
Вічна пам'ять … «Зернятку»?

Йдеться про християн-
ський часопис для дітей 
молодшого шкільного віку 
«Зернятко», який виходив 
у львівському видавництві 
Отців Студитів «Свічадо». 
Пишу про це, щоб смерть 
«Зернятка» не стала не-
поміченою.

Піду до ворожки… в Інтернет

Останнім часом у соцмережах десятки псев-
до-екстрасенсів пропонують за 80-150 гривень 
миттєво позбавити від усіх невдач у житті. Я 
звернулася до цих пройдисвітів буцімто за до-
помогою. І ось що я дізналася.
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Ми пам'ятаємо…

21 листопада
Собор Архистратига Михаїла.

23 листопада
День пам’яті жертв Голодомору.
Всеукраїнська акція «Запали 
свічку».

25 листопада 1881 р. 
в містечку Сотто-іль-Монте 
у провінції Бергамо народився 
Анджело Джузеппе Ронкаллі — 
Папа Римський Іоанн XXIII. 
(Понтифікат: 28.X.1958 р. — 
3.VI. 1963 р.). Святий.

25 листопада 1963 р. 
відбулося урочисте перене-
сення мощей св. Йосафата до 
Базиліки Св. Петра.

25 листопада
Міжнародний день бороть-
би за ліквідацію насильства 
щодо жінок.

26 листопада
День святителя Івана Золото-
устого.

27 листопада 1957 р. 
у Станіславові упокоївся 
в Бозі Владика Іван Лятишев-
ський — в'язень радянських 
таборів, Ісповідник віри.

27 листопада 1923 р. 
в м. Золочеві народився Сте-
пан-Софрон Мудрий — Єпис-
коп УГКЦ. З 1960 до 1974 рр. 
виконував обов'язки віце-рек-
тора, а з 1974 по 1994 рік був 
ректором Української Пап-
ської Колегії Св. Йосафата 
в Римі. У жовтні 1994 р. ви-
їхав до Івано-Франківська, де 
був призначений ректором 
Івано-Франківського Теологіч-
но-Катехитичного Духовного 
Інституту. З 22 грудня 1996 р. 
по 2 червня 2015 р. — Прав-
лячий Єпископ Івано-Франків-
ський.

27 листопада 1923 р. 
у м. Хирів на Старосамбір-
щині народився Іван Хома — 
Єпископ УГКЦ, ректор Укра-
їнського Католицького Універ-
ситету ім. Св. Климента Папи 
в Римі. 

У суботу, 23 листопада, о 16.00  
на вікні, у серці...

Наша духовність

Як позбутися згубних 
залежностей?  
 2 стор.

Про те, що хвилює

Амнезія — хронічна  
хвороба українців  
 3 стор.

З архівних джерел

Отець Василь Мотюк — 
найдіяльніший парох 
Маріямполя 4 стор.

Свідчення віри

Прийдіть після  
Різдвяних свят… 
 6 стор.

Слово редактора

Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня
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«Вогонь прийшов Я кинути на землю — і як  
Я прагну, щоб він вже розгорівся»  (Лк. 12, 49).

Цей тиждень в подіях

Ми покликані 
пізнавати та 

розповсюджувати 
правду

Любі Друзі,
незважаючи на те, як би 
людському мозкові не 

хотілося думати про щось сум-
не і негативне, то все ж наша іс-
торія, на жаль, така, що навіть 
при найрадісніших подіях ми 
співаємо різні народні пісні, які 
звучать здебільшого в мінорі, 
а різні святкування з церковно-
го календаря часто завершу-
ються заупокійними панахида-
ми…

Так цей тиждень, попри те, 
що ми святкуємо радісне свято 
Собору св. Архистратига Михаї-
ла й інших безплотних сил, по-
значений двома трагічними да-
тами: 6-ю річницею Євромайда-
ну і 86-ю річницею Голодомору. 
А скільки у нас ще інших трагіч-
них річниць тих подій, якими пів-
нічні сусіди ставили собі за мету 
знищити українців як націю!.. 
Особливо виокремився в цьо-
му радянський терор у ХХ сто-
літті… 

Кінематографічний хіт цьо-
го року — популярний міні-
серіал «Чорнобиль» каналу 
HBO — дав можливість гля-
дачам відчути всю природу 
влади в Радянському Союзі. 
Чорнобиль — приклад не тіль-
ки техногенної катастрофи, це 
приклад катастрофи довіри 
до системи управління. Радян-
ська система систематично по-
ширювала брехню. Цитуючи 
професора Легасова із згада-
ного фільму, «будь-яка брехня 
робить нас боржниками прав-
ди. Рано чи пізно доведеться 
заплатити за рахунком». Прав-
да ж, навпаки, — це те, що ро-
бить нас невразливими і силь-
ними. «Пізнай правду і правда 
визволить тебе», — закликає 
нас Христос зі сторінок Святого  
Письма. 

Закінчення на стор. 3.
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На церковному подвір’ї свого Архі-
єрея урочисто вітали молодь та діти 
парафії. За українським звичаєм, ви-
сокоповажного гостя привітали хлі-
бом-сіллю, а парох храму о. Дмитро 
Кубацький запросив Митрополита очо-
лити урочисте богослужіння.

В часі Святої Літургії Митрополит 
Володимир звернувся до вірних із по-
вчальним словом-проповіддю. Після 
спільної молитви Владика подякував 
місцевій громаді за проведену робо-
ту для збереження святині. Архієрей 
нагородив почесними митрополичими 
грамотами всіх жертводавців та актив-
них парафіян, які піклуються про храм. 
Натомість вірні привітали Митрополи-
та Володимира з 60-річним ювілеєм, 
який він відзначив напередодні.

Завершилося богослужіння спіль-
ною молитвою «Боже великий, єди-
ний», в якій усі присутні просили в Гос-
пода миру та спокою для нашої держа-
ви України.

Урочистою академією у місцевому 
будинку культури продовжилося від-
значення славного ювілею церкви. Ав-
торкою та натхненницею концертної 
програми «До нашого храму ведуть всі 
дороги» була місцева активістка Ірина 
Садула. З вітальним словом виступив 
парох села о. Дмитро Кубацький та 
декан Єзупільський о.-митр. Богдан 
Курилів. Ведучі духовного концерту 
Ірина Садула та Ольга Босович на-
магалися донести присутнім важливі 
факти та події з історії церкви св. Арх. 
Михаїла. Церковний хор під керівни-
цтвом художнього керівника будинку 

Впродовж 2018-2019 років у с. Мар-
кова Солотвинського протопресвіте-
ріату парафіяни приймали до своїх 
домівок найшанованішу гостю — ікону 
Богородиці «Неспита чаша». 

Ця святиня, як і молитва «Неспита 
чаша» від пияцтва була дарована Ді-
вою Марією людям у 1878 році. Ось 
який переказ пов'язаний з її появою. 
Жив один чоловік, одержимий недугою 
пияцтва. Його залежність дійшла до 
такої міри, що він продав усе своє май-
но, ставши практично жебраком. Потім 
чоловікові паралізувало ноги, але він 
і далі вживав алкоголь. Якось уві сні 
перед ним з'явився старець, увінчаний 
сяйливим німбом. Праведник звелів 
чоловікові відправитися до монастиря 
та замовити там молебень перед обра-
зом «Неспита чаша». Спочатку грішник 
не прислухався до цих слів, прийнявши 
їх за маревне видіння. Крім того, він не 
мав ні копійки та зовсім не міг ходити. 
Але сон повертався знову і знову. На 
третій раз тон і слова праведника стали 
такими грізними, що чоловік все-таки 

вирушив у дорогу, причому подолати 
всю відстань йому довелося з велики-
ми труднощами. Потрапивши, нарешті, 

в монастир, страждалець розповів чен-
цям про те, що з ним сталося, та по-
просив відправити Святу Літургію. Але 

нікому з ченців не була 
відома реліквія з такою 
назвою. Нарешті один 
літній монах згадав, що 
в проході, який веде 
з собору до ризниці, 
висить образ, на якому 
показана чаша. І справ-
ді, коли його розглянули 
уважніше, на зворот-
ньому боці ікони ви-
явили напис «Неспита 
чаша». Біля неї зразу ж 
відслужили Богослужін-
ня. Яким же було зди-
вування та захоплення 
всіх присутніх, коли 
солдат повністю зці-
лився від усіх своїх не-
дуг! Звістка про те, що 
трапилося, поширилася 
дуже швидко. Люди, які 
страждають від пияцтва 

та інших згубних залежностей, прихо-
дили до святині звідусіль. Тепер цей 
образ є майже в кожному храмі. Підно-
сити молитви можна і біля домашньої 
реліквії, адже Богородиця чує всіх, хто 
звертається до Неї з вірою, надією та 
каяттям. 

