
Вже стало певною традицією, що у перші дні листопада, тобто перед святом великомученика 
 Димитрія, ми молимося за наших померлих родичів, жертвуємо за них наші приватні молитви та 
богослужіння. 

Ця практика бере свій початок у традиції Латинської церкви, бо, відповідно до григоріянського календаря, 2 листо-
пада є Днем всіх померлих. У той же час в УГКЦ офіційними днями молитви за померлих, чи, як ми їх називаємо, «за-
душними днями» чи «поминальними» є: задушні суботи — перед неділею М'ясопусною, друга, третя і четверта субота 
Великого Посту та субота перед Зеленими Святами. Крім того, в УГКЦ існує прадавній звичай: поминати померлих 
у 9-ий і 40-ий день після смерті та у річницю смерті.

Молитва за наших померлих є живим містком між нами і ними. Ми молимося за них, а вони з неба благословляють 
нас. І всі ми, об’єднані Божою Любов’ю, просимо про їхнє та наше спасіння, пригадуючи собі слова зі Святого Письма 
про те, що в Христі усі ми покликані до життя вічного (пор. Ів. 6, 53-54).

1 листопада 1944 р. 
упокоївся в Бозі Праведний Ми-
трополит Андрей Шептицький, 
ЧСВВ — Єпископ Української Гре-
ко-Католицької Церкви; від 17 січ-
ня 1901 до смерті — Митрополит 
Галицький та Архієпископ Львів-
ський — предстоятель УГКЦ. 

1 листопада 1947 р. 
упокоївся в Бозі Владика Теодор 
Ромжа.
27 червня 2001 року Папа Рим-
ський Іван-Павло II (Святий) під 

Реквієм 

Пам’ятаємо, любимо, 
шануємо… 2 стор.

Знаки часу

Християнська  
шизофренія 4 стор.

Свідчення віри

Прощалася з життям 
і кликала священника 6 стор.

Роздуми християнина

Я хотів ідеальної  
дружини… 7 стор.

Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня
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«Ще й інші вівці маю, що не з цієї кошари; і їх мушу привести:  
вони почують Мій голос і буде одне стадо й один пастир»  (Ів. 10, 16).

Цей тиждень в подіях

Місяць молитви на 
вервиці у Павлівському 
ліцеї
Минув жовтень — місяць, котрий 
в особливий спосіб присвячений 
Діві Марії, а саме — Її вшану-
ванню через молитву на вервиці. 
Павлівський ліцей завжди радо 
співпрацює з парохами села та 
Церквою.

Чи новий закон 
допоможе перемогти 
корупцію в Україні?
Верховна Рада України 17 жов-
тня ц. р. ухвалила законопроєкт 
№1010 про викривачів корупції. 
Документ був прийнятий за осно-
ву зі скороченим терміном підго-
товки. А це, в свою чергу, спри-
чинило доволі слабке розуміння з 
боку суспільства щодо того радіти 
цьому закону чи, навпаки, відте-
пер варто побоюватися того, що 
ми вже пройшли в радянські часи, 
де кожен шостий був «смотря-
щим» для решти суспільства.

Якщо доводиться 
готуватися до похорону
Похорон — це сумна та важка 
для рідних подія. І як би ми, хрис-
тияни, не розуміли, що це тільки 
відхід в Дім Батька Небесного, 
але нам просто по-людськи дуже 
боляче, коли розлучаємось з рід-
ною людиною. Похорон є важкою 
подією, до якої також варто готу-
ватись. 

Не забуваймо 
молитися за  

наших  
померлих
Упокій, Господи, душі слуг 
Твоїх, прости їм усякі про-
грішення їх, вільні і невіль-
ні, даруй їм Царство Твоє 
Небесне і сотвори їм віч-
ную пам’ять!

НАМІРИ ДЛЯ 
АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ 

листопад

Загальний: щоб на Близькому 
Сході, де різні релігійні спільно-
ти ділять один життєвий простір, 
запанував дух діалогу, зустрічі та 
примирення.

час свого візиту в Україну причислив 
Кир Теодора до лику блаженних.

5 листопада 2008 р.
упокоївся в Бозі Владика Софрон Сте-
пан Дмитерко — єпископ Івано-Фран-
ківський Української Греко-Католиць-
кої Церкви, василіянин.  

5 листопада 1918 р. 
у селі Туринка Жовківського району 
Львівської області народився Атана-
сій Григорій Великий, ЧСВВ — україн-
ський церковний діяч, історик Церкви, 
археограф, протоархимандрит Василі-
янського чину.
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Павлівський ліцей завжди радо 
співпрацює з парохами села та церк-
вою, а жовтень був особливо багатий 
на події. Учнівство розпочало місяць 
з Молебня в храмі св. Миколая, де 
благословення для доброї праці та на-
вчання отримали учні, вчителі та усі 
працівники освітнього закладу. 

Пізніше, 9 жовтня, у Павлівському 
ліцеї відбувся майстер-клас «Зв'яжи 
вервицю для воїна». Адже вважаєть-
ся, що виготовлена власноруч вер-
виця служить не тільки хорошим по-
дарунком, але й великим захистом та 

могутньою зброєю 
проти зла. Учні 
спільно з учите-
лями та батьками 
виготовили кілька 
десятків оберегів 
для наших героїв. 
Усі радо долучилися 
до благородної справи, 
бо щиро вірять, що ці вер-
вички врятують не одне життя.

А 18 жовтня учні ліцею, як і тися-
чі дітей з різних частин земної кулі, 
об’єднали свої молитви на вервиці за 

мир та єдність. Захід відбувся з ініці-
ативи Папи Франциска, який прого-
лосив місяць жовтень 2019 року над-

звичайним місійним місяцем та бажав 
спрямувати цьогорічну молитовну іні-
ціативу у цьому руслі, де діти молять-
ся за всіх місіонарів і численні покли-
кання до цього стану.  

Молитву дітей на вервиці очо-
лив настоятель церкви св. Миколая 
о. Василь Сенько. Понад 200 дітей 
та близько 30 учителів утворили живу 
вервичку та спільно помолилися за 
мир і єдність у всьому світі. Отець по-
благословив молільників та подякував 
усім за участь в цій прекрасній ініціа-
тиві.

Навчати дітей молитися та бути до-
брими християнами варто починати 
ще змалечку, а найкращою наукою 
служить власний приклад. 

Щиро віримо, що Пресвята Богоро-
диця вислухає наші прохання, збере-
же нас та наших дітей, допоможе на-
шим воїнам, захистить рідну Україну! 

Христина БОДНАР.

Минув жовтень — місяць, котрий в особливий спо-
сіб присвячений Діві Марії, а саме — Її вшануванню 
через молитву на вервиці.

З 1972 року я пам’ятаю Івана Яки-
мовича Козовика. Він у той період 
був викладачем кафедри латинської 
мови Івано-Франківського медично-
го інституту. Як викладачі, ми часто 
зустрічалися на різних громадських 
заходах навчального закладу. Іван 
Якимович відрізнявся своєю принци-
повістю, правдивістю, начитаністю. 
З ним було цікаво спілкуватися. Орі-
єнтувався в політиці. Був оптимістом, 
вірив у краще майбутнє України. 

Ми також товаришували сім’ями. До 
наших друзів належали родини Гени-
ків, Арсеничів, Матвіїшиних, 
Шумеги, Кузняків, Костенюків. 
На свята або в неділі ми зу-
стрічались по черзі в котрійсь 
із родин. Їздили відпочивати 
за межі міста, на річку, в ліс, 
у гори. Співали патріотичних 
та народних пісень. Іван Яки-
мович знав напам’ять сло-
ва кожної пісні, хоча пішов 
з дому у 10 років. Ми цьому 
феномену найбільше дивува-
лись. Їздили також відпочива-
ти у с. Стеблівка (Закарпаття) 
на батьківщину їмості п. На-
дії, де біля хати протікає річка 
Тиса. 

Отець Іван мав великий 
авторитет у родині. Старший брат 
з сім’єю часто приїздив до нього в Іва-
но-Франківськ. Ми бачили ці чудові 
стосунки, як його поважають усі його 
брати і сестри.

Іван Якимович перший організу-
вав відділ української мови в нашому 
мед інституті. Коли став священником, 
говорив змістовні проповіді в Кате-
дральному соборі св. Воскресіння. 
Часто виступав у «Просвіті» разом із 
Владикою Софроном Мудрим.

