
28 листопада розпочався Різдвяний піст. Він триватиме 40 днів, до 6 січня. Число 40 є досить сим-
волічним для християн. 40 років Мойсей водив свій народ по пустелі, 40 днів він постив, перед тим, 
як отримати кам’яні скрижалі, на яких були вибиті десять заповідей Божих. І сьогодні нам, віруючим 
людям, даються ті ж самі 40 днів для мандрівки нашою душею, щоб віднайти в ній темні куточки, за-
смічені гріхами, на які з повсякденними проблемами та клопотами не звертаємо уваги. Вони так по-
тихеньку накопичуються, стаючи невимовно важким тягарем на душі. Тому піст — це чудова нагода 
зробити генеральне прибирання всередині нас, щоб достойно зустріти одне з найвеличніших свят 
для всіх християн — Різдво Христове!

НАМІРИ ДЛЯ 
АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ 

грудень

Загальний: щоб усі країни вжи-
ли необхідних заходів для за-
безпечення майбутнього дітей, 
особ ливо тих, що страждають.

У Старих Кривотулах 
відсвяткували 
храмове свято

Перед початком Божественної 
Літургії священники освятили 
новий Євхаристійний набір, який 
використовуватиметься для при-
ношення Безкровної Жертви Са-
мого Спасителя.

Чи можна поєднувати 
йогу та християнську 
віру?

Неодноразово я зустрічав хрис-
тиян, які думають, що вони мо-
жуть краще молитися, зокрема й 
завдяки йозі. Нічого небезпечно-
го вони не бачать у цих східних 
техніках медитації. Тож, як є на-
справді?

Увага! Конкурс на 
найкращий малюнок 
про Святого Миколая! 

На пере-
можця че-
кає пода-
рунок — 
ілюстро-
вана 
Біблія для 
дітей та 
солодощі!

стор. 4

стор. 8

стор. 2

1 грудня 1991 р. 
Відбувся загальнонаціональний 
референдум на території колиш-
ньої УРСР щодо проголошення не-
залежності України. 
Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

1 грудня
110 років від дня народження 
Анатолія Йосиповича Кос-Анато-
льського, українського композито-
ра, піаніста, музикознавця, педа-
гога, музично-громадського діяча.

2 грудня 1973 р.
Упокоївся в Господі владика Іван 
Слезюк — релігійний діяч, педагог, 

Благодійність

Голодного —  
нагодувати 
 3 стор.

З архівних джерел

Сини  
отця Комаринського 
 4 стор.

Пам’ять

Голодомор 1932-1933 років — 
геноцид проти українців 
 5 стор.

Життєві історії

Я був на дні,  
і Бог мене підняв 
 6 стор.

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

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

28 листопада 2019 р. Б.  
число 46 (1289)

«Як блискавка блискає і освічує від краю і до краю небо,  
так буде свого дня Син Чоловічий»  (Лк. 17, 24).

Цей тиждень в подіях

Початок Різдвяного посту

підпільний єпископ Станиславівської 
єпархії УГКЦ. Проголошений блажен-
ним 27 червня 2001 року. Мощі бла-
женного знаходяться у Катедральному 
соборі Воскресіння Господнього в Іва-
но-Франківську.

2 грудня
Міжнародний день боротьби за скасу-
вання рабства.

3 грудня
Міжнародний день людей з інвалідністю.

4 грудня
Введення у храм Пресвятої Богородиці.

5 грудня
Міжнародний день волонтерів.

Продовження на стор. 3
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Як і кожного року на храмове свя-
то, традиційно прибуло багато вірних 
із Старих Кривотул та навколишніх 
сіл: Красилівки, Нові Кривотули, Одаї, 
Марківці та інших.

Перед початком Божественної Лі-
тургії священники освятили новий 
Євхаристійний набір, який опісля ви-
користовуватиметься для приношення 
Безкровної Жертви Самого Спасителя.

Із привітальним словом до парафі-
ян звернувся високодостойний гість 
о. Олег Каськів, який у своєму слові 
особливо зазначив велику працю па-

Наприкінці листопада молодіж-
на спільнота з с. Іваниківки Бо-
городчанського деканату разом 
з о. Віталієм Козінчуком здійсни-
ли молитовне паломництво до 
м. Львова. Знайомство зі Льво-
вом розпочалося із залізнично-
го вокзалу. До центру міста від 
нього діти дійшли за півгодини. 
Дорогою паломники зустрічали 
цікаві туристичні пам’ятки, роз-
дивлялися місцевість.

Як відомо, у Львові є понад 50 дав-
ніх церков різних конфесій. Найбільше 
дітей вразив Собор св. Юра. Архікате-
дральний храм УГКЦ — завершальний 
етап тривалого розвитку архітектури 
старого Львова. В ньому втілилась 
і смілива будівнича ідея, і тонке, глибо-
ке відчуття міського ансамблю, і вели-
ке прагнення до прекрасного через ви-

раження ренесансно-барокових ідей 
своєї епохи. Кожен молодий паломник 
мав можливість приступити до мощів 
святих, яких у храмі є дуже багато.

Найвідоміша площа Львова — 
площа Ринок. Знаходиться у центрі, 

у старій частині міста. Будувати у часи 
Середньовіччя на площі Ринок мали 
право тільки представники знаті. Пер-
ші згадки про центральний міський 
майдан датуються далеким XIII-им 
століттям.

Під великим враженням паломники 
були після відвідин картинної галереї 
західноєвропейського мистецтва, що 
розташована у Палаці Потоцьких — 
красивій будівлі, виконаній у стилі 
класицизму та зведеній у XIX столітті. 
Ініціаторами створення палацу ста-
ла відома родина Потоцьких. Раніше 
на місці палацу Потоцьких був неве-
личкий мисливський будинок. Та ро-
дині потрібне було вишукане місце, 
де можна було б приймати іменитих 
гостей. Палац вразив паломників 
своєю пишністю, масштабністю і кра-
сою. Всередині збереглося вишукане 
оздоблення: ліпнина, позолота, мар-
мур. Особливо гостей Палацу По-
тоцьких зачарувала Дзеркальна зала 
(танцювальна). Вона часто приймає 
учасників різноманітних урочистих 
подій, концертів та мистецьких пре-
зентацій.