Вірні с. Маркова на початку Велико-
го посту 2018 року постановили боро-
тися зі спокусами і тому самі доклали 
рук, щоб придбати ікону «Неспита 
чаша». На чолі з прот. Володимиром 
Вишнівським вирішили запровадити 
добру християнську традицію: при-
ймати у свій дім найкращу гостю — Бо-
городицю. Під час перебування ікони 
у будинках парафіян відбувається мо-
лебень, після якого прот. Володимир 
Вишнівський виголошує добру науку, 
де пояснює християнські правди віри. 

Щодня люди мають можливість при-
йти до сусіда чи близького друга, щоб 
разом з ним розділити радість при-
сутності Божої Матері. Через спільну 
молитву парафіяни випрошують ласк 
у Богородиці, благаючи про звільнен-
ня від залежностей не тільки для сво-
їх друзів чи рідних, але й за кожного, 
хто має різні проблеми. Люди вірять, 
що їхня щира молитва стане неви-
черпним джерелом духовної радості, 
підтримки та розради і припадають зі 
щирістю та вірою перед святим ликом 
Діви Марії та Ісуса, підносячи свої про-
хання, надії, побажання та скорботи.

о. Володимир ВИШНІВСЬКИЙ.

З життя парафій

Наша духовність

10 листопада цього року село Тязів Єзупільського деканату відзначило славну дату в літописі своєї 
історії — 90-річчя церкви св. Архистратига Михаїла. З нагоди такої великої події Архієпископ і Митропо-
лит Івано-Франківський Володимир Війтишин із пастирським візитом відвідав громаду села.

У Тязеві відзначили 90-річчя церкви

Як позбутися згубних залежностей?
У сучасному світі багато людей страждають від пагубних залежностей, зокрема від алкоголізму, нар-
котичної залежності, азартних ігор, роблячи нещасними своїх рідних та близьких. І кожен, хто має за-
лежність, намагається її подолати, але часто слабкій людині не вдається це зробити. Адже подібні 
проблеми викликані не лише фізіологічними особливостями, а й психологічними та навіть духовними 
труднощами. В таких випадках потрібно звертатися не лише до тих, хто лікує фізіологічні проблеми, а й 
до тих, хто допомагає духовно. Це добре зрозуміли парафіяни с. Маркова і тому звертаються за допо-
могою до Богородиці, молячись перед іконою «Неспита чаша». 

культури Оксани Ковальчук подарував глядачам 
духовні пісні та молитви. Привітали односельчан 
з річницею церкви і наймолодші вихованці Тязів-
ської гімназії під керівництвом учительки Мар'яни 
Джочки. Також за участі учнів 4-5-х класів керівник 
театрального гуртка Світлана Желюк організувала 
сценку «Запроси Ісуса у своє серце». 

Мабуть, у житті та історії кожного українського 
храму були ті подвижники, священники, котрі ві-
рою, правдою, силою та розумом прислужилися 
до розбудови своїх святинь, до великої просвіт-
ницької роботи з людьми. Був такий особливий 
священник і в історії тязівської церкви. Отець 
Юстин Гірняк — майже феноменальна постать 

в історії церкви і загалом української 
історії, бо був не лише священником, 
але й педагогом, наставником, плас-
туном, великим мислителем, знав 
більше десяти мов. 

Монолог Мар'яна Дорошенка, який 
втілив на сцені постать о. Юстина 
Гірняка, наче повернув глядачів у да-
леке минуле… Також ведучі багато 
розповіли тязівчанам і про будівничо-
го Тязівської церкви о. Ярослава По-
сацького. Окрім того, демонстрували-
ся фото з історії храму.

Протягом усієї концертної програ-
ми ведучі згадували усіх священно-
служителів та багатьох вірних парафії.

На завершення святочної акаде-
мії виступив перед громадою села 
з привітальним словом виконуючий 
обов'язки старости села Василь Бод-
нарчук, о. Дмитро Кубацький, а Ірина 
Садула подякувала усім причетним 
до відзначення ювілейної дати церк-
ви. 

Наталія КОРОЛЕВИЧ.
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їнцями. Адже в Україні рівень до-
віри знизився з 28,8% у 1996 році 
до 23,1% у 2011 році. Про це свід-
чать дані World Values Survey, яке 
проводять з 1981 року соціологи 
зі Швеції. Водночас зазначається, 
що ті країни, де люди довіряють 
одне одному, є одними з найбагат-
ших та найщасливіших у світі, зо-
крема це країни Скандинавії. 

Революція Гідності згуртувала 
навколо себе різних людей, які 
довірилися одні одним. Сьогодні 
чомусь цей рівень довіри знову на-
магаються звести до нуля… Адже 
сьогоднішня суспільно-політична 
ситуація далеко не створює атмос-
феру, в якій люди стають кращою 
версією себе. Один із провідних 
прогнозистів Боб Йогансен каже, 
що майбутнє світу залежатиме від 
лідерів, які не принижують, а нади-
хають інших. 

Британський філософ Джона-
тан Сакс говорить про те, що віль-
не суспільство — це моральне 

досягнення із само-
дисципліною та здат-
ністю приборкати 
власні інстинкти. Що 
ж до влади, то лише 
тоді, коли централь-
ною цінністю лідерів 
майбутнього стане 
людина, світ зможе 
запобігти злочинам 
проти людства.

Пригадаймо, за 
що вмирали мільйо-
ни жертв українців, 
і пом’янімо їх у мо-
литві цими днями!

о. Іван СТЕФУРАК, 
головний редактор.

Складається таке враження, що ми 
живемо на кораблі, в якому зламане 
кермо. Судно кидає то в один бік, то 
в інший, а ми замість того, щоб лаго-
дити штурвал, адже море бурхливе, 
думаємо про геть інші речі. Хтось по-
тихеньку спускає рятівні човни, щоб 
доплисти до невідомих островів, хтось 
причаївся на дно трюму, чекаючи, що 
штурвал все-таки полагодять. А хтось 
пристосувався до такої тряски і його 
перекидає з боку в бік, але йому так 
добре. Адже все-таки корабель пливе 
і їм геть байдуже, до котрого берега 
він пристане.

До чого це я? Коли наближається 
чергова річниця Голодомору, я думаю 
про нас з вами як про націю. В дум-
ках перебираю всі славетні й трагічні 
сторінки нашої історії. Кожен народ 
має щось схоже. Але знаєте, що ма-
ють вони, а чого не маємо ми? Вони 
мають добру пам’ять, а ми — хворі-
ємо амнезією. Наші сусіди, поляки, 
відзначаються надзвичайно високим 
рівнем знання своєї історії. Середній 

польський напівінтелігент (не кажучи 
вже про представників гуманітарної 
інтелігенції) знає вітчизняну історію, 
пам’ятає історичних ворогів свого на-
роду завдяки високому рівню викла-
дання в школі, у вищих навчальних 
закладах, завдяки незгасаючому ін-
тересу ЗМІ до історичної проблемати-
ки. Ми ж начебто вчимо історію нашої 
держави, але геть не пам’ятаємо її. 
Бо ж як можна пояснити, чому чинимо 
так, а не інакше? 

23 листопада о 16.00 на наших вік-
нах маємо запалити свічку пам’яті за 
жертв Голодомору в Україні 1932-1933 
років. Скільки з нас це зробили мину-
лого року? Чому не зробили? Забули? 
Я ж кажу: амнезія! Запалюємо свічку, 
щоб наші діти питали: «Чому ми це ро-
бимо?». А ми на простій мові могли б 
пояснити: «Ця свічка горить, щоб ми 
пам’ятали про страшну трагедію укра-
їнського народу». 