Коли з нашої компанії люди поча-
ли відходити в кращі світи, як сотруд-
ник собору, він кожного хоронив. Був 

найстаршим серед 
нас. Ми всі за ним 
тягнулись. Коли від-
значав своє 70-річ-
чя, ми були з ним 
у Духовній семінарії, 
де були єпископи та 
багато священників. 
Я виступив від імені 
друзів. Потім було 
відзначення 80-річ-
чя. Пригадую, як 
його вітали молоді 
отці, колишні студен-

ти, які повернулися з Риму, як заспі-
вали його улюблену пісню. Цим вони 
віддячили о. Івану за науку, за знання, 
що вивів їх у світ. Для викладача таке 
визнання — велике задоволення, бо 
він вклав багато сил, здоров’я і поба-
чив результат. 

На святкуванні 90-річчя о. Івана 
друзі були з ним у Катехитичному цен-
трі. Ми всі надіялись, що він потягне 
ще одну висоту — 100-річчя. Але на 
92-у році нитка його життя обірвалась.

Іван Якимович вважав себе здоро-
вим. Хоча його діти та лікарі переко-
нували батька, що потрібно відкоригу-

вати стан свого здоров’я, 
та він не признавав ме-
дикаментів. Після 80-ти 
потрібно зважати і на 
тиск, і на серцевий ритм, 
і на центральну нервову 
систему, важливо мати 
міцні кістки. А о. Іван пе-
реніс складну операцію 
на нозі, після чого нама-
гався до кінця відвідува-
ти Архікатедральний со-
бор, щоб служити Святу 
Літургію. 

Як професор та ви-
кладач о. Іван Козовик 
залишив після себе ба-

гато праць. Переклав з французької 
та латинської книги, написав чимало 
праць з філософії. Так ґрунтовно, як 
він, ні хто не знав латинську мову.

Нам шкода, що о. Іван так швидко 
відійшов. Все, що він зробив, яким він 
був, дасть можливість довго пам’ятати 
його особистість. Хай земля йому буде 
пухом, а Господь упокоїть душу в місці 
світлому та квітучому, звідки відійшли 
печаль та зітхання.

Степан ҐЕНИК,
професор кафедри загальної хірургії 
Івано-Франківського Національного 

Медичного університету.

Моя найбільша 
підтримка

З чоловіком ми прожили ра-
зом 62 роки. Народили 
двох дітей, виховали чо-

тирьох онуків. Всі уже дорослі, 
працюють. Життя складалось 
по-різному. Але коли поверта-
юсь думками в минуле, то зга-
дую тільки добре. 

Ніби вчора ми їздили з чоло-
віком у с. Заздрість, на батьків-
щину Йосифа Сліпого, потім — 
у Зарваницю. Владика Софрон 
Мудрий одного разу організував 
пізнавальну поїздку до Риму для 
о. Івана, бо казав, що він багато 
пише, але то все — теорія, а по-
трібно бачити, як воно є на прак-
тиці, в житті, який то Рим, Собо-
ри св. Петра і св. Софії. 

Здавалось, що так буде за-
вжди, що ми завжди будемо 
разом. Але прийшов час… і все 
змінилось. 

Всі мені кажуть: «Не треба ба-
нувати, бо 91 рік — це прожито 
багато». А я відповідаю: «Навіть 
якби й 101 рік прожив, то мало. 
Бо людина своя, поруч все жит-
тя. Я тепер почуваюсь так, ніби 
від мене відірвали якусь частину, 
найбільшу підтримку». Чоловік 
завжди казав: «Є закон: люди-
на народилась, тож мусить по-
мерти». Це зрозуміло, коли від-
ходять чужі, але коли хтось свій 
помирає, то важко пережити.

Разом з нами живе дочка, ону-
ки. Вони мені дуже допомагають. 
Напередодні, увечері онук Орест 
зайшов у кімнату чоловіка, по-
правив подушку і питає: «Дідусю, 
тобі погано, ти хворий?». «Та що 
ти, онучку, я здоровий!» — від-
повів. А вранці почались хри-
пи, лікарі годину рятували, але 
так нічого зробити й не змогли. 
Маю змиритись з тим, що є. Те-
пер з дітьми та онуками їздимо 
в Дем’янів Лаз на могилку, моли-
мось за душу чоловіка, батька, 
дідуся. Хай спочиває з Богом!

Надія КОЗОВИК, дружина.

Реквієм

Церква і школа

Місяць молитви на вервиці 
у Павлівському ліцеї

Минає 40 днів відтоді, коли Господь покликав до ві-
чного життя свого вірного слугу о. Івана Козовика. 
Літературознавець, мовознавець, педагог, релігій-
ний діяч, кандидат філософських наук (1969), доцент 
(1972), професор, від 1995 — віце-ректор Івано-Фран-
ківського Теологічного інституту — він залишив не-
абиякий слід у пам’яті тих, хто його знав.

Пам’ятаємо, любимо, шануємо…
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Як відомо, Верховна Рада Украї-
ни 17 жовтня цього року ухвали-
ла законопроєкт № 1010 про ви-
кривачів корупції. Це один з тих 
законопроєктів, які були визна-
чені президентом Володимиром 
Зеленським як невідкладний. 
Місяць тому документ був при-
йнятий за основу зі скороче-
ним терміном підготовки. А це, 
в свою чергу, спричинило дово-
лі слабке розуміння з боку сус-
пільства щодо того, радіти цьо-
му закону чи, навпаки, відтепер 
варто побоюватися того, що ми 
вже пройшли в радянські часи, 
де кожен шостий був «смотря-
щим» для решти суспільства. 

Так, деякі ЗМІ вже найменували це 
нововведення як «Закон про стукачів», 
а інші пригадали, як «Піонерська прав-
да» боготворила Павлика Морозова: 
«Павлик не щадить нікого: попався 
тато — Павлик видав його, попався 
дід — Павлик видав його. Павлика ви-
ростила та виховала піонерська орга-
нізація». Але це лише одна сторона 
медалі. Є й інша, яка пригадує, що 
Україна погрузла в жахливій корупції, 
яка нерідко буває страшнішою за ро-
сійські танки… 

Церква як складова громадянсько-
го суспільства не може залишатися 
осторонь цих проблем. Ще в 2016 
році Синод Єпископів УГКЦ звертався 
до своїх вірних та всіх людей доброї 
волі з Посланням про подолання мо-
ральної недуги корупції. Корупція ви-
значається в Посланні як суспільно 
небезпечне явище, а з християнсько-
го погляду — гріх. Корупція — одна 
з найбільших внутрішніх загроз Укра-
їни, «яка в сучасних умовах гальмує 
розвиток економіки та громадянського 
суспільства, навіть більше — несе за-
грозу самій національній безпеці на-
шої держави». 

Тож, з одного боку, як не радіти, що 
сьогодні на найвищому законодавчо-
му рівні не на жарт взялися за бороть-
бу з цим ганебним явищем, в якому 
Україна лідирує на світовій арені. Але, 
з іншого боку, є побоювання, щоб у нас 
не поширилися такі явища як наклеп, 
«стукання», донос, адже все це — га-
небна дія, і кожна людина мала б це 
розуміти. Проте потурати неправді, 
корупції, яка шкодить усьому суспіль-
ству, чи не є ще більш ганебним. Десь 
же мусить бути золота середина між 
тим, щоб новий закон не виховував 
у нас таких собі спецдонощиків, але, 
навпаки, стимулював у нас громад-
ську активність та відповідальність?

Яку відповідь ми можемо знайти 
в Святому Письмі на ці роздуми? При-
гадайте випадок про жінку, яку спій-
мали на вчинку перелюбу. Закон ви-
магав каменувати її, але Ісус Христос 
помилував бідолашну. Як ви гадаєте, 
чому? Христос потурав гріху перелю-
бу? Звичайно, ні! Але Христос своїм 
милосердним вчинком бажає вказати, 
що гріх, як такий, дуже часто не є са-
мостійною дією і що закон карає лише 
того, кого спіймали, найчастіше — най-
слабшого учасника. Нерідко той, кого 

спіймали, є лише виконавцем, а деко-
ли й жертвою цілої системи. Тут мож-
на зробити порівняння з економічною 
моделлю, яка описує такий процес: 
ринковий попит створює більшу про-
позицію чогось і впливає відповідно 
на ціноутворення. Христос немовби 
за цією формулою запитує: «Чому ж 
у вашому суспільстві створений попит 
на перелюб, і чи за нього несе відпо-
відальність лише одна бідолашна жін-
ка? А де ж ті чоловіки, що так успішно 
розвинули цей запит? Хто без гріха? 
Ніхто тебе, жінко, не осудив? І я не 
осуджую, але йди і більше не гріши»… 

Так, це глибока правда, що нерідко 
ціле суспільство створює «тепличні» 
умови для того чи іншого гріха. Тому, 
перш ніж осудити цю жінку, Христос 
вказує на те, щоб кожен спочатку 
розпочав покаяння з себе самого. Чи 
з гріхом корупції не є щось аналогічно: 
хтось вимагає хабар, хтось його при-
ймає, а хтось, йдучи коротшим шля-
хом до успішної мети, його пропонує. 
І всі ці три категорії корупціонерів ви-
значають моральний стан суспільства 
в цілому та кожної особи зокрема. 
Тому лише той, хто спершу проведе 
революцію в самому собі під гаслом 
«я за жодних обставин не даю і не 
беру хабара», матиме напевно повне 
право викривати це в інших і не чути 
закидів сумління щодо доносу…

А держава, щоб побороти це огидне 
явище, звичайно, має повне моральне 
право і, більше того, прямий обов’язок 
на прийняття відповідних законів, що 
викривають корупціонерів. Але в рам-
ках демократичного суспільства це 
повинно регулюватися надійними нор-
мами, які б надавали гарантії захисту 
людей від необґрунтованих доносів 
та репресій. Отже, недостатньо лише 
одного закону про викривачів корупції, 
потрібна належна реформа всіх су-
дово-каральних органів. Адже в умо-
вах, коли соціальна, правова основа 
держави слабка (а нерідко вона про-

сто тріщить по швах і люди мовчки 
миряться з беззаконням), чи не варто 
нам чекати нових хвиль несправедли-
вих доносів, нової біди і репресій?

