
Голос Церкви

Папа Франциск:  
не відкидати Божу 
безкорисливість задля 
власної дріб’язковості 2 стор.

Вісті з Коломийської Єпархії

Блаженного  
Миколая Чарнецького 
проголосили покровителем  
Коломийської єпархії 2 стор.

Сто талантів

Бідність — це не прокляття, 
а просто невміння 
користуватись  
грішми 6 стор.

Акція милосердя

Святий Миколай  
чекає на своїх  
помічників! 
 6 стор.

Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня
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«Глядіть і бережіться всякої зажерливости,  
бо не від надміру того, що хто має, залежить його життя»  (Лк. 12, 15).

Митрополит 
Володимир 
Війтишин: «Ти 
завжди у моєму 
серці, Господи!» 

9 листопада 2019 року 
Архієпископ Івано-
Фран ків ський Володи-
мир Війтишин відзначає 
пам’ятну дату у своєму 
житті — 60 літ з дня на-
родження.

«Немає ніяких ключів від щастя. 
Двері відчинені завжди…»

Двері завжди 
відчинені в Бу-
динку матері та 
дитини Містечка 
милосердя свя-
того Миколая, 
що знаходиться 
в селі Горохоли-
но Івано-Фран-
ківської області.

«Я рада, що знайшла тут 
католицьку Церкву», — українка 
про життя у Фінляндії 

Є люди, які, попри 
різні труднощі, гото-
ві змінити місце про-
живання — залишити 
нажите майно, зібрати 
декілька валіз, взяти 
дітей і вирушити за 
тисячі кілометрів від 
рідного міста.

стор. 5стор. 4стор. 3

Творчий колектив видавництва «Нова Зоря» 
вітає Митрополита Володимира Війтишина 
з 60-річним Ювілеєм! 

Високопреосвященний і Дорогий Владико, радіємо, 
що в особі нашого єпископа поєднались якості мудрого, 
справедливого наставника та доброго і розуміючого бать-
ка. Ми завжди пам’ятатимемо Ваш вагомий внесок в істо-
ричну подію виходу нашої Української Греко-Католицької 
Церкви з підпілля, а також Вашу щоденну невтомну пра-
цю у розбудові Івано-Франківської Архієпархії та Митропо-
лії. І плоди цієї праці вже очевидці! В оновленій Духовній 

семінарії формуються священничі покликання, Академія 
Івана Золотоустого отримала державну акредитацію, чу-
дове християнське виховання діткам дає наша католиць-
ка школа-гімназія св. Василія Великого, якісну медичну 
допомогу можна отримати в центрі Св. Луки, слово Боже 
до домівок вірних несе і наша християнська газета «Нова 
Зоря». 

Тож молимо Всевишнього, щоб благословляв і надалі 
Вашу невтомну працю у Христовому винограднику, дару-
ючи здоров’я та силу. Просимо Матір Божу, щоб повсякчас 
покривала Вас своїм святим омофором на многії і благії 
літа!

8 листопада
Великомученика Дмитрія Миро-
точця.

8 листопада 1821 р. 
в Криниці (Лемківщина) у свя-
щенничій родині народився 
Йосиф Сембратович, Митропо-
лит Галицький та Архиєпископ 
Львівський.

9 листопада
Міжнародний день проти фа-
шизму, расизму та антисемітиз-
му.
День Книги рекордів Гіннеса.
Всеукраїнський день працівни-
ків культури та аматорів народ-
ного мистецтва.
День української писемності та 
мови.
День преподобного Нестора-лі-
тописця Печерського.

10 листопада
Всесвітній день молоді. 
Всесвітній день науки за мир та 
розвиток.

12 листопада 1950 р.
У с. Абезь біля Воркути помер 
Григорій Лакота, Блаженний 
священномученик. Мощі бла-
женного зберігаються у храмі 
Різдва Пресвятої Богородиці 
у Львові.

13 листопада
Міжнародний день сліпих

14 листопада
Всесвітній день боротьби із за-
хворюванням на діабет

Цей тиждень в подіях

Митрополит Володимир під час 
візиту до літнього дитячого 

табору в урочище ПідлютеВітаємо з Ювілеєм!
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Єпархіальний собор відкрився 26 
жовтня Архієрейською Божественною 
Літургією, яку очолив Преосвященний 
Владика Йосафат Мощич. На завер-
шення Літургії канцлер єпархії зачитав 
декрет проголошення відкриття Со-
бору. Делегатів Собору привітав Іван 
Гаврилович Чернушка — секретар 
Ради Церков Чернівецької області.

Делегатами Собору були пред-
ставники мирян із кожної з 20 парафій 
Чернівецької єпархії та усі священни-
ки єпархії.

Після Архієрейської Божествен-
ної Літургії та перерви на каву розпо-
чалася сесія доповідей. Пані Галина 
Абрам’юк виступила з темою: «Церква 
завжди з Тобою»; владика Йосафат — 
з темою: «Для вас я єпископ, з вами 
я християнин»: о. Валерій Сиротюк — 
«Сопричастя з єпископом Риму — 

ідентичність і місія нашої Церкви»; 
п. Нестор Мизак — «Екуменізм УГКЦ 
в умовах релігійної свободи»; о. Рус-
лан Боровий — «Душпастирство мо-
лоді у вищих навчальних закладах на 
місійних теренах Буковини».

Відтак відбулася праця в чотирьох 
групах, в яких делегати Собору роз-
думували над такими питаннями: «Як 
наша Церква сьогодні відповідає на 
пастирські потреби вірних в Україні, 
зокрема, в нашій єпархії?»; «Якою є 
різниця між загальним числом наших 
вірних і кількістю, яку ми приймаємо на 
наших недільних Богослужіннях, і що 
потрібно зробити, щоби зменшити цю 
різницю?»; «Як наша Церква сьогодні 
відповідає на пастирські потреби ві-
рних в Україні, зокрема в нашій єпар-
хії?»; «Наскільки мережа наших цер-
ковних структур (церков, місійних осе-

редків, «Карітасів», місіонерів, виїзних 
місійних груп (отців і мирян) з єванге-
лізацією) відповідає місцям реальної 
присутності наших вірних? Як рефор-
мувати наші структури задля кращої 
євангелізації та служіння людям?».

27 жовтня, у неділю, Архієрейською 
Божественною Літургією урочисто за-
вершився Єпархіальний собор Черні-
вецької єпархії.

Пресслужба Чернівецької Єпархії.

26-27 жовтня відбувся І Єпархіальний Собор Чернівецької єпархії 
на тему: «Еміграція, поселення і глобальна єдність УГКЦ». Він є час-
тиною приготування до Патріаршого Собору, який відбудеться 26-
29 серпня 2020 року у Львові.

Папа зазначив, що бенкет — це 
символ вічності. Атмосфера гостини й 
свята — це атмосфера радості, відкри-
тості й безкорисливості. На справжню 
гостину господар завжди запрошує без-
коштовно. Бог, за словами Святішого 
Отця, звертає до нас Своє безкорисли-
ве запрошення, але дехто не відпові-
дає на цю безкорисливість, ставлячи на 

перше місце власні справи та інтереси. 
Закриватись на радість, яку нам пропо-
нує Господь, за словами Папи, є гріхом.

Наступник святого Петра наголо-
сив, що протягом нашого життя ми 
неодноразово стоїмо перед цим ви-
бором: зустрітись з Господом, чи за-
критися в своїх речах та інтересах. 
Саме тому, за словами Папи, Хрис-

тос говорив, що багатим важко увійти 
в Царство Боже, бо вони прив’язані до 
своїх речей. Але й серед них є багато 
добрих і святих людей.

Проповідник підкреслив, що реак-
ція Бога на нашу відмову рішуча: Він 
запрошує на Свою гостину всіх, кого 
ми вважаємо поганими і недостой-
ними. В цьому контексті він проциту-

вав Христові слова «Поправді кажу 
вам, що митники та блудниці випе-
реджують вас у Божому Царстві» 
(Мт. 21,31). На завершення Святіший 
Отець закликав усіх замислитися над 
тим, чи ми приймаємо запрошення 
Господа, а чи закриваємося в своїх 
справах і своїх дріб’язках.

Світлана ДУХОВИЧ.

День 27 жовтня став знаменним 
для вірян Коломийської єпар-
хії, зокрема й самих коломиян. 
У часі недільного богослужіння, 
що відбулося у Катедральному 
соборі Преображення Христово-
го, численне духовенство спіль-
но з парафіянами в особливий 
спосіб піднесли молитви до 
блаженного священномученика 
Миколая Чарнецького. Саме цю 
духовну постать було проголо-
шено покровителем єпархії. 

Звертаючись зі словом проповіді, 
Преосвященний Владика Василій Іва-
сюк закликав присутніх  дотримувати-
ся Божих чеснот і не приносити жерт-
ви дияволу своїми гріхами.

