
Хоробрість – 
це страх, який 

помолився!
Нещодавно я мав нагоду спіл-

куватися з одним професо-
ром з психології і саме від нього 
почув ось це англо саксонське 
прислів’я про хороб рість. А воно 
мене, в свою чергу, наштовхнуло 
на короткі роздуми про чудодійну 
силу молитви. 

Напевно, кожен з нас, від ма-
лого і до великого, скаже, що мо-
литва — це розмова з Богом. Але 
як часто ми ловимо себе на дум-
ці чи навіть і картаннях, що під 
час молитви ми відволікаємося. 
Проте щось аналогічне стаєть-
ся в нас і в розмовах з нашими 
близькими та знайомими. Чи ніко-
ли не доводилося вам почути від 
співрозмовника запитання: «Ви-
бач, ти зі мною, а таке враження, 
що ти мене не слухаєш»? І якщо 
цей співрозмовник саме та люди-
на, якій ми довіряємо, то чи у від-
повідь від нас він не чув ось таких 
фраз: «Пробач, у мене та чи та 
проблема, тому я неуважний…». 
Така наша щира відповідь дає 
можливість нашому співрозмов-
нику прийти нам на допомогу, за-
питати, що трапилося, чи він чи-
мось нам може допомогти, або, 
як то кажуть, хоча б просто «ви-
лити йому свою душу». 

А що ж відбувається на молит-
ві, в діалозі з Богом? У цій розмові 
нас чомусь просто бомбардують 
відволікання… Причиною може 
послужити чи не найменша дріб-
ничка, починаючи від тікання го-
динника і до вуличного клаксона 
авто. Але навіть, коли втечеш ти 
в найбільш пустинне місце, ско-
ро побачиш, що і тут прийдуть 
«шуми» — думки про різних осіб 
та різні стосунки і обставини твого 
життя. Як же важко сконцентрува-
ти нашу увагу до Бога та втрима-
ти живу розмову з Ним…

Але спробуймо на все це по-
дивитися дещо іншим поглядом. 
Нераз ці відволікання далеко не 
є «відволіканнями», а навпаки, 
думки, даровані нам Богом, звер-
нені на наше духовне добро. 

Продовження на стор. 2.

Всі ми знаємо, як виглядає життя звичайного студента: прокинувся, пішов на пари, прийшов додо-
му чи зустрівся з друзями. А от як виглядає життя семінариста — відомо не кожному. У них є ряд 
обмежень та правил. Щодня — Свята Літургія і тільки декілька раз на тиждень дозволяється вийти 
в місто. І так протягом шести років. На перший погляд може здатися, що такий стиль життя є важким 
і не кожному під силу це витримати. А ще хтось може прирівняти життя в семінарії до армії, хоча сту-
денти-семінаристи кажуть, що це дійсно «духовна армія». 

28 жовтня
День визволення України від 
фашистських загарбників.

30 жовтня 1963 р.              
На 52-у році життя у таборі 
Долинка поблизу Караганди 
(Казахстан) помер о. Олексій 
Зарицький — священник 
Української Греко-Католицької 
Церкви. 27 червня 2001 р. 
зачислений папою Іваном 
Павлом ІІ до лику блаженних. 

31 жовтня 2014 р.
Відійшов до вічності Владика 
Софрон Мудрий — єпископ Іва-
но-Франківський УГКЦ з 1997 
по 2005 рр., василіянин. 

З життя Церкви

Відгукнулись на ініціативу 
Папи Франциска  2 стор.

Трагічні сторінки історії

Трагедія Дем’янового Лазу 
 3 стор.

З життя переселенців

Війна закінчиться перемогою 
України 6 стор.

На життєвих перехрестях

Вони б каменували і самого 
Христа… 7 стор.

Слово редактора

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

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

24 жовтня 2019 р. Б.  
число 41 (1284)

«Хто слухає вас, Мене слухає; хто гордує вами, Мною гордує;  
а хто гордує Мною, гордує Тим, Хто послав Мене»  (Лк. 10, 16).

Продовження на стор. 5

Цей тиждень в подіях
Наша Церква 
в Кривому Розі
У Кривому Розі діють три греко-
католицькі парафії, які налічу-
ють близько 200 осіб. Тут гре-
ко-католики в меншості, проте 
їхня діяльність дуже значима.

Свято чудотворної вервиці
На парафії св. Ап. Андрія Первозванного 
УГКЦ м. Долина до акції Папи Франциска 
«Мільйон дітей моляться вервицю» піді-
йшли досить креативно.

стор. 4 стор. 4

«ДУХОВНА АРМІЯ», 
 або яким є життя семінариста
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20 жовтня католики з різних час-
тин земної кулі об’єднали свої 
молитви на вервиці за мир та 
єдність. Захід відбувся з ініціа-
тиви Папи Франциска, який про-
голосив місяць жовтень 2019 
року надзвичайним місійним 
місяцем та бажає спрямувати 
цьогорічну молитовну ініціати-
ву у цьому руслі, де діти будуть 
молитися за всіх місіонарів 
і численні покликання до цього 
стану, а також за мир і єдність 
у світі.

Сотні храмів УГКЦ також долучили-
ся до цієї прекрасної ініціативи. В Іва-
но-Франківській Архієпархії до храмів 
прийшли тисячі дітей, щоб у спільній 
молитві своїми невинними серцями 
випросити у Всевишнього миру та єд-
ності.

Молитву дітей на вервиці в Архі-
катедральному і Митрополичому соборі 
Воскресіння Христового м. Івано-Фран-
ківська очолив наш Митрополит Воло-
димир Війтишин. Архієрей особисто по-
благословив молільників та подякував 
дітям за їх участь у цій прекрасній акції.

Молитва розпочалася о 17:00 год. 
У ній взяли участь переважно діти ка-
техитичної школи «Воскресіння», яка 
діє при соборі, а також долучилися ді-
тки з різних частин міста.

Департамент інформації  
Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

Всі прочани мали можливість поспо-
відатися та молитися Святу Літургію 
в Успенській церкві, яка має не лише 

духовну, але й мистецьку вартість, 
адже тут зберігаються ікони, виконані 
знаними українськими художниками: 

запрестольний образ Успіння Пресвя-
тої Богородиці роботи одного з най-
талановитіших учнів художньої школи 
Петра Холодного — його сина Петра 
Холодного-Лівицького, дві ікони наміс-
ного ряду іконостасу — Серця Хрис-
тового та Матері Божої Неустанної 
Помочі, що їх написав Антон Манас-
тирський, та іконостас, над розписом 
якого працював Олекса Новаківський.

Особливим сакральним місцем для 
іваниківських пілігримів видався пе-
черний храм — це довгий підземний 
коридор із кількома відгалуженнями, 
в яких видовбані ніші, що служили 
монахам келіями, та невеличка пе-
черна церква з витесаним у кам’яній 
товщі старовинним проскомидійни-
ком, кам’яним престолом і невелич-
ким стільчиком для священника-спо-
відальника. Тут же збереглася чи не 
єдина в Україні затворницька келія 
з невеличким віконечком, що виходи-
ло у святилище, щоб затворник міг 
приймати Святе Причастя і отримува-
ти свою скромну щоденну поживу.

В кінці паломницької поїздки о. Ві-
талій і парафіяни помолилися Хресну 
Дорогу на місцях загибелі двох ново-
мучеників УГКЦ — о. Миколи Конрада 
та дяка Володимира Прийми, які заги-
нули в 1941 р. під час радянської оку-
пації Галичини.

о. Віталій КОЗІНЧУК.

Катехит п. Оксана роздала всім бі-
ло-червоні троянди, при цьому роз-
повіла історію про монаха, з уст якого 
при змовлянні «Богородице Діво» ви-
ринали білі троянди, й Ангели підноси-
ли їх і вплітали у вінець Пречистій Діві 
Марії. А після змовляння «Отче наш» 
появлялись червоні троянди, які Анге-
ли вплітали в терновий вінок Христа-
Спасителя.

Натхненні історією важливості мо-
литви на Вервиці, парафіяни розпочали 
молитву за мир і спокій в Україні, за спів-
працю та єдність церков, за дар розуму 
Соломона та покаяння Давида для очіль-
ників державного керівництва всіх рівнів. 

Справді, ніби прості речі: біло-чер-
вона паперова троянда на долоні, си-
ньо-жовтна стрічка в руці і мікрофон 
на кожне «Богородице Діво» чи «Отче 

наш» у невимовний спосіб єднають під 
час молитви. Адже кожен, хто був за-
лучений (а це 29 осіб різного віку), по-
чувався важливим, необхідним «зер-
нятком» Христової Церкви, зернятком 
молитви. Мешканці с. Кальна в такий 
спосіб долучилися до всесвітньої мо-
литви на батьківський заклик Церкви: 
«Мільйон дітей моляться на вервиці». 

По завершенні Вервиці троянди за-
лишилися в учасників молитви наза-
вжди як спогад: «я — важливе зернят-
ко-троянда» у житті Церкви. 