Дітям з Іваниківки Львів запам’я-
тав ся своєю прадавньою духовністю, 
щирістю городян та феноменом полі-
культурності.

о. Віталій КОЗІНЧУК.

Щедрий подарунок Кропивницькій 
громаді Долинського деканату зроби-
ли Іван та Ольга Подольчаки. Вони — 
заробітчани, працюють у далекій Іспа-
нії. Так склалися обставини, що після 
закриття виробництва магнію першим 
за кордон вирушив Іван. Як висококва-
ліфікований спеціаліст знайшов робо-
ту на одному з іспанських підприємств. 
У ті перші місяці адаптації далеко від 
родини, від домівки почувався само-
тнім, тому допомагали йому віра та 
молитва до Господа Бога. 

З роками наш земляк здобув шану 
і славу, забрав на чужину дружину. 

Типова для мешканців села історія, 
якби не одна відмінність — бажання 
Подольчаків збудувати каплицю як по-
дяку Господу за Його ласки.

…І ось вона виблискує на сонці зо-
лотоверхим куполом, купається в те-
плих променях небесного світила, 
оригінальна в архітектурному плані, 
неповторна, заквітчана чорнобривця-
ми та трояндами. 

Каплицю освятив о. Василь Гла-
денький, місцевий священник. Він роз-
повів громаді про святого великомуче-
ника Пантелеймона, який за фахом був 
лікарем, а став відомий, як цілитель. 

Святий відзначався великим милосер-
дям до вбогих, не брав грошей за ліку-
вання. Звинувачений своїми колегами-
лікарями перед імператором Максимі-
ліаном, що проповідує Христову віру, 
загинув мученицькою смертю 305 року.

У той день родина Подільчаків не 
тільки дякувала односельцям за допо-
могу у будівництві каплиці, але й при-
гощала присутніх смачним домашнім 
печивом та кавою.

Іван та Ольга — щасливі люди. 
У них — міцна родина, дві донечки-
красуні, є вже зять. Мої земляки ра-
діють, що втілили свою мрію, до якої 

довго йшли. За ті зароблені нелегкою 
працею кошти вони могли б збудува-
ти дім, купити машину, податись на 
Мальдіви чи в інші райські куточки 
і гарно відпочити. А вони звели капли-
цю — храм своєї душі і… подарували 
Кропивнику. Шляховики заасфаль-
тували дорогу біля святині, сільська 
рада виділила кошти на благоустрій. 
Добра справа відкриває для милосер-
дя людські серця.

Мирослава ДНІСТРАН.

Вісті з парафій

Наша духовність

Вісті з парафій

Святкові Богослужіння розпочалися в навечір’я свята Великою Вечірнею з Литією 
та урочистим походом зі свічками, яку очолив сотрудник парафії ієрей Ігор Пилип-
чук. А вже наступного ранку продовжилися урочисті Богослужіння в храмі св. Архи-
стратига Михаїла Великою Утренею та Божественною Літургією, яку очолив синкел 
у справах духовенства та священничих родих Івано-Франківської Архієпархії, митро-
форний протоієрей Олег Каськів у співслужінні численного духовенства Івано-Фран-
ківської Архієпархії та Коломийської єпархії УГКЦ.

У Старих Кривотулах відсвяткували храмове свято

Великомученик і цілитель 
Пантелеймон вже у Кропивнику
Іменем цього святого назвали каплицю Іван та Ольга Подольчаки. Більше двох місяців її двері відчинені 
для всіх. Звертаючись до святого Пантелеймона, люди просять допомоги і заступництва, благають його 
донести до Господа їх молитви і випросити у Всевишнього прощення гріхів кожного. Із цього маленького 
храму людина виходить іншою: забуває про біль, кудись зникає неспокій, душу наповнює благодать!

Молодіжна спільнота з Іваниківки 
відвідала місто Лева

рафіяльних священників, а саме пароха храму протоієрея 
Михайла Мельника та сотрудника ієрея Ігоря Пилипчука: 
«Завдяки тісній співпраці обох священників ми сьогодні 
маємо парафію, яка процвітає. Бачимо, що у нашому від-
новленому храмі багато молоді і це тішить, і запевняє нас 
у тому, що наша церква жива», — сказав священник. 

В свою чергу, парох храму о. Михайло Мельник подяку-
вав о. Олегу за спільну Божественну Літургію та повчаль-
не слово, з яким священник звернувся до парафіян. Також 
отець подякував усім священникам, які приїхали розділити 
радість храмового свята з парафіянами Старих Кривотул.

Опісля відбулося традиційне благословення через об-
ряд мирування та освячення води.

Іван ХАРЕВИЧ.
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Закінчення. Початок на стор. 1.

Для мене початок Різдвяного посту 
знаменує наближення найулюблені-
шого свята ще з дитинства — Різдва. 
Тому цей піст не несе в собі відчуття 
смутку. Адже під час Різдвяного посту 
християни готуються не до хресної до-
роги та розп’яття Ісуса Христа, а до 
Його приходу в світ. Він є радісним, 
адже, окрім того, що він підготовляє 
нас до такого великого свята, у ньому 
є ще й інші приємні та веселі свята: св. 
апостола Андрія, св. Миколая Чудот-
ворця, св. Катерини. Якщо ж заглянути 
в історію нашого народу, то і там зна-
йдемо підтвердження того, що під час 
такого посту не було відчуття смутку. 

Колись у народі говорили: «На Пи-
липівці ще люди ситі». Цей час без 

м'яса й молока прожити було легше, 
бо саме тоді розпочинали запаси сві-
жозаквашених і солених овочів: капус-
ти, буряків, огірків; споживали багато 
різних видів олії: конопляної, лляної, 
соняшникової, рижієвої, макової, а та-
кож макухи з неї.