«Темні сили пекла, котрі ненави-
дять Господа, тремтять перед Ним. 
Людина ж не боїться гніву Божого, про 
котрий пророки і Церква попереджа-
ють світ. Ми вважаємо себе віруючи-
ми, а живемо так, неначе Бога зовсім 

немає… У храмі Дух Святий освітлює 
душі людей, ангели тремтять під час 
Літургії, а ми в той час, зайняті гріш-
ними спогадами і думками, перебува-
ємо далеко від Бога. І тоді наше серце 
перетворюється у хлів поміж свинями, 

тобто ми стаємо подібними до блуд-
ного сина. Ми настільки переповнені 
гордістю, що вважаємо інших людей 
нижчими за себе, а себе — вибрани-
ми. Читаємо Святе Письмо і твори 
Святих Отців для того, щоб вигляда-

ти мудрими перед віруючими людьми. 
І навпаки, коли зустрічаємося зі світ-
ськими людьми, то боїмося признати 
себе християнами. Перед світськими 
людьми соромимося перехреститись, 
хоча знаємо, що хрест врятував люд-
ство…», — сказав проповідник.

Після Літургії було зачитано Декрет, 
за яким блаженного Миколая Чарнець-
кого проголосили покровителем Коло-
мийської єпархії. Великий мученик за 
віру Христову народився у с. Семаків-
ці Городенківського району. 27 черв-
ня 2013 року в рідному селі Миколая 
Чарнецького Владика Василь Івасюк 
освятив храм на його честь і започат-
кував паломництва. Тому, беручи до 
уваги велику набожність до свого зем-
ляка, на основі отриманої згоди від 
Глави і Отця УГКЦ Блаженнішого Свя-
тослава, його опіці й покровительству 
довірили вірних Коломийської єпархії.

Опісля відбувся обхід з іконою Ми-
колая Чарнецького, якою Владика Ва-
силій поблагословив місто на чотири 
сторони світу. У храмі кожен зміг при-
кластися до ікони, в якій вміщено чу-
дотворні мощі блаженного.

Діана ЧАВАГА, 
прессекретар Коломийської єпархії.

Голос Церкви

Вісті з Чернівецької Єпархії

Вісті з Коломийської Єпархії

Перший Єпархіальний Собор 

Блаженного Миколая Чарнецького проголосили 
покровителем Коломийської єпархії

Проповідуючи під час Святої Літургії в каплиці «Дому Святої Марти» у вівторок, 5 листопада 2019 р., 
Папа Франциск прокоментував уривок з Євангелії від св. Луки (Лк 14, 15-24), в якому Христос розпові-
дає притчу про чоловіка, який справляє великий бенкет, але запрошені, знаходячи різні виправдання, 
не приймають його запрошення. Тоді він посилає своїх слуг, аби вони покликали на вечерю «вбогих, 
калік, сліпих, кривих» та щоб «наповнили його дім».

Папа Франциск: не відкидати Божу 
безкорисливість задля власної дріб’язковості

https://kolugcc.org.ua/propovid-vladyky-vasyliia-ivasiuka-v-19-nediliu-pislia-zislannia-sviatoho-dukha/
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Народився Володимир Війтишин 
у с. Демидівка на Вінниччині. Його мо-
лоді батьки Іван та Павліна виїхали на 
Східну Україну в ті часи, коли в Гали-
чині були переслідування. Потім вони 
повернулися на батьківщину, до свого 
рідного гнізда, звідки походить увесь 
рід, — у с. Летяче Заліщицького райо-
ну Тернопільської області. Це мальов-
ниче місце біля берегів Дністра, яке 
з дитинства заворожувало кожну ди-
тину. У родині Війтишиних народилось 
ще двоє дітей — Степан та Людмила.

Діти по-особливому любили свого 
дідуся по маминій лінії Михайла Га-
пина, бо саме він навчив їх молитися. 
У великих чорних окулярах, з молит-
венником у шкіряній оправі щоранку 
та щовечора він молився. А онуки слу-
хали та вчились від нього. Завжди чи-
тав «Часослов», це забирало в нього 
кілька годин на день. А після молитви 
дідусь розповідав онукам історію Укра-
їни та УГКЦ. Роз’яснював про священ-
ство, зазначаючи, яке це велике слу-
жіння. Казав, що хто обрав таку дорогу, 
то зраджувати не можна. Пояснював, 
що Церква має багато мучеників, почи-
наючи від Ісуса Христа. А на Святвечір 
завжди мав якесь напутнє слово.

Дідусь Михайло Васильович пока-
зував онукам гори Карпати, які було 
видно в гарну погоду, а також Івано-
Франківщину — з другої сторони Дні-
стра. Мамин батько мав два млини на 
ріці, а радянська влада їх конфіскува-
ла. Власне, тому молоде подружжя Ві-
йтишиних виїхало на Вінниччину, щоб 
їх не забрали у Сибір. 

Дитинство Володимира Війтишина 
припало на часи Радянського союзу, 
де Церква була переслідувана. Юного 
школяра завжди цікавило, чому в їх-
ній оселі та сусідських будинках були 
ікони, а вже у школі їх не було. На їх-
ньому місці були портрети Леніна та 
Маркса. 

Задумувався учень про подвійні 
стандарти вчителів. Вони з пошаною 
ставилися до святого храму, культур-
но віталися, коли були свята, та свят-
кували, а в школі навчали атеїзму. Ці 
питання змалку роїлися в дитячій го-
лові, і сам юнак шукав на них відпо-

віді: чому така неправда, дволикість, 
чому не можна молитися відкрито, 
мати й читати Біблію?

У селі Летяче храм був зачинений, 
але люди приходили молитися, бо під-
робили ключі. Священника в селі не 
було, тільки дяк читав ті частини Лі-
тургії, які можна було служити. Проте 
в будинку Війтишиних завжди слуха-
ли Богослужіння з Ватикану по радіо. 
Батьки казали дітям, що вислухати 
Літургію по радіо — це так, ніби побу-
вати в храмі. Її в ті часи служили тоді 
ще отці Софрон Мудрий, Мирослав 
Марусин та Мирослав Любачівський.

Родина була неблагонадійною за 
радянських часів. За ними дивились 
«очі». Співробітники КДБ викликали 
старшокласника Володимира Війти-
шина на виховні розмови, намагались 
залякати. Одного разу кадебісти при-
йшли до будинку, вилізли взутими на 
ліжко і познімали всі образи. Це роби-
ли серед білого дня, щоб сусіди бачи-
ли й боялись.

Для матері Павліни це було ве-
ликим тягарем. Та вона не мовчала: 
«Чому забираєте ікони?». «Бо вони 
націоналістичні, мають сині й жовті 
кольори», — вигукнув кадебіст. «Тоді 
заберіть сонце з неба, бо воно жовте, 
і небо, бо воно синє, і веселку зніміть, 
бо й вона жовто-блакитна».

Мужня жінка подала скаргу в сіль-
ську раду й домоглась, щоб ікони по-
вернули. Коли образи привезли, то 
Павліна Михайлівна несла їх додому, 
високо піднявши, щоб усі в Летячому 
бачили, що влада Бога не перемогла.

Коли у Володимира Війтишина був 
вибір — стати священником чи піти ін-
шою дорогою, він бачив перед очима 
переслідувану Українську Греко-Като-
лицьку Церкву, переслідуваного Хрис-
та і жив духовним життям. Тому не міг 
обрати іншого шляху. Богобоязливий 
юнак уявляв себе на Страшному суді, 
про який багато чув… Уявляв, що при-
ходять люди і Господь кожного питає. 
Настає його черга і Господь запитує: 
«А ти, Володимире, чому відрікся 
Христа переслідуваного?». Юнак по-
думав і промовив: «Господи, я від 
Тебе не відречуся ніколи!» 

* * *«Мій старший на вісім років брат 
Володимир був найбільшим моїм 
захистом. Він був завжди щирим, 

добрим, врівноваженим. 
З 1982 по 1984 роки я навчалась у На-

двірнянському технікумі. Володимир 
мене, 17-річну, возив на навчання, і ми 
багато розмовляли дорогою. Непростий 
був час… Маму викликали в прокура-
туру. Я одного разу кажу: «Брате, мені 
страшно за нас всіх, нам якось треба хо-
ватися від цієї радянської влади». А він 
так впевнено тоді сказав: «Люся, не пе-
реживай. Радянський Союз розпадеть-
ся!». «Як таке може бути? — я не пові-
рила. — Це ж така сила!». «Римська ім-
перія також була сильна, але розпалася. 
Ось побачиш і союз впаде!» — відповів. 
І цими словами мене дуже заспокоїв. Це 
брат сказав ще за 10 років до проголо-
шення незалежності нашої країни. 