Нехай Господь благословляє кож-
ного учасника.

о. Василь БУРІЙ, 
адміністратор, с.Кальна.

З життя ЦерквиСлово редактора

Прощі

Вісті з парафій

Через Марію — до Христа
20 жовтня після недільної Святої Літургії на парафії св. Архистрати-
га Михаїла УГКЦ села Кальна Болехівського деканату всі присутні 
в храмі стали учасниками Живої Вервиці.

Закінчення. Початок на стор. 1.
Ось, що, наприклад, говорить 

Свята Тереза Лізьєська про відво-
лікання під час молитви: «І я також 
маю їх дуже багато (відволікань), 
але як тільки я це помічаю, то від-
разу молюся за осіб, думка про 
яких відволікає мою увагу в молит-
ві, і в цей спосіб вони отримують 
ласки від мого відволікання».

А чи не думали ви, що іноді Бог 
хоче відволікти нашу увагу і пере-
адресувати промінчик нашої турбо-
ти на друга чи на члена сім’ї, який 
бореться з чимось і йому може 
знадобитися наша молитва? Та-
ким чином, відволікання спрямо-
вується в правильному напрямку, 
і замість того, щоб віддалятися від 
Бога, воно наближає нас до Нього 
та до його Божественного плану. 

Ключ до такої молитви — бути 
уважним, щоб зрозуміти, коли це 
відбувається, і помічати, чому ти 
саме зараз думаєш про когось 
у своєму житті, або навіть щось, що 
ти бачив у мережі Facebook. У де-
яких випадках Бог може захотіти, 
щоб ти молився за цю людину або 
простяг руку допомоги. Або іншого 
разу, коли тебе бомбардують думки 
про твого кривдника, чи не на мо-
литві буде найкращий час і перший 
крок до прощення й примирення? 

Св. Хосемарія Ескріва говорить, 
що «чим ближче апостол до Бога, 
тим універсальнішими є його ба-
жання. Його серце розширюється 
і вітає кожну людину і кожну річ 
у його бажанні поставити Всесвіт 
під ноги Ісуса».

Тому не переймайтеся на-
ступного разу, коли ви будете від-
волікатися під час молитви, за-
пропонуйте цю ситуацію Богові 
і відкрийте Йому своє серце, щоб 
зрозуміти, що Він хоче донести до 
вас у той момент. Напевно, і в цьо-
му прихована англосаксонська 
народна мудрість про хоробрість. 
Адже ти вже не сам у твоїх стра-
хах, ти їх представив Богові. Адже 
ти віриш у Нього і Йому довіряєш? 
Це твій живий співрозмовник. Є ще 
сумніви? Пам’ятай, віра — це дар 
Божий. І його мінімальну порцію, 
без виключення, отримала кожна 
людина разом зі своєю душею. 
Хтось цей дар розвинув, а хтось 
залишився з одним талантом та 
ще й закопав його і стверджує, що 
він атеїст чи агностик… 

Щоб віднайти живого Бога, є 
різні шляхи: вчені знаходять Його 
по-своєму, а прості люди — ще 
по-іншому. Комусь потрібно впас-
ти з коня, як апостолу Павлу, щоб 
навернутися, а комусь — побачити 
геніальність Його творіння. Та голо-
вне, що почерк геніального Творця 
ні від кого не прихований ні в ма-
крокосмосі, ні в нашому мікрокос-
мосі, де лише наше ДНК вказує на 
геніального Творця людини. Голо-
вне — бажання Його шукати і щиро 
входити в живий діалог з нашим 
Творцем. Бог через віру неодмінно 
зцілює тих, хто знає Його, чи щойно 
шукає, щоб пізнати Його. Але, щоб 
віра зцілювала людей, має бути 
зцілене саме поняття «віра». Тому 
шукаймо, впізнаваймо і спілкуймо-
ся з живим Богом і ми будемо най-
хоробрішими людьми у світі і жодні 
обставини нас не відволікатимуть! 

о. Іван СТЕФУРАК,
головний редактор.

Освітяни з Іваниківки 
відвідали Страдч

Відгукнулись на ініціативу Папи Франциска  
«Мільйон дітей моляться вервицю»

Вчителі Іваниківської школи Богородчанського району разом 
з о. Віталієм Козінчуком відвідали Страдч — відомий відпустовий 
Марійський паломницький центр УГКЦ. Страдецький печерний мо-
настир унікальний тим, що зберігся майже без змін ще з часів свого 
заселення.

http://ugcc.if.ua/
http://ugcc.if.ua/
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В останній декаді вересня 
та в першій декаді жовтня цьо-
го року було відзначено важ-
ливі дати в історії Незалежної 
України — 30 років від почат-
ку розкопок жертв сталінських 
репресій в Дем’яновому Лазі 
і 30-х роковин від дня створен-
ня Івано-Франківського істори-
ко-просвітницького товариства 
«Меморіал» ім. Василя Стуса.

Створення 14 жовтня 1989 
року товариства «Меморіал» 
дало можливість повернути 
з небуття імена невинно убі-
єнних тоталітарною системою 
наших співвітчизників.

Перші в Радянському Союзі 
розкопки жертв комуністичних 
репресій в Дем’яновому Лазі 
розпочались у четвер, 21 ве-
ресня 1989 р., в день Різдва 
Пресвятої Богородиці. Стар-
ший слідчий обласної прокура-
тури Микола Данилів запропо-
нував голові «Меморіалу» при-
йти в Дем’янів Лаз, куди о 16 
год. прибув екскаватор «Беларусь», 
яким було розкопано 13 пробних ям 
і лише в 14-ій ямі було виявлено за-
лишки напівзітлілого одягу, під яким 
знаходились людські скелети. 

В трьох похованнях Дем’янового 
Лазу виявлено 524 скелетованих тру-
пи людей, з яких: 

скелетів чоловічої статі — 359, або 
68,5%;

скелетів жіночої статі — 151, або 
28,8%; 

скелетів з невстановленою стат-
тю — 14, або 2,7%;

РАЗОМ — 524, або 100,0%.

При проведенні експертизи вияв-
лених скелетованих останків визнача-
лись характери пошкоджень, які утво-
рювались під час допитів і катувань 
жертв, а також локалізація цих по-
шкоджень, а при обстеженні мiсць по-
ховань проводились пошуки речових 
доказів, якi представляли неоціненну 
iнформативну цiннiсть.

Розкопуючи поховання, у чотирьох 
трупів в ротовій порожнині виявлено 
тканинні кляпи, а у дев’яти трупів за 
спиною були дротами зв’язані руки. 
На 397 кістках виявлено ознаки дії 
агресивних хімічних речовин, від яких 
кістки набували чорного кольору. Це 
робилось з метою пришвидшення 
руйнування м’яких тканин тіла, щоб 
утруднити опізнавання жертв на випа-
док проведення розкопок.

На 432 черепах виявлено вхідні 
і вихідні вогнепальні пошкодження, 
а в потиличних кістках 11 черепів ви-
явлено тільки вихідні вогнепальні по-
шкодження, які утворились за певних 
умов. Такі умови створювались при 
катуванні жертви, коли вона кричала, 
і щоб врешті решт цей крик припини-
ти, їй стріляли або у відкритий рот, або 
в очі чи ніс, або в підщелепну ділянку. 
Всі ці постріли мали свій вихід в різних 
ділянках потиличної кістки. 

Крім вогнепальних пошкоджень, на 
черепах виявлено механічні пошко-
дження, які спричинені тупими твер-
дими предметами, якими могли бути 

приклад гвинтівки чи автомата, лом, 
дрючок чи поліно або нога ката в чо-
боті чи черевику, або щось інше. Пере-
лік пошкоджень, які могли бути спри-
чинені такими предметами, наведено 
нижче:

31 випадок повного руйнування че-
репів;

113 випадків багатовідламкових пе-
реломів черепів;

83 випадки переломів основ чере-
пів;

22 випадки одиничних переломів 
нижніх щелеп;

25 випадків багатовідламкових пе-
реломів нижніх щелеп;

6 випадків вдавлених переломів 
склепінь черепів; 

Крім пошкоджень на черепах, були 
пошкодження на інших кістках скелетів: 

— 12 випадків переломів плечових 
кісток;

— 44 випадки роздавлення головок 
плечових кісток;

— 46 випадків переломів стегнових 
кісток;

— 11 випадків роздавлення нижніх 
кінців стегнових кісток;

— 6 випадків наскрізних пошко-
джень грудин чотирикутної форми, які 
спричинені ударом радянського багне-
та.