Знаєте, амнезія — дуже вигідна хво-
роба: кожен день дізнаєшся щось нове, 
а от минулого зовсім не пам’ятаєш. 

Але й небезпечна: можна обпектись 
там, де вже обпікались вчора.

«Вся історія відносин між Москвою 
та Україною протягом більше як 250 
літ, з моменту злуки цих двох держав, 
є планомірне, безоглядне, безсором-
не нахабне нищення української нації 
всякими способами, вщерть до стер-
тя всякого сліду її, щоб навіть імені 
не лишилося». Це слова Володими-
ра Винниченка, одного з найвідомі-
ших європейських письменників, який 
у 1917-1919 рр. на ділі пізнав усю ан-
тиукраїнську силу російського шові-
нізму. І це він говорив ще задовго до 
страшних подій 1933 року!

Скільки часу минуло з моменту тра-
гічних подій на Майдані та розстрілу 

«Небесної Сотні»? Та це ж було зовсім 
недавно. А ми вже не пам’ятаємо… Не 
пам’ятаємо, бо живемо, вдаючи, що 
всі ці люди не загинули. 

Знову наближаються сумні дати — 
річниця Голодомору та початок Рево-
люції Гідності… 

Знаєте, чому амнезія все-таки не-
безпечна? Якби ми добре пам’ятали, 
хто і за що нас винищував голодом, то 
сьогодні таких сумних дат, як розстріл 
«Небесної сотні», річниця Іловайсько-
го котла, анексія Криму, початок війни 
на Донбасі ми б не мали. 

Звичайно, легше жити, не пам’я та-
ючи. Але хіба це насправді «життя»? 

Віра БІЛА.

Таке безмежне українське поле…
Над ним — Ангеликів жалобний хор…
Пишу і плачу…  

З невимовним болем…
Про хліб насущний… І Голодомор…

Вмирали люди, діточки маленькі…
В колисочках не стало немовлят…
Не пролітали над селом лелеки…
Стогнала чорна, аж лячна земля…

Погляньте зором серця в очі Правді!..
Нехай палають свічі і зірки!..
…У неї було добре серце Наді…
Надієчкою кликали батьки…

«Ти яблуко мені приніс, Богданку?!.» —
Дивились з сумом очі голубі…
Мов зіроньки, погасли на світанку,
Століттям залишивши вічний біль…

«Останньою Надія помирає…», — 
Так кажуть люди… Так воно і є…
…Десь там, над полем і за небокраєм,
ГОСПОДЬ їй райський хлібчик подає…

І райські яблучка, червоні та зелені…
Там — тато, мама, братик —  

 вся сім’я…
Голодна дівчинка з тридцятих —  

 в сьогоденні…
Ангелик написав її ім’я…

Стоїть худенька й тиха на планеті…
Хай людство Вічну Пам’ять береже!
Знайдіть її, земляни, в Інтернеті!
І помоліться за невинних жертв!..

«Ти яблучка мені приніс, Богданку?!.
Тут — колосочки житні… 

 Хлібчик…Хліб!..»

Горять свічки й лампадки  
 до світанку…

До неї йдуть великі і малі…

А чуйний хлопчик,  
хлопчик з сьогодення

Тепло долонь і серця їй приніс…
І яблука, червоні та зелені,
З краплинками роси… А може, сліз…

Стоїть Маленька Дівчинка  
 з тридцятих…

А хлопчик їй тепло душі несе…
Мов найрідніший милосердний  

 братик…
НАС ЛЮДЯНІСТЬ,  

ЛИШ ЛЮДЯНІСТЬ СПАСЕ!

В молитві — Надія КМЕТЮК.
1-3 листопада 2019 року Божого. 

Про те, що хвилює

Слово редактора  До дня пам’яті жертв Голодомору

Закінчення. Початок на стор. 1.

Як би нам не хотілося оминути 
сумних подій, ми покликані пізнавати 
та розповсюджувати правду. Адже як 
Голодомор, так і річниця початку Ре-
волюції Гідності — це не лише прав-
да про трагедію, це також правда про 
великий злочин, велику ницість, а з 
іншого боку — про велику жертовність 
і велику боротьбу. Про це нам слід 
пам’ятати, про це нам слід говорити 
і робити все можливе, щоб чогось схо-
жого у нас ніколи не повторилося.

Але щоб піднімати чи змінювати ін-
ших, треба самому вміти жертвувати 
собою заради ближнього. Святе Пись-
мо каже, що кожна людина створена 
на образ і подобу Божу. В комусь цей 
образ дуже яскравий, а хтось його до-
волі таки забруднив. Наше ж покликан-
ня — вміти відчитати цей образ Божий 
у кожному, навіть якщо він і не дуже 
яскравий, допомагаючи ближньому 
відновити його в собі. Це допоможе 
повернути нам рівень довіри між укра-

Амнезія — хронічна 
хвороба українців

Ти яблучко мені приніс, Богданку?!Ти яблучко мені приніс, Богданку?!

Ми — дивна країна. А чи країна? Так, ми маємо всі форми держав-
ності, але суть яка в нас? Як ми себе ідентифікуємо? У що ми віри-
мо, які у нас цінності?

https://wz.lviv.ua/topics/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
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Не тільки цим пам’ятником, але й 
своєю пам’яттю жителі давнього га-
лицького містечка засвідчують свою 
любов до місцевого священника, який 
на парафії у Маріямполі пропрацював 
понад 50 років. Що ж нам відомо про 
цього ревного пароха, чи передасть-
ся до майбутніх поколінь добра згад-
ка про нього? Питання риторичні, але 
щоб так і було, пропонуємо біографіч-
не дослідження про цього відомого 
свого часу священника.

Отець Василь Мотюк народився 
11 лютого 1853 року в Тисмениці, по-
ходив з міщанського стану. Середню 
школу закінчив у Станиславові, духо-
вну семінарію — у Львові. Висвячений 
8 жовтня 1879 р. Перед висвяченням 
одружився з Оленою Дорожинською, 
дочкою Віктора і Анни, що походила 
з роду Ігнатович.

Спочатку він був сотрудником у рід-
ному місті, пізніше, з 7 квітня 1884 
року, — катехитом і парохом у Маріям-
полі. У 1915 році він був також заві-
дателем у сусідньому Тумирі. З часом 
став деканом Устецьким, радником 
єпископської консисторії з відзнаками 
крилошанина, був ініціатором засну-
вання у селі багатьох культурно-освіт-
ніх товариств і організацій, головою 
гуртка УПТ, активним діячем читальні 
«Просвіта», засновником і керівником 
церковного й світського хорів, відомих 
далеко за межами села й навіть у Ста-
ниславові. Під час поширення епідемії 
холери (1893-1894 рр.) о. Мотюк, ризи-
куючи власним життям, сповідав хво-
рих і здійснював поховання померлих. 

Як бачимо, це був непересічний па-
рох і громадянин. Ціле своє життя без 
великого гомону до останньої хвилини 
присвячував Церкві й народові. Чуй-
ним і людяним ставленням, тактовніс-
тю, добрими справами здобув автори-
тет серед своїх парафіян. З ініціативи 
о. Василя Мотюка і під його проводом 
постали й розвивалися в Маріямпо-
лі всі культурно-освітні та економічні 
установи: читальня «Просвіти», гур-
ток «Рідної школи», «Союз українок», 
«Сільський господар» (був довголітнім 

головою цього товариства), кредито-
ва кооператива, «Сокіл», читальняний 
хор, гурток «Відродження», що пропа-
гував стриманість від алкогольних на-
поїв. Товариство «Просвіта», яке було 
засноване у селі в 1899 році, він очо-
лював 30 років. 

Після Першої світової війни, коли 
в українців відібрали церкву, о. Василь 
не зневірився, а з допомогою кількох 
діяльних однодумців серед дуже важ-
ких умов збудував за кілька літ ве-
личаву церкву в центрі міста за ціну 
майже 100.000 золотих. Маріямпіль-
ці свою церкву збудували за чотири 
роки. У 1930 р. церква була посвячена 
Чесному Хресту Господньому. Цікаво, 
що на зламі ХІХ-ХХ століть громада 
придбала образ «Воздвиження Чесно-
го Хреста» кисті відомого художника 
Копистенського. 