Найбільший вплив на нього мав бо-
рець за Україну, патріот, наша духовна 
велич і духовний батько підпільний 
єпископ Павло Василик. Він висвятив 
мого брата на свято Вознесіння Господ-
нього 1982 року в рідному селі, в бать-
ківській оселі. Це відбувалось таємно. 
Уся родина була присутня в нашій хаті. 
Володимира дуже любила с. Тихона 
з м. Бучач, вона теж була на свяченні. 
Батько часто возив мого брата в під-
пільну оселю до сестер-монахинь, де 
вони спільно молилися.

Запам’ятався мені Володимир, коли 
йшов у армію. Його повезли вантажною 
машиною. Він попросив зупинитися біля 
храму. Вийшов, вклякнув, помолився, 
попросив Бога, щоб благословив його.

Згадував мій брат зі сльозами на 
очах, що в часи підпілля їх постійно го-
нили. А він думав: «Господи, скільки є 
на землі місця, а ми не маємо де по-
молитися, мусимо ховатися по лісах, 
у Зарваниці». 

А тепер уже Церква вільна, храми 
відчинені. Владика Володимир дбає, 
щоб було багато храмів, щоб усім ви-
стачало місця. 

Людмила Заяць (Війтишин),
сестра Митрополита.

«Архієпископ Володимир Війти-
шин — це людина, яка завжди всіх 
вислуховує. Він любить порадити, 

допомогти, багато робить для Церкви, 
багато допомагає Главі УГКЦ Святос-
лаву Шевчуку. Івано-Франківську Ар-
хієпархію піднімає на дуже високий 
рівень. Успіху йому в цьому і Божого 
благословення.

Василь Івасюк,
Владика Коломийської єпархії.

«Наш Владика — особлива люди-
на для всього Прикарпаття. Моло-
дим хлопцем він пожертвував усе 

своє життя для Бога. Багато працював 
для підпілля. Перенесення осідку Гла-
ви УГКЦ в Київ — також велика його 
заслуга. Розбудова Івано-Франківської 
Архиєпархії (всіх підрозділів) також по-
стійно в його думках і планах.

о. Степан Балагура, 
судовий вікарій Архієпархії.

«Часто буваю з Митрополитом на 
молитві в його приватній каплиці. 
Бачу, як він щиро молиться. В такі 

хвилини є тільки Владика і Господь Бог. 
Наш Владика Володимир керується 
трьома речами: мудрістю, второпністю 
та любов’ю.

о. Олег Каськів,
синкел у справах духовенства 

і священничих родин.

Многая літа, Преосвященний Владико!

Митрополит Володимир Війтишин: 
«Ти завжди у моєму  

серці, Господи!» 
9 листопада 2019 року Архієпископ Івано-Франківський Володи-
мир Війтишин відзначає пам’ятну дату — 60 літ з дня народження. 

З нагоди Ювілею Департамент інформації Івано-Франківської Ар-
хиєпархії УГКЦ зняв короткометражний фільм «Так, Господи», в 
якому діляться своїми спогадами та думками про Митрополита 
Володимира Війтишина духовенство, родина та друзі. 

Тому й не страшні були обшу-
ки в домі, коли Володимир Війти-
шин уже став священником. Ра-
зом з підпільними єпископами та 
священниками прибув у Москву 
на Красну площу, щоб виборюва-
ти для Греко-Католицької Церкви 
свободу. Щоб домогтися свого, ду-
ховенство розпочало голодування. 

Перша парафія о. Володимира 
Вій тишина була в м. Тлумач на Іва-
но-Франківщині. І дотепер Митро-
полит підтримує стосунки зі своїми 
першими парафіянами як греко-
католицької, так і православної 
церков. Архієрей завжди каже свя-
щенникам, що кожен батько-робіт-
ник рано встає і йде на працю аж 
до вечора, щоби утримати сім’ю. 
А духовні особи мають від ранку 
до вечора молитися за цих людей, 
щоби благословити їхню працю, 
їхні родини, щоб люди не відходи-
ли від Церкви. Тоді будуть здорові 
українські родини, буде здорова 
держава, буде здоровий народ.

Змінюються часи, змінюється 
світ, але Ісусове вчення вічне. І за-
вдання, яке ставить перед собою 
Митрополит, — це освітити шлях 
для людей. Бо ж сказано: «Світ-
ло від Світла, Бога істинного від 
Бога істинного». Щоб кожен з нас 
у будь-якому часі міг промовити: 
«Ти завжди у моєму серці, Госпо-
ди. Так, Господи!».

Тільки духовна людина може 
не зламатися і вистояти до кінця. 
Цього навчає Свята Церква. Бог 
одухотворює людей також духо-
вними крилами, духовним бачен-
ням на відстані. Дає бачити те, 
чого не бачимо фізичними очима.

«Коли приходите до церкви — 
дивіться на ікони. Іконостас слу-
жить як Біблія. За іконостасом 
жертвується Христос, але це мо-
жуть побачити тільки ті, які бачать 
духовно. Ми маємо духовні крила, 
з якими живемо в земному житті. 
Вони дають нам сили прямувати 
до мети завтрашнього дня. І щодня 
промовляти: «Так, Господи!», — 
навчає Митрополит Володимир.

«Господня рука була на тому, 
щоби служити мені в Архієрей-
ському чині. Я думав, що зробити 
в тій зруйнованій Церкві, яка так 
довго була переслідувана, зни-
щена?.. Стільки зруйновано люд-
ських сердець. Як багато потрібно 
ще відкрити дверей для Бога, для 
людей…», — роздумує наш Юві-
ляр.

За матеріалами фільму  
«Так, Господи!» 

підготувала Юлія БОЄЧКО.

Користуючись матеріалами за-
значеного фільму, який можна 
буде переглянути на офіційно-
му веб-ресурсі Івано-Франків-
ської Архієпархіі з 9 листопада 
(http://ugcc.if.ua), пропонуємо 
нашим читачам також і тексто-
вий матеріал, щоб ближче по-
знайомити вас з життям та по-
кликанням нашого Архієписко-
па і Митрополита Володимира.
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— Матінко Маріє, розкажіть, будь 
ласка, що являє собою «Містечко 
милосердя святого Миколая» та 
в чому особливість Будинку матері 
та дитини у Горохолино? 

— Взагалі, «Містечко милосердя 
святого Миколая» відкрили у 2004 році 
в Крихівцях. Було дуже багато потребу-
ючих людей: бабусі, матері з дітками, 
діти-сироти. Праця зі всіма була дуже 
важливою, це вимагало багато зусиль 
та зосередженості на кожній проблемі 
зокрема. Власне, тоді виникла потреба 
розділити будинки. Насправді будь-яка 
праця є ділом милосердя. Але потріб-
но розуміти, що це різні види діяльнос-
ті та різні специфічні потреби. Тому 
були потрібні окремі спрямування.

Тоді в 2011 році нам подарували цей 
будинок. І матері з дітками, а ще троє 
сестер-монахинь перейшли жити сюди. 
Владика Володимир Війтишин освятив 
будинок і так розпочалась наша діяль-
ність уже безпосередньо тут.

— Чому так важливо було, щоб 
матері з дітками жили окремо, а не 
спільно в Будинку з дітьми-сирота-
ми?

— Тому що це має бути окрема пра-
ця. Малі діти — ще дуже безпорадні, 
безпомічні, більше потребують допо-
моги. Саме тому більше сил віддаєть-
ся їм. Хоча розумієш, що матерям теж 
необхідна допомога, незважаючи на 
те, що вони дорослі… 

Насправді, доля складається по-
різному. Інколи це жінки, що опини-
лись у важких життєвих обставинах. 
Вони потребують великої підтримки 
та любові. Навіть інколи вони зранені 
більше, ніж діти. Адже діти мають їх, 
а вони часто не мають нікого. 

Багато з них — випускниці шкіл-
інтернатів, вони ніколи не знали своїх 
батьків. І всередині себе мають велику 
порожнечу, яку необхідно заповнити 
любов’ю. Бачимо, що Боже провиді-
ння діє так, що скеровує їх до нас, щоб 
ми могли хоч трохи поділитись цією 
любов’ю.

— Очевидно, що матері, прихо-
дячи до вас, шукають перш за все 
прихисток та підтримку. А що ще їм 
необхідне? 

— Є багато практичних життєвих 
речей, які треба пояснювати.

У цих жінок ніколи не було сімей. 
Вони не знають, як це – мати сім’ю 
і бути мамою. Нашим завданням є на-
вчити їх цього, адже вони не хочуть 
залишитися одинокими матерями на-
завжди. Ми, монахині, хоч і не маємо 
фізичних сімей, але є духовними ма-
терями. І з Божим провидінням пояс-
нюємо їм якісь елементарні моральні 
принципи, якими вони мали б керу-
ватись, щоб у майбутньому створити 
таку сім’ю, в якій дитина мала б тата. 