Приклад західних країн світу у цій 
ланці є доволі ефективним і без особ-
ливих зловживань. Як відомо, у низці 
країн Європи існують закони, які пішли 
значно далі, вони передбачають ано-
німне телефонне право попередити 
про небезпеку злочину. В Німеччині, на-
приклад, є звичайним повідомлення до 
поліції, коли сусід неправильно сортує 
сміття, шумить увечері в хаті, порушує 
правила паркування авто, руху тощо… 

В Італії, де рівень корупції доволі 
високий, у 2012 році був також при-
йнятий антикорупційний закон, дуже 
схожий до українського. У Великобри-
танії в 2011 році набрав чинності закон 
«Про боротьбу з хабарництвом», а в 
США такий закон діє ще з 1977 року 
і викривачі отримують 15-25% від ви-
лученої суми. Там також надійно захи-
щають викривачів.

Тож давайте розберемося, що кон-
кретно передбачає український закон 
і чому він викликав стільки хвилювань 
та критики?

Згідно з новим законом, викрива-
чем може бути будь-хто. Особа, яка 
достеменно знає, що колега або ке-
рівник вимагав або давав хабар чи 
збагатився, використовуючи службове 
становище, може про це заявити. Ви-
кривач корупції отримуватиме 10% від 
розміру хабара чи завданих державі 
збитків. Однак тільки в тому випадку, 
якщо сума хабара перевищує розмір 
прожиткового мінімуму у 5 тисяч ра-
зів. На сьогодні це 10 мільйонів гри-
вень. Також держава має захищати 
викривачів та їхніх близьких родичів. 
Їм гарантуватимуть анонімність, без-
коштовну психологічну та юридичну 
допомогу.

Цей інструмент у боротьбі з коруп-
цією виглядає насправді дуже серйоз-
ним, але під час розгляду у другому 

читанні пролунало чимало пропозицій 
внести ряд поправок. Ось деякі з них.

Згідно з міжнародними юридични-
ми нормами, викривач — це людина, 
яка знаходиться всередині системи — 
у відомстві, у державному підприєм-
стві, у приватній фірмі чи у правоохо-
ронному органі — і яка має достеменні 
докази того, що відбувається корупція. 
Згідно з визначенням в ухваленому 
українському законі, викривач — це 
будь-яка фізична особа, яка може за-
явити про свої підозри у корумпова-
ності іншої людини і може це робити 
навіть в анонімний спосіб. Анонімні 
звернення розглядатимуть не біль-
ше 15 діб лише в тому випадку, якщо 
факти, які надає викривач, можна пе-
ревірити і вони стосуються конкретної 
людини. Крім того, викликало критику 
надання викривачам права відмови-
тися від свідчень. Отож, усі проблеми 
стосуються не корупціонера, а викри-
вача. Питання полягає в тому, чи закон 
не має прогалини в тому, що повністю 
може знімати відповідальність з ви-
кривачів? 

У відповідь на зазначену критику 
голова фракції «Слуга народу» Давид 
Арахамія пояснив, що в українських 
реаліях анонімність наразі зумовлена 
необхідністю для забезпечення за-
хисту викривача. Проте він пообіцяв, 
що до Верховної Ради буде внесений 
окремий законопроєкт про криміналь-
ну відповідальність за надання недо-
стовірної інформації викривачами. 
«Наприклад, три роки в'язниці, якщо 
люди будуть просто наклеп робити. 
Таким чином, ми можемо демотивува-
ти людей, які захочуть «анонімками» 
вирішити свої справи», — зазначив 
Арахамія. 

Проте наразі це лише пропозиція, 
а закон саме в прийнятому формулю-
ванні набере вже чинності з 1 січня 
2020 року. Тому усім свідомим гро-
мадянам варто стежити за подаль-
шим розвитком, виховуючи в суспіль-
стві культуру того, щоб викривач був 
справжнім вартовим суспільних інте-
ре сів, свідомим громадянином, а не 
асоціював свої дії з жалюгідним до-
носом. До речі, англомовний варіант 
терміну «викривач» — «whistle blow-
er» перекладається дослівно як «той, 
що свистить у свисток», тобто той, хто 
попереджає про небезпеку. 

«Утім, — йдеться у Посланні Єпис-
копів УГКЦ про подолання моральної 
недуги корупції від 2016 року, — як 
показує досвід різних країн, подолати 
корупцію неможливо лише за допомо-
гою громадських ініціатив, зовнішньо-
го примусу чи каральної сили держав-
ного закону. Зцілення від цього гріха 
та преображення людського серця 
можливе тільки через визвольну силу 
Божественної благодаті та відкритість 
людини до Бога, Який милосердиться 
над нею. Тому Церква кличе своїх вір-
них до навернення задля подолання 
цього зла через витривалу співпрацю 
з благодаттю Святого Духа, Який здат-
ний очистити людське серце».

о. Іван СТЕФУРАК,
головний редактор.

… подолати корупцію неможливо лише за допомогою 
громадських ініціатив, зовнішнього примусу чи каральної 
сили державного закону. Зцілення від цього гріха та 
преображення людського серця можливе тільки через 
визвольну силу Божественної благодаті та відкритість 
людини до Бога, Який милосердиться над нею. 

Людина і суспільство

Чи новий закон допоможе 
перемогти корупцію в Україні?
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Про незбагненність  
нашої віри 

Слава Богові, ми живемо в хрис-
тиянському місті і, перефразовуючи 
одну стару програму, всі інші міста нам 
заздрять. Але насправді то нема чому 
заздрити, бо ми ж живемо і в христи-
янській, здавалося б, державі. Однак, 
тільки у нас замість того, щоби йти 
та освячувати воду в храмі на свято 
Богоявлення, ми краще пірнемо в хо-
лоднющу ополонку, «щоби Боженька 
дала здоров'я»; тільки у нас ми цілий 
рік не знаємо, як виглядає наш парох, 
але «шуточку освятити треба, бо то 
помічне»; тільки у нас освятити кошик 
з продуктами важливіше, ніж прийняти 
Євхаристію; на жаль, тільки у нас ми 
святкуємо якісь незрозумілі свята, по-
няття не маючи, що то і навіщо, «бо 
ж так усі роблять», «в усьому цивілі-
зованому світі». Список можна продо-
вжувати.

До чого я те все? Річ у тім, що вже, 
дякувати Богові, підходить до завер-
шення місяць жовтень і саме в остан-
ню його добу наша ХРИСТИЯНСЬКА 
молодь, при тому ж УКРАЇНСЬКА, 
буде трохи божеволіти, переодягаю-
чись в хтозна-кого, святкуючи хтозна-
чиє та яке свято під назвою «Геловін». 

Зізнаюсь, я дуже довго вагався: пи-
сати цей текст чи ні. Адже написавши, 
мене та моїх братів, а зрештою і мою 
Церкву зараз будуть звинувачувати 
у вузьколобості, традиціоналізмі, кон-
серватизмі тощо. Окрім того, писати 
зайвий раз про щось — означає в тій 
чи іншій мірі рекламувати це «щось», 
а тому, можливо, й не варто було ро-
бити з того галас.

Однак, галас є. Хочемо ми того чи ні 
тут, як і у випадку зі святом Валентина, 
маркетинг діє на всі 200%, пропоную-
чи нам колосальні знижки за вітрина-
ми магазинів, прикрашених гарбуза-
ми. Хочемо ми того чи ні, але ми вже є 
учасниками цієї вакханалії. І в усьому 
цьому мене вражає те, з якою швид-
кістю ми перемикаємося з побожних 
християн в яскраво виражених поган, 
бо ж свято це язичницьке.