Серед речових доказів, якi ви-
явлені в похованнях у Дем’яновому 
Лазі, особливу цінність представля-
ють документи, на яких у верхньому 
лівому куті був напис «Тюрма НКВД 
г.Станислав». Таких документів ви-
явлено 18. На інших речових доказах 
(мундштуках, гребенях, ложках, руч-
ках зубних щіточок та інших предме-
тах) виявлено багато прізвищ або імен 
чи тільки ініціалів ув’язнених. Прочи-
тавши знайденi документи, записки 
та написи на деяких речових доказах, 
якi виявленi в похованнях, було вста-
новлено 23 прiзвища закатованих і 19 
прізвищ карателів. Серед закатованих 
було виявлено 6 осіб польської наці-
ональності з вказанням прізвищ, імен 
та місця їх проживання. Також вказана 

дата «21.10.1939». В іншому похован-
ні виявлено чотирьох ксьондзів, які 
були опізнані по церковній одежі.

Три скелети, виявлені в Дем’яновому 
Лазі, мали особливі прикмети, по яких 
можна було їх ідентифікувати. Про цих 
закатованих мною була подана інфор-
мація в газету «Прикарпатська прав-
да». На другий день на розкопки приїха-
ла жінка і заявила, що описаний скелет, 
на черепі якого мається трепанаційний 
отвір, може належати її батькові. Після 
детальної експертизи вказаного скеле-
та, я дійшов висновку, що виявлені ске-
летовані останки можуть належати лю-
дині, словесний портрет якої детально 
описала дочка. Зі слів дочки вказаний 
скелет належить її батькові, сотнику 
УГА Григорію Голинському, який до сво-
єї страти проживав у м.Делятині. Вказа-
ний скелет був вилучений і родиною пе-
репохований на цвинтарі в м.Делятині, 
де похована вся його родина. 

До недавнього часу вважалось, що 
в Дем’яновому Лазі були розстріля-
ні всі ув’язнені Станіславської тюрми 
НКВС. Але пізніше стало відомо, що 
трьом приреченим було суджено вря-
туватись. Один з тих, хто врятувався, 
був Василь Ніньовський, який був роз-
стріляний 30.06.1941 року. Але після 
страти прожив ще 61 рік і помер своєю 
смертю в Канаді 30.04.2002 року. Дру-
гим, хто врятувався, був коваль з Пе-
ченіжина — Іван Кузенюк, а третім був 
Микола Антонюк. Доля двох останніх 
невідома.

Описуючи про 30-ті роковини роз-
копок в Дем’яновому Лазі, які були 
першими в Радянському Союзі, варто 
згадати і про 30-ті роковини від дня 
створення історико-просвітницько-
го товариства «Меморіал», яке за 30 
років свого існування провело 98 по-
дібних розкопок, різних за об’ємом 
і складністю. Десять раз проведено 
великі розкопки, об’єм яких визначав-
ся тризначним числом:

розкопки в Дем’яновому Лазі — 
(212+204+108 жертв);

розкопки на Меморіальному цвин-
тарі в Івано-Франківську — 269 жертв; 

розкопки на вул.Ленкавського в Ів.-
Франківську — 134 жертви;

розкопки в смт. Войнилові — 228 
жертв;

розкопки в с.Пшеничники — 623 
жертви;

розкопки в селищі Єзупіль — 274 
жертви;

розкопки в смт. Більшівці — 103 
жертви;

розкопки в м.Бучачі Тернопільської 
області — 167 жертв. 

Щоб мати повну уяву про обсяг ро-
боти, проведеної товариством «Ме-
моріал», необхідно навести таблицю, 
в якій компактно висвітлена діяльність 
цієї організації.

ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМОК 
РОБОТИ Івано-Франківсь-
кого обласного історико-
просвітницького 
товариства «Меморіал» 
ім.Василя Стуса  
з вересня 1989 року  
по жовтень 2019 року: 

1. Кількість розкопок з участю суд-
медексперта — 98;

2. Кількість населених пунктів, де 
проводились розкопки з участю судо-
во-медичного експерта — 74;

3. Кількість жертв, виявлених під 
час розкопок — 3078.

по СТАТІ: Дітей — 294, або 9,6%;
Чоловіків — 1859, або 60,4%;
Жінок — 677, або 22,0%;
Не встан. — 248, або 8,0%;
РАЗОМ — 3078, або 100,0%.

по ВІКУ: Дітей — 294, або 9.6%;
До 20 років — 289, або 9,4%;
21-30 -«- — 659, або 21,4%; 
31-40 -«- — 510, або 16,6%;
41-50 -«- — 441, або 14,3%;
51-60 -«- — 306, або 9,9%;
61 рік і ст. — 190, або 6,2%;
Не встан. — 389, або 12,6%;
РАЗОМ — 3078, або 100,0%.

4. Кількість самовільних розко-
пок — 40;

в 7 містах розкопано жертв — 45;
в 33 селах -«- -«- — 166;
5. В результаті самовільних розко-

пок виявлено жертв — 211;
6. Загальна кількість проведених 

розкопок (98+40) — 133;
7. Загальна кількість населе-

них пунктів, де проведені розкопки 
(74+40) — 114;

8. Загальна кількість виявлених 
жертв (3078+211) — 3289.

Але, на жаль, мало виявлено стра-
чених поіменно. Зате точно встанов-
лено кількість страчених, їх стать, вік, 
наявні пошкодження і час смерті. 

Підсумовую-
чи сказане, хочу 
наголосити на 
тому, що діяль-
ність історико-
просвітницького 
товариства «Ме-
моріал» за час 
його 30-річного 
існування була 
н а д з в и ч а й н о 
плідною, потріб-
ною і цілеспря-
мованою, бо по-
вернула Україні 

з небуття 3289 жертв комуно-більшо-
вицького режиму. Така кількість наших 
співвітчизників поповнила Братську 
могилу України в одній тільки нашій 
області. А скільки таких областей в 
Україні!..

Омелян ЛЕВИЦЬКИЙ,
судово-медичний експерт-емерит. 

Трагічні сторінки історії

Трагедія Дем’янового Лазу
(До 30-х роковин розкопок жертв Дем’янового Лазу

та 30-х роковин від створення історико-просвітницького товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса)

Відгукнулись на ініціативу Папи Франциска  
«Мільйон дітей моляться вервицю»
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п. Надія Пелехан та п. Оксана Бурій 
разом з дітьми катехитичної школи 
організували «Свято чудотворної 
вервиці». За допомогою небайду-
жих людей ініціатори зробили «по-
вітряну» та «солодку» вервиці. 

Діти, їхні батьки, а також усі охо-
чі мали можливість почути історії 
про вервицю, а згодом кожен про-
мовив «Богородице Діво» на одно-
му із «надувних зернят». Після мо-
литви, велику вервицю винесли на 
подвір’я храму і під спів пісні «Моя 
молитва нехай лине» вервиця по-
летіла в небо. На завершення усі 
взялися у велике родинне коло, 
заспівали і ще отримали «солод-
ке» зернятко із вервиці. 

«Неначе у казці», — висловлю-
валися батьки та гості. Під покро-
вом Богородиці, із великим захоп-
ленням діти й батьки поверталися 
до своїх домівок.

  
о. Ігор ЛІПЧАНСЬКИЙ, 

прессекретар Долинського  
деканату УГКЦ.

— Отче Іване, у 2014 році Ви по-
чали своє служіння в Донецьку, де 
якраз почались бойові дії. Що при-
вело Вас тоді на Донбас?

— Під час навчання у Дрогобицькій 
духовній семінарії разом з іншими се-
мінаристами я часто їздив у Донецьк 
на Різдво та Великдень. Ми організу-
вали вертеп, з яким колядували, води-
ли гаївки біля храмів, влітку влаштову-
вали табори для дітей парафії. Згодом 
допомагали у будівництві храму св. 
пророка Іллі в м. Краматорськ. Уже 
тоді я хотів служити на Донбасі, бо ба-
чив там велику потребу в духовному 
слові. На Великдень у квітні 2014 р. я 
переїхав у Донецьк уже як священник. 
У той час окремі виїздили з міста, бо 
почались воєнні дії, а я лише приїхав.

Потрібно сказати, що саме у 2014 році 
там була найбільша небезпека. Важкою 
ціною був здобутий дозвіл на служіння 
в наших храмах, який усе ж дала місце-
ва влада. Хто бажає знати деталі, може 
переглянути на інтернет-сторінках стат-
тю Глави УГКЦ Свято слава Шевчука 
«В Донецьку священника УГКЦ садили 
на електричний стілець».

Тоді, у 2014 році, з 12 отців нас за-
лишилось на Донеччині тільки двоє — 
я та о. Михайло Заверчук. До цього 
часу він служить на окупованій тери-
торії. Зараз там УГКЦ діє в містах Гор-
лівка, Харцизьк, Донецьк, Луганськ, 
які обслуговують п’ятеро священників.

— У 2016 році Ви залишились 
служити в Кривому Розі, незважаю-

чи на екологічну ситуацію та на ру-
сифіковане місто. На той час Ви вже 
були батьком і Ваша сім’я була по-
руч з Вами. Розкажіть про той час. 