У нас є діти, які щиро моляться, щоб 
мати добрих татів (посміхається). Ві-
римо, що Бог по-особливому прислу-
хається до таких прохань. Також готу-
ємо матерів до того, що вони мають 
йти на роботу, соціалізовуватись. Бо 
не можуть бути тут завжди.

— Що найважливіше у вашій праці 
з жінками? Яке основне завдання?

— Насправді — молитва, бо скільки 
не пояснюй, але якщо Бог не буде ді-
яти в цих людях, то праця буде міні-
мальною. 

Як казала Мати Тереза, монахині 
не є соціальними працівниками, вони 
працюють не тому, що це їхня робота, 
а тому, що це їхнє життя.

Ми також працюємо, бо це є наше 
життя, наша любов до Бога і ближ-
нього. І найважливішим є завдання 
побачити Бога в цьому ближньому. 
Також важливими для нас є моменти 
підняття гідності. Жінка повинна ро-
зуміти, що вона жінка, що вона гідна, 
що вона є матір’ю, що дитина — це 
ласка від Бога, а не якесь покаран-
ня чи вантаж, який треба тягнути 
все життя, бо десь зробив помилку. 
Ні, дитина — це не помилка, а дар. 
Важливо дати зрозуміти, що можна 
бути щасливою і створити сім’ю, на-
віть уже маючи дитину, і Бог благосло-
вить таку сім’ю. Потрібно усвідомити, 
що можна змінитись і хотіти цього. Але 
необхідна ласка Божа. І якщо жити 
в такій ласці, то життя буде карди-
нально змінюватись.

— Які жінки можуть звертатись 
до вас за допомогою? Внаслідок 
яких життєвих обставин вони по-
трапили сюди?

— Найчастіше це жінки, які є ви-
пускницями інтернатів. Але часто бу-
вають зі звичайних сімей, батьки яких 

не приймають ситуацію, наприклад, 
коли їхня донька завагітніла. І дівча-
там просто нікуди податись. Правда, 
часом буває, що батьки забирають до-
дому доньку з її дитиною. Багато у нас 
також жінок з особливими потребами. 
Так, вони люблять своїх дітей і дуже 
хочуть самостійно доглядати за ними, 
але не можуть до кінця цього роби-
ти. У таких випадках ми допомагаємо 
у вихованні, доки дитина не стане хоч 
трохи самостійною. Бо перебування 
малюка біля мами є дуже важливим. 
Звісно, коли дитина йде в садок, мама 
може йти на роботу.

Але, насправді, у нашому домі ніхто 
не сидить без роботи, адже є безліч 
справ по господарству, приміром, до-
помога на кухні чи в інших побутових 
питаннях. Помилковим є твердження, 
що домогосподарка нічого не робить 
(посміхається). 

— Скажіть, будь ласка, хто вам 
допомагає з фінансуванням?

— Здебільшого, ми живемо за раху-
нок пожертв, також завдяки проєктам 
та грантам. Частково держава допо-
магає нам продуктами, ліками, картка-
ми на дизпаливо. Це, звісно, маленька 
частка, але для нас дуже важлива.

— Як жінки дізнаються про ваше 
Містечко і найчастіше з яких вони 
регіонів?

— З цілої України. Ситуації дуже різ-
ні. Непередбачувані. Часто жінки про-
сто потрапляють у складні обставини, 
коли залишаються з дитиною практич-
но без грошей і без підтримки. Тоді ми 
стараємось допомогти. Є також різні 
організації, які надають підтримку ва-
гітним жінкам, а до нас звертаються 
уже після народження дитини. Інколи 
жінки діляться одна з одною інформа-
цією про нас. Буває, що звертаються 
священники чи самі парафіяни.

— Чи є якісь умови, за якими 
проживають у Будинку матері та 
дитини, правила, які не можна по-
рушувати?

— Насправді, нема такого, щоб 
хтось чи щось порушив, а ми дали 
попередження чи виселили. Є про-
сто правила, за якими живе дім, на-
приклад, не зловживати алкоголем. 
Якщо  ж жінка палить, то ми спонука-
ємо, щоб вона поступово залишила 

цю звичку. Якщо є уже складні випад-
ки залежності, то ми знаємо кілька 
центрів, які надають відповідну допо-
могу.

Людина повинна хотіти змінюва-
тись. Ми можемо дати комфортне 
середовище для цих змін і добрий 
приклад, показати, що можна жити 
інакше. Тут є всі умови для духовного 
росту. Є Служба Божа, Сповідь, Святе 
Причастя. Насамперед людина пови-
нна сама прагнути цих змін, розуміти, 
що інакше нічого не вийде.

— Які умови для того, щоб отри-
мати можливість проживати в Міс-
течку? Чи є якісь обмеження в тер-
міні перебування тут?

— Конкретних умов нема. Найваж-
ливіше, щоб було місце і було кому до-
помагати цим матерям. Звісно, можна 
багатьох приймати, але чи буде це 
мати сенс, якщо ми не зможемо на-
дати всім підтримку. Це велика праця 
з кожним особисто. Але, коли ми ба-
чимо, що є дійсно велика потреба, що 
мати з дитиною реально не має куди 
податись, то шукаємо будь-яку можли-
вість допомогти.

— З ким ви співпрацюєте, хто ще 
допомагає, окрім жертводавців?

— Соціальні служби. Також лікарі, 
бо ми не можемо самостійно надава-
ти медичну допомогу, а здоров’я дітей 
і матерів — це найважливіше. У вихо-
ванні допомагає школа, а ще психолог, 
який працює з дітьми і матерями. Ду-
ховну підтримку надає церква. Інколи 
допомагають сусіди. Нашу діяльність 
не завжди розуміють, але важливо ба-
чити Христа в кожному і пояснити це 
іншим.

— Чи можете ви поділитись іс-
торіями про те, як склалось життя 
тих, хто вже живе самостійно?

— Є жінки, які вже почали будува-
ти власні сім’ї. Є, правда, й ті, хто ще 
цього не зумів. Але у будь-якому ви-
падку вони вже можуть самостійно до-
глядати за дитиною і дати їй необхідну 
опіку.

Ми намагаємось підтримувати зв’я-
зок зі всіма, допомогти, якщо є потре-
ба. Також чекаємо завжди в гості та 
молимось за всіх.

Розмовляла Христина ТИМКІВ.

Милосердя

«Немає ніяких ключів від щастя. 
Двері відчинені завжди…»

Св. Мати Тереза
Двері завжди відчинені в Будинку матері та дитини Містечка ми-
лосердя святого Миколая, що знаходиться в селі Горохолино Бо-
городчанського району Івано-Франківської області. Окрім дверей, 
тут також завжди відкриті обійми та серця сестер-монахинь згрома-
дження Воплоченого Слова. 

На порозі з широчезною посмішкою зустрічає матінка Марія Непо-
рочна, обіймає. Вона довго розпитує про життя, про справи, потім 
пригощає цукерками та чаєм, і ми мимоволі переходимо до екскур-
сії домом. 

У будинку дуже тепло й затишно, у кухні чути перебирання посудом, 
усі метушаться, бо скоро обід. І лише в коридорах, де дитячі кімна-
ти, дуже тихо. Школярі — на навчанні, а малюки — в ігровій кімнаті. 
Та вже за годину коридорами будинку звідусіль лунатиме сміх. І так 
метушливо буде аж до молитви… 

У ході екскурсії матінка Марія дозволяє подивитись кімнати, знайо-
мить з дітками та розповідає про плани на майбутнє. 
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— Уляно, розкажи, чому ви вирі-
шили переїхати в іншу країну? 

— Причин переїзду з України дуже 
багато, якщо коротко, то хотілося по-
кращити рівень життя. Ми з Валенти-
ном одружилися 6 років тому і в той 
час не думали про переїзд за кордон. 
Через рік у нас народилася дочка Ліза. 
Ми жили досить непогано і всього ви-
стачало. Та все одно весілля друзів 
чи декілька днів народжень в місяць 
добряче вибивали з фінансової колії. 
Тому ми і боргували, і користувались 
кредитною карткою, коли з'являлись 
непередбачувані витрати. Тоді чоловік 
вперше вирішив поїхати на заробітки 
в Німеччину. Донечці виповнився рік, 
а я вже була вагітна вдруге. Валентин 
поїхав на 2 місяці, але ледь витримав 
чотири з половиною тижні. Було дуже 
важко. Коли ми розмовляли по «скай-
пу», то Ліза кликала тата і шукала його 
позаду монітора комп'ютера. В той мо-
мент я зрозуміла, що мій чоловік заро-
бітчанином не буде і потрібно шукати 
інші способи. Отож почали розглядати 
можливість переїхати сім’єю. Спочатку 
поїхали в Польщу, на той час Лізі було 
3 роки, а Златі — 2. Спершу було не-
легко, Валентин змушений був дуже 
багато працювати, ми бачились тіль-
ки ввечері, а діти в той час уже спали. 
Хоча покращення якості життя одразу 
було відчутно. В Польщі ми прожили 
2 роки і вирішили, що потрібно зміни-
ти країну. Цього разу обирали прогре-
сивнішу державу. Було багато вагань 
і страхів. Але Валентин тут легко знай-
шов роботу, всі документи дозволяли 
без проблем забрати сім'ю. І квартира 
знайшлася ідеальна до нашого запиту. 
В січні у Польщі в нас народився син — 
Валентин, а в травні ми всі п’ятеро по-
долали відстань у півтори тисячі кіло-
метрів автомобілем і переїхали на по-
стійне місце проживання у Фінляндію.