Що таке Геловін?
«Вікіпедія» пише, що Геловін свят-

кується в ніч проти 1 листопада. Най-
гучніше відзначається у США, Кана-
ді, Ірландії та Великій Британії. Не 
будучи державним святом, за попу-
лярністю Геловін поступається лише 
Різдву. В Україні набуває поширення 
після здобуття незалежності, разом 
із пожвавленням процесів американі-
зації наприкінці XX ст. у світі. Під час 

святкування Геловіну відбувається 
традиційне випрошування цукерок ді-
тьми, відвідування тематичних костю-
мованих вечірок, прикрашання оселі 
та будівель, вирізання ліхтаря з гар-
буза, цукрування яблук, розведення 
вогнищ, виловлювання яблук з відра, 
розігрування, розповідання моторош-
них оповідок, перегляд фільмів жахів 
тощо.

Вже у кельтів (звідки й походять 
його корені) це свято мало підтекст 
«світла і темряви», а отже носило та-
кож і духовне значення. Пізніше воно 
набирає чітко вираженого характеру 
асоціації зі смертю та чимось надпри-
родним. У Європі вже чітко окреслю-
ється вірування, що в цей день відкри-
ваються двері у потойбічний світ, а це 
вже пов’язується зі спіритизмом. Отже 
сам цей день через століття вірувань 
прив’язується до потойбічного світу. 
Тому багато чаклунів, магів, відьом, 
медіумів, сатаністів стараються вико-
ристати цей день у своїх цілях. І на-
скільки нам відомо, в їхніх діях нема 
нічого доброго та корисного. 

На зламі епох Античності та Серед-
ньовіччя 13 травня Католицька Церк-
ва відзначала свято Всіх святих (пра-
вославні відзначають це свято в пер-
шу неділю після Зіслання Святого 
Духа). Однак у VIII ст. папа Григорій ІІІ 
освятив у Римі каплицю в базиліці св. 
Петра на честь Всіх Святих саме 1-го 
листопада, і переніс на день освячен-
ня цієї каплиці також святкування цьо-
го свята у Римі. В наступному,  IX-му 
столітті, папа Григорій IV постановив, 
що 1-е листопада буде днем Всіх 
Святих у цілій Церкві. Таким чином, 
свято потрапило і до Ірландії, а не 
навпаки, як думають деякі, що нібито 
трансформувалося з передхристиян-
ського язичницького шабашу. А день 
перед празником, як і перед кожним 
великим святом, проводилося перед-
празденство (вігілія, навечір'я). Звід-
си назва «All Hallows Even», «Вечір 
усіх святих», скорочено «Hallowe'en». 
Натомість під кінець Х-го століття 
у Франції, під впливом Клюнійського 
абатства, 2 листопада починають від-
значати день Всіх померлих вірних. Із 
Франції спомин поширився по всьому 
католицькому світі.

Запитання: що святі мають спільно-
го з демонами, костюми яких ми одя-
гаємо на наших дітей? Вірно — нічого. 
Так, справді 1 листопада ми відзнача-
ємо «задушні дні», коли молимося за 
наших померлих (більше про «задуш-
ні дні» можна прочитати в блозі о. Йо-
сафата Бойка, ВС: «Що ж ми можемо 

зробити для наших померлих?»). В ці 
дні ми переконані у потойбіччі та віч-
ності життя, а тому, замість різних вак-
ханалій, краще помолитися за своїх 
померлих з родини, друзів та знайо-
мих, котрих уже більше немає з нами. 
І ми з любов’ю пам’ятаємо про них 
у наших серцях. У цьому плані буде 
більша користь для всіх: як для живих, 
так і для померлих.

Про християнську 
шизофренію

Як бачимо, те свято немає нічого 
спільного ні до християнства, ні до 
України. Точніше так — в ідеалі, ми 
відзначаємо пам’ять своїх померлих, 
за яких молимося, щоб Господь про-
славив їх у Небі, однак ми не почитає-
мо демонів та всяку нечисть.

Так, я розумію, що в своїй більшості 
ніякого відношення ці вечірки до пекла 
не мають. Саме тому не варто вклада-
ти туди зміст, якого там немає. Кожен 
вчинок є моральним чи аморальним, 
виходячи з мотивів. Коли ви запитає-
те учасників, що відбувається на такій 
костюмованій вечірці, то почуєте їх мо-
тиви. Про диявола там і не йдеться. 

Однак, Церква вчить, що мовча-
ти на гріх — також гріх. В чому ж тут 
гріх? — запитаєте ви. Мабуть у тому, 
що ми хочемо «служити двом панам». 
З одного боку, ми охрещені, ходимо 
час від часу до сповіді, молимося, а з 
іншого боку, — святкуємо всякого року 
поганські свята. Така модель поведін-
ки не є новою. 

Господь у Старому Заповіті часто 
порівнює вибраний народ з блудни-
цею, яка не може бути вірною Йому, 
але постійно намагається поєднати 
себе із божками. Те саме й тут. Якщо 
ми справді християни та щиро віримо 
в Христа, визнаючи Його своїм Госпо-
дом, маймо мужність протистояти ві-
янням цього світу та плисти проти течії 
так, як це робили християни перших 
століть. Другий Ватиканський собор 
закликав повернутися до своїх коре-
нів, а це, дорогі друзі, і є наше корін-
ня — правдива та чиста віра в Христа, 
яка була в апостолів та першої Церкви.

Це природно, коли молодь прагне 
розваг, це їй притаманне. Часто ці роз-
ваги можуть бути безневинними, однак 
нерідко вони є грішними. В цей період 
мене часто запитували та навіть напо-
легливо просили написати щось про 
Геловін, однак, як я уже сказав вище, 
не хочу цього робити, щоби зайвий раз 
не «піарити» цей захід. Також я свідо-
мий того, що щоби в молоді «забрати» 
це поганське свято, маємо дати щось 

взамін. Якщо хочемо знайти альтерна-
тиву, пригадаймо собі про добрі часи, 
коли молодь збиралася у будинках 
«Просвіти» та ставила багато хороших 
і цікавих вистав. Там вона розважа-
лася, утверджувалася, формувалася, 
залишалася сама собою — цікавою та 
веселою. Якщо йдеться лише про те, 
щоб зустрітися та весело провести час, 
то в цьому нема нічого поганого. У нас 
є власна альтернатива — свято св. 
Андрія, коли збиралися на вечорниці, 
готували веселі сценки, робили жарти 
і т. п. Не варто забувати й про вертеп, 
який, попри своє також поганське ко-
ріння, все ж несе прославу новонаро-
дженого Христа та гарно ілюструє, як 
народні традиції можуть служити й не 
суперечити вірі в нашого Бога.

Не будьмо християнськими шизо-
френіками, тримаймося віри в одного 
Бога, бо ж за кожне слово, за кожен 
вчинок (віримо ми в те чи ні) дамо звіт 
перед нашим Господом. Я щиро вірю, 
що вже наступного року спільними зу-
силлями Церкви та християнської вла-
ди ми зможемо дати альтернативу — 
наприклад, карнавал святих, де наша 
молодь одягне костюм, скажімо св. 
Франциска чи св. Йосафата, та розпо-
вість про його життя, щоби надихнути 
до наслідування.

«Не матимеш інших богів, окрім 
Мене», — так вимагає Господь. А тому, 
якщо ми все ж приймаємо християн-
ство як віру свого життя, то приймай-
мо його постійно, а не лише стоячи 
в церкві на молитві чи готуючись до 
чергового освячення кошика. Старай-
мося кожним нашим кроком, кожним 
нашим словом свідчити, що ми — таки 
справжні християни!

о. Володимир ЛУКАШЕВСЬКИЙ,
прессекретар Івано-Франківської 

Архієпархії УГКЦ

Знаки часу

Християнська 
шизофренія
Знаєте, в чому різниця між нами, християнами ХХІ ст., та Церквою, 
яку залишили по собі Христос і апостоли? Так, можливо, відміннос-
тей чимало, але, на мою думку, головна з них полягає в тому, що 
вони жили, буквально жили очікуванням зустрічі з Христом. 

Ми ж, сьогоднішні християни, живемо з думкою, що десь там є Бог 
і колись (але, Боже, борони не зараз) я з Ним, може, зустрінуся. Це 
так дивно, адже кожен із тих, хто охрещений, відвідує храм, бере 
участь у богослужіннях, врешті, десь колись постить, навпаки — 
мав би гаряче бажати тієї зустрічі. Адже ми нарешті зустрінемо Того, 
заради Кого все це було, заради Кого ми терпіли різні незручності, 
а часто — й утиски.

http://ugcc.if.ua/blohy/1391-shcho-zh-my-mozhemo-zrobyty-dlia-nashykh-pomerlykh.html
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— Отче,  якими  мають  бути 
перші кроки родини, яка готуєть-
ся до похорону? 