— У Донецьку тривали постійні об-
стріли, були ночі, проведені в підва-
лах. Спілкуючись із Владикою Степа-
ном Меньком, єпископом Донецького 
екзархату, я запитував, де є найбіль-
ша потреба в священничому служінні. 
Владика порекомендував мені пере-
їхати в Кривий Ріг. Після пережито-
го мною в Донецьку, вже не страшно 
було ніде служити. 

На перших порах я був сотрудни-
ком о. Ігоря Дмитришина в церкві св. 
Володимира і Ольги, будівництво якої 
триває й досі. В діючій каплиці ми об-
лаштували Центр підтримки сім’ї від 

УГКЦ на Сході України

Вісті з парафій

Наша Церква в Кривому Розі
Місто Кривий Ріг є найдовшим у Європі, його протяжність – 126 кілометрів із населенням понад 600 тисяч. У ньому багато гірничо-збага-
чувальних комбінатів, в кар’єрах яких видобувають залізну руду. Екологія в місті — 500 кілограмів викидів на одну особу в рік. Вранці на 
вулицях стоїть порохнява червоного кольору, яку заводи викидають вночі.
У Кривому Розі діють три греко-католицькі парафії, які налічують близько 200 осіб. На парафії св. Миколая Чудотворця, що належить до 
Донецького екзархату, служить о. Іван Талайло, родом із Львівщини. Тут греко-католики в меншості, проте їхня діяльність дуже значима. 
Нещодавно отець відвідав Прикарпаття і розповів про свою працю на Сході країни.

Свято чудотворної вервиці
На парафії св. Ап. Андрія Первозванного УГКЦ м. Долина до ак-
ції Папи Франциска «Мільйон дітей моляться вервицю» підійшли 
досить креативно.

18 жовтня з благословення пароха 
о. Богдана Тисяка парафіяни храму 

БФ «Карітас». У ній ми роздавали до-
помогу переселенцям, встановили по-
руч дитячий майданчик. 

Тоді ж, у 2016 році Владика Степан 
благословив на заснування нової па-
рафії. Знайшовся жертводавець, який 
пожертвував кошти на земельну ді-
лянку. Це для нас було першим чудом. 
Хатину, яка на ній стояла, переоблад-
нали під каплицю. Наступного року ку-
пили поруч ще одну ділянку, яку при-
дбала організація «Церква в потребі». 
Ми об’єднали дві ділянки, вийшло 17 
сотих у центральній частині міста по 
вулиці Івана Франка, 8.

Розібрати старі будівлі, які були на 
тій території, допомогли брати Дрого-
бицької семінарії. Восени 2018 року 
залили фундамент. Зараз храм уже 
вимуруваний, наступного року будемо 
робити дах і встановлювати куполи. 
Всі ці роки моя дружина була поруч, 
у нас народилось двоє дітей — Матвій 
та Катруся.

— Окрім душпастирювання, Ви 
ведете активну діяльність серед 
молоді. Щоб місцеве населення 
прийшло в греко-католицьку церк-
ву, Ви першим ідете до людей. Роз-
кажіть про свій досвід.

— Я довідався, що на початку 90-х 
років у м. Кривий Ріг зародилась орга-
нізація «Пласт». Діяльність пластунів 
була активною, але тривала недовго. 
Тож вирішив допомогти цій патріотич-
но-духовній організації, ставши її ка-
пеланом. За два роки вже маємо 70 
пластунів. Саме завдяки «Пласту» ба-
гато осіб приходить до нашого храму. 
Також зароджуються осередки «Плас-
ту» в Херсоні, Кропивницькому, куди я 
їздив з лекціями і розповідав пласту-
нам про вірність Богові та Україні.

За ці два роки ми вже двічі органі-
зовували літні табори в Дрогобичі для 
криворізької молоді та переселенців. 
Взяли участь в акції «Папа для Укра-
їни», яка відбувалась по всьому світу 
у 2018 році. Охопили близько двох 
тисяч переселенців, яким допомогли. 
Кошти йшли цілеспрямовано. Щоб не 
давати людям готівку, давали ваучери 
на суму від 2 тисяч гривень. У магази-
нах та аптеках вони могли собі при-
дбати товари на цю суму. 

Цього року закінчуємо будівни-
цтво катехитично-соціального цен-

тру, в якому будуть діяти біблійний та 
спортивний гуртки, бібліотека та БФ 
«Карітас — Кривий Ріг». 

— Щоб вести за собою молодь, 
потрібно й самому проходити спе-
ціальні вишколи. Адже юнаки та ді-
вчата не будуть там, де їм нецікаво. 
Де Ви особисто черпаєте знання?

— Я закінчив навчання в Польщі 
зі спеціальності «Соціальна педагогі-
ка і сектознавство». Навчався також 
у Львівській освітній фундації, пройшов 
курс відповідального служіння. Праців-
ники цієї школи приїздили до нас, у Кри-
вий Ріг, де навчали мирян, якими дарами 
та талантами служити на парафії. 

Завдяки цим знанням спільно з па-
рафіянами влітку ми провели акцію 
«Сім’я — це круто!». В місцевий інститут 
приїздили викладачі, де читали лекції 
на тему: «Основи сімейного життя». Та-
кож наші вірні долучались до загально-
міських свят: «Дня матері», «Дня захис-
ту дітей». Вірні УГКЦ проводили гаївки 
в місцевому парку разом із пластунами. 

Також ми плідно співпрацюємо 
з центром АТО. Я надаю бійцям психо-
логічну та духовну допомогу, вірні роз-
дають харчові набори. На Великдень 
у нас були студенти з Українського Ка-
толицького Університету. Із спільним 
молодіжно-парафіяльним вертепом 
колядували по місту. Перед Різдвом 
2020 року в Дрогобичі відбудеться та-
бір для наших дітей. 

Маємо сторінку у мережі «Фейсбук», 
яка називається «Парафія св. Мико-
лая Чудотворця УГКЦ в Кривому Розі». 
Там постійно робимо фотозвіт нашої 
діяльності. Якщо хтось бажає допомог-
ти нам у будівництві храму, то будемо 
з вдячністю молитись за наших жерт-
водавців. Подаю номер своєї картки: 
4149499128411491 (Талайло І.І.).

— Отче Іване, що Ви можете ска-
зати усім українцям?

— Кривий Ріг — дуже велике міс-
то. І хоча на ньому є російський від-
биток, усе ж є й багато патріотів. Сус-
пільство має неправильне бачення 
церкви. В уяві місцевих жителів, церк-
ва — дуже строга і закрита. Але коли 
люди бачать, що священник — зви-
чайна людина, нікого не критикує, то 
зав’язується живе спілкування. Вва-
жаю, що жителям різних частин на-
шої країни варто більше спілкуватись 
між собою. Багато мешканців Західної 
України не знають, що на Сході діють 
храми УГКЦ, що в них люди спілкують-
ся українською мовою. Вірні на Заході 
України мають обов'язок допомогти ві-
рним на Сході зростати духовно. Якщо 
кожен у своєму житті зробить більше 
добра, ніж зробив дотепер, то відбу-
дуться великі зміни, які ми зможемо 
побачити. Блаженніший Любомир Гу-
зар свого часу говорив: «Немає поді-
лу між Сходом і Заходом, людина або 
любить Україну, або її не любить». 

Спілкувалась Юлія БОЄЧКО.

На світлині: о. Іван Талайло 
з парафіянами, дітьми, молоддю 
та пластунами.
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Щодня — Свята Літургія
Потрапити в приміщення семінарії 

ніби не складно, але й не так просто. 
Щоб з кимось зустрітися, потрібно отри-
мати дозвіл та благословення від рек-
тора. На щастя, нам пішли назустріч 
і в домовлений час мене вже чекали 
біля дверей семінарії. Брат Святос-
лав (так звертаються до семінаристів) 

люб’язно погодився розповісти про сту-
дентське життя і провести екскурсію. 

Івано-Франківська духовна семінарія 
ім. св. свщмч. Йосафата дуже велика. 
При вході на першому поверсі є фірта, 
де постійно є черговий студент і у нього 
можна дізнатися потрібну інформацію. 
Далі — гардеробна кімната, кухня, ка-
бінет ректора та віце-ректора, секре-
таріат, кімнати семінаристів та гостей. 
На другому поверсі також знаходяться 
кімнати семінаристів, духівника і віце-
ректора. На третьому — кімната ректо-
ра, духівників та студентів, а на четвер-
тому — каплиця, комп’ютерний клас та 
ще декілька кімнат. 