— Що було найважче на початку? 
— Облаштування побуту. Квартири 

тут здають порожніми і нам довелося 
все купувати — від меблів до кухон-
ного приладдя. В магазинах усе фін-
ською/шведською (тут двомовність), 
тому треба повозитись з переклада-
чем, щоб знайти потрібні й звичні для 
нас продукти. Деяких і взагалі нема, 
як от звична для нас сметана. Ну і, 
звісно, добиратися з дому до точки Б, 
а потім назад — нелегка справа без 
навігатора.

— Знаю, що дівчатка відвідують 
приватний дитячий садок. Чому так 
вирішили? 

— Садочок якраз навпроти нашого 
будинку. Тож у мене навіть думки не 
було про якийсь інший. Коли ми дізна-
лися, що він приватний, я вже й не ду-
мала шукати інший десь поблизу. Але 
Валентин вирішив, що таки потрібно 

поговорити з директо-
ром. Так ми дізналися, 
що всі приватні садки 
у Фінляндії працюють за 
однаковою програмою 
з державними. Це не 
просто опіка, як у бага-
тьох приватних садках 
України. Тут дітей розви-
вають і навчають, а стар-
ших готують до школи. 
Сума оплати за садок 
вища, але можна попро-
сити фінансову допомо-
гу в органу соцзахисту 
(Kella), що ми й зробили. 
З 206-ти євро за дитину 
ми платимо всього 62, 
а решту — 144 євро — за 
нас оплачує Kella. В са-
дочку дітям подобається, дівчатка по-
любили свою виховательку. Але Ліза 
і Злата ще от тільки починають освою-
ватись. Вони вже знають досить бага-
то фінських слів, як для третього тиж-
ня в садку. Останніми днями стають 
сміливіші. Проте, коли їх виховательки 
нема, то невпевнені і дуже хвилюють-
ся. Донечкам подобається в садку, 
просто потрібен час для адаптації.

— Розкажи трохи про медицину. 
Знаю, що там лікування відрізня-
ється від українських методів. 

— Ще в Польщі нас навчили, що 
нежить, кашель і червоне горло — не 
хвороби і лікувати це не потрібно. Ор-
ганізм чудово справляється з вірусами.

Діти, які кашляють, ходять у садок. 
Ніхто не телефонує батькам, щоб за-
бирали дитину додому. Проте, якщо 
батьки хочуть забрати свою здорову 
дитину на необмежений період, бо їм 
не подобається, що в садку кашляють 
інші, то вони можуть це зробити. Але 
тут не скажуть, як в Україні у садках: 
«Не водіть хвору дитину». Нещодав-
но ми були з Валентинчиком на огля-
ді у лікаря. Три дні перед цим у ньо-
го була температура, а на 4-й день 
з’явився висип. Лікар нас оглянула 
і спокійно сказала, що це краснуха. 
У мене був шок. А вона повела роз-
мову далі й запитала, чи дитина гарно 
стоїть, чи повзає, чи вже пробує ходи-
ти. Я питаю, що з краснухою робити. 
А вона мені: «Та нічого! Це скоро про-
йде. А ви до мене планово на огляд 
приходьте». 

— Чим ви з чоловіком займає-
тесь? 

— Чоловік працює на фірмі, яка за-
ймається ремонтом та заміною скла 
в автомобілях. А я поки що доглядаю 
Валентинчика вдома. Планую до двох 
років точно бути з ним. А далі подив-
люсь, наскільки він буде готовий до 
садка. Також сподіваємось з чолові-
ком відкрити невеликий бізнес.

— Як до вас ставляться сусіди? 
Взагалі, які у Фінляндії люди? 

— Сусіди всі привітні — вітаються, 
посміхаються, ведуть здоровий спо-
сіб життя та старанно сортують сміт-
тя. У нашій будці з контейнерами для 
сміття їх є дванадцять — біо, картон, 
папір, залізо, скло, пластик, поліети-
лен, загальні змішані відходи. Про лю-
дей мені поки важко сказати аж дуже 
глибоко, бо мало контактую з фінами. 
На перший погляд, вони вільні від 
комплексів і стереотипів. Складаєть-
ся враження, що тут люди впродовж 
усього життя роблять так, як їм зама-
неться. Наприклад, жінки за 30, 40, 50 
років спокійно фарбують собі волосся 
в рожевий, блакитний чи фіолетовий 
колір. Для них нема фрази «мені це 
вже запізно» чи «я вже старий». Вони 
вчаться танцювати сальсу в сімдесят. 

— Знаю, що в Україні ти співала 
в церковному хорі, часто ходила 
до церкви. Чи вдається так само це 
продовжувати у Фінляндії?

— В Україні я дуже любила свій хор. 
Можна сказати, він привів мене до 
Бога. Раніше я не розуміла присутнос-
ті Господа посеред нас, а молилася до 
Бога, Який десь далеко, в небесах. За-
вдяки хору я зрозуміла, що таке Служ-
ба Божа. Я дуже люблю також нашу 
церкву Царя Христа на Майзлях в Іва-
но-Франківську. Для мене там особли-
ве місце для молитви і сповіді. 

Коли ми приїхали в Туусулу, я дуже 
сподівалася, що десь поряд буде ка-
толицький храм. Недалеко є кілька 
протестантських та римо-католицьких 
храмів. Минулого тижня я випадково 
в соцмережах натрапила на посилання 
нашої Української Греко-Католицької 

Церкви у Гельсінкі, побачила у ФБ по-
дію «Літургія УГКЦ 16:00». За вказаною 
адресою ми знайшли церкву. На почат-
ку Служби Божої було близько десяти 
осіб, але потім стали підходити ще. 
В загальному було не більше сорока 
осіб. Там служить о. Роман, який приїж-
джає з Талліна кожної четвертої неділі 
місяця. Каже, що частіше немає сенсу, 
бо люди не збираються. Також він має 
Літургію в Талліні щонеділі об 11-й годи-
ні, де збирається значно більше укра-
їнців. До речі, отець казав, що є дуже 
багато людей з Івано-Франківська.

Поспілкуватися зі священником та 
іншими нашими співвітчизниками ми 
мали можливість після Богослужін-
ня, коли всі зібралися на каву. Тут ми 
також дізнались, що діє український 
«Пласт», навіть записали дітей у вер-
теп. А 22-23 листопада організовують 
дні українського кіно. В перший день 
ідемо на «Гуцулку Ксеню». 

Виявляється, що українська спіль-
нота у Фінляндії досить активна. Це 
нас неабияк втішило. Рідна культу-
ра — це те, чого так не вистачає за 
кордоном. Для мене також важливо 
передати це дітям, щоб вони не заплу-
тались у національностях. Щоб іден-
тифікували себе, як українці, незалеж-
но від громадянства. Тепер у нас кож-
на остання неділя місяця запланована 
для спільної молитви в храмі. І я дуже 
радію хоча б такій можливості.

— Чому, на твою думку, за кордо-
ном така проблема? Маю на увазі 
відсутність українських церков?

— Насправді, я не вважаю, що є 
така проблема. Де є великі групи укра-
їнців, там є українська церква. Часто 
навіть ті, які є, не бувають заповнені. 
Хоч українці — віруюча нація, багато 
хто не має можливості щонеділі хо-
дити на Службу Божу, оскільки люди 
працюють, комусь далеко добиратися, 
є й інші причини. Як на мене, велику 
роль відіграє фінансування. Церкві 
треба на щось жити. Українська церк-
ва, мабуть, не настільки багата, щоб 
забезпечити своїх прихожан храмом 
у кожному куточку світу. Тому — орієн-
тири на великі міста і по потребі. А хто 
шукає, той знаходить. Чесно кажучи, 
я шукала будь-який католицький храм 
і була приємно здивована та щаслива, 
що в Гельсінкі є українська церква. 

— Чи плануєте повернутися 
в Україну?