Поки будувалася церква, богослу-
жіння проводилися в резиденції (дім 
пароха) о. Василя Молока, декана 
Устецького, збудованій у 1840 р., де 
була капличка. Побіч церкви було 
зведено одноповерховий будинок чи-
тальні «Просвіти» (за проєктом інже-
нера Володимира Січинського). Тут 
проводилась робота аматорського 
драматичного гуртка, хору, крамниці 

і позичкової каси. Цими двома будів-
лями на наступні покоління поклав 
о. Мотюк сильні основи для підтримки 
національної свідомості серед україн-
ського міщанства, що жило у селі між 
польської більшості. 

Також отець В.Мотюк був надзви-
чайним проповідником. Його проповіді 
в церкві захоплювали молодечим по-
ривом, поетичним злетом та ідейним 
світоглядом на світ і життя. Особли-
во опікувався молоддю і доростом. 
Хоч був уже немічний, не занедбував 
у школі жодної години релігії. У своє-
му домі збирав дітей та навчав історії 
України, якої не вчили у школі. Для ді-
тей зорганізував парохіальну бібліоте-
ку, спроваджував дитячі журнали, ор-
ганізував драматичні гуртки та збирав 
дітей на окремі науки до церкви. 

До кінця свого життя отець цікавився 
всіма справами і в деканаті, і в парохії. 
Тут уже взимку перед своєю смертю за 
власний кошт спровадив диригента, 
щоб перешколив знаний на всю око-
лицю маріямпільський хор. Сільський 
парох був передплатником майже усієї 
української національної преси. В його 
домі було більше газет і журналів, як 
у деяких наших товариствах навіть по 
більших містах. Мав він добірну бібліо-
теку, з якої користала передусім студі-
ююча молодь. Не було такої справи, на 
яку сам у першу чергу не дав би біль-
шої жертви, які річно доходили до кіль-
кох соток. До жертвенності заохочував 
також своїх парохіан, і то не без успіху. 

Слід також зазначити, що його захо-
дами, часами навіть за його значною 
матеріальною підтримкою, вийшли 
з Маріямполя цілі кадри свідомої інте-
лігенції, які з часом стали серед гро-
мадянства краю. Під опікою пароха 
біля двох десятків маріямпільців отри-
мали середню й вищу освіту. Зокрема, 
Волчуки, Гробельні, Каменецькі, Галі-
беї, Когути, Смеречинські, Сіменовичі 
та інші. Його плебанія була осередком 
товариського життя для молоді й міс-
цевої інтелігенції. Взірцеве сімейне 
життя, взаємне прив’язання, велика 
пошана дітей до батька були доброю 

школою для парохіян, інтелігенції та 
священників його деканату.

«У відношенні до ріжних національ-
ностей визначався незвичайним так-
том, тому не диво, що між поляками й 
жидами тішився загальною пошаною. 
Його похорони були величавою мані-
фестацією і виявом вдячности за його 
трудяще життя. Непроглядні маси на-
роду, 22 священики, 2 хори (між ними 
один польський), орхестра з Єзуполя, 
маса вінців та 10 промов над його до-
мовиною були нагляд ним доказом, що 
вмерла небуденна людина», — під-
сумувала його життя львівська газета 
«Діло» ( №87 від 03 квітня 1935 року).

Помер о. Василь Мотюк 24 берез-
ня 1935 року. По собі він залишив дві 
доньки — Ольгу і Стефанію. Про них, 
окрім того, що обидві були вчитель-
ками і працювали у Маріямполі, нам 
вдалося відшукати наступну інформа-
цію. Ольга-Вікторія Мотюк народилася 
15.04.1880 року у Тисмениці. Закінчи-
ла Учительську семінарію у Львові 
у 1899 р. Була направлена у Марі-
ямпіль як вчителька народної школи. 
Стефанія-Лукія Мотюк народилася 13 
грудня 1895 року у Львові. У 1907-1911 
роках навчалася в ліцеї для дівчат 
у Перемишлі. Пізніше, у 1921 році за-
кінчила учительську семінарію у Льво-
ві. Працювала вчителькою у Старуні 
(з 1923 р.), Кривчі (з 1926 р.), Ракові 
(з 1928), Горохолині (з 1929 р.). На по-
чатку 30-их років ХХ століття переїха-
ла до Маріямполя. Пізніше Стефанія 
Мотюк якийсь час була директором 
школи у сусідньому с. Тумирі.

Як ми дізналися з історії с. Марі-
ямполя «українців-інтеліґентів, крім 
о.Мотюка та його дочок-учительок, 
в селі не було більше нікого. Зате уря-
довці пошти і всі учителі семиклясової 
школи були поляками. Та все ж таки 
міщани Маріямполя належать в околи-
ці до найбільше свідомих національно 
громадян і здібних до жертв на на-
родні справи. Цю національну свідо-
мість і релігійну стійкість завдячують 
вони без сумніву своєму пастирю, який 
з проповідниці навчав їх, «хто ми, чиї 
сини, яких батьків». Адже це він прище-
пив своїм парафіянам гуманність, мо-
ральний гарт та справжні християнські 
чесноти, яких у житті так мало. А тому 
наслідки його муравлиної праці великі 
не тільки для самого Маріямполя, але 
й для ширшої української громади». 

З таких людей і ми маємо брати 
приклад.

Іван ДРАБЧУК, 
співробітник Національного 
заповідника «Давній Галич».

З архівних джерел

У центральній частині кладовища в с. Маріямпіль коло Галича є поховання одного з найдіяльніших 
парохів цього села, культурно-громадського діяча о. В. Мотюка. Покійного захоронено у спільній 
могилі з дружиною у прямокутному в плані гробівці із встановленим на ньому вертикально латин-
ським хрестом на квадратній основі. На дверцятах гробівця напис: «Елена Мотюкова (1859-1929).  
Отець Василій Мотюк, парох Маріямполя, декан Устецький (1853-1935). Вдячні парохіяни».

Благодійність

Отець Василь Мотюк — 
найдіяльніший парох Маріямполя

дальність і все це стимулювало нас до 
плідної праці», — каже заступник ди-
ректора п. Наталія Стефанюк.

У свою чергу, лікарі продемонстру-
вали дітям, як буде застосовуватися 
їх подарунок. Лікарі розповіли про ро-
боту медичної апаратури під час тран-
спортування немовлят.

«Ми були дуже зворушені, коли по-
чули, що ви хочете нам допомогти. 
Хочемо, щоби ви знали, що в кожно-
му врятованому житті відтепер буде 
і ваша лепта», — зазначила дитячий 
лікар анестезіолог п. Уляна Сташко.

Медики щиро вдячні за допомогу 
учням, батькам та працівникам Като-
лицької школи св. Василія Великого. 

Департамент інформації  
Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

Від дітей — до дітей Івано-франківські школярі Католицької школи 
провели благодійний ярмарок для дитячої ре-
анімації. Подібні благодійні ярмарки відбува-
ються щорічно ось уже десять років поспіль.

Впродовж жовтня учні Католицької школи св. Ва-
силія Великого, що по вул. Василіянок м. Івано-Фран-
ківська, проводили благодійний ярмарок: готували 
солодощі, різні вироби декору, а опісля продавали 
це все своїм батькам та вчителям. Усі зібрані кошти 
школярі вирішили передати для відділення інтенсив-
ної терапії новонароджених дітей обласної дитячої 
клінічної лікарні. На них лікарі придбали медичну 
апаратуру. 16 листопада цей прилад був переданий 
працівникам відділення. 

«Батьки та діти нас дуже радо підтримали, коли 
ми висловили свою думку — спрямувати кошти 
саме для потребуючих діток. В цьому році це якось 
по-особливому відчувалося, ми бачили їхню відпові-

http://ugcc.if.ua/
http://ugcc.if.ua/
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Отже, нічого надзви-
чайного. Просто хочу 
тут написати, що дуже 
скоро помре один жур-
нал. Помре? Ні, вже 
помер! Рішення про 
смерть журналу вже 
давно прийняте, але 
з’являться ще номери 
за листопад і грудень, 
щоб смерть настала 
точно-календарно — 
наприкінці 2019 року.