Сьогодні, переглядаючи в Інтернеті 
різноманітні публікації щодо порад, як 
поводитись у піст, стає просто смішно. 
Складається таке враження, що такі 
собі поради не розраховані на прак-
тикуючих християн, які щонеділі від-
відують храм, а радше для тих, хто 
сприймає піст, як дієту. Натрапляла я 
на календар харчування в піст, де роз-
писаний кожен день, та продукти, які 
можна вживати. Бракувало ще таблиці 
з калоріями! Натрапляла я на ось такі 
корисні поради: «Що не можна робити 

в Різдвяний піст? У Різдвяний піст не 
можна грішити повсякденними гріха-
ми!». Перепрошую, а в інші дні року 
грішити можна?! Інший сайт радить: 
«У Різдвяний піст можна причащати-
ся». Невже хтось насправді думає, що 
не можна?! Такі абсурдні пояснення 
та правила інколи приводять до того, 
що невоцерковлені люди бачать у по-
сті щось складне і дуже важке до до-
тримання. Тому, якщо вас цікавлять 
справжні та чіткі вказівки щодо пра-
вил Різдвяного та інших постів, варто 
звернутись до партикулярного права 
УГКЦ, яке говорить так:

«Усі вірні зобов’язані постити в такі 
періоди церковного року: Великий піст 
і Страсний тиждень; Петрівка — від 
понеділка після Неділі всіх святих до 
навечір’я празника Святих Верховних 
апостолів Петра і Павла (включно); 
Успенський піст, або Спасівка, — від 
свята Перенесення Чесного і Живо-
творного Хреста та Маккавейських 
мучеників, Саломеї, їх матері, і старця 
Елеазара, до навечір’я Успіння Пре-
святої Богородиці (включно); Різдвяний 
піст, або Пилипівка, — від дня після 
свята Апостола Пилипа до навечір’я 
Різдва Христового. Під час Різдвяного 
посту (ред.) вірні зобов’язані: у середу 
та п’ятницю утримуватися від спожи-
вання м’ясних продуктів і страв; у поне-
ділок, вівторок та четвер дозволено всі 
види їжі.

Стосовно звільнення від обов’язку 
посту потрібно дотримуватися таких 

положень: немає посту в суботи, не-
ділі та дні святкування Нового року 
(31.12-01.01).

Також партикулярне право наголо-
шує, що від будь-якого обов’язку посту 
звільняються: діти до 14 років та осо-
би, яким виповнилося 60 років; важко-
хворі; вагітні; матері після пологів і ті, 
що годують груддю; ті, що подорожу-
ють (якщо час подорожі перевищує ві-
сім годин); ті, що важко працюють; ті, 
що харчуються зі столу інших; убогі, 
котрі живуть з милостині».

Ось ці основні правила щодо хар-
чування у Різдвяний піст, які дещо 
розвіюють хибне трактування посту, 
як суворої дієти та повної відмови від 
м’ясних і молочних продуктів. 

Під час зустрічі з молоддю у Зарва-
ниці ще у 2018 році Блаженніший Свя-
тослав сказав: «Ми думаємо, що час 
посту — це час смутку. Ми наче не вмі-
ємо постити, але навчімося це робити! 
Звісно, в період постів ми стараємося 
не влаштовувати гучних забав (напри-
клад, весіль), але це не означає, що 
ми не можемо по-християнськи органі-
зовувати своє дозвілля. Тобто питання 
полягає в тому, «як»: як це правильно 
зробити і організувати? І тут Церква-
мати готова нам допомогти, щоб ра-
дісно переживати всі пости… Якщо 
ми відмовляємося від гріха на період 
посту і за ним сумуємо, то які ми хрис-
тияни? А справжній піст насправді є 
моментом активної праці над собою».

Підготувала Віра БІЛА.

Отож, з кінця жов-
тня щосуботи у м. 
Коломиї на вулиці 
Театральній, у пара-
фіяльному будинку 
поруч із греко-като-
лицьким собором 
всім потребуючим 
роздають гарячі обі-
ди. Сюди приходять 
люди, які опинились 
у складних життєвих 
ситуаціях. 

Бажаючих готувати 
просто так, благодій-
но, виявилось аж 20 парафіянок. Вони 
поділились на п’ять груп. У суботу 
вранці чотири жінки спішать на парафі-

яльну кухню, щоб приготувати смачний 
обід. Інші парафіяни перед тим закупо-
вують для них продукти. Священники 

ще раніше оголосили, що будуть при 
храмі годувати бідних, і просили всіх 
парафіян пожертвувати для цієї благо-
родної справи хто скільки може. А ще 
ініціативні парафіянки склали список 
коломийських підприємців та зверну-
лися до них за допомогою. Усі пожерт-
вували певну частину коштів, ніхто не 
відмовив.

Люди приходять у суботу о 13-ій го-
дині, беруть із собою тару, в яку кухар-
ки наливають гарячі страви, гарніри 
з м’ясною підливою, фрукти.

У Коломиї діє благодійна їдальня 
від Єпархіального «Карітасу», де та-
кож годують потребуючих, але у вихід-
ні дні вона не працює. Отож, нужденні 
приходять у суботу до парафіяльного 
«Карітасу» біля собору. Тут кухня має 
70 квадратних метрів, є професійне об-
ладнання, всі продукти промарковані 
та свіжі, волонтери дбають про чистоту. 

Також парафіяни храму Стрітення 
Господнього, що на вулиці Довбуша, 
забезпечують їжею 20 осіб психонев-
рологічного диспансеру. 

Владика Коломийської єпархії Ва-
силь Івасюк розповідає, що кожна 
парафія і кожен священник повинні 
йти назустріч людям, і не лише з духо-
вною поживою. Ісус Христос після сво-
єї проповіді першим сказав до апосто-
лів: «Дайте їм їсти!» І нагодував п’ять 
тисяч людей, які Його слухали.