— Думаю, що можливо і поверне-
мося колись. Купимо собі будиночок 
в Карпатах, якщо їх не знищать до 
того часу. Наразі наша мета щодо 
України — напрацювати можливос-
ті якнайчастіше приїжджати додому, 
приміром, на великі свята, важливі 
події, щоб мати можливість набутися 
з рідними. 

Моє серце належить Україні і моє-
му дорогому Івано-Франківську. Воно 
вже не щемить від розлуки, але моя 
любов до рідної мови, культури, зви-
чаїв — абсолютна. Тому, якщо мені тут 
знайдеться можливість зробити вне-
сок у її розвиток, я, безумовно, зроблю 
це з великим натхненням. 

Розмовляла Марія ЛЕВИЦЬКА.

Де є великі групи українців, 
там є українська церква. 

Наші — за кордоном

Комусь непросто наважитися на зміну стилю в одязі, 
хтось не може змінити роботу чи квартиру. Але є люди, 
які, попри різні труднощі, готові змінити місце проживан-
ня — залишити нажите майно, зібрати декілька валіз, взя-
ти дітей і вирушити за тисячі кілометрів від рідного міс-
та. І таких людей не назвеш авантюристами, вони просто 
хочуть кращого життя для своїх дітей. Сім’я Валентина 
та Уляни Бурдіних переїхала до Фінляндії у травні цього 
року, перед тим два роки жили у Польщі. 

«Я рада, що знайшла тут 
католицьку Церкву», — 

українка про життя у Фінляндії 
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Невже багатство є гріхом, а бід-
ність — благословенням?! Ні, зви-
чайно. І сьогодні ці цитати зі Святого 
Письма пояснюють зовсім по-іншому. 
Старий Завіт часто представляє ба-
гатство як благословення, зіслане 
Богом на праведну людину. Старо-
завітні патріархи були досить замож-
ними. Про Авраама сказано, що він 
був «вельми багатий на скотину, на 
срібло й на золото» (Бут. 13, 2). Бог 
обіцяє Авраамові чудовий край та чис-
ленне потомство. Ісаак, син Авраама, 
спадкоємець Божих обітниць, теж є 
благословенний Богом. Але в Свя-
тому Письмі також сказано: «Бо де 
скарб твій, там буде і твоє серце» 
(Мт. 6:21). Тому Ісус не засуджував ба-
гатство як таке, але наше ставлення 
до нього, коли певні матеріальні блага 
не є об’єктом наших бажань, а тільки 
ресурсом. У Книзі Приповідок є молит-
ва до Господа якогось Агура, сина Яке 
з Маси: «Двох речей прошу я в тебе; 
не відмов мені їх, доки не умру я: не-
правду та брехливе слово віддали від 
мене; не давай мені ані злиднів, ані 
багатства, подай мені лиш достат-
нього хліба, щоб я, наситившись, 
тебе не зрікся, та не сказав: «Хто 
Господь?» — або, збіднівши, не став 
красти та не безчестив імени Бога 
мого» (Прип. 30, 7-9).

У цій молитві представлено ідеаль-
не та мудре ставлення до багатства. 
Молільник просить лише достатнього 
хліба, добре розуміючи, що і надмір, 

і недостача є певними обмеженнями 
людського життя. Маючи багато, ми 
часто думаємо, що нам уже не потріб-
но нічого, і таким чином відкидаємо 
Бога. Бідність, у свою чергу, провокує 
бажання швидко збагатитися, не гре-
буючи жодними засобами. 

Отож, ми для себе з’ясували, що 
бідність не можна розцінювати як кару 
чи прокляття, можливо, як якесь ви-
пробування або ж просто невміння 
правильно користуватись та оперува-
ти грішми. 

Нещодавно в світі відзначали День 
заощаджень. Дещо смішне свято, вра-
ховуючи те, що, на жаль, такі заоща-
дження робити стає все важче і важче. 
Проте, як стверджують дослідження 
американських вчених, існує так зва-
на психологія бідності. І незалежно 
від розміру прибутку, на жаль, бідні 
залишатимуться бідними, а багаті — 
багатітимуть. Чому так трапляється? 
Наприклад, ці ж вчені з’ясували, що 
бідні люди, хворіючи, не застосовують 
одразу дешевих засобів профілактики 
хвороби, а вичікують. А коли вже не-
дуга ускладнюється, то змушені купу-
вати дорогі, часто не по кишені їм ліки. 
Згідно з цією психологією, бідні люди 
не вміють планувати життя та витрати, 
і навіть якщо розмір прибутків збільшу-
ватиметься, це суттєво не покращить 
їх становища. Але ж як перервати це 
замкнене коло?

Насамперед зверніть увагу, що бідні 
відкладають гроші на «чорний день», 

а багаті — на авто, подорож, ноутбук. 
На що відкладаєш — те і маєш... Тому 
перш за все тренери з фінансової гра-
мотності радять забути про «чорний 
день», а мати мрію, звичайно, залеж-
но від вашого прибутку. Отож має бути 
позитивна мотивація, а далі варто 
відкладати 10% від заробітної плати. 
І робити це на початку місяця. Також 
варто складати своєрідний домашній 
бюджет, де записувати прибутки та 
витрати. Тут ми можемо контролюва-
ти та аналізувати доцільність наших 
покупок. Коли оплата комунальних 
послуг та продуктів харчування є не-
минучою статтею нашого бюджету, 
то, приміром, купівля кави «to go» (з 
собою) видається економією, адже 
в тиждень це приблизно 125 грн., а за 
місяць — 600 грн. За рік можна зеко-
номити 7200 грн., якщо просто брати 
каву з дому в термосі, як, зрештою, це 
роблять багато американців!

Вже не новими є поради щодо скла-
дання списку необхідних продуктів пе-
ред тим, як іти до супермаркету. Адже 
більшість з нас роблять імпульсивні 
покупки, не задумуючись над їх до-
цільністю та ефективністю. 

Чи не доводилось вам зустрічати 
людей, які ввесь час нарікають, що їм 
не вистачає коштів, хоч вони отриму-
ють набагато більше від вас? Ці люди 
не прикидаються, їм дійсно цих коштів 

не вистачає. Неправильне їх викорис-
тання призводить до того, що вони по-
трапляють в ще одне замкнене коло: 
збільшуються прибутки — збільшу-
ються витрати! Це тільки у нас, в Укра-
їні, починають будувати приватний бу-
динок, не задумуючись над питанням, 
скільки ж коштуватимуть комунальні 
послуги і чи ми в стані їх оплатити, не 
виїжджаючи за кордон. Наприклад, 
в Італії в особняках живуть дуже за-
можні люди. Навіть італійці, які мають 
добру заробітну плату, не дозволяють 
собі цієї нерухомості — це розкіш для 
дійсно багатих! А у нас абсурд: спочат-
ку їздимо за кордон, щоб побудувати 
таке коштовне житло, а потім їздимо, 
щоб його утримати. А коли ж у ньому 
жити? Один розумний вислів каже: 
«Краще мати сумочку за 10$ і тримати 
в ній 500$, ніж мати сумочку за 500$, 
а мати в ній 10$». 

Не буду переконувати в ефектив-
ності вкладення коштів на депозити та 
в цінні папери, оскільки сама не знаю, 
наскільки можна довіряти банківським 
інституціям України. Але знаю напев-
не, що вміння правильно користува-
тись коштами, навіть невеликими, не 
зробить з вас мільйонерів, але дасть 
можливість реалізовувати малень-
кі мрії. Заощаджуйте не на «чорний 
день», а заощаджуйте на мрію! 

Віра БІЛА.

Багато років поспіль, ще задов-
го до свята Миколая, Мальтій-
ська Служба Допомоги розпочи-
нає традиційну акцію «Святий 
Миколай іде до сиріт». Метою 
акції є приготування подарун-
ків дітям та сиротам, які про-
живають в інтернатах і дитячих 
будинках Івано-Франківська та 
області до дня святого Миколая, 
а також забезпечення їх речами 
першої необхідності.

Все починається з моменту, коли ді-
тки у інтернатах пишуть листи до свя-
того Миколая, які згодом надходять 
до офісу Мальтійської Служби Допо-
моги. У листах дітки пишуть не тіль-
ки про омріяні подарунки, які б вони 
хотіли отримати, а також розказують 
про себе, свої уподобання, свої мрії та 
особливі здібності. 

Такого листа до святого Миколая 
можна отримати в приміщенні Маль-
тійської Служби Допомоги за адресою: 

м. Івано-Франківськ, вул. Лесі Укра-
їнки, 1 (навпроти Катедрального 
собору). На приготування подарун-
ка дається достатньо часу. Святко-
во запакований подарунок потріб-
но принести у офіс Мальтійської 
Служби у термін до 8 грудня. У часі 
свята Миколая під час урочистого 
дійства кожна дитина з двадця-
ти сиротинців, притулків чи шкіл-
інтернатів отримує свій особистий 
подарунок з рук святого Миколая!