Йдеться про християн-
ський часопис для дітей 
молодшого шкільного віку «Зернят-
ко», який виходив у львівському ви-
давництві Отців Студитів «Свічадо». 
Пишу про це, щоб смерть «Зернятка» 
не стала непоміченою. Бо нещодавно 
у «Свічадо» помер журнал для підліт-
ків «Сто талантів» та журнал для мо-
лоді «Кана». А тепер ось умертвляють 
і «Зернятко» — і цілком можливо про 
це «ані пес не гавкне».

…Уявімо собі ситуацію, що в Україні 
виходить з десяток християнських ви-
дань для дітей — і ось одне з друкова-
них видань не витримало конкуренції 
з більш цікавими, кращими за змістом 
і поліграфією виданнями і закрилося. 
Але ситуація сьогодні прямо проти-
лежна. Якщо не помиляюсь, «Зернят-
ко» — єдиний дитячий журнал, який 
пропонує греко-католицька преса.

Що ж відбулося? Кількість перед-
платників журналу поступово скоро-
тилася, зменшилась і кількість покуп-
ців, які купували журнал у церковних 
крамничках. Що ж, це виклик нашого 
часу. І тут варто було б подумати, що 
потрібно зробити: покращити ме-
неджмент, розширити рекламу, орга-
нізувати зустрічі з читачами, змінити 
саме наповнення «Зернятка» та його 
оформлення… Словом, шукати різні 
способи, крім евтаназії.

Адже із «Зернятком» виросло бага-
то дітей, і то не лише в Галичині, а й 
по цілій Україні. Користали з часопису 
і вчителі християнської етики, і священ-
ники, і, звичайно, батьки. А тепер до-
ведеться із «Зернятком» попрощатися.

Бо у той час, 
коли в інших 
країнах, навпа-
ки, підтримують 
ви дання дитя-
чої літератури та 
преси, зокрема й 
католицької, щоб 
була альтернати ва 
телефонам-пла-
н шетам-комп’  ю   -
терам, ми відмов-
ляємось від цього. 
В багатьох містах 
України тепер зни-
кли навіть численні 
донедавна газетні 

кіоски. Мабуть, з нечитаючим народом 
таки легше дати собі раду…

А однак Церква мала би мати ціл-
ком відмінне від цього мислення і ді-
яння. Адже саме Церква принесла на 
наші землі письмо, освіту, книгодруку-
вання, високу культуру й мистецтво. 
І одна з функцій Церкви — виховувати, 
ростити, навчати божий народ, ведучи 
до Бога, тому християнські ЗМІ дуже 
важливі. Сьогодні вони дуже різнома-
нітні: телебачення, радіо, електронні 
видання, «традиційна» друкована пре-
са. Знову ж таки, коли на наших вули-
цях зникають газетно-журнальні кіоски 
(а також зменшується кількість книга-
рень), у кожному храмі є якщо не книж-
кова крамничка, то бодай звичайний 
стіл при вході, де продається християн-
ська преса і література. На мою думку, 
Церква мала би підтримувати христи-
янські видавництва, християнські ЗМІ.

Повертаючись до того-таки «Зер-
нятка», зауважу, що коли би у кожній 
парафії УГКЦ передплатили лише 
один примірник цього журналу, нині не 
доводилося б писати про його смерть. 
А смерть дитячого християнського 
журналу не має бути приватною поді-
єю видавництва «Свічадо»! Це втрата 
для всієї УГКЦ, адже багато сьогод-
нішніх дорослих парафіян греко-ка-
толицьких храмів виховало, зокрема, 
і «Зернятко».

Після смерті журналу «Сто талантів» 
та журналу «Кана» мали б з’явитися 
публікації, які б аналізували ситуацію, 

пропонували шляхи, як не допусти-
ти тихого вмирання католицьких ЗМІ. 
Мені, на жаль, не доводилось бачити 
таких публікацій, я не чула радіопере-
дач на цю тему, наприклад, у форматі 
круглого столу. Громадськість і Церква 
ніби й не помітили зникнення двох ціл-
ком непоганих часописів — наче так 
і мало бути. Жодних пікетів під видав-
ництвом «Свічадо», жодних мітингів 
обурених читачів…

Звичайно, існує й інша сторона — 
видавці, творці християнських ЗМІ. І на 
них лежить частково вина, що не збіль-
шується відчутно кількість їх читачів, 
слухачів чи глядачів, що доводиться 
закривати видання. Погодьтеся, части-
на менеджерів християнських ЗМІ, осо-
бливо друкованих видань, працює по 
інерції, не шукає нових, несподіваних 
рішень, неторованих ще шляхів. Силь-
но «кульгає» і реклама християнських 
ЗМІ, часто вона досить убога, баналь-
на, примітивна. Та й не всі редакційні 
працівники намагаються творити щось 
цікаве, нове, творче, сучасне, відчу-
вати пульс часу, використовувати нові 
технології там, де це доречно.

Мабуть, нема усвідомлення, що 
для Бога треба робити якнайкраще… 
Зрештою, і те ж таки «Зернятко» ба-
гато в чому можна було б робити кра-
ще, цікавіше, сучасніше. А таки велика 
провина в цій ситуації лежить саме на 
нас. Маю на увазі читачів-слухачів-
глядачів. Адже це ми мали б постійно 
не давати дрімати творцям християн-
ських ЗМІ, критикувати, про-
понувати цікаві 
ідеї, підбадьорю-
вати і хвалити, зре-
штою — молитися 
за них. 

Важливим є і ма-
теріальний аспект. 
Звичайно, співробіт-
ники, які творять до-
брий християнський 
журнал, мали би 
мати добру заробітну 
плату. І водночас їх 
продукт — християн-
ський журнал — мав 
би бути менш-більш 

доступним за ціною, а не коштувати 
так, як глянцеві журнали.

Як бачимо, проблема не така про-
ста і її треба розв’язувати комплек-
сно, мудро, у співпраці і духовенства, 
і мирян. Адже живемо в час, коли діти 
і молодь все більше узалежнюються 
від різних ґаджетів, а разом з тим про-
сякають нав’язаною звідусіль ідеоло-
гією споживацтва, егоїзмом, духовною 
лінню. Проблема виховання молоді 
в християнському дусі — це фактично 
проблема бути чи не бути Церкві за-
втра. В цьому контексті важливо все, 
і дитячі журнали — також. 

…На похороні журналу «Зернят-
ко» різні промовці виголосили б бага-
то теплих і щирих слів. Хтось згадав 
би, якою подією в дитинстві було по-
бачити на сторінці журналу свій ма-
люнок, інший би згадав про нагороду, 
яку одержав за правильний розв’язок 
головоломки. На когось дуже велике 
враження справило оповідання, по-
міщене у журналі. А хтось нетерпляче 
чекав наступного номера журналу, бо 
дуже вже любив робити саморобки із 
«Зернятка». Так, на похороні «Зернят-
ка» прозвучало би багато доброго. Бо 
як би там не було, а цей журнал вів ді-
тей до Бога, попри деякі його недоліки.

Гарний би був похорон — урочис-
тий, пронизливий, щемний. Але най-
краще було б, якби він все-таки не від-
бувся. Якби ми ще сьогодні зробили 
щось, щоб таки не довелося хоронити 
«Зернятко». Ще сьогодні.

Олена ВИНОГРАДНА.

Вперше в історії громади храм на-
повнила пісенна молитва з розважан-
нями над читанням Слова Божого. 
Молитовний вечір розпочався з ви-
ставлення Святих Тайн. Кожна пісня, 
розпочата ніжним голосом Ірини, од-
разу підтримувалася цілою церквою. 
Кожен, хто суботнього вечора прий-
шов до храму, не лише був слуха-
чем та глядачем чогось нового, але 
й ставав активним учасником, маючи 
в руках аркуш з роздрукованими піс-
нями. На заклик о. Василя в храмі за-
лунало яскраве, піднесене «Христос 
воскрес!» зі щирими обіймами... І не 
було жодного присутнього учасника, 
кого б обминули, обійшли, не поміти-
ли, не поділилися радістю і любов'ю 

Христа. Натхненна такою атмосфе-
рою, п.Ірина запросила всіх до вико-
нання пісні «Ми є родина».

На завершення відбулося благосло-
вення всіх присутніх Святими Дарами. 