«Минулої суботи я відвідав парафі-
яльний дім і їв разом із потребуючими 
ту саму їжу, що й вони. Було смачно. 
Я дуже люблю борщ, а тоді якраз його 
зварили. Була гречка з підливою, ком-
пот, — сміється Владика Василь. — Що-
суботи приходять від 50 до 60 осіб по 
обіди. Я дав їм коротеньку духовну нау-
ку. Разом помолились. Ми годуємо усіх, 
незважаючи на конфесії, бо Христос 
приймав усіх. Плануємо, що зможемо 
нагодувати навіть 100 потребуючих».

Молодь собору готова допомагати 
старшим. Планують розносити гарячі 
обіди тим немічним коломиянам, котрі 
самі неспроможні приходити за їжею. 

О. БИСТРИЦЬКА.

17 листопада с. Витвиця зібра-
ло патріотичну спільноту з Іва-
но-Франківщини та Львівщини, 
щоб вшанувати пам’ять Зеновія 
Красівського. 12 листопада 2019 
року йому виповнилось б 90 ро-
ків. Ще б жити та вести бороть-
бу проти одвічного нашого во-
рога, але доля розпорядилась 
по-іншому.

Голова громади Микола Шикор офі-
ційно повідомив про присвоєння Зе-

новію Красівському звання почесного 
жителя Витвицької об'єднаної терито-
ріальної громади. Парох села о. Петро 
Євчук очолив поминальну панахиду. 
Слово мав видатний уродженець с. 
Витвиця Степан Волковецький та інші 
знамениті люди — гості села.

Висловлюємо щиру подяку всім 
небайдужим, які завітали до Зеновія 
Красівського.

«Наш ворог — то є ворог історич-
ний: Росія. Вона все в нас забрала. 
І якщо ми цього не усвідомимо, не ор-

ганізуємося і не дамо 
відсіч, чуда не буде. 
Наша біда, що народ 
опустився. Поневоле-
на нація не має вибору. 
Мусимо усвідомити, що 
наш порятунок — у на-
шій любові до нашого 
народу, мови, звича-
їв», — ці слова Зеновій 
Красівський промовив 
у січні 1991 року.
о. Ростислав КАКАПИЧ.

Пилипівка

Благодійність

Вісті з парафій

Різдвяний піст — 
радісний піст!

Голодного — нагодувати
Парафіяльна громада Катедрального собору Переображення Гос-
поднього в м. Коломия на своїх зустрічах вирішила здійснювати ще 
одне соціальне служіння. Самі вірні домовились між собою, що бу-
дуть допомагати найбільш нужденним.

«Поневолена нація не має вибору»
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Працюючи у Лисці, він у 1892 році 
заснував читальню «Просвіти». По-
ява цього громадсько-культурного 
об'єднання, яке діяло до 1939 p., по-
мітно вплинуло на розвій українства 
в населеному пункті. Проте великими 
гальмами в розвитку передових укра-
їнських ідей у Східній Галичині з другої 
половини XIX ст. стали москвофіли та 
їхні організації на місцях — так звані 
читальні Качковського. Москвофіль-
ська читальня в 90-х роках ХІХ ст. існу-
вала і в Лисці. Поселення опинилося 
у вирі боротьби між москвофілами та 
народовцями. Із заснуванням читаль-
ні «Просвіта» ситуація змінилася на 
краще. У 1907 р. лисецька «Просвіта» 
нараховувала вже 70 членів. Її голо-
вою на той час був український міща-
нин, але станом на 1 січня 1909 р. го-
ловою читальні знову став священник 
Стефан Комаринський. 

Також отець Комаринський вхо-
див у комісію просинодальних екза-
менаторів Станиславівської єпархії 
у 1911 – 1918 рр., був ординаріатським 
комісаром у шкільних справах, спо-
чатку другим (1893-1905 рр.), а пізні-
ше — першим (1905-1918 рр.). У тих 
же роках він був деканом Лисецьким 
та радником єпископської консисторії.

Отець Степан Комаринський був 
одружений із Анною з родини Коноп-

ків. У подружжя народилося троє си-
нів, котрі продовжили справу свого 
батька на культурно-освітньому полі.

Комаринський Роман (1887 р., 
с. Старі Богородчани — 1941, Архан-
гельск, Росія) — український юрист 
і громадсько-культурний діяч. Навчав-
ся у Станіславській і Коломийській 
гімназіях та на юридичному факуль-
теті Львівського університету. Під час 
Першої світової війни служив поруч-
ником австрійської армії. В листопаді 
1918 року вступив до українського вій-
ська, став військовим суддею. У 1918-
1920  р. — сотник УГА, наприкінці 
грудня 1918 перейняв у Никифора Гір-
няка обов'язки коменданта Тернопіль-
ської військової округи.

Адвокатську практику проходив 
у Станиславові та Снятині, де відкрив 
власну канцелярію. З 1928 р. працює 
адвокатом у Городенці, де багато зро-
бив для підтримки української гімназії, 
захисту селян від переслідувань поль-
ської окупаційної адміністрації. Голо-
ва Повітового Кружка «Рідної Школи» 
і УНДО. 27 вересня 1939 року зааре-
штований і засуджений у Станіславові 
на 10 років концтабору. Термін пока-
рання відбував у Архангельську. Пра-
цював землекопом у пос. Малошуйка 
в Онезькому районі. Там, знесилений 
важкою працею і голодом, впав у кана-

ву і загинув у болотах. Дружину Марію 
Комаринську (1898-1943 рр.) було ви-
слано у Семипалатинськ, де вона теж 
померла. Їх син Степан пропав безві-
сти у катівнях НКВС, а дочка Дарія (за 
іншими даними — Леся) після відбуття 
покарання повернулася до Городенки.

Комаринський Теодозій (6.VII. 
1890, смт. Лисець — 27.1.1970, Нью-
Йорк, США) — український юрист 
і громадсько-культурний діяч. Навчав-
ся у Лисецькій школі, Коломийській 
гімназії (1903-1910 рр.) та на юри-
дичному факультеті Львівського уні-
верситету (1910-1914 рр.). У зв’язку 
з воєнними подіями закінчив навчан-
ня у 1920 році. В 1914-1915 рр. пе-
ребував у австрійській армії та УСС, 
а з 1919 р. — в УГА. 