Святослав розповідає, що кожного 
дня семінаристи прокидаються о 6:30 
год. О 7:00 годині ранку розпочинаєть-
ся Утреня, а опісля — Свята Літургія. О 
8:30 — сніданок і з 9:00 години почина-
ються пари, які тривають до 13:30 год. 
Потім, о 13:45 год. — обід. З 14:00 до 
18:00 год. у студентів вільний час. У ві-

второк та четвер семінаристи можуть 
впродовж цих чотирьох годин виходи-
ти в місто. А в інші дні — готуються до 
занять чи іспитів. Окрім суботи і неділі, 
саме в ці дні графік трохи видозмінений 
і теж є вихід у місто. О 18:00 — Вечірня, 
о 19:00 — вечеря і до 20:45 — вільний 
час. О 20:45 в каплиці усі семінаристи 
спільно читають Святе Письмо і мають 

спільні Вечірні молитви та іспит сум-
ління. А канонічне мовчання розпочи-
нається о 22:00 і триває до наступного 
ранку. Як пояснює Святослав, каноніч-
не мовчання — це заборона розмовля-
ти, відвідувати чужі келії і користувати-
ся ґаджетами. Говорити можна тільки 
у випадку нагальної потреби. 

Такий розпорядок дня у всіх студен-
тів. От тільки шостий курс може мати 
додаткові привілеї — їх можуть звіль-
нити від чергування. Оскільки семіна-
ристи пишуть магістерську роботу, то 
їм потрібно більше вільного часу.

Не навчанням єдиним
Якщо говорити про освіту, то за 

увесь період (а це 6 років) студенти 
мають пройти навчання зі ста дисцип-
лін. Проте є найосновніші три пред-
мети, без яких семінарист не зможе 
стати священником, — це філософія, 
богослов’я та канонічне право. Також 
їх вчать, як правильно служити Літургію 
та гарно співати. Окрім того, тут викла-
дають чимало мов, серед яких: україн-
ська, англійська, латина, старогрець-
ка, німецька та церковнослов’янська, 
раніше була ще й італійська та іврит. 
Якщо викладач є священником, то до 
нього звертаються: «отче», якщо це є 
світська особа, то кажуть: «пане», або 
«пані». Іноді можна зустріти семіна-
риста, який паралельно здобуває осві-
ту в іншому вищому навчальному за-
кладі. Це дозволено тільки за умови, 
що навчання у іншому університеті не 
буде заважати навчанню тут. Можна 
вступати у іншій ВУЗ і з першого кур-
су, але це буде складно, зазвичай таке 
практикують після 4-го курсу. 

Хто не спілкується з семінариста-
ми, той думає, що вони тільки молять-
ся і вчаться. Але насправді ці юнаки, 
крім навчання та молитви, грають 
у футбольній команді, чергують на 

кухні, займаються волонтер-
ською діяльністю, організо-
вують концерти тощо. 

За словами Святослава, 
семінаристи чергують не 
тільки на кухні, а також чита-
ють Апостола в каплиці. Ці 
та інші обов’язки між ними 
чітко розподілені. Для цього 
є списки, які складають пре-
фекти (куратори курсів). На-
приклад, на кухні одночасно 
чергують студенти з різних 
курсів. Звісно, між ними є 
старший, котрий відповідає 
лише за столи отців. Якщо 

студент чергує на кухні, то зранку він 
може бути тільки на Утрені, а потім 
має йти на кухню і починає розноси-
ти їжу. Двоє студентів мають бути на 
митті посуду. Є люди, які працюють 
в самому залі, і одна людина — біля 
кухарів. Після того, як усі поїли, чер-
гові прибирають зі столів і готують зал 
до наступної трапези. 

Семінаристи живуть по двоє або 
по троє в кімнаті, де проводять зовсім 
мало часу, оскільки постійно задіяні 
в різних моліннях і заходах. Святослав 
запевняє, що вони постійно підтриму-
ють чистоту, адже це їхній другий дім, 
до якого відразу звикнути було склад-
но. Він згадує, що коли тільки переїхав 
у семінарію, то нікого не знав і перші 
півроку було складно, важко давався 
розпорядок дня. За чотири роки вже 
звик і зранку прокидатися, і встигати 
робити інші справи. Життя в семінарії 
особливе, тут є спільнота, яка завжди 
допоможе та підтримає. Якщо виника-
ють питання чи якісь труднощі, можна 
підійти до ректора чи до когось іншого. 

Додому — один раз в три 
тижні

Не так давно семінарію очолив но-
вий ректор. Він впроваджує певні зміни 
у житті студентів, щоб час, проведений 
у їхній спільноті, був якомога корисні-
шим і формував добре духовенство. 
Майбутні священники гарно відгуку-
ються про свого нового наставника. 
Оскільки він одружений, то частково 
живе тут, у семінарії. Але позаяк є ще 
й парафіяльним священником у Тис-
мениці, то мусить бути і там. Але в се-
мінарії завжди є чотири префекти і ві-
це-ректор, які слідкують за порядком. 

Як і в кожному закритому закладі, 
тут є свої правила і за їх порушення 
є система покут. Загалом покута зале-
жить від вчинку. От, наприклад, дріб-
не порушення — це коли семінарист 
зірве чергування на кухні. В семінарії 
заборонені алкоголь та тютюн. І якщо 
за цим когось спіймають, то буде су-
вора покута, навіть можливе відра-
хування. Хоч рішення приймається 
щодо кожного студента індивідуально. 
Якщо це не перший випадок, то покута 
може бути суворіша. Наприклад, може 
бути накладена покута на студента — 
5 додаткових днів чергувань чи щось 
 подібне. 

Додому семінаристи їдуть на вихід-
ні один раз у три тижні. Ну а на Різд-
вяні чи Великодні свята їх відпускають 
до рідних на довший період часу.

Я пробула в семінарії зовсім 
мало — доки писала інтерв’ю, але 
встигла зрозуміти, що там живуть і на-
вчаються не лише майбутні священ-
ники. Семінарія виховує також гідних 
українців та патріотів. І це в будь-який 
час дуже важливо.

Марія ЛЕВИЦЬКА.

У п’ятницю, 18 жовтня, коли 
діти цілого світу молилися вер-
вицю, наймолодші парафіяни 
м. Болехова також долучилися 
до ініціативи Папи Франциска 
«Мільйон дітей моляться вер-
вицю».

На початку спільної молитви о. Сте-
пан розповів діткам історію вервиці, опіс-
ля всі разом творили спільну молитву.

На бажання дітей тепер щоп’ятниці 
на парафії св. Параскеви проходити-
ме спільна молитва дітей на вервиці.

Світлана ВИТВИЦЬКА.

Покликання

Вісті з парафій

«ДУХОВНА АРМІЯ», 
або яким є життя семінариста

Семінарійна каплиця

Кімната, в якій проживають семінаристи

Всі ми знаємо, як виглядає життя звичайного студента: прокинувся, пішов на пари, прийшов додому чи 
зустрівся з друзями. А от як виглядає життя семінариста — відомо не кожному. У них є ряд обмежень 
та правил. Щодня — Свята Літургія і тільки декілька раз на тиждень дозволяється вийти в місто. І так 
шість років. На перший погляд може здатися, що такий стиль життя є важким і не кожному під силу це 
витримати. А ще хтось може прирівняти життя в семінарії до армії, хоча студенти-семінаристи кажуть, 
що це дійсно «духовна армія». 

Щоб дізнатися, чи дійсно важко жити в семінарії та як виглядає звичайний день майбутнього священ-
ника, ми поспілкувалися зі студентом IV-го курсу Святославом Коткевичем. 

Долучилися до молитви 
на вервиці
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Апостольство молитви надає особ-
ливе значення почитанню Пресвятого 
Серця Ісуса, яким вірні входять у гли-
боке таїнство любові Христа і відкри-
вають для себе незбагненні джерела 
милосердя й ласки. Члени Апостоль-
ства молитви дотримуються Великої 
обітниці, яка забезпечує спасіння. 
Хто приймає Святе Причастя першої 
п’ятниці упродовж дев’яти місяців під-
ряд, той не помре в неласці, без Свя-
тих Тайн. 

У неділю, 20 жовтня, 
в урочищі «Перелучі» 
с. Витвиця Болехівського 
деканату відбулось вша-
нування пам'яті жертв 
московської орди.

…Взимку 1946 року тут, на 
Перелучі, стояла хата Пигачів. 
Мешкала там мама з двома 
доньками — Магдою та Зосею. 
До хати часто приходили повстанці 
погрітися чи поїсти. Але, очевидно, 

за хатою Пигачів, що була далеко від 
села, слідкували агенти НКВС. І ось 

одного ранку на Перелуч від Чорно-
го Потока з одного боку і з Путни — 
з другого спішно побігли загін НКВС та 
військовий підрозділ. Незабаром коло 
Пигачів почулася стрілянина. Очевид-
ці розповідають, що в хаті була мама 
з двома доньками та двоє озброєних 
повстанців. Один мав ручний кулемет, 
а інший був озброєний автоматом. 
Хлопці вилізли на горище, продерли 
стріху і звідти косили ворогів. Кілька 
нападників було вбито й поранено. 
Тоді енкаведисти вирішили підпалити 
хату. Коли хата почала горіти, один із 
стрільців через продерту стріху, ко-
ристаючи з димової завіси, стрибнув 

з хати і зумів заховатися в лісі. Другий 
герой продовжував відстрілюватись.