Як і планувалося, суботній день був 
присвячений тематиці сім'ї та родини, 
домашній церкві. Ну а яке ж сімейне 
свято обходиться без частування? 
Отож і ця чудова подія не обійшлася 
без смаколиків. 

Кожному — від малого до велико-
го — надовго запам'ятається ця ро-
мантична молитва-спілкування. 

Нехай Господь благословить до но-
вих зустрічей.

Оксана БУРІЙ,
катехитка с.Кальна.

Лист до редакції

На парафію с. Кальна Болехівського деканату 16 листопада, в 6-ий 
день «девятниці», що триває з 12 до 21 листопада, з нагоди хра-
мового свята св. Арх. Михаїла завітала гостя з Івано-Франківська 
Ірина Попович, місіонерка молитовних зустрічей з піснями ТЕЗЕ. 
Листопадову прохолоду зігріла тепла атмосфера родинної молитви 
під назвою «Романтика з Богом».

Тепла атмосфера 
родинної молитви

Вісті з парафій

Вічна пам'ять… «Зернятку»?
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Реклами послуг ворожок, магів, 
ясновидців, відьом та екстрасен-
сів щодня бачила у себе на сторінці 
у Фейс буці. Знані через телешоу люди 
з «особ ливими здібностями» пропо-
нували миттєві онлайн прийоми. У ре-
кламі писали, що тисячі людей їдуть 
у Львів, Київ, Харків, Дніпро, чекають 
кілька тижнів, аби зустрітися з тими, 
хто має вирішити проблеми, позбавити 
життєвих невдач. Але для мене тут уже 
і зараз є «унікальна» нагода поспілку-
ватися з екстрасенсом за кілька хви-
лин. Для цього лише варто клікнути на 
посилання та перейти на сайт. Роблю 
все за інструкцією. Заходжу на сайт 
буцімто знаної карпатської мольфар-
ки. Внизу під її світлиною маленькими, 
але яскравими червоними літерами 
написано, аби я почекала 10 секунд, 
бо жінка проводить прийом. Чекаю. За 
мить з’являється повідом лення: моль-
фарка пропонує мені завантажити своє 
фото, з якого вона миттєво «зчитає» 
інформацію. Завантажую свою світли-
ну. Налаштовуюся на очікування, бо 
мольфарка повинна «вивчити» мене 
та налаштуватися на енергетику. Та, на 
мій превеликий подив, за кілька секунд 
знову з’являється повідомлення, у яко-
му написано, що я «дуже добра люди-

на, живу лише для інших, забуваючи 
про себе», що таких людей, як я, «дуже 
мало на цьому світі». 

Читати таке про себе приємно. Далі 
мольфарка написала таке, що змуси-
ло мене задуматися. Мовляв, зараз 
у мене фінансові труднощі, що грошей 
не вистачає на найнеобхідніше, що рід-
ні мої хворіють. (Люди, звідки вона все 
це знає?). Наступний текст взагалі при-
голомшив: «знаюча» писала, що не-
забаром мені буде ще гірше, я втрачу 
роботу і буду ледь не жебракувати. Але 
це не моя провина, а дії чарів. Бо дав-
но у будинок моїх батьків якась лиха 
заздрісна жінка підклала яйце із за-
мовляннями на бідність та злидні. І хоч 
того яйця вже давно нема, але дія за-
мовляння така сильна, що я самотуж-
ки з цим не впораюся і приречена на 
бідність. Маячня якась. Хоча… може й 
справді хтось колись сильно позаздрив 
мені через те, що маю добру роботу, 
заробляю, та підклав мені… яйце. 

А мольфарка, не вгаваючи, писала, 
що коли я придбаю у неї спеціальний 
амулет, який притягуватиме гроші, то 
ніколи не буду мати проблем з фінан-
сами. Ціна амулету лише 80 гривень. 
Замовити слід негайно, бо придбати 
його є тисячі охочих, а кількість аму-

летів обмежена. Перевіряю ворожку 
далі: пишу на сайті номер свого мо-
більного, чекаю на зворотній дзвінок 
та читаю відгуки людей, які вже купили 
амулет. Усі пишуть, що їм неймовірно 
пощастило. Під кожним відгуком — 
фото та прізвище. 

Вирішую перевірити, чи це реальні 
люди. На жаль, ловлю облизня — жод-
ної реальної людини. А чиї ж це фото? 
Цілком ймовірно, взяті з чужих сторінок, 
і десятки людей навіть не здогадують-
ся, що «рекламують» послуги ворожок 
та екстрасенсів. Овва, мене хочуть по-
шити в дурні? Постривай, мольфарко! 
Вирішую перевірити «непросту»: по-
вторно заходжу на її сайт, завантажую 
світлину знайомої Наталії Н. І… отри-
мую той самий текст про те, що пані 
Наталія «дуже добра людина», далі 
написано про жіночку, яка підклала за-
мовлене яйце. Наприкінці пропозиція: 
купити амулет. Стоп, може, це якийсь 
збій у комп’ютері? Пишу мольфарці 
утретє і висилаю фото давно померло-
го родича. Виявляється, світлої пам’яті 
дядько Василь теж має фінансові про-
блеми через уже «відому заздрісну пані 
з яйцем». І за 80 гривень мольфарка 
обіцяє вислати… померлому амулет. 
Нарешті я розумію, що спілкувалася не 
з жінкою з особливими здібностями, а з 
ботом (це така спеціальна комп’ютерна 
програма, яка на будь-яке повідомлен-
ня пише однаковий текст).

Зате дзвінок мені був не від бота. Го-
ворила реальна людина зі, щоправда, 
прихованого номера. Російською мо-
вою запитала адресу, на яку має наді-
слати амулет. Я у відповідь запитала, 
де зараз мольфарка, в якому місті при-
ймає, бо дуже хочу поговорити з нею 
особисто та саме з її рук взяти замов-
лений амулет. Залунали короткі гудки… 

Через день я натрапила на своїй 
сторінці на схожі сайти кількох пере-
можці телешоу «Битва екстрасенсів». 
І у всіх була така ж схема: ви висила-
єте фото, вам пишуть про фінансові 
проблеми, зурочення та заздрісників 
і пропонують амулети. Причому один 
з амулетів називається «імперським» 

і написано, що ним користувався… 
російський цар Петро І. Якраз ще аму-
лету від кривавого російського тирана 
в Україні не вистачало! 

Звісно, що я не планувала звертати-
ся за допомогою до екстрасенсів чи во-
рожок. Але зробила цей експеримент 
для того, щоб показати і застерегти 
тих, хто ще вагається, чи замовляти 
«принадний» магічний непотріб і виси-
лати пройдисвітам гроші. Бо дивно ви-
ходить, амулети коштують загалом не-
дорого. І навіть якщо хтось би втратив 
ці гроші чи отримав невідомо що, то не 
звертався би ані в поліцію, ані навіть 
не написав би про це в соцмережах. 
Кому ж приємно визнавати, що його 
в дурні пошили? Та й 80-150 гривень 
нині не така вже й велика сума. На це, 
вочевидь, і розраховують шахраї, які 
отримують від довірливих завсідників 
соцмереж непогані прибутки.

«Живемо у непростий час, коли на 
Сході нашої країни тривають бойові 
дії, політична та економічна неста-
більність, інформаційна та емоційна 
перенасиченість, — каже практикую-
чий психолог Ольга Шологон. — Люди 
стомлені, виснажені та… ліниві. Хо-
чуть миттєво позбутися хвороб, вда-
ло одружитися, вирішити сімейні та 
родинні проблеми, стати успішними 
й багатими. Але миттєво нічого не 
буває. Зазвичай, над кожною пробле-
мою треба довго працювати. Та на-
віщо? Значно легше купити амулет, 
отримати чарівну таблетку від усіх 
хвороб, послухати шептання-замов-
ляння — і буде вам щастя!».

Повірте — не буде! Хіба що кру-
гленької суми позбудетеся, проблем 
побільшає. А хворі можуть і з життям 
попрощатися через відвідини та «ліку-
вання» пройдисвітів. 