З 1925 по 26.01. 1929 рр. він — 
конціпієнт і практикант у Солотви-
ні в канцелярії д-ра О. Черненка. 
31.VI.1929 — 1.IV.1933 рр. — канди-
дат адвокатури у канцелярії свого 
брата д-ра Романа Комаринського 
в Городенці. З 1939 року працював 
у Снятині, де адвокатська палата від-
крила йому самостійну канцелярію. 
За більшовицької окупації 1939-1941 
рр. перебував у с. Стрільче у свого 
тестя отця-декана Стрільчика, а та-
кож у с. Олеша в брата о. Василя 

Комаринського. За німецької окупації 
був начальником суду в Городенці.

У 1944 році з родиною емігрував до 
Чехії (Прага), а звідти — до Німеччини 
(Аугсбург і Мюнхен). Після війни пере-
бував у Гренвіллі (США), а з 1950 р. — 
у Нью-Йорку, де й помер. Осиротив 
дружину Дарію з Стрільчиків, дочку 
Віру з чоловіком Ярославом Кришталь-
ським та внуками Марком і Ромою.

Комаринський Василь (5.12.1892 р. 
смт. Лисець — 4.02.1969, Городен-
ка) — священник УГКЦ (з 1919) і гро-
мадсько-культурний діяч. Закінчив 
Коломийську гімназію і Станиславів-
ську духовну семінарію. Висвячений 
28 листопада 1919 року у Станисла-
вові. З 1925 р. — парох Городенки, 
з 1935 р. — у с. Олеша Товмацького 
повіту (тепер Тлумацького району). 
У 1945 р. за відмову перейти на росій-
ське православ’ я був заарештований 
і засуджений до 11 років концтаборів 
у Сибіру. У 1956 році дуже хворим по-
вернувся до Городенки, де потайки ви-
конував свої душпастирські обов’язки. 
Там і помер та був похований на горо-
денківському цвинтарі. 

Ось такими є непрості долі о. Сте-
пана Комаринського та його синів. 
Маючи від дитинства закладені у сім’ї 
потужні підвалини патріотизму, кожен 
з них на своєму місці хотів прислужи-
тися людям. І якби не більшовицька 
окупація, вони ще багато користі при-
несли б для суспільства, бо громад-
ська активність була закладена у їхніх 
генах. Тож пам’ять про цих людей має 
жити принаймні у тих населених пунк-
тах, де вони жили і працювали. 

Іван ДРАБЧУК, 
співробітник Національного 
заповідника «Давній Галич».

Словом «йога» давно нікого 
в Україні не здивуєш. У когось 
вона асоціюється зі здоров'ям, 
у когось — із гнучкістю тіла, 
а ще в когось — з індійською 
містикою.
За останні десятиліття ця прак-
тика стала настільки популяр-
ною, що йога-студії є практично 
в усіх великих містах, у магази-
нах безліч книг, а в інтернеті — 
безліч відео на цю тему. 

А як же до цього ставиться 
християнство?

Неодноразово я зустрічав христи-
ян, які думають, що вони можуть кра-
ще молитися, зокрема й завдяки йозі, 
яка вчить їх зосередженості. Нічого 
небезпечного вони не бачать у цих 
східних техніках медитації. Тож, як є 
насправді? Чи можна поєднувати йогу 
та християнську віру?

Це питання сьогодні неабияк акту-
альне, оскільки техніка східної медита-
ції дуже спокуслива і набирає чимраз 
більшої популярності в цілому захід-
ному світі. Вона є потужним засобом 
виходу із зовнішнього, швидкоплин-
ного та непостійного світу, допомагає 
повернутися до переосмислення на-
шої внутрішності, яку ми на тому чи 
іншому етапі життя намагаємося глиб-
ше зрозуміти. Ось що про це розпо-
відає один французький християнин: 

«Я знаю це за те, що я практикував 
йогу кілька років. На початку вона по-
чинається як християнська молитва: 
є бажання відмежуватися від чогось 
поверхневого, розсіяння, бурхливого 
життя і зануритися у внутрішній духо-
вний світ. В обох випадках є велика 
спрага до Абсолюту. Проте вже від 
самого початку цієї внутрішньої подо-
рожі дві стежки розходяться. У східних 
техніках йдеться про те, щоб усе біль-
ше й більше повертатися до самого 
себе, досягти всього власними сила-
ми, і аж до отримання свого роду злит-
тя з «Усім», що дарує дуже інтенсивні 
відчуття існування.

У цій практиці немає місця іншому: 
«Я все більше і більше зосереджуюся 
на собі і лише на собі». Абсолютно від-
мінною є християнська молитва — це 
зустріч з Іншим, із Богом, що наближа-
ється до мене: «Так, я спершу входжу 
глибоко саме в мій духовний світ, але 
це для того, щоб сконцентрувати мою 
увагу на Іншому, щоб краще зрозуміти 
те, що Господь хоче дати мені».

Серйозний ризик підміни 
понять...

Тут різниця між природним міс-
тицизмом, який покладається лише 
на природні засоби, і надприродним 

містицизмом, який скеровує мене до 
Бога, особового Бога, який дає себе 
мені в діалозі любові.

У східних техніках — я господар 
мого внутрішнього життя, тоді як 
у християнській молитві центром є 
Бог: «Я приймаю Його волю, щоб від-
датися Йому і дозволити Йому вести 
мене в напрямку до Нього». І знову ж 
таки східні практики вказують на роз-
чинення «Я» у великому «Все», в той 
час як стосунки з Христом поважають 
мою іншість: християнська молитва — 
це сопричастя, а не злиття.