— Перш за все маємо знати, що 
смерть — це наслідок первородного 
гріха. Тому ми всі підлягаємо закону 
смерті. Подобається нам це чи ні, але 
про це потрібно говорити. І говорити 
про смерть варто як з дорослими, так 
і з дітьми. Сьогоднішня манера вихо-
вання нерідко відгороджує дитину від 
похорону. Часто, коли хтось помирає, 
дитину відправляють подалі, щоб вона 
не бачила похорону. Але як тоді це 
сприймає сама дитина: тут була бабу-
ся, а тут вже її немає. Де вона? Дити-
на має знати, що людина має свій по-
чаток та кінець. Звичайно, з трирічною 
дитиною ще зарано про таке говорити, 
а от вже десь з 8-річного віку можна 
пояснювати поняття «смерть». Навіть 
коли ми по-дитячому пояснюємо, що 
«бабуся є на небі», дитина розуміє, що 
біля неї бабусі вже нема, але вона є на 
небі, не зникла просто так.

Отож, повертаємось до основної 
думки. Смерть — це наслідок перво-
родного гріха. Проте смерть перемо-
жена Христовим Воскресінням. Тому, 
з одного боку, розуміємо, що все живе є 
смертне, а з іншого, — життя вічне для 
нас існує. Смерть для віруючої люди-
ни — це той поріг, який потрібно пере-
ступити. Похоронні богослужіння якраз 
і мають на меті, з одного боку, віддати 
честь та пошану померлій людині, а з 
іншого — дати людині розуміння того, 
що таке вічність. А також — втішити, 
полегшити страждання родини, яка за-
лишається без рідної людини. 

Канонічне право та Катехизм нашої 
Церкви говорить про те, що похоронне 
богослужіння уділяється всім охреще-
ним, а з певних причин — навіть не-
хрещеним людям. Зазвичай нехреще-
ним похоронне богослужіння не уді-
ляється. Але бувають і винятки. При-
міром, помирає ненароджена дитина, 
яку не встигли охрестити, але батьки 
мали такий намір. Те саме стосується 
і дорослих людей, які не були хреще-
ні, але за життя виявили бажання бути 
охрещеними, проте не встигли. Таких 
людей ще називають «оглашенни-
ми», тобто тими, які «оголосили себе 
до хрещення» і готувалися до нього. 
А буває й так, що вже охрещена люди-
на не підлягає церковному похорону. 
Це буває в таких випадках, коли люди-
на публічно відкидала Христову віру, 

мораль, вела безбожний 
спосіб життя, була знана 
як публічний атеїст і пе-
ред смертю не наверну-
лась. Християнський по-
хорон для такої людини 
неприпустимий. 

— Отче,  а  чи  можна  ховати 
християнським  похороном  само-
губців?

— Церква засуджує гріх, але не за-
суджує грішника. Тому Церква не може 
засуджувати людину тут, на землі. На 
неї чекає Суд Божий. Ми можемо не-
гативно ставитись до самогубства та 
відкидати його як абсолютно нехрис-
тиянський спосіб вирішення проблем. 
Адже маємо приймати життя, як дар, 
і не маємо права самі себе його по-
збавляти, відкидати. Але, з іншого 
боку, не маємо права засуджувати са-
могубця вже тут, на землі.

Інколи чуємо такий вислів: «Нема 
чого за нього молитись, він уже в пе-
клі». Хто дав нам право це вирішу-
вати?! Ми знаємо, що самогубство є 
результатом душевної хвороби, глибо-
кої депресії, психічних розладів. Сьо-
годнішні темпи життя та проблеми все 
більше сприяють поширенню таких 
розладів. Вчора людина була здоро-
вою, а сьогодні її поведінка вже є не-
адекватною. Тому Церква, відкидаю-
чи гріх, не відкидає грішника. І навіть 
самогубцю може бути вділений хрис-
тиянський похорон, але за розумним 
рішенням священника та правлячого 
Архієрея. У таких випадках уділяється 
похорон в меншому обсязі: без дзво-
нів, без занесення до церкви, без хва-
лебних слів на прощанні, без процесії. 
Скромніше, простіше, щоб, з одного 
боку, показати, що такий спосіб вирі-
шення проблем для людини є непри-
пустимим, а з іншого, — заспокоїти 
родину, помолившись за померлого. 

— Тоді,  самогубця  можна  хоро-
нити на цвинтарі?

— Так, можна. Окрім того, сьогод-
ні наші цвинтарі є поліконфесійними. 
В селах для такої людини виділяють 
окреме місце. Але знову ж таки, похо-
вання на цвинтарі можливе за розум-
ної згоди пароха та громади. 

— Кажуть: «До смерті потрібно 
готуватись ще за життя». Що це 
означає?

— Щоб смерть не стала трагедією 
для самого померлого, до неї потрібно 
готуватись. Зауважу: не складати гро-

ші «в панчоху на похорон», а готува-
тись до зустрічі з Христом. Тому, якщо 
в домі є старенька людина, важко 
хворий, їх потрібно належно готувати, 
привівши додому священника та дав-
ши можливість посповідатись. Якщо ж 
людина протягом життя ходила до спо-
віді, а зараз перебуває в такому стані, 
що вже не може цього зробити, то вар-
то вчинити тайну Єлео помазання. Не-
добре чинять родичі, котрі намагають-
ся відкласти зустріч із священником на 
останні хвилини. Адже коли людина 
вже без свідомості чи в передсмерт-
ній агонії, священник набагато менше 
може зробити. А Тайна Єлеопома-
зання може полегшити як фізичні, так 
і духовні страждання людини, яка при 
свідомості і розуміє, що відбувається.

По смерті, тіло належним чином по-
трібно приготувати. Не завжди рідним 
це легко зробити. Але сьогодні є по-
хоронні бюро, куди можна звернутись. 
Нічого поганого в цьому немає. У се-
лах зазвичай сходиться родина, яка 
допомагає та підтримує, звільняючи 
найближчих від цього неприємного 
обов’язку.

Нагадую, що Церква категорично 
проти купівлі штучних квітів та вінків 
на похорон. Не жаліймо для близької 
людини живої квітки.

— Куди насамперед треба теле-
фонувати:  до  священника  чи  до 
поліції?

— Коли це вже сталося, то родина 
повинна подбати про належне унор-
мування цієї ситуації. Факт смерті 
людини потрібно зафіксувати в дер-
жавних органах. Для цього спочатку 
потрібно викликати швидку та поліцію. 
Швидку — для того, щоб лікар підтвер-
див смерть, адже, згідно із законом, 
тільки медик це може зробити. А полі-

цію — для того, щоб зафіксувати нена-
сильницький характер смерті. Маючи 
два документи — від лікаря та поліції, 
можна звернутись в органи реєстра-
ції для того, щоб зафіксувати факт 
смерті. Отримавши акт про смерть, 
потрібно звернутись до священника 
та домовитись про похорон. Без цього 
документа священник не може хоро-
нити людину. Варто повідомити свя-
щенника одразу про те, що має бути 
похорон, а не ставити перед фактом 
за годину до нього. Тобто працюємо 
паралельно: оформляємо документи 
та повідомляємо священника.

— Чого не варто робити під час 
похорону?

— У нашому житті більшість речей, 
які ми робимо, пов’язані із забобона-
ми. І, власне, похорон — це та цере-
монія, в якій їх є найбільше. 

Якщо ми люди віруючі, якщо ми 
визнаємо Христа, то як ми можемо 
по відношенню до померлого практи-
кувати зовсім інші речі? Про що нам 
говорить апостол Павло? Він не гово-
рить про накриті дзеркала, переверну-
ті стільці, трикратне «махання домо-
виною» в дверях, хлібами чи руками. 
Він говорить про інші речі: як ти, лю-
дино, маєш приготуватись до зустрічі 
з Христом? Коли запитую, чому не 
можна відкривати вікна, коли в хаті є 
тіло, то люди зазвичай не можуть від-
повісти. Навіщо ми завішуємо дзерка-
ло? Дають таку відповідь: «Щоб душа 
не побачила свого віддзеркалення». 

Ви розумієте, що ці пояснення не 
витримують жодної критики! Якщо ви 
цього всього дотримуєтесь, не йдіть 
кликати священника, а якогось екстра-
сенса. Потрібно зрозуміти, що наше 
життя і смерть не залежить від того, 
чи ми перекинули стілець, на якому 
стояла домовина. Ми самі розуміємо, 
що це абсурд, але все одно це роби-
мо. Кажуть, що рідним не можна не-
сти домовину. Але ж бувають випадки, 
коли нікому це робити? То що, не не-
сти взагалі? Потрібно в таких випад-
ках керуватись здоровим глуздом. Те 
саме стосується й кидання грошей 
у яму, цигарок — у домовину, бо покій-
ний курив. Ви справді вважаєте, що по 
смерті покійний буде курити?!