Допомогти святому Миколаю 
ще можна так:

• підтримати дитячого листа 
з проханням до святого Миколая 
і приготувати індивідуальний пода-
рунок дитині;

• принести до офісу Мальтій-
ської Служби Допомоги цукерки 
(святкові подарункові набори або 
на вагу);

• принести до офісу Мальтій-
ської Служби Допомоги одяг, взут-
тя, книги, шкільне приладдя, засо-

би гігієни, ігри, забавки, спортивний 
інвентар (речі не вживані);

• розмістити скарбничку для по-
жертв у своєму магазині, аптеці, кафе 
тощо;

• приєднатися до групи «Святий 
Миколай іде до сиріт» у Facebook і за-
просити своїх друзів;

• розмістити інформацію про акцію: 
оголошення, плакат, аудіо-/відеоро-
лик, інтернетпосилання тощо;

• надати транспортну підтримку;
• скласти грошову підтримку в офісі 

Мальтійської Служби Допомоги;
• перерахувати кошти на наш роз-

рахунковий рахунок;
• отримати пораду працівників офі-

су МСД і завітати самому до сирітсько-
го закладу;

• молитись за дітей та не бути бай-
дужими до їх проблем.

Помічником святого Миколая може 
стати кожен, просто необхідне Ваше 
бажання!

Чекаємо на Вашу допомогу!

Сто талантів

Акція милосердя

Святий Миколай чекає на своїх помічників!

Бідність — це не прокляття, 
а просто невміння  
користуватись грішми
Ще за радянських часів християнство називали релігією бідних, 
адже вожді того часу, глибоко не задумуючись над словами Святого 
Письма, трактували їх прямо. Дійсно, написано: «Як важко тим, що 
мають багатство, увійти в Царство Боже! Бо легше верблюдові 
пройти крізь вушко голки, ніж багатому ввійти до Царства Божо-
го» (Лк. 18:24-25). Таким чином пояснювали ці слова так: лише бідні 
люди можуть потрапити до Царства Небесного, а багатим туди зась! 
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Коли в житті людини все добре, 
вона живе і часто забуває про Бога. 
Іноді Господь посилає якісь терпіння, 
щоб нагадати про себе, бо людина 
живе і грішить, котиться в прірву. А як 
«тривога, то й до Бога». Господь за-
вжди допоможе, лише треба з вірою 
просити. А коли ми отримуємо бажа-
не, то, на жаль, рідко дякуємо Богові 
за поміч. 

Так і я давно мала подякувати, але 
все чомусь відкладала. Коли моїй до-

нечці робили операцію, я щиро моли-
лася до Господа, до Матінки Божої, 
навіть своїми словами, просила з гли-
бини свого серця, так, як може проси-
ти мама за своє дитя. Молитва була 
вислухана, дочка легко перенесла 
операцію і швидко одужала. Дякую 
Тобі, Боже, за допомогу, а всім Небес-
ним Силам — за заступництво.

А ще я вдячна своїй покійній мамі, 
яка в часи атеїзму водила нас, своїх 
дітей, до церкви і завжди говорила: 
«Без Бога — ні до порога. Моліться, 
діти, і Господь вислухає вас».

Дуже радію з того, що я є членки-
нею «Апостольства молитви» у нашій 
церкві Воскресіння Христового, де па-
рохом о. Любомир Стефанишин. Дя-
куючи ревнителю п. Богданові Фанизі, 
ми всі молимося за Україну, за роди-
ни, за хворих та немічних. А спільна 
молитва — дуже цінна!

Марія ЯЦІВ.
с. Старі Богородчани.

Вірую!

Вітаємо!

З поетичного блокнотаЗ поетичного блокнотаЯ дякую Богові за все

:
Отець Ростислав Какапич та парафія-
ни церкви Різдва Пресвятої Богородиці 
с. Церківна Болехівського деканату віта-
ють з 55-річчям

о. Володимира ЮРКІВА.
Всечесний отче, наш 
дорогий духовний учи-
телю, прийміть від нас 
слова подяки, любові 
та низький уклін за 
Ваше добре серце, са-
мовіддану працю. Хай 
Ваші мудрі поради бу-
дуть для нас прими-

ренням з Божою волею, а змістовні пропо-
віді залишають слід у наших серцях. Бажа-
ємо Вам здоров’я та затишку у Вашій осе-
лі. Хай Пречиста Діва Марія буде покровом 
Вашого життя, охороняє від негараздів, 
а Господь обдаровує щедрими ласками 
і сотворить благих та світлих многа літ!

:
Парафіяни церкви св. Архистратига Миха-
їла с. Яблунька Солотвинського деканату 
щиросердечно вітають з днем Ангела

о. Дмитра ХЕРМАНЧУКА.
Всечесний отче, при-
йміть наші щирі вітання 
в знак великої поваги 
і любові до Вас. Нехай 
безмежне джерело Ісу-
сової любові, прему-
дрості і милосердя на-
дихає Вас на подальшу 
невтомну працю в ім'я 

Господнє. Молитовно просимо, щоб Всеми-
лостивий Господь проливав на Вас любов та 
обдаровував своїми щедрими дарами. Хай 
Пресвята Богородиця повсякчас опікується 
Вами та допомагає непохитно йти вслід за 
Ісусом, а благословення Святого Духа через 
Ваше служіння щедро переливається на 
всіх, хто потребує поради і молитви. Бажає-
мо Вам міцного здоров'я, миру, любові, духо-
вної кріпості, родинного тепла і злагоди.

:
Громада греко-католицької церкви Не-
порочного Зачаття Пресвятої Богородиці 
с. Луквиця Солотвинського деканату вітає 
з днем Ангела

о. Дмитра ХЕРМАНЧУКА.

Дорогий отче, молитовно благаємо, щоб 
Господь Бог у Пресвятій Тройці обдаровував 
Вас своїми ласками, даючи силу поступати 
в святості й любові до Нього. Хай кожен 
день, прожитий для Ісуса, буде пройденою 
сходинкою до неба, а променисте сяйво 
Святого Духа хай внесе у серце радісний 
спокій і затишок, дарує міцне здоров’я та 
рясні Божі ласки на довгий вік, на многії літа!

:
Декан Солотвинський о. Володимир Ви-
шнівський, всі священники та вірні Солот-
винського деканату вітають з днем Ангела

о. Дмитра ДЯКУНА, 
о. Дмитра ФУФАЛЬКА, 

о. Дмитра ХЕРМАНЧУКА.

Заносимо до Бога молитви, щоб дарував 
Вам здоров’я, силу, мудрість і надалі засіва-
ти Христову ниву добірними зернами Божо-
го Слова. Хай Пресвята Богородиця та Ваш 
Ангел-хоронитель повсякчас опікується 
Вами. Хай Ваше служіння буде нагородже-
не на землі любов’ю, добротою, людською 
пошаною, а на небі — вінцем вічної слави.

:
Парафіяни греко-католицького храму Різд-
ва Пресвятої Богородиці с. Тюдів Косівсько-
го деканату Коломийської Єпархії вітають 
з 25-річчям та днем Ангела свого пароха 

о. Дмитра МІШКА.
Бажаємо Вам міцного 
здоров'я, родинного 
щастя, радості від ду-
ховної праці, натхнен-
ня на подальше слу-
жіння Господеві. Не-
хай Всевишній зсилає 
на Вас і Вашу родину 
благословення, а всі-

лякі негаразди хай завжди оминають Вас.
Щиро бажаємо Вам ласки з неба,
Нехай хоронить Мати Пресвята, 
Щоб Ви щасливо в злагоді й любові
Прожили многії і благії літа!

:
Парафіяни церкви Різдва Пресвятої Бо-
городиці селища Делятин Коломийської 
єпархії вітають з 30-річчям життєвого шля-
ху та 5-річчям священства

о. Тараса СТЕЛЬМАЩУКА.
Всечесний отче, розді-
ляємо з Вами усю ра-
дість святкувань. Хай 
Господь дарує Вам 
міцне здоров’я, благо-
дать Духа Святого, му-
дрість та силу на сте-
жині священничого 
служіння. Нехай Ваш 

духовний провід дарує щедрі плоди, а Ма-
тір Божа покриває своїм омофором. Щас-
тя, миру, взаєморозуміння в родинному 
колі та всіх земних благ на многії літа!