Безумовно, прийоми і техніки, за-
сновані на природному містицизмі — 
такі як східна техніка медитації — мо-
жуть призвести до дуже сильних від-
чуттів та досвідів, але все це не має 
нічого спільного із надприродним спо-
коєм, яким обдаровує мене Святий 
Дух. Тут існує великий ризик щодо 
того, щоб плутати спокій, спричинений 
певними дихальними вправами чи 
певними положеннями тіла, з самою 
присутністю Святого Духа. Це ризик, 
який слід сприймати серйозно, адже 
все це може завести нас у глухий кут 
та віддалити від початкової мети, яку 
ми поставили перед собою, готуючись 
до молитви, тобто особистої зустрічі 
з живим Богом, яку нам відкриває Ісус 
Христос.

За матеріалами «Aleteia italiano» 
переклав з італійської 

о. Іван СТЕФУРАК.

З архівних джерел

Свого часу в історії селища Лисець, що на Тисмениччині Івано-Франківської області, помітною була по-
стать священника Степана Комаринського. Він народився 29 грудня 1855 року в с. Бертишові Жидачів-
ського району Львівської області. Висвячений 30 вересня 1883 року. Працював сотрудником у Небилові 
(з 2 жовтня 1883 р. по 10 квітня 1885 року) та Богородчанах (з 10 квітня 1885 по 8 березня 1890 року). 
Звідти був переведений у містечко Лисець на посаду пароха, де працював до смерті. Помер 5 листопа-
да 1918 року, похований на лисенькому цвинтарі. 

Віра і марновірство

Сини отця Комаринського

Чи можна поєднувати йогу та християнську віру?
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У 1932-1933 роках в Україні був ве-
ликий голод. Не було тоді ні війни, ні 
посухи, ні потопу, ані моровиці, а була 
лише зла воля одних людей проти ін-
ших. І ніхто не знав, скільки невинного 
люду зійшло в могилу: старих, моло-
дих, дітей і ще ненароджених.

Юнаки та дівчата у чорних платтях 
та костюмах піднялись на сцену, трима-
ючи в руках колоски пшениці, пов’язані 
чорною та синьо-жовтою стрічками. 

Юнак промовив: «У документах ЦК 
КП(б)У ідеться, що голод має навчити 
селян «розуму» і привести їх до колгос-
пів: «Жестокая борьба ведется между 
крестьянами и нашей властью. Это 
борьба на смерть. Понадобился голод, 
чтобы показать им, кто здесь хозяин».

За ним підвелась із колін юнка 
в чорній хустині. З її уст присутні по-
чули: «7 серпня 1932 року сталінське 
оточення прийняло Закон про охоро-
ну соціалістичної власності, написа-
ний особисто Сталіним. За крадіжку 
колгоспного майна вводилися суворі 
судові покарання, зокрема й найвища 
міра — розстріл з конфіскацією майна. 
Народ назвав той звірячий акт «зако-
ном про п'ять колосків».

Про те, як він діяв, видно зі сторінок 
гадяцької районної газети «Будівник 
комунізму» за 1933 рік. Так, у номері 
за 12 липня вміщено замітку «Закля-
того ворога — до розстрілу!», в якій 
повідомлялося про те, що мешканець 
села Мартинівки Іван Дуля зібрав на 
колгоспній ниві 4,5 кілограми колосків. 
Розглянувши цю справу, виїзна сесія 
Харківсь кого обласного суду згідно із 
зако ном від 7 серпня 1932 року за-
судила «одвічного ворога всіх трудя-
щих» І. Ю. Дулю до розстрілу.

«Яка ж причина голодомору? Може, 
не було в державі зерна?», — запиту-
вали себе глядачі в залі. 

Та було воно! Адже і в 1932, і в 1933 
роках СРСР продав за кордон близь-
ко двох мільйонів тонн зерна. Голо-
домор мав покласти край існуванню 
українців як окремої національної гру-
пи зі своїми традиціями, культурою, 
спільними уявленнями про майбутнє. 
Організатори ставили за мету — лікві-
дувати українське селянство як голов-
ного носія української ідентичності, 
поєднавши голодомор із репресіями 
проти суспільної еліти та національної 
церкви.

Найбільш позитивним моментом на 
тлі жахливих відеокартин Голодомору 
було почути глядачам у залі, що одним 
із небагатьох, хто відверто говорив сві-

тові про цю трагедію, був Митрополит 
Андрей Шептицький. 

24 липня 1933 року УГКЦ в особі 
Митрополита Андрея Шептицького та 
інших єпископів проголосила відозву 
у справі подій на Великій Україні до 
всіх людей доброї волі: «Україна в пе-
редсмертних судорогах. Населення ви-
мирає голодовою смертю; побудована 
на несправедливости, обмані, безбож-
ництві та деправації людоїдна система 
державного капіталізму довела бага-
тий недавно край до повної руїни…».

Ця відозва мала вагомий вплив на 
суспільну думку західноукраїнського 
населення. Наступного дня після про-
голошення відозви, 25 липня 1933 р., 
35 українських громадських інституцій 
створили у Львові Україн ський громад-
ський комітет рятунку України, який 
мав стати координатором допомоги 
голодуючим. Велику поміч надали 
українці Канади, організація «золотий 
хрест», створена українцями Америки. 
Але закуплене для голодних зерно не 
вдалося перевезти через кордон. Ра-
дянський уряд не дав на це дозволу. 

У серпні 1933 року архієпископ Від-
ня кардинал Унніцер звернувся до єв-
ропейської громадськості із закликом 
допомогти Україні, де від голоду ги-
нуть мільйони і є випадки канібалізму. 
На це радянські дипломати зухвало 
відповіли: «У нас немає ні канібалів, ні 
кардиналів».

Як зазначав у своєму звіті спеціаль-
ний папський посланець, який відвідав 
голодуючі райони Радянської України 
й повернувся наприкінці серпня 1933-
го до Рима: «Положення у СССР дуже 
поважне. Із приходом найближчої зими 

може вмерти з голоду 12 міліонів лю-
дей». З цього приводу Папа Римський 
Пій ХІ зая вив: «Мусимо за всяку ціну 
знайти дорогу, щоби тому запобігти».