Коли почала горіти хата, звідти виско-
чили дві дочки Пигачки — Магда і Зося, 
на яких вже зайнявся одяг. Втікали вони 
у звір (яр). Більшовики погналися за 
ними. Двоє московських дикунів схопи-
ли Зосю за руки й ноги і вкинули у во-
гонь. Те саме вчинили і з Магдою. Коли 
хата вже догорала, було зрозуміло, що 
всі, хто там був, погоріли живцем, кати 
забрали своїх поранених та вбитих і по-
везли в Болехів. Потім люди знайшли 
на згарищі 4 обвуглені тіла: маму, двох 
її дочок і повстанця…

о. Ростислав КАКАПИЧ.

Ірина Анатоліївна у той час працю-
вала на кафедрі Донецького медично-
го університету. Родина була патріо-
тичною, відвідувала всі проукраїнські 
мітинги. З такою позицією в місті, куди 
прийшов «руській мір», залишатись 
було небезпечно. Мищенки були свід-
ками, як заїздили автобуси з росій-
ськими бойовиками та «тітушками», як 
організовувались проросійські мітин-
ги. Вони розхитували ситуацію серед 
населення, а всі силові структури, ке-
рівництво міста та області перейшли 
на бік Росії. 

Вирішальним моментом був день, 
коли в школі, де навчався їхній син, 
озброєні бойовики розтрощили пе-
редвиборчу дільницю на першому 
поверсі. Вчителі так перелякались, 
що навіть нічого не сказали батькам. 
У травні 2014 року Мищенки вивезли 
бабусю з дитиною в Дніпропетровську 
область, у червні поїхала Ірина, а в 
липні — її чоловік. Батьки Ірини ще 
якийсь час жили під Святогірськом. 

Відтоді родина в Донецьку не була. 
Сподівались, що ситуація зміниться, 
але так не сталось. Пані Ірина поча-
ла шукати роботу, надсилала своє ре-
зюме в різні вищі навчальні заклади 
України. Запрошення прийшло з Іва-

но-Франківського націо-
нального медичного уні-
верситету.

Ще задовго до початку 
військових дій Ірина з чо-
ловіком мріяли побувати 
в Західній Україні (поба-
чити замки, Карпати), але 
все якось не складалось. 
Ця мрія несподівано здійснилась аж 
у 2014 році. Сім’я Мищенків з батьками 
переїхала на Прикарпаття. Син пішов 
у 4-ий клас, Ірина влаштувалась на 
кафедру. Зараз Олександр навчається 
у фізико-технічному ліцеї на I курсі.

Перші враження про Івано-Фран-
ківськ були суперечливі, адже вони 
звикли до сучасного, індустріально 
розвиненого міста-мільйонника з гар-
ною інфраструктурою. Втім, за шість 
років помічають багато позитивних 
змін у вже рідному Івано-Франківську. 
Місто камерне та безпечне, зі своєю 
неповторною атмосферою і шармом. 
У Донецьку в останні місяці була по-
стійна напруга і хвилювання.

За шість років Мищенки неоднора-
зово відвідували Чернівці, Львів, Хо-
тин, Кам’янець-Подільський, Олесь-
кий замок, Мізунський водоспад. 
Вперше в житті поїхали за кордон. 

Уже в Івано-Франківську Ірина Ана-
толіївна отримала звання доцента, 
своїм студентам (в основному — анг-
ломовним) трьома мовами викладає 
основи профілактичної медицини — 
гігі єни. Найбільшою несподіванкою 
бу ло побачити студентів-іноземців До-
нецького медичного університету тут, 
тепер вони студенти Івано-Франків сь-
кого вузу.

Мищенки орендують квартиру в мі-
крорайоні «Пасічна», батьки винайма-
ють житло поруч. Батько Ірини Анато-
ліївни — доктор наук, професор, також 
викладає в ІФНМУ. Спілкування зі сту-
дентами піднімає йому настрій, підно-
сить на дусі. Чоловік Денис — за спеці-
альністю психолог. Зараз працює на це-
ментно-шиферному заводі в с. Ямниця.

Був якийсь період часу, коли пере-
селенці відчували на собі великий не-
гатив. Якщо знищили в місті дерево, 

паркан чи лавочку, то всі в один голос 
твердили, що це вчинили переселен-
ці. Якщо пограбували квартиру, то теж 
списувалось на внутрішньо перемі-
щених осіб. Пані Ірина це сприймала 
близько до серця, жінці було образли-
во. Звісно, що є різні люди і тут, і там. 
Але з її досвіду, більшість патріотів, які 
приїхали з Донбасу та Криму, це люди 
з вищою освітою — інженери, викла-
дачі, медики, представники малого та 
середнього бізнесу, які пожертвували 
власним житлом, майном, соціальним 
статусом, щоб мати можливість жити 
в Україні, і вони не заслужили такого 
ставлення до себе. Був неприємний 
випадок, коли одну родину переселен-
ців, які займались благодійністю, про-
сто вигнали з міста з погрозами.

У 2014-2015 роках внутрішньо пе-
реміщені особи дуже багато спілкува-
лись між собою, часто ходили в парк, 
на міське озеро. Тепер уже інтереси 
в кожного свої. Родині дуже допомогла 
благодійна організація «Карітас». Саш-
ко відвідував тренінги для підлітків, де 
знайшов нових друзів. Благодійний 
фонд «Підліток» також багато допоміг 
гуманітарною допомогою, організацією 
літнього відпочинку для дітей.

Незаконні збройні формування «на-
ціоналізували» житло донеччан на 
користь бойовиків та російських вій-
ськових. Щоб зберегти власне житло, 
Мищенки поселили туди свою знайо-
му. Про повернення на малу батьків-
щину поки що не йдеться, але родина 
сподівається і вірить, що рано чи пізно 
війна закінчиться перемогою України.

Юлія БОЄЧКО. 

З життя переселенців

Новини з парафій

Пам’ять

Серце Христове, ми Тобі прирікаємо вірність

Вшанували невинно убитих

Війна закінчиться 
перемогою України
Ірина Мищенко разом зі своєю родиною уже шостий рік проживає 
в Івано-Франківську. Як тільки почалась російсько-українська війна 
і виникла загроза життю, сім’я вирішила негайно втікати. Але куди?

6 жовтня 2019 року урочисту Службу Божу в церкві св. Параскевії м. Болехо-
ва очолив о. Терентій, ЧСВВ в супроводі отця-пароха Степана Витвицького 
та сотрудника о. Володимира. Отець Терентій є координатором Апостольства 
молитви в Україні. Того ж дня відбулась віднова посвяти Пресвятому Серцю 
Христовому всіх членів апостольства, ревнителів, прийняття нових апостолян.

Пресвяте Серце Христове бажає розбудити га-
ряче бажання в людей дотримуватись цієї обітни-
ці. Ісус бажає збагатити всіх нас своєю любов’ю, 
бажає, щоб до Нього прийшло багато душ. Хоч 
ми немічні, слабкі, бідні й убогі, Ісус скріплює всіх 
і приймає таку жертву. 

Дякуємо нашим священникам о. Степану та 
о. Володимиру за те, що на кожній Божественній 
Літургії випрошують для нас ласк, а також за збіль-
шення спілчан Апостольства молитви та за навер-
нення молоді й дітей до храму Божого.

Членкині Галина та Софія.
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Щиросердечно дякую ре-
дакції газети «Нова Зоря» на 
чолі з головним редактором 
отцем Іваном Стефураком за 
цікавий і змістовний христи-
янський щотижневик.

Мені вже 71 рік і «Нова Зоря» 
для мене — це слово Святішого 
Отця Папи Франциска, нашого 
Патріарха Святослава та Митро-
полита Володимира. Зі сторінок 
газети дізнаюсь багато новин 
з життя Церкви в Україні та в світі, 
а також із наших парафій.

Досить цікава тематика для 
молоді та сім’ї, а також сторінка 
для дітей. Дуже повчальним та 
актуальним є словник-антисур-
жик «Мова — душа нації!».

За станом здоров’я я не можу 
відвідувати прощі до святих 
місць. Отож «Нова Зоря» допома-
гає мені про все дізнатись.
З повагою — вчителька-пенсіонерка

Марія Іванівна ВИРСТА.

Молоду пару та весільних гос-
тей у Петранці на Рожнятівщині 
(Брошнів-Осадський деканат) 
приємно вразив незвичайний 
дарунок. З нагоди одруження 
нареченому і нареченій вручили 
Апостольське Благословення 
Папи Римського Франциска. 

Такий направду неочікуваний 
і пам’ятний дарунок для своєї двоюрід-
ної племінниці Яни та її чоловіка Віктора, 
доля яких звела далеко від рідної україн-
ської землі — в Португалії, зорганізував 

майбутній священник Сергій Дьяконов, 
який два місяці тому повернувся в Укра-
їну з Риму, де протягом трьох років сту-
діював ліцензіатську програму.