— Отче,  невже  хлібами  «маха-
ти» не потрібно під час похорон-
ного богослужіння? Це ж роблять 
всюди!

— Яке значення має цей рух? 
Люди кажуть: «Колихати душу». Але 
ж душа — це безтілесний орган! Аб-
сурд. Навіщо колисати душу? Те саме 
про «прощання тіла» з виходом із хати 
чи з церкви. Перестаньте цим тілом 
«махати»! Це ж відголосок язичниць-
ких традицій. Наші предки — слов’яни 
під порогом ховали своїх рідних, щоб 
ті, після смерті, були оберегом для ро-
дини, яка проживала в цій хаті. Тому, 
виносячи домовину, на порозі з ними 
начебто прощалися. Якщо ми робимо 
християнський похорон, тоді не варто 
дотримуватись язичницьких звичаїв. 

Оскільки ми всі підлягаємо закону 
смерті і до всіх вона прийде, тому цей 
день ми не повинні перетворювати 
в практикування та вшанування різ-
них забобонів і язичницьких вірувань, 
а в день, коли християнська душа на-
решті об’єднається зі своїм Творцем 
у Небі.

Розмовляла Віра БІЛА.

«Бо я знаю, в Кого 
увірував, і впевнений, що 
Він має силу зберегти 
передання моє на той 
день»  
 (2 Тим. 1:12)

Слово священника

Якщо доводиться готуватися до похорону
Похорон — це сумна та важка для рідних подія. І як би ми, 
християни, не розуміли, що це тільки відхід в Дім Батька 
Небесного, але нам просто по-людськи дуже боляче, коли 
розлучаємось з рідною людиною. Особливо той біль 
сильніший, коли втрачаємо когось передчасно, ще в мо-
лодому віці. Проте маємо за приклад святих, які очікува-
ли смерті, як радісної події. А в гуцулів ще століття тому 
було заведено після похорону на поминках танцювати та 
робити свято. Проте, похорон є важкою подією, до якої 
також варто готуватись. 

У такий сумний момент в родині зазвичай всі розгубле-
ні, часто слухають порад «всезнаючих бабусь», а ті інко-
ли радять добре, а інколи — ні... Починається з того, що 
всезнаючі бабусі біжать закривати всі дзеркала полотном 
та зупиняють годинники… Але все-таки добре, коли схо-
диться родина, допоможе та підкаже куди і за чим звер-
татись. Отож, якщо ви готуєтесь до похорону, що варто 
зробити одразу? Про це та інше ми поспілкувались з про-
топресвітером Західного деканату м. Івано-Франківська, 
парохом церкви Переображення Господнього митр. прот. 
Борисом Гобирем. 
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— Богданко, вже багато років ти 
зі своєю родиною мешкаєш в Італії. 
Як доля занесла вас так далеко?

— Мій чоловік Анатолій Везучий 
поїхав до Італії першим у 2005 році. 
До того я працювала в управлінні со-
ціального захисту, пізніше — в район-
ній державній адміністрації м. Тлумач. 
Щоб сім’я була разом, я вирішила їха-
ти також. Чоловік наполіг, щоб я їхала 
разом із сином, якому ще не було й 
п’яти років. Отож 1 вересня 2005 року 
ми з Ромчиком вирушили в невідому 
нам Італію. 

Спочатку було важко, бо не знали 
мови, не мали документів. Чоловік 
працював, а я з сином залишалася 
вдома. На початках ми проживали 
в чоловікової сестри. Пізніше вина-
ймали квартиру. Через рік у нас наро-
дилась донечка Марічка. Роман пішов 
у перший клас італійської школи. Син 
вчив мову, а я – разом з ним. 

Ми проживали в той час на околи-
ці Риму, в містечку Фіано Романо, яке 
розташоване за 45 км. від української 
церкви Святої Софії в Римі. Тому на 
недільну Літургію ми їздили в Рим, але 
не часто, бо чоловік працював по змі-
нах, і не завжди була можливість по-
їхати. 

Я ходила на роботу, але більше 
часу проводила з дітьми, бо треба 
було відвести їх до школи, а після обі-
ду забрати зі школи. Потім допомага-
ла їм виконувати домашні завдання, 
а по вихідних займалися з ними укра-
їнською мовою, читанням. 

— Сім років тому вся твоя роди-
на пережила великі випробування. 
З чого все почалося?

— У другій половині жовтня 2012 
року однієї ночі в мене різко підняла-
ся температура. Я подумала, що то 
звичайна простуда і почала приймати 
ліки. Але з кожним днем мені ставало 
все гірше, дуже сильно боліли кістки. 
Я втрачала вагу, на тілі почали висту-
пати сині плями. Через кілька днів їх 
стало так багато, що чоловік наполіг 
негайно їхати до лікаря. Показники 
аналізів були дуже поганими. Мене 
поклали в лікарню 3 листопада, а на-
ступного дня в нашого сина мав бути 
день народження. Лікар мене вже не 
відпустив додому. Хвороба прогресу-
вала. 8 листопада мене перевезли до 
Риму в лікарню «Джемеллі». Після де-
тальних обстежень у присутності чо-
ловіка, лікар сказала: «У вас рак крові. 
Ми змушені робити хіміотерапію. Нам 
потрібна ваша згода. Зараз принесуть 
документи на підпис». 

Це був шок! Я не розуміла, що ро-
биться. Почала кричати, ридала і про-
щалася з життям. Сказала чоловікові, 
що йому робити з дітьми. І попросила 
покликати священника…

— Той день став переломним, 
але ти змогла опанувати себе і по-
чалась довга боротьба за життя…

— Того ж дня, у п’ятницю, мені по-
чали вводити «хімію». А в неділю до 
мене прийшов о. Макарій Іванишин із 
двома парафіянками з церкви св. Со-
фії. Отець помолився, поблагословив 
і навчив молитися «Ісусову молитву», 
яка мені допомагала, особливо коли 
робили пункції. Одна з жінок, п. Окса-
на Лінецька, впродовж усього лікуван-
ня провідувала мене, підтримувала, 
допомагала нашій родині. Чоловікова 
сестра доглядала наших дітей.

Лікарі сказали, що лікування затяг-
неться мінімум на шість місяців. Чо-
ловік тоді працював на заправці, тож 
ходив виключно на нічні зміни, щоб 
приїздити до мене вдень. 

А в Україні тим часом уже була 
зима. Дороги замело. Моя мама, щоб 
оформити візу, до Львова добирала-
ся мікроавтобусом, перед яким трак-
тор прогортав сніг. Вона, будучи хво-
рою, не задумуючись, вирішила їхати 
з Обертина Тлумацького району в Іта-
лію, щоб допомогти нам. 

Італійські лікарі, зважаючи на мої 
невтішні аналізи, попросили консуль-
тації у німецькій клініці. Звідти наді-
слали схему, за якою треба було лі-
куватися. І почалося.... Шість видів 
«хімії» через кожних п'ятнадцять днів. 
Перша госпіталізація тривала 41 день, 
були різні побічні явища. То піднімала-
ся температура, то набрякали всі ор-
гани, то падали показники аналізів... 

— Це, мабуть, було найважче — 
перебувати в клініці, куди щодня 
привозили невиліковно хворих?

— Через два дні лікарі сказали об-
різати волосся, а в мене воно було 
довге. Чоловік шкодував все обрізати. 
Попросив, щоб не дивилась у дзерка-
ло, бо йому було страшно. А наступ-
ного ранку все волосся вже випало.

Мені дуже допомагала підтримка 
знайомих, близьких, які приїздили про-
відувати, здавали кров, як донори. Під-
тримували морально й матеріально 
також мої брати — Дмитро та Іван, які 
були на заробітках у Франції. Телефо-
нували люди, яких я навіть не знала. 

Одного дня лікар пообіцяв відпус-
тити мене додому. Разом із чоловіком 
приїхали і діти. В той час у нашій па-
латі померла молода жінка мого віку. 

Почались крики, плачі, істерика. Інший 
лікар, побачивши мій стан, дозволив 
моїм дітям зайти, але тільки на хвили-
ну. Діти були в шоці, вони мене такою 
не знали. Син був старший, тому три-
мався, а Марічка, коли побачила мене 
без волосся, з лицем синюшного ко-
льору, почала плакати, дуже наляка-
лася. А коли дочка приїхала додому, 
то взяла свого великого ведмедя, при-
красила серпантином і сказала, що він 
хворий, як і її мама. 