17 жовтня 1933 р. Митрополит Ан-
дрей Шептицький і Єпископат УГКЦ 
склали другий спільний пастирський 
лист у справі допомоги Великій Укра-
їні. «Ціле українське громадянство на-
шого краю послухало Нашого зазиву й 
Комітет Ратунку України установив по 
порозумінню з Нами на 29 жовтня — 
день національної жалоби і протесту, 
звертаючись до духовенства з прохан-
ням богослужень і відповідних пропо-
відей на цей день...».

26 жовтня 1933 року з ініціативи 
архієпископа Відня, доктора теології, 
кардинала Теодора Інніцера відбула-
ся конференція представників майже 
всіх народів, які потерпають від голо-
ду в СРСР, для обговорення способів 
допомоги голодуючим. На конферен-
цію прибули представники українців, 
поляків, чехів, сербів, греків, вірмен 
й угорців. Підсумком стало рішення 
про створення міжнародної, поза-
конфесійної інституції з допомоги го-
лодуючим в Україні. Про голодомор 
в Україні в 1933 році заговорив увесь 
цивілізований світ. Та чим гучніше лу-
нали ті голоси, тим рішучішими були 
офіційні заперечення керівників СРСР 
і радянської преси. Ось одне з них: 
«Заявление о голодной смерти мил-
лионов советских граждан на Волыне, 
Украине и Северном Кавказе является 
вульгарной клеветой, грязным наве-
том, который сварганили в редак ции 
«Рейхпост», чтобы переключить вни-
мание своих рабочих с их собственно-

го тяжелого и безнадежного положе-
ния на проблемы голода в СССР» (Га-
зета «Правда» за 20 липня 1933 року).

Після таких важких слів, присут-
ні в залі поринали у власні роздуми, 
слухаючи тужливі мелодії струнного 
ансамблю «Quattro corde» та спів со-
лістки Ольги Яловенко.

А юнаки та дівчата, актори «Нового 
театру», коментуючи відео та фото-
ряд на великому екрані, повідомляли 
нові факти про голодомор. 

Понад чотири мільйони загиблих 
і мільйони ненароджених українців — 
цими цифрами нині оперують науков-
ці, дослідивши архівні матеріали й 
проаналізувавши сотні тисяч свідчень. 
Хто вижив — зазнали непоправних 
ментальних втрат, які перетворили їх 
в осіб, стурбованих лише власним по-
рятунком, нездатних до єднання зара-
ди спільної мети.

Геноцид такого роду міг вдатися 
тільки за умов повного мовчання. Не 
лише, щоб позбавити вмираючих до-
помоги. Мовчання жертв було продо-
вженням геноциду, воно далі вбивало 
тих, хто пережив голод. І вони мовча-
ли. Більше того — вони стали забу-
вати: так безпечніше і для себе, і для 
своїх родин. Пам’ять могла коштувати 
нової хвилі репресій, якої б народ не 
пережив. Тому українці УРСР мовчки 
не помічали великих групових похо-
вань на сільських цвинтарях, порожніх 
класів у школах, у які так і не прийшли 
вбиті чи ненароджені дітлахи. 

Однак, як зазначили учасники по-
становки, Сталін прорахувався: не всі 
українці тоді, в 1932-1933 роках, були 
під його контролем. Мільйони жили 
поза кордонами УРСР. Пам’ять про Го-
лодомор, яка активно відроджувалася 
в діаспорі у 1950-1980-их, стала важ-
ливим елементом єднання українців, 
завадила їх остаточному розчиненню 
в еміграційному морі. У Західній Єв-
ропі, Північній та Південній Америці, 
у країнах, куди нелегка доля закидала 
українців після війни, вони видава-
ли спогади та дослідження, організо-
вували громадські акції вшанування 
пам’яті жертв Голодомору, встановлю-
вали їм пам’ятники. Перший монумент 
цій трагедії українців постав у 1983 р. 
в далекому канадському Едмонтоні.

На завершення вечора-реквієму усі 
присутні спільно помолились «Боже 
великий, єдиний».

Тож пам’ятаймо і ми великих муче-
ників Голодомору в Україні 1932-1933 
років.

Юлія БОЄЧКО.

Пам’ять

22 листопада в Народному домі «Просвіта» м. Івано-Франківська від-
бувся вечір-реквієм «Свічка пам'яті бринить сльозами», присвяче-
ний черговій річниці Голодомору в Україні. 
У ньому взяли участь актори «Нового театру», струнний ансамбль 
обласної філармонії «Quattro corde», солістка Ольга Яловенко, автор 
сценарію та організатор заходу — Любов Терлецька. 
Ті нечисленні глядачі, які були того вечора в залі, не раз зронили 
сльозу, з жахом дивились на картини геноциду з великого екрану. Ак-
тори відтворили на сцені події 1932-1933 років, які переповіли одино-
кі очевидці Голодомору, зачитуючи документи того страшного часу.

Голодомор 1932-1933 років — 
геноцид проти українців
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Уже одинадцять років чоловік не те, 
що пити, навіть дивитися не може на 
спиртне. Зараз отець Ярослав очолює 
підкомісію «За тверезість життя» при 
Коломийській єпархії УГКЦ, допомагає 
сотням людей назавжди позбутися ал-
когольної залежності.

Коли я дізналася про життєву істо-
рію отця Ярослава, то, зізнаюся, не 
дуже повірила в якесь «чудесне» зці-
лення. Зателефонувала в єпархію і… 
довго добирала слова, бо говорити зі 
служителем церкви про його, нехай 
і колишні, проблеми з алкоголем мені 
було соромно. На щастя, мені ніколи 
не доводилося зустрічатися зі священ-
никами-випивохами.

«У мене була залежність, я цього 
не приховую, і буду розповідати про 
неї всім, — сказав священник. — І не 
стільки про залежність, як про Божу 
силу й те, що для Всевишнього нема 
нічого неможливого».