Від себе додам, що звертатися до 
ворожок не варто. Коли є якісь про-
блеми, варто поговорити з рідними, 
друзями, піти на Сповідь, до лікаря, 
до психолога. Словом, обирайте самі, 
лише не звертайтеся до ворожок ані 
в реальному, ані у віртуальному світі.

Сабіна РУЖИЦЬКА. 

Вісім років тому я завагітніла 
вдруге. До того мала вже до-
рослого, 15-річного сина. Дітей 
з чоловіком не планували, бо не 
було великих достатків. Живемо 
в селі, дуже віддаленому від об-
ласного центру. Тож роботи в селі 
не мали, жили з праці своїх рук.

Коли я приїхала до лікарки в район-
ну лікарню, щоб дізнатись, в якому я 
стані, вона сказала: «Зараз не маю 
часу дивитись. Прийдіть після Різдвя-
них свят. Зроблю вам аборт!». Почув-
ши ці слова, я вибігла від неї й подума-
ла: «Ні! Ніколи! Я нізащо не вб’ю своєї 
дитини! Бо якщо щось зроблю з цією 
дитиною, то Господь може відібрати й 
старшу». 

Почувши новину, що я вагітна, чоло-
вік зрадів. Почав більше допомагати 
по господарству, важку роботу викону-
вав сам. Не дозволяв піднімати важкі 
відра з водою. В кінці серпня я на-
родила здорового синочка. Ми якось 

Будьмо уважні!

Свідчення віри

Прийдіть після Різдвяних свят… давали собі раду. Чоловік із старшим сином почали 
їздити у Польщу на заробітки.

Російсько-українська війна не обминула своїм чор-
ним крилом і нашу родину. 18-річного сина не взяли 
до армії, бо був за кордоном, а чоловікові вручили 
повістку. У 41 рік мій Роман подався на передову.

Цілий 2016 рік вранці та ввечері я молилась за 
нього. А увесь день думала: як він? чи живий? чи 
здоровий? Від редакції «Нової Зорі» отримала цілу 
серію маленьких молитовників, які постійно читала. 
Господь почув мої молитви. Чоловік повернувся жи-
вим. Старший син рік тому одружився. Молодший 
уже ходить у другий клас. Як дружині учасника АТО, 
мені дуже допомагали волонтери Тернопільщини, 
священники з Борщівщини. І навіть зараз вони не 
покинули нашу сім’ю.

А щодо тієї лікарки, яка казала мені зробити 
аборт, то її доля сумна. Я довідалась, що вісім років 
тому після Різдвяних свят, коли я мала прийти до неї 
в лікарню, її власний син загинув у автокатастрофі. 
Як мама, я дуже співчуваю її горю.

Щодня дякую Богові за Його ласки, молюся до 
Пресвятої Богородиці, як до рідної матері, бо моя 
пішла на небеса, коли мені було усього два рочки. 

Хай моє свідчення віри допоможе тим, які боять-
ся труднощів. З Богом можна все подолати!

Оксана ЯРЕМКО.  
с. Залісся Тернопільська область.

Піду до ворожки… в Інтернет

Останнім часом у соцмережах десятки псевдо-екстрасенсів пропо-
нують за 80-150 гривень миттєво позбавити від усіх невдач у житті. 
Я звернулася до цих пройдисвітів буцімто за допомогою. І ось що 
я дізналася. 
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Молода багатодітна родина 
Юсип’юків з Івано-Франківська 
вже багато років передплачує 
часопис «Нова Зоря». Черговий 
примірник отримують у храмі 
св. Архистратига Михаїла, що на 
вулиці Сорохтея, оскільки є па-
рафіянами цієї святині.

Щонеділі Михайло та Руслана 
з трьома синами спішать на Богослу-
жіння, яке відправляє парох о. Ми-
хайло Білінський, щоб помолитись зі 
всією церквою, почути Боже слово та 
мудру катехитичну науку. А ще вони 
спішать, щоб отримати черговий но-
мер свого улюбленого християнського 
часопису «Нова Зоря».

Повертаючись з Богослужіння до-
дому, сім’я обідає, а опісля розгортає 
сторінки свіжого номера, які так при-
ємно пахнуть фарбою. П’ятирічний 
Антоній та 10-річний Ярослав шука-
ють дитячу сторінку, де є зернинки-ці-
кавинки, загадки, ребуси, кросворди, 
вірші та малюнки для дітей. Батьків 
надихають статті про виховання, роз-
повіді про Церкву в Україні та світі, 
свідчення з життя різних людей, які 
відкрили для себе Бога. 

Руслана розповідає, що 21 листопа-
да їхня церква св. Архистратига Миха-
їла святкуватиме своє храмове свято. 
Об 11 годині відбудеться Архієрейська 

Св. Літургія, яку очолить Митрополит 
Володимир Війтишин, на яку запрошу-
ються всі бажаючі. Художники уже за-
вершили розписи у внутрішній частині 
святині. Отож, відбудеться освячення 
храму. Парафіяни допомагають паро-
хові та сотруднику впорядковувати 
святиню. Михайло каже, що створені 
розписи мають гарне композиційне 
рішення, зі смаком підібрані кольори. 
Щонеділі в церкві є два Богослужін-
ня — о 9-ій та 11-ій годинах. Ще рані-
ше в каплиці біля храму відбувались 

катехитичні заняття, які відвідував їх-
ній старший син Павло. В новому хра-
мі є приміщення під церквою, де також 
буде проходити катехизація.

Руслана з іншими жінками є член-
кинею спільноти «Матері в молитві». 
Щочетверга приходить у храм, щоб 
помолитись за своїх дітей, батьків, 
рідних, за бійців, які захищають нас 
від ворогів. Михайло, як живописець, 
створив ікони святих жінок для Собо-
ру Погінської Богородиці, розписував 
храми на Верховинщині. Наймолод-

ший син Антоній розповідає, що якби 
Адам і Єва не згрішили, то Ісусові не 
довелось би вмирати через нас на 
хресті. 

Родина Юсип’юків переконалась, 
яке велике значення має віра та мо-
литва. Їм довелось два дні чекати, 
поки віддали дворічного Ярослава 
з реанімації, а перед тим важко пере-
жили, коли генетик сказала вагітній 
матері, що найменший син матиме фі-
зичні вади. Дякувати Богові, хлопчик 
народився цілком здоровий. У часи 
випробувань сім’я завжди шукала під-
тримку в Бога, в молитві, у храмі.

Перехреститись біля церкви, не со-
ромлячись, захистити свою віру, коли 
хтось говорить непристойні жарти, мо-
литись таємно в своїй кімнаті вранці та 
ввечері, зростати в духовності, любові 
та вірі допомагає родині Юсип’юків 
і газета «Нова Зоря», яку передплачу-
ють уже п’ятий рік. 

Руслана та Михайло разом із ді-
тьми радять усім своїм друзям перед-
плачувати й читати улюблений часо-
пис, щоб отримувати духовну поживу 
у повсякденному житті.

Юлія БОЄЧКО.

Наші читачі

Вітаємо!

:
Парафіяни Свято-Вознесенського храму 
смт. Королево Виноградівського деканату 
Мукачівської греко-католицької єпархії (За-
карпаття) щиросердечно вітають з днем 
народження колишнього парафіяльного 
священника 

о. Степана ФЕДОРКА.
Всечесний отче Сте-
пане, дякуємо Богові 
за дар Вашого життя, 
за ті роки, які Ви були 
з нами, за Ваше чуйне 
серце, за жертовну 
працю та безмежну 
відданість парафія-
нам, за прекрасну 

церкву, яка постала за Вашої ініціативи та 
Вашої допомоги. Молитовно бажаємо Вам 
міцного здоров'я, душевного спокою, сі-
мейного затишку, повноти Божої благодаті, 
дарів Святого Духа, опіки Пресвятої Діви 
Марії та всіх земних благ. Хай Ангел-хоро-
нитель провадить Вас до святості, а Гос-
подь обдаровує всіма ласками та щедрота-
ми на Вашій священничій дорозі на многії 
і благії літа! 