Вже вдома Ромчик подарував мені 
дуже гарну статуетку у формі руки, яка 
тримає Богородицю, Йосифа та не-
мовля Ісусика. Спочатку з дітьми була 
чоловікова сестра, а пізніше приїхала 
моя мама. Одного разу мене провідав 
Владика Іриней Білик. Того дня я почу-
валась дуже погано, мені не дозволя-
ли вставати. Владика помолився, уді-
лив тайну Єлеопомазання. Після того 
стало легше, я встала, почала ходити. 
Лікарі дивувалися, як так сталося. А то 
все Божа рука.

— Медики робили все, що було 
в їхніх силах. Але ти вирішила та-
кож просити Господньої допомоги?

— У серпні 2013 року, уже трошки 
оговтавшись, ми з родиною вирішили 
поїхати в Люрд. Було важко фізич-
но, матеріально, але з Божою поміч-
чю нам вдалося поїхати. Ми ввійшли 
в купіль. Марічка сказала, що навіть 
не відчула холоду. Коли я підходила 
до печери об'явлення Матері Божої, 
то не відчувала під собою землі, було 
враження, що хтось мене несе. Ближ-
че до вечора піднялась температура, 
мене оглянув лікар, але на ранок наче 
нічого й не було. Все завдяки Господу 
і Матінці Божій. 

— Чи пригадуєш ти той день, коли 
дізналась інший діагноз, протилеж-
ний першому, листопадовому?

— Це було після четвертої хіміо-
терапії у квітні 2013 року. Молодий 
лікар-практикант Франческо приніс 
виписку і запитав: «Ти задоволена? 
У тебе більше немає ракових клітин!». 
Неможливо передати словами, який 
подарунок зробив мені Бог! Я була 
невимовно рада цій новині. Це було 
чудо, яке Господь вчинив зі мною, піс-
ля діагнозу — рак крові, хворобу було 
подолано. Однак курс лікування треба 
було пройти до кінця. Отож ще два мі-
сяці я лікувалася.

Дякую Богові за те, що допоміг мені 
пройти цей непростий шлях. Дякую 

всім рідним, близьким, знайомим і не-
знайомим, які допомагали, молились, 
підтримували хто чим міг. Здійснилась 
і моя давня мрія: ми поїхали в Париж, 
зустрілися з моїми братами та їхніми 
родинами. Бог ще і ще раз показував 
мені, як Він мене любить. Господь лю-
бить усіх нас. Тому зараз я щаслива, 
що здорова, маю люблячого чоловіка 
та прекрасних дітей. І Бог завжди зі 
мною.

— Богданко, знаю, що церква 
Святої Софії в Римі стала вашою 
другою домівкою.

— Так, там діє недільна школа, де 
українські діти вивчають катехизм, рід-
ну мову, історію, а дорослі вивчають 
Святе Письмо. Шість років наш син 
прислуговував у цьому храмі. У 2017 
році до нашої церкви завітав Папа 
Франциск, отож ми мали гарну нагоду 
бути на зустрічі з Папою. Часто до со-
бору приїжджає також Блаженніший 
Святослав Шевчук.

Три роки тому, під час різдвяних 
свят, батьки недільної школи та діти 
поїхали з вертепом колядувати до от-
ців і семінаристів в Українську папську 
колегію святого Йосафата. Після того 
син мені сказав: «Мамо, я хочу посту-
пати в семінарію!». Це було несподіва-
но і водночас радісно. Про свою мрію 
він говорив ще з десяти років. Відтоді 
о. Марко Семеген почав готувати його 
до вступу. Син поступив в Івано-Фран-
ківську Теологічну академію імені Іва-
на Золотоустого. 

Важко мені було повертатись в Іта-
лію без сина. Перші дні заходила 
в його кімнату і плакала, але водно-
час і раділа з його вибору. Це Бог по-
кликав його на служіння, врятувавши 
мене від хвороби. Спочатку йому було 
нелегко переходити з італійської мови 
на українську, але з Божою допомогою 
все налагодилось. У вересні Роман 
приїздив на святкування 50-річчя хра-
му святої Софії в Римі.

Будучи влітку вдома, в Обертині, ми 
з родиною та батьками відвідали наші 
святі місця — Зарваницю, Крилос, Го-
шівський монастир. 

Я щиро вдячна Господеві за дар 
життя і шанс жити далі. Дякую своїм 
діточкам, чоловікові, мамі й татові, 
братам з сім'ями, а також усім людям, 
які мене підтримали в найтяжчий пері-
од мого життя.

Спілкувалась Юлія БОЄЧКО.

Свідчення віри

Дуже часто людина в своєму житті зустрічається із складними ви-
пробуваннями і не знає, звідки брати сили для боротьби за ви-
живання. Хочеться дати усім людям одностайну відповідь: «Бог 
і тільки Він дає нам сенс життя!» Повірте, жити треба так, щоб душа 
«наповнилася Богом». Ця віра — дарунок з висоти. А народжується 
вона глибоко в душі і дає зрозуміти, що ти — не самотня. Є хтось не-
видимий, який з тобою завжди поруч, додає впевненості, підтримує 
та оберігає тебе. В такі хвилини серце наповнюється радістю та ще 
більшою жагою до життя. 

Сьогоднішня розповідь про мою ровесницю Богдану Мороз, з якою 
в дитинстві ми разом грались, яку Господь не покинув у найважчий 
час, а навпаки — дав силу віри, яка наповнила її серце. Сьогодні цю 
віру вона готова передати усім людям.

Богдана Мороз з чоловіком Анатолієм, сином Романом та дочкою Марією

Прощалася з життям  
і кликала священника
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Таким шаблоном я жив декілька ро-
ків і навіть не думав розглядати іншу 
формулу стосунків, адже мені це зда-
валось правильно та вигідно. Таким 
шаблоном і у мене починалися сто-
сунки з дівчиною… Спочатку все йшло 

ніби так, як я розраховував: квітково-
цукерковий період, прогулянки вечірнім 
містом, закохані очі та великі мрії про 
майбутнє. І тут у певний момент я помі-
тив, що «моя формула» не працює, ба, 
навіть більше, я сам її не дотримуюся, 

порушую, і власне саме це приносить 
мені задоволення. Я починаю слуха-
ти… Слухати й розуміти: чим більше я 
звертатиму увагу на свою кохану, чим 
більше вона ставитиме мені запитань, 
яких я колись так боявся, тим більше 
ми разом зможемо знайти відповідей. 
І в більшості випадків ці відповіді дуже 
важливі у створенні справжньої сім’ї. 
Навчитися говорити та слухати — чи не 
найважливіші елементи у стосунках. 

Сьогодні ми, молодь ХХІ століття, 
думаємо, що, запхнувши у свої вуха 
навушники, зуміємо почути те, що хоче 
донести до нас сучасний світ, та, на 
жаль, завдяки цьому втрачаємо один 
одного. Соціальні мережі стають на-
стільки звичною справою, що втрача-
ється бажання побачити «її» вживу: «А 
для чого? Я ж бачив твоє фото». «Слу-
хати» її в соціальних мережах? — ці 
стосунки приречені на крах.

Я хотів ідеальної дружини, і зрозу-
мів, що сам є далеко не ідеальний. 
Побачивши та усвідомивши проблему, 
я зрозумів, що хочу жити для неї і гото-
вий змінюватися. Не просто жити, а ді-
яти, робити її щасливою, знову і знову 

завойовувати її серце, запалювати 
світло її очей... І з цього вивів нову 
«формулу наших стосунків».

Вона — жінка, яка нічого мені не 
зобов’язана і нічого не винна та навіть 
більше, вона стає такою, яким є я, і я 
стаю таким, як вона. Будучи повною 
протилежністю спочатку, ми починає-
мо ставати схожими один на одного. 
Починаємо копіювати риси та стиль 
життя, будувати щось спільне та не-
відоме, «Я» і «Ти» тепер стає «Ми». 
І саме це «Ми» є далеко не ідеальним. 
І тут важливий момент для ідеалізації 
наших стосунків — залишити місце 
для Бога, адже саме Він як Ідеал зуміє 
привести нас до цього стану. 

Чоловік та жінка — саме такими 
створив нас Господь на Свій образ та 
Свою подобу і тільки в подружжі по-
други «компенсують» свою людську 
недосконалість, доповнюючи один од-
ного, творячи одне тіло.

І нарешті я зрозумів, що кожна по-
смішка моєї дружини — це, беззапере-
чно, елемент, який залежить виключно 
від мене. 

Іван ХАРЕВИЧ.

Загинув Дорошенко у криївці в жов-
тні 1953 року. Побачивши облаву 
НКВС, дав можливість втекти своїм 
побратимам в кількості 12 осіб. Сам 
знищив усі документи та власноруч 

підірвався гранатою... Василь Гошов-
ський віддав своє молоде життя за 
любов до рідної землі!