«Його Святість Франциск з від-
даним і молячим серцем» посилає 
«Апостольське Благословення Вікто-
ру Синичківу і Яні Синичків з нагоди 
одруження і зсилає новонародженій 
сім’ї Небесні Благословення для по-
стійного росту у вірі та любові», — 
йдеться в документі. 

Сергій Дьяконов каже, що Апос-
тольське Благословення він зорганізу-

вав і як подяку нареченій від прадідуся 
Івана Борінця, якому нещодавно випо-
внилося 90 років. Оскільки саме Яна 
зібрала всіх рідних на відзначення цієї 
поважної дати свого прадідуся і перша 
з правнучок виходила заміж, то й отри-
мала такий пам’ятний дарунок. А зор-
ганізовувати на ювілей було кого. Іван 
Борінець мав п’ятеро дітей. Вітати його 
з 90-річчям прийшли три доньки, бо 
двоє вже відійшли у засвіти. З’їхалися 
й онуки (а їх у пана Івана десятеро) та 
правнуки: їх сімнадцятеро. 

Дарія ОНИСЬКІВ.

Минулого тижня у соціальних 
мережах набула резонансу пев-
на подія. Коротко опишу, про що 
йдеться. 

В одному з міських автобусів Івано-
Франківська стався конфлікт. Паса-
жирка громадського транспорту була 
в нетверезому стані і, голосно розмов-
ляючи з кимось по телефону, викорис-
товувала ненормативну та вульгарну 
лексику. На зауваження пасажирів 
автобуса припинити такий словесний 
потік, вона ніяк не реагувала, пояс-
нивши, що вирішує свої проблеми. 
Тоді в справу втрутився водій автобу-
са. Втрутився. Але як?! Він вивів жінку 
з салону… та при людях почав бити.

Напевне, ви думаєте, що метою 
моєї статті буде засудити або пове-
дінку нетверезої жінки, або ж водія. 
Зовсім ні! Я не виправдовую жінку, 
адже такий вульгарний лексикон не-
припустимий у громадському місці, де 
є також і діти. Не виправдовую і водія, 
адже неприпустимо застосовувати 
силу до жінки, навіть якщо вона була 
в нетверезому стані і брутально ви-
словлювалась. (До речі, водія після 
такого інциденту звільнили з роботи). 
Але мене шокувала поведінка людей, 
які просто спостерігали, як чоловік бив 
жінку! Не тільки спостерігали, але й 

схвалювали його поведінку. Схожі ко-
ментарі з’явились також і у соцмере-
жах. До прикладу, в Instagrami хтось 
коментує так: «…водій ти красава 
всьо правильно зробив молодець» 
(мова автора збережена).

Чому мене найбільше болить по-
ведінка присутніх, а не дівчини на-
підпитку чи агресивного водія? Не 
знаємо, які проблеми були в неї у той 
момент. Так, її нецензурна лексика не-
припустима в громадському місті, але 
можливо, вона не знає іншого спосо-
бу, щоб вирішувати ці проблеми. Так, 
водій не мав права піднімати руку на 
жінку, але він цілий день за кермом 
автобуса бачить і чує багато подібних 
«персонажів». Можливо, не витрима-
ли нерви… Але ж оточуючі? Вони або 
спонукали його дії, або ж просто були 
пасивними спостерігачами розправи 
над «великою грішницею». Чому я так 

назвала цю пані? Чи ця ситуація не на-
гадує нам історію зі Святого Письма, 
коли праведна юрба хотіла каменува-
ти жінку, спійману на перелюбі? Тільки 
Ісус заступився за неї і сказав: «Хто 
з вас без гріха, — нехай перший кидає 
у неї камінь» (Ів. 8, 7). Але сьогодні, 
здається, при такому зауваженні ми б 
закидали камінням і самого Христа!

Де любов, де милосердя, де розу-
міння та терпіння до ближнього? Бо 
жертвою стала як бідолашна жінка, так 
і водій. Він почувався начебто носієм 
волі народу. Бо якби хтось з присутніх 
зупинив його: «Схаменися! Що ти ро-
биш?! Це всього-на-всього слабка жін-
ка, яка не здатна оборонятись»… 

Нещодавно сама була свідком, як 
біля продуктового магазину декілька 
добряче п’яних чоловіків трощили що-
йно спустошену скляну тару. Чомусь 
там ніхто не біг зупиняти хуліганів. На-
певне, було небезпечно для життя… 

Чому ми маємо подвійні стандарти 
поведінки? Яким правом ставимо себе 
на місце суддів, навіть якщо судити є 
за що? Але чи хотіли б, щоб були су-
джені і ми? Мудрі слова, які варто ні-
коли не забувати: «…Бо яким судом 
судите, таким і вас будуть судити, 
і якою мірою міряєте, такою і вам від-
міряють» (Мт. 7, 2).

Віра БІЛА.

:
Майданський НВК Тисменицької ра-
йонної ради щиросердечно вітає із 
прекрасним ювілеєм 

о.-мітрата Михайла 
ЗАЛЕСЬКОГО.

Із серця линуть 
найщиріші 
побажання
За Вас до 
Господа віночок 
молитов.
Нехай 
здійсняться Ваші 
сподівання,

Прийміть за все подяку і любов.
Спасибі, отче, Вам за серця 
щирість,
Що зігріває ніжністю й теплом.
Нехай Вас огортає Божа милість
І щедро обдаровує добром!

:
Парафіяни церкви Чуда святого Архи-
стратига Михаїла с. Кривець Солот-
винського деканату вітають із 45-річ-
чям пароха

о. Дмитра ДЯКУНА.
 Дорогий наш юві-
ляре, прийміть 
найкращі поба-
жання міцного 
здоров’я, щастя 
і Божого благо-
словення. Дякує-
мо Господеві, що 
довірив нашу па-

рафію саме Вам. Схиляємо голови 
з великою подякою за Ваші труди, мо-
литви, за те, що пригортаєте всіх до 
миру й любові.
Духовної наснаги Вам для подальшої 
плідної праці на духовній ниві. Нехай 
Всевишній Господь і надалі тримає 
Вас у своїх долонях, щедро обсипає 
ласками і благословляє на подальше 
ревне служіння Церкві та людям.
Благословення й опіки Пречистої Діви 
Марії над Вами та Вашою родиною.

:
Добродійку п. Анастасію 

ШИПТУР 
з с. Радча щиро вітаю з ювілеєм!
80 — це роки посивілі —
Сім’я, будинок, внуки повнолітні
І мудрий досвід в кожній справі й ділі,
Щоб Ви зустріли ювілей столітній!
Здоров’я Вам з джерельної водиці
Тієї, що в Радчанській б’є криниці,
Від рідної землі такої сили,
Щоб ноги, як в дитинстві, Вас 
носили.
Хай осінь Ваша буде золотою
З багряними кленовими листками,
А «Терези» гармонії-спокою
Відважать скарб прожитими літами!
З ювілеєм Вас радо вітаєм,
Нехай сонячним буде Ваш вік.
Від колег усі щиро бажаєм
Щастя, радості, многая літ!

З повагою — Любов Павликівська.

Вітаємо!На життєвих перехрестях

Розповіді про священників

Апостольське благословення

Лист до редакції

Вони б каменували і самого Христа…

27 жовтня 1949 року в роди-
ні депортованого україн-

ця-лемка Петра Залеського на-
родився син, якого нарекли Ми-
хайлом. Разом із братами він 
зростав у с. Верхня Липиця Ро-
гатинського району Станіслав-
ської області. У 15-річному віці 
поступив на навчання у Дрого-
бицький нафтовий технікум, по-
тім була служба в армії, праця 
в Івано-Франківському управ-
лінні бурових робіт. А згодом, 
у 1991-1995 роках — навчання 
в Івано-Франківському теоло-
гічно-катехитичному духовному 
інституті.

Михайла Залеського висвятив на ієрея 
Кир Софрон Дмитерко, Ординарій Івано-
Франківської єпархії УГКЦ, у далекому 
1993 році. Сімнадцять літ о. Михайло був 
настоятелем парафії св. Арх. Михаїла в с. 
Майдан. Спричинився до будівництва бо-
гослужбових каплиць у Ценжеві та в Новій 
Гуті. Останні майже 10 літ є настоятелем 
однойменної парафії в с. Угринів.

Парафіяни відгукуються про свого па-
роха, як про чуйну, порядну, добросовісну 
людину. Вірні двох храмів — св. Арх. Ми-

хаїла та Вознесіння Гос-
поднього — вдячні сво-
єму пастирю за те, що 
на парафії діє спільно-
та «Матері в молитві», 
служаться різноманітні 
богослужіння. Добре 
налагоджена співпраця 
з дітьми та молоддю, 
проводиться катехиза-
ція в школі, є Хресні до-
роги по селу, часті прощі 
до відпустових місць. 

