідів, друзів 
та знайомих передплатити часо-
пис на 2020 рік.
Дякуємо всім, хто є друзями 

«Нової Зорі»!

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. 