Микола ШИКОР,
голова Витвицької ОТГ.

Гуляли весілля в селі, недале-
ко — в сусідстві Юстини. Всі ве-
селилися, раділи, а вона, Юсти-
на, плакала. Здається, вчора це 
було. Хоча минуло вже дванад-
цять років…

Так само гуляли в селі весілля, точ-
нісінько так вітер доносив звуки музи-
ки, веселий сміх, гамір, співи. Її дочка 
прасувала сукню, вибагливо виробля-
ла собі зачіску.

— Ти, Петрику, будь чемним, слу-
хай бабусю, — звернулася Оксана до 
трирічного синочка. Чоловіка Юрка не 
було вдома, він — у Тюмені на заро-
бітках, а Оксану кортить товариство, 
забави. Вона молоденькою вийшла 
заміж. Дуже красива на вроду, тож 
Юрко не дав довго дівувати, боячись, 
щоб хтось інший не відібрав.

Зараз він на роботі. Оксана дум-
ками вже на весіллі, щось підспівує 
в такт музики, що доноситься із заба-
ви. Та не судилося.

До хати увійшла Наталка зі своєю 
матір’ю. Вони знали одна одну, але 
сьогодні це знайомство не обіцяло ні-
чого доброго. Наталка осою налетіла 
на Оксану, жалами-словами разячи її, 
обливаючи від ніг до голови брудом. Їй 
допомагала й мати.

А Юстина не могла нічого второ-
пати. Широко відкрила очі від здиву-
вання, силувалась щось сказати, але 
в неї нічого не виходило. Та й чи мо-
гла справедлива Юстина заперечити 
факти, наведені раптовими та неспо-
діваними гостями? Оксана розчер-
вонілася, мов рак, і мовчала. Потім, 
трохи оговтавшись, намагалась щось 
пояснити. Та куди там... Кинули на стіл 
світлини, на яких Оксана з Миколою, 
чоловіком Наталки. Світлини розказу-
вали про радісне й безтурботне життя 
Миколи та Оксани на роботі у Вороне-
жі та про їхні занадто близькі стосунки.

Юстина взяла Петрика на руки, 
опустила голову і пішла до іншої 
кімнати. Оксана стрімголов вибігла 
з хати. А те, що сталося далі, ніхто не 
міг передбачити, ані в жахливих снах 
пережити. У Оксани в голові пульсува-

ло: занадто все так далеко зайшло. Їй 
здалося, що все село про це знає. Мо-
лодиця впала у розпач. Зі стиду гото-
ва була згоріти. Вона зайшла в літню 
кухню. Робила всі дії, як під гіпнозом. 
Дістала з тумбочки пачку з селітрою 
і притулила до рота.

Тим часом непрошені гості з бруд-
ною лайкою та криками вийшли за во-
рота.

Коли Юстина отямилась, почала 
шукати дочку. Знайшла її в літній кухні. 
Який вигляд був у бідолашної, можна 
собі тільки уявити. Напівпорожня пач-
ка з-під селітри промовисто говорила 
сама за себе.

— Ой лишенько! — закричала Юс-
тина. — Горе мені, горе! Що ж ти нако-
їла, дитино?! Людоньки, рятуйте!

Мати хутко викликала «швидку». 
У лікарні бідолашній промивали шлу-
нок, робили різні процедури, щоб вря-
тувати її життя. Але...

У селі подейкували, що вона хотіла 
згладити ситуацію, викликавши жа-
лість до себе, тому так вчинила. Каза-
ли, що вона перед смертю благала лі-
карів врятувати її. А може, все це вона 
скоїла в стані афекту? 

Всі ці «може» Оксана забрала з со-
бою в могилу, осиротивши маленького 
Петрика, зробивши чоловіка вдівцем 
і викликавши шквал обмови та осуду.

Боже, борони комусь подібне пере-
жити.

о. Дмитро ХАЛУС.
Ілюстрація автора.

Життєві історії Подяки

Роздуми християнина

Новини

Оскома

Вшанували пам’ять борця за волю України

Свої подяки Милосердно-
му Господеві, Пречистій 
Діві Марії, Ангелам-хорони-
телям, св. Ап. Юді-Тадею, 
святим та блаженним, ду-
шам у чистилищі, а також 
усім Небесним Силам скла-
дають:

п. Зоряна КУЛЬЧИЦЬКА 
з м. Івано-Франківська — за 
вислухані прохання, за ласки 
і дари душевні; п. Марія ЮШКО-
ВА з с. Козарі Букачівського д-ту 
Тернопільської обл. — за ви-
слухані молитви та за всі зіслані 
ласки; п. Марія ІЛЬКІВ із с. Су-
ходіл Рожнятівського р-ну — за 
зіслані ласки; п. Любов С. — за 
Божу любов та Його безмеж-
не милосердя до нас, грішних, 
а також за допомогу в складних 
життєвих обставинах; п. Лілія 
з м. Івано-Франківська — за до-
помогу в, здавалося, цілком без-
надійній ситуації.

Роздумуючи над терміном «ідеальна дружина», я уявляв її такою, 
яка завжди слухає, готує, виховує дітей, ніколи не заперечує, навпа-
ки, завжди згладжує всі конфлікти і ніколи не ставить запитань. Ну 
а що? Це ж ідеально, зрештою, для мене так виглядало. 

В селі Станківці Долинського району в урочищі Бовкути відбулося 
вшанування пам’яті незламного борця за волю та незалежність на-
шої України Василя Гошовського, псевдо «Дорошенко». Відвідати 
місце загибелі борця зібрались односельчани та патріоти з навко-
лишніх сіл, а також гості з Долинщини. 

Я хотів 
ідеальної 
дружини…
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Неправильно
 � Засипають із заходом сонця 
 � Заслуговує стати лауреатом 
 � Він коротко записав свої 
враження 

 � Заслуговує уваги такий факт 
 � Заставляти до роботи 
 � Затверджувати принципи 
демократії 

 � Дещо заторможено активність 
 � Затрачено мільйони 
 � Затронути чиєсь самолюбство 
 � Якщо це вас не затруднить 
 � Миротворчі війська замінять 
«голубі шоломи»

 � Він заперечував про свою участь 
у цій справі 

Правильно
 � Засинають із заходом сонця
 � Заслуговує звання лауреата
 � Він коротко занотував свої 
враження

 � Вартий уваги такий факт
 � Примушувати до роботи
 � Утверджувати принципи 
демократії

 � Дещо загальмовано активність
 � Витрачено мільйони
 � Зачепити чиєсь самолюбство
 � Якщо це вас не обтяжить
 � Миротворчі війська замінять 
«блакитними шоломами»

 � Він заперечував свою участь  
у цій справі

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

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.
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Притчі

Для призадуми

* * *
Щасливий той,  
 хто зараз має матір,
Почує: «Сину...», —  
 звичне і просте 
І може з нею до розмови стати,
Бо в мами серце не просте,  
  а золоте.

Якщо вона тебе в чомусь 
похвалить, 
Тоді в душі мов квітка зацвіте. 
Молитва матері тебе в житті 
провадить, 
Бо в неї серце не просте,  
  а золоте.

Якщо і дорікне тобі матуся,
Бо має право матінка на те, 
Не переймайся, сильно не журися,
Бо в мами серце не просте,  
  а золоте.

В житті у тебе завжди є 
підтримка, 
Стежка до матері нехай не заросте. 
Відвідай, приділи їй хоч хвилинку,
Бо в мами серце не просте,  
  а золоте.

Коли на серці біль, в душі — 
оскома, 
Журба тебе до мами приведе,
Вона чекає, вона завжди вдома,
У неї серце не просте, а золоте.

Любіть батьків, а матір — особливо,
В її душі постійно сад цвіте.
Хто має матір, той таки щасливий
Бо в мами серце не просте,  
  а золоте.

о. Дмитро ХАЛУС.

З поетичного блокнота

* * *

Одному багачеві вдалося ввійти 
до Раю. Насамперед він про-
бігся по місцевому ринку й од-

разу ж зорієнтувався, що ціни на ньо-
му дуже низькі.

Чоловік перевірив вміст свого га-
манця і почав вибирати найкрасивіші 
речі, які впадали йому в око.

Щоб розрахуватися, він вийняв ве-
лику пачку банкнот і подав ангелові-
продавцеві.

Ангел увічливо посміхнувся і про-
мовив:

— Вибачте, але ці гроші у нас не 
в обігу.

— Тобто як? — здивувався купець.

— У нас мають вартість лише ті 
гроші, які на землі були подаровані, — 
відповів ангел.

Уже сьогодні не забудь про гроші, 
які мають вартість у небі.

Бруно ФЕРРЕРО.

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

АКЦІЯ ДІЄ до  
10 листопада 2019 року!

Оголошення