У день 70-річного 
ювілею о. Михайла За-
леського вітають вірні 

храмів св. Архистратига Михаїла та Возне-
сіння Господнього с. Угринів, їмость Ірина, 
сини, невістки, п’ятеро онуків, свати та дру-
зі-лемки.

Боже Ісусе і Матінко Божа,
Ви отцю Михайлу поможіть.
Дайте йому здоров’я і сили,
Вірою його огорніть.
З вірою ведіть всіх, отче, до Бога,
Людей научайте Бога любить.
Віру, надію всім в серце уложіть,
На Божу дорогу всіх навістіть.

З ювілеєм, дорогий отче!

Незвичайний подарунок для молодого подружжя
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Неправильно
 � Залиш мене в спокої!
 � Залучилися фірми з різних країн 
 � Залучитися до відзначення 
річниці 

 � Запобігати втрат 
 � Зарадять, як вилікувати 
 � Заробилися ми з другом 
 � Заронити підозру 

Правильно
 � Дай мені спокій!
 � Долучилися фірми з різних країн
 � Прилучитися до відзначення 
річниці

 � Запобігати втратам
 � Порадять, як вилікувати
 � Запрацювалися ми з другом
 � Збудити підозру

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

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

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. № 2022.
Редакція може не поділяти думку авторів і не 

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

Головний редактор —  
о. Іван СТЕФУРАК

Богословський редактор —  
о. Йосафат БОЙКО, ВС

Літературне редагування  
та макетування — Людмила ІВАНОТЧАК

Дизайн та верстка —  
Оксана МИКИЦЕЙ  

та Микола ІВАНОТЧАК

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

1926
1991
2019

Ідентифікаційний код 13641226
Розрах. рахунок редакції: 2600202239794

ПАТ «Кредобанк» м. Івано-Франківськ
МФО 325365

Адреса редакції: 76018
м. Івано-Франківськ,  

площа А. Міцкевича, 5

телефон: (0342) 52 – 73 – 48
e-mail: gazeta.nova.zorya@gmail.comРоздрібна ціна примірника 6 грн. Наступне число «Нової Зорі» вийде 31 жовтняВиходить щотижня

український греко-католицький часопис

Подяка

Прохання про допомогу

Притчі

Подарунок Ісусові

Я йду до Бога, щоб спитати 
У молитвах на самоті:
«Що можу я подарувати 
Тобі, Ісусе, в цім житті?».

Земля печеру дарувала,
А ясне Небо — блиск Зорі.
Тут пастушки поклін віддали 
І подарунки — три царі.

Печера ясла дарувала 
Із свіжим сіном запашним,

Щоби Дитятко спочивало
І тішилась Родина Ним.

«Що можу я подарувати? —
Ісуса я питаю знов. 
– Що можу Небу я віддати 
За всі страждання і Любов?».

«Гріхи віддай, — Ісус промовив.
— Покайся і гріхи віддай,
Щоби я міг тобі в Любові 
Подарувати світлий Рай».

Богдан СІМКІВ.

З поетичного блокнота

Сім’я та родина покійного о. Івана Козовика щиро дякують за підтримку, 
співчуття і допомогу настоятелю Катедрального собору св. Воскресін-
ня м. Івано-Франківська о. Юрію Новіцькому, отцям Степану Бала-

гурі, Івану Жуку та всім священникам собору, а також о. Михайлу Сушку.
Хай Господь винагородить всіх за Ваші добрі справи, а Матінка Божа обе-

рігає від біди та негараздів.

Звертаємося з проханням допо-
могти нам у зведенні монастирсько-
го храму св. Василія Великого у місті 
Луцьку. Будувати у цей важкий для 
України час нам є нелегко, але в об-
ставинах, що склалися, це єдиний 
вихід для нас.

Волинь — колиска Унії, де у ХVІ-
ХVIII ст. розвивалася наша Українська 
Церква, з’єднана з Апостольським 
Престолом. На цій території було чи-
мало монастирів отців Василіян, було 
багато греко-католицьких громад. 
Тут, у Володимирі-Волинському, на-
родився святий Йосафат Кунцевич. 
Однак у 1840-х роках царська Росія 
насильно ліквідувала УГКЦ на Воли-
ні. Всі наші храми були передані іншій 
конфесії і, на жаль, така ситуація є до 
сьогоднішнього часу: жодного монас-
тиря Василіянам не повернули.

Незважаючи на непрості обстави-
ни, отці Василіяни з 1992 року повер-
нулися до Луцька, де моляться разом 
із вірними. З Божою допомогою ми 
разом пройшли багато випробувань, 
а у 1999 році почали будівництво мо-
настиря і храму. Кожного дня вранці 
і ввечері ми молимося Божественну 
Літургію і дякуємо Богові за усі дари, 
що Він нам посилає. При нашому мо-
настирі діє недільна школа для дітей 
та підлітків, організація «Українська 
молодь — Христові», Апостольство 
молитви, недільна «Біблійна годи-
на» вивчення Святого Письма для 
молоді, художня студія, аматорський 
театр «Алетея», товариство «Анонім-
них алкоголіків» та іконописна май-
стерня. Монастир опікується дітьми 

з бідних родин, допомагає одиноким 
стареньким людям та проводить іншу 
харитативну діяльність. Особливе 
місце займає також щорічна моли-
товна проща за узалежнених від ал-
коголю та наркотиків, що відбуваєть-
ся завжди у другу неділю вересня.

На сьогоднішній день збудовано 
частину монастиря і облаштовано для 
молитви нижній храм. У квітні 2010 
року ми почали другий етап будівни-
цтва (цокольний поверх). Тепер зведе-
но стіни та склепіння церкви. Наступ-
ним важливим етапом є встановлення 
даху, що є дуже дороговартісно.

У ситуації економічної кризи 
в Україні неможливо підтримувати 
будівництво власними силами. Тому 
ми просимо ВАС допомогти у вста-
новленні даху на монастирі та церкві!

Розуміємо, що кожна копійка здо-
буваються нелегкою працею. Але ж 
у кого нам тоді шукати підтримки, як 
не у Господа і не у добрих людей, че-
рез яких Він діє?! Ми дякуємо і моли-
мося за кожного жертводавця усією 
громадою. 

Віримо, що наша церква і монас-
тир стануть не лише окрасою Луць-
ка, але й центром духовного від-
родження на Волині, і не здаємося 
у боротьбі за правду Любові.

Молимося за вас, за всіх наших 
жертводавців, і щоразу згадуємо під 
час Святої Літургії. Хай Господь бла-
гословить вас і усіх ваших рідних.

З молитвою і повагою —
настоятель монастиря і парафії  

Св. Василія Великого,  
о. Терентій ЦАПЧУК, ЧСВВ

Гобелен 
Молодого монаха послали до од-

ного монастиря у Фландрії ткати 
разом з іншими великий гобелен. 

Якось він спустився зі своєї драби-
ни дуже обурений. 

— Досить! Я більше не можу пра-
цювати! Вказівки, які мені дають, без-
змістовні! Я працював золотою нит кою, 
а тут мені кажуть зав'язати її і відтяти... 

— Сину, — спокійно сказав старий 
монах, — ти не бачиш цього гобелена 
так, як треба його бачити. Ти працю-
єш з виворітного боку і тільки з одним 
фрагментом. 

І повів його показати роботу з ли-
цевого боку. Молодий монах остовпів. 
Він працював над дуже красивим го-
беленом — «Поклоніння трьох царів», 
а його нитка творила частину німба 
навколо голови Божого Дитятка. 

У давній легенді оповідається про 
чоловіка, котрому Бог пообіцяв, що 
виконає одне його бажання. Чоловік 
подумав і сказав: 

— Я хотів би чинити добро, не зна-
ючи про це. Бог вислухав його. 

Пізніше, побачивши, що це бажан-
ня таке добре, Бог поширив його на 
всіх людей. І так триває й досі. 

Ніколи не знецінюй себе. Може, 
у тебе не буде жодного доказу, що 
ти вартий більше, ніж про себе 
думаєш. Усі ми тчемо дуже вели-
кий гобелен неймовірної краси, 
якого ніколи не бачимо в цілості.

Бруно ФЕРРЕРО.

Вірити. Не здаватися. 
Любити. Жертвувати

Дорогі браття і сестри у Христі, якщо ви зараз маєте перед очима 
цю статтю, будь ласка, не перегортайте сторінку, не дочитавши 
до кінця. Це не тільки слова, що надруковані на папері, це крик 
душі багатьох людей, які просять про допомогу. 

Більше інформації про наш монастир і нашу діяльність можна побачи-
ти на нашому сайті: https://osbm.lutsk.ua

Пожертви можна надсилати: 
Гривневий рахунок: Монастир св. Василія Великого / 21755694 / 
Приватбанк Луцьк р/р 26000231946001 / МФО 303440.
Або на картковий рахунок у Приватбанку: 4149 6293 1183 3776 — 
Цапчук Василь Васильович (о. Терентій, ЧСВВ).