:
Священники та парафіяни храму св. Арх. 
Михаїла м. Калуш вітають з днем Ангела 
декана Калуського 

о.-митрата Михаїла БІГУНА.
Всечесний отче, хай 
Господь обдаровує 
Вас міцним здоров’ям, 
радістю, натхненням 
до подальшої плідної 
праці, всіма ласками 
і щедротами. Нехай 
Ваша духовна нива 
щедро колоситься 

рясним врожаєм! Дякуємо Вам за молитву 
і молимось повсякчасно за Ваше подаль-
ше мудре служіння для добра людей і на 
славу Господню! Хай Пресвята Богороди-
ця та Ваш небесний Покровитель прова-
дять Вас у щоденній праці в Господньому 
винограднику на многії літа!

:
Спільнота «Матері в молитві» та церков-
ний комітет храму св. Миколая с. Побереж-
жя Єзупільського деканату щиросердечно 
вітають з днем народження

о. Миколу ЗАТВАРНИЦЬКОГО. 
Всечесний отче, бажа-
ємо Вам повноти Бо-
жої благодаті, Господ-
нього благословення. 
Хай Пресвята Богоро-
диця повсякчас опіку-
ється Вами і Вашою 
родиною та допомагає 
непохитно йти вслід за 

Ісусом, а благословення Святого Духа че-
рез Ваше служіння щедро переливається 
на всіх, хто потребує Вашої поради і мо-
литви.
Хай доля пошле Вам довгого віку,
Щастя, здоров’я,  
  достатку без ліку!
Хай люди за щирість та працю  
  шанують,
Вам ласку та ніжність  
  щоднини дарують!
Хай серце не знає ні болю, ні муки,
І радість приносять Вам діти й онуки!

:
Спільнота «Матері в молитві», Архібрат-
ство Матері Божої Неустанної Помочі та всі 
парафіяни церкви Святого Духа смт. Пере-
гінське вітають з днем Ангела

о. Михайла БОЙЧУКА.

Нехай Господь за на-
шими молитвами зси-
лає на Вас своє мило-
сердя, дарує міцне 
здоров’я, мужність, 
мудрість і терпели-
вість. Бажаємо Вам 
Божого благословен-
ня, миру, любові й по-

ваги від дітей, внуків та парафіян.
Хай доля намітить Вам років багато,
Дарує здоров’я міцного й добра,
Хай повниться радістю рідная хата
Й багато в ній буде любові й тепла
На многії і благії літа!

:
Парафіяни церкви св. Івана Богослова смт. 
Богородчани вітають з днем Ангела 

о. Михайла МОМОТА.
Дорогий отче, хай на 
Вашому життєвому 
шляху і надалі сіється 
та родиться лише до-
бро, множиться щас-
тя, здоров’я, достаток 
і благополуччя. Хай 
роки залишають по 
собі тільки світлі спо-

гади, а майбутнє готує багато щасливих 
літ, сповнених радістю, добром і надією. 
Щиро бажаємо Вам міцного здоров’я, миру 
і християнської любові, родинного затишку 
та злагоди. Нехай людська шана буде по-
дякою за плідну науку, за Вашу мудрість, 
чуйність, уміння творити і дарувати усім 
оточуючим добро.

:
Парафіяльна громада церкви св.пророка 
Іллі с. Вільхівка Перегінського деканату 
щиро вітає з днем Ангела

о. Михайла ЛУЦІВА.

Всечесний отче, молитовно бажаємо Вам 
міцного здоров’я, радості, миру, Божого 
милосердя, безмежного людського щастя, 
злагоди та добробуту. Дякуємо Вам за ду-
ховні науки, за Вашу повсякденну працю, 
яка переросла у великі здобутки і з Вашою 
допомогою наша маленька громада укрі-
пилась вірою та збагатилась любов’ю до 
Бога.
Бажаєм Вам, щоб кожне починання 
Було успішно втілене в життя.
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття.

:
Парафіяни церкви Собору Пресвятої Бого-
родиці с. Суходіл Рожнятівського деканату 
вітають з днем Ангела

о. Романа МАЗУРА.
Хай Ісус з небес Вам радість дарує,
А в родині щастя хай квітує.
Хай хори ангелів вітання посилають,
Хай благодаттю повниться душа,
Хай Бог з небес Ваш рід благословляє
На многії і благії літа!

:
Отець Роман Дармограй та всі парафіяни 
греко-католицької церкви преп. Параскеви 
с. Братківці Тисменицького деканату віта-
ють з 55-річчям старшу сестрицю 

п. Оксану ГУРАЛЬ.
З почуттям поваги у цей чудовий день 
даруємо Вам букет найтепліших і душев-
них побажань! Хай здоров'я буде міцним, 
а стан душі — бадьорим, хай в сім'ї збе-
рігається щастя і мир, в домі буде завжди 
тепло і затишно. Нехай і надалі Ваш жит-
тєвий шлях буде щедрий добром, бага-
тий успіхами, сонячний материнським 
щастям і благополучний прихильністю 
Небес!

Наш улюблений часопис 
«Нова Зоря»
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Благодійна організація Мальтій-
ська Служба Допомоги проводить 
щорічну  акцію допомоги «Святий 
Миколай іде до сиріт». Метою акції 
є приготування подарунків дітям та 
сиротам, які проживають в інтернатах 
і дитячих будинках Івано-Франківська 
та області до дня Святого Миколая, 
а також забезпечення їх речами пер-
шої необхідності.

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

Чекаємо на допомогу!
м. Івано-Франківськ,  
вул. Лесі Українки, 1

тел.: 55-26-44.
www.malteser.if.ua

Святий Миколай чекає 
на своїх помічників!

Здавалося б, тільки недавно 
ми звертались до Вас з про-
ханням не розлучатись з на-

шою газетою у 2019 році, як уже 
нагадуємо про початок передплати 
на 2020 рік. Дійсно, час летить не-
стримно. Промайнув уже рік, і не 
зважаючи на сучасні тенденції та 
думки щодо неактуальності дру-
кованого слова сьогодні, ми щиро 
радіємо, що наша газета все-таки 
долає усі ці бар’єри та знаходить 
свого читача. Більше того, до ре-
дакції надходять листи від Вас зі 
словами вдячності та підтримки, 
а кількість передплатників за ми-
нулий рік не зменшилася, а знову 
доволі зросла. 

Зі свого боку, хочемо подякувати 
всім тим, хто кожного тижня на віду-
ється до нашої редакції та приво-
зить нашу газету до парафій. Дяку-
ємо священникам, які заохочують 
парафіян до читання та передпла-
ти нашого часопису. Нехай Господь 
кріпить Вас у здоров’ї, благослов-
ляє Вас та Ваші родини.

Ми з радістю повідомляємо, що 
вартість передплати на 2020 рік че-
рез редакцію залишається незмін-
ною — 19 грн. на місяць. Проте, 
на жаль, зросла вартість передпла-
ти «Нової Зорі» через відділення 
«Укрпошти» у зв’язку з факторами, 
які від нас не залежать. Вона стано-
вить 27 грн. за місяць.
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Нічні чування
30 листопада 2019 р. Б. на пара-
фії Різдва Пресвятої Богородиці 
с. Березівка Лисецького декана-
ту відбудуться нічні чування за 
мир в Україні та за єдність хрис-
тиянських родин. Тема чувань: 
«Тато, мама і я — це правдива 
сім’я».

У молитовній програмі: Божествен-
на Літургія, сповідь, вервиця, чин для 
подружніх пар, які просять про дар 
батьківства (освячення вина і лада-
ну), благословення пар, які святкують 
ювілеї подружнього життя, оздоровчі 
молитви, водосвяття. 

Початок нічних чувань о 18-ій годині. 
Запрошуємо усіх бажаючих.

З молитвою і любов’ю —  
о. Богдан Рудницький.

Неправильно
 � Зачитати доповідь
 � Збирати цукристі 
 � Збиратися в дорогу 
 � Охочих читати українську книгу 
збільшилось 

 � Збільшувати рівень 
 � Зблякнути 
 � Сон збувся  

Правильно
 � Прочитати доповідь
 � Викопувати цукристі
 � Лагодитися в дорогу
 � Охочих читати українську книжку 

побільшало
 � Підвищувати рівень
 � Поблякнути
 � Сон справдився

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

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

Оголошення

Оголошення

Дорогі читачі нашого 
християнського часопису  
«Нова Зоря»!

Молимося за всіх Вас та дякуємо, що  
залишаєтесь з нами і в новому 2020 році! 