:
Парафіяни, спільнота «Матері в молитві» 
та Апостольство доброї смерті церкви св. 
Арх. Михаїла с. Тязів Єзупільського дека-
нату вітають з днем Ангела свого пароха

о. Дмитра КУБАЦЬКОГО.
Всечесний отче, ми дя-
куємо Богові за дар 
Вашого життя, яке Ви 
так щедро присвячуєте 
служінню Церкві та, як 
Добрий Пастир, впев-
нено провадите нас до 
брам Небесного Цар-
ства. Зичимо Вам міц-

ного здоров’я, радості й миру у серці, твер-
дості у вірі, щедрих Божих благословінь та 
опіки Божої Матері. Нехай плоди Вашої 
глибокої віри та працьовитості у Христово-
му винограднику примножуються.

:
Парафіяни храму Різдва Пресвятої Бого-
родиці с. Берлоги Брошнівського деканату 
вітають з днем Ангела 

о. Дмитра ХАЛУСА.
Молитовно бажаємо 
Вам міцного здоров’я, 
душевного спокою, сі-
мейного затишку, по-
вноти Божої благода-
ті, дарів Святого Духа, 
опіки Пресвятої Діви 
Марії та всіх земних 

благ. Нехай Ваша священнича рука при-
гортає розкаяні серця до Бога, витирає за-
плакані очі, лікує зранені душі, зрошуючи 
їх святими молитвами. Хай Ангел-хорони-
тель провадить Вас до святості, а Господь 
обдарує всіма ласками і щедротами на 
Вашій священничій дорозі на многії і благії 
літа!

:
Отець Микола Кук ЧСВВ, о. Микола Ан-
дибур, о. Петро Коваль, о. Кшиштоф 
Панасовець, о. Лука Михайлович, дяк 
Богдан Капко, учасники хору «Тавор», 
міський голова Богдан Мельник, Роман 
Федорович, Ігор Лазорко, Юрій Черне-
вий та громадськість м. Болехова вітають  
з днем Ангела

о.-декана Дмитра ПАВЛИКА, 
о. Дем'яна КАСТРАНА ЧСВВ,

регента хору «Тавор» Гошівського монас-
тиря

п. Тетяну МАЙДАНЮК —
з днем народження,
а також з храмовим святом

о. Степана ВИТВИЦЬКОГО,  
о. Володимира ВОРОБЦЯ  

та парафіян церкви влмч. Параскевії 
м. Болехова.

Нехай духовна нива життя щедро ко-
лоситься рясним врожаєм! Хай засіяні 
Вами зерна правди, добра і любові дають 
плоди стократ! Хай Господь обдаровує 
міцним здоров’ям, радістю, натхненням 
до праці, всіма ласками і щедротами на 
многії літа!

:
Парафіяни церкви Різдва Христового 
м. Галич вітають з днем народження 

о. Володимира КУЗЮКА.
Дорогий отче, дякує-
мо Вам за плідну пра-
цю, за змістовні про-
повіді, за допомогу й 
пораду усім, хто її по-
требує, за Вашу щиру 
посмішку і любов до 
нас усіх. Хай Матінка 
Божа не опускає Вас 

зі своєї опіки, а Господь щоразу обдаровує 
своїми ласками і благодатями на многії 
літа!

У церкві
Ми йдемо на розмову з Богом 
У храм, де Бог чекає нас,
Щоб нашу зблуджену дорогу 
Вирівнювати кожен раз.

Тут Бог дарує нам спасіння, 
Щоб серед Богу милих справ, 
Які народжені в терпінні, 
Надію кожен відшукав.

Тут струджені відпочивають, 
Бо храм завжди чекає тих,

Які тут благодать шукають, 
Які ненавидять свій гріх.

Утіха смуток тут лікує 
І зближує небесну даль,
А дзвони світові віщують,
Що переможена печаль.

Як повняться Господні храми 
У вірі Божими людьми,
То Бог тоді радіє з нами,
Бо вічність осягаєм ми.

Богдан СІМКІВ.

«Життя прожити — не поле перейти», — так говориться у давній 
приказці. Та й справді, скільки різних життєвих ситуацій трапляєть-
ся в житті людини, скільки різних проблем потрібно подолати. Якби 
не Божа поміч, то неможливо було б справитися самотужки.
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Рахунок
Одного вечора, коли мати готува-

ла вечерю, одинадцятилітній син 
прийшов до кухні з карткою в руці.

З офіційним виглядом дитина по-
дала картку мамі. Мати витерла руки 
і прочитала:

• Очищення стежки від бур’янів — 
10 гривень;

• прибирання кімнати — 5 гривень;
• купування молока — 5 гривень;
• догляд за сестричкою (3 вечо-

ри) — 30 гривень;
• отримання відмінних оцінок (із 

двох предметів) — 10 гривень;
• викидання сміття щовечора — 

20 гривень;
• разом — 80 гривень.
Мати зворушено подивилась синові 

у вічі. Її пам’ять перебирала спомини. 
Вона взяла ручку і на зворотному боці 
картки написала:

• За те, що носила тебе під серцем 
9 місяців — 0 гривень;

• за ночі, проведені коло твого ліж-
ка, коли ти хворів — 0 гривень;

Неправильно
 � 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 
 � Вони затягували роботу
 � Цього не зауважуємо 
 � Захворіти кіром 
 � Захворіють хворобою 
 � Зачепили питання 
 � Зачинити двері на замок 

Правильно
 � 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
 � Вони зволікали з роботою
 � Цього не помічаємо
 � Захворіти на кір
 � Можуть бути уражені хворобою
 � Порушили питання
 � Замкнути двері

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

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.
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український греко-католицький часопис

Екологічна акція

Притчі

Для призадуми

Про життя

«Життя вдалось! Усе, здається, є!
Є «лексус», фірма, гроші,  
  навіть влада.
І що захочу, буде все моє —
Усі можливі в цім житті принади…».

Захоплений думками молодик
Щодуху мчав з крутої дискотеки.
Аж раптом виник стовп…  
  І все, гаплик,
Не врятували й пóдушки безпеки.

І вже душа у черзі до дверей
У рай спішить ввійти,  
  заледве тепла,

Та Ангел, не підводячи очей:
«А вам, шановний, ось сюди —  
  до пекла!»

«Та, як же так?! Уважно почитай!
Я власним коштом збудував  
  два храми.
При святі бідним гроші, коровай
Я роздавав оцими ось руками…».

Недовго Ангел аркуші гортав,
Між темних справ шукаючи хороші:
«Нема помилки. В пекло!» І додав:
«Ви не хвилюйтесь — вам  
  повернуть гроші».

Автор — невідомий.

З поетичного блокнота

6 листопада 2019 р. стартує черго-
ва — сьома хвиля безтермінової 

екологічної акції «Посади дерево 
миру», яка має за мету привернути 
увагу до катастрофічних соціально-

екологічних наслідків війни на Сході 
України, об’єднати людей у їх праг-
ненні та молитві за мир, спонукати 
до бережливого ставлення до навко-
лишнього середовища, збереження 
та примноження природної спадщини, 
сприяти формуванню екологічної сві-
домості та патріотизму, прагнення бе-
регти рідну природу і країну.

Закликаємо духовенство, вірних 
і всіх людей доброї волі до цієї без-
термінової екологічної акції та інших 

діл милосердя до 
Божого створіння. 
Сподіваємось також 
на підтримку органів 
влади та державних 
природоохоронних 
інституцій.

Інформаційна служба 
Бюро УГКЦ з питань 

екології.

Дорогий отче, нехай Ваше серце 
завжди залишається чистим і відкри-
тим на потреби вірних, щоб на життє-
вому шляху горіли вогні віри й надії, 
а для парафіян Ваша щира молитва 
та добре слово дарували радість і на-
тхнення. Щоб усі Ваші починання й зу-
силля мали високу заслуги в небі та 
повагу серед людей.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, 
Божого благословення, творчих ідей 
та наснаги у подальшій священничій 

праці. Хай Ангел-хоронитель невід-
ступно буде біля Вас як Ваш натхнен-
ник та охоронець!

Посади дерево миру

Колектив видавництва  
«Нова Зоря» щиро вітає 
о. Йосафата БОЙКА, ВС 

із 40-річчям!

• за хвилини, коли потішала 
тебе в смутку — 0 гривень;

• за те, що витирала твої сльо-
зи, коли ти плакав — 0 гривень;

• за те, що всього тебе навчала 
день за днем — 0 гривень;

• за всі сніданки, обіди, вечері, 
полуденки і канапки до школи — 
0 гривень;

• за все, що даю тобі щодни-
ни — 0 гривень;

• разом — 0 гривень.
Мати скінчила писати й, посміх-

нувшись, віддала картку синові. 
Той прочитав написане і на його 
очах виступили дві великі сльози-
ни.

Хлопець обернув картку і напи-
сав на своєму рахунку: «Оплаче-
но». Потому кинувся мамі на шию 
і розцілував.

Коли в особистих чи родинних 
взаєминах доходить до рахунків, 
усе закінчується. Любов — або 
безкорислива, або її немає.