…Зустрічаюся з отцем Ярославом 
у великій каплиці єпархіального управ-
ління. Перед розмовою служитель 
молиться та просить Бога дати йому 
розуму, сили і мужності розповісти все 
у найменших деталях, аби залежні 
люди та їхні рідні й друзі, які будуть це 
читати, зрозуміли, що навіть той, хто 
впав у найглибшу алкогольну прірву, 
зможе з Божою допомогою з неї ви-
братися.

Бабусина мрія
«У моїй родині ніколи не було за-

лежних від алкоголю людей, — мо-
вить о. Ярослав. — Батько працював 
трактористом, мати — медсестрою. Є 
у мене ще й старший брат. Жили ми 
колись у містечку, а тепер — у селі 
Олешків на Снятинщині».

Із дитинства малий Славко любив 
вчитися, але не сприймав у школі 
радянську ідеологію. Бабуся Ганна 
Стеф’юк, яка повернулася із 10-річно-
го сибірського ув’язнення та заслання, 
втративши там чоловіка, розповіда-
ла онукові про інший СРСР, а не про 
той, якого «оспівують» у шкільних під-
ручниках. Щоправда батьки Ярослава 
ніколи не говорили вдома про сімейну 
важку історію, про смерть дідуся, про 
ув’язнення бабусі, про національно-
визвольні змагання. Люди, навчені гір-
ким досвідом, боялися за синів, які че-
рез дитячу наївність могли розказати 

родинні таємниці. Та проблеми хлопця 
не оминули, бо він відмовлявся носи-
ти піонерський галстук, згодом робив 
усе можливе, щоби не вступити до 
комсомолу. За таке родина Стеф’юків 
могла опинитися десь на сибірських 
просторах «велікой і необ’ятной Роді-
ни». А ще під впливом бабусі Ярослав 
захотів стати… священником.

Здійснити мрію бабусі Ганни, яка 
щодня молилася за тямущого онука, 
вдалося не одразу. Після закінчення 
школи хлопець вступив до профтех-
училища, опісля працював на заводі 
в Івано-Франківську. Далі була служба 
в армії. Ярослав Стеф’юк опинився 
у військовій частині казахського міс-
та Семипалатинська, де відбувалися 
ядерні випробування. На службі вже 
«по-дорослому» спробував алкоголь, 
бо відслуживши 1,5 роки, став «дє-
дом». І «дєди» не могли не пити. Після 
армії знову хотів поступати в духовну 
семінарію, але повернувся додому во-
сени, і здавати документи було запіз-
но.

«Повертатися на завод я не хотів, 
і мені вдалося влаштуватися на робо-
ту провідником, — веде далі священ-
ник. — Це була романтична і водночас 
прибуткова професія, бо у другій поло-
вині 1980-х на Прикарпатті був тоталь-
ний дефіцит, а ми їздили по всьому 
Радянському Союзу, мали можливість 
«дістати» дефіцитні продукти і вигідно 
їх перепродати оптом чи вроздріб. Та 
й зарплата була чималенька. Провід-
ників поважали, ними захоплювалися 
і навіть заздрили. Тому мої родичі ви-
бором нової професії були дуже задо-
волені. Щоправда робота на залізниці 
стала причиною алкозалежності».

За словами отця Ярослава, на за-
лізниці пили всі і багато. «Ще перед 
рейсом я випивав 100-200 грам з про-
відниками, які мені передавали змі-
ну, — зізнається колишній алкозалеж-
ний. — Це було так звично, наче ска-
зати «Добрий день» або «Привіт». Не 
випити з напарниками означало, що ти 
або хворий, і таким на залізниці не міс-
це, або ти не поважаєш колег. Остан-
нє значно гірше, аніж хвороба». Після 
прийому зміни потяг тягнули в Чернів-
ці на екіпірування, де готували вагони 
до наступного рейсу. На екіпірування 
приходили електрики, сантехніки, по-
жежні, слюсарі, оглядали вагон і опіс-

ля… пили з провідниками. «А як вони 
могли працювати п’яними?», — за-
питую священника. «Ніхто не пиячив 
до напівпритомності,— мовить отець 
Ярослав. — А «перекинути» 100-гра-
мову чарку не вважалося пияцтвом. 
Це була просто «вдячність» тим, хто 
готував вагон до рейсу. Коли провід-
ник — господар вагону — не пригостив 
робітників, то перед наступним рей-
сом у вагоні «могли знайти чимало не-
поладок» та не пустити в поїздку. А як 
не їхати, коли маєш багато замовлень 
на дефіцитні продукти, перекупники 
чекають на товар, ти чекаєш на гроші? 
Тому треба було «задобрювати» тих, 
від кого залежав стан твого вагону. Та 
й начальство наших частувань ніколи 
«не бачило».

Бог про мене не забув
Коли потяг рушав, провідники знову 

випивали: з колегами або з пасажира-
ми. Щоправда в дорозі пили менше, 
бо треба було стежити за порядком 
у вагонах. Чоловік мовить, що й па-
сажири випивали так, що на кінцевих 
станціях їх доводилося виносити. Для 
тих, які дебоширили ще у вагонах, ви-
кликали міліцію. Після рейсу провідни-
ки часто збирали з одного вагона від 3 
до 10 непочатих пляшок спиртного, які 
«забували» п’яні пасажири. Збирали 

провідники й порожні пляшки, які зда-
вали, та купували… спиртне. Так мо-
лодий чоловік почав перехиляти чарку 
щодня. Життя було сповнене пригод, 
цікавих знайомств і про свою мрію ста-
ти священником Ярослав забув. «Але 
Бог про мене не забув, — продовжує 
з посмішкою чоловік. — Одного разу, 
коли я, добряче «піддатий», повертав-
ся додому, то поглянув у бік сільської 
церкви. Одразу згадав про свою дитя-
чу мрію — служити Господеві. Але ж 
яке священство, коли є залізниця, гро-
ші, романтика, друзі, щоденні застіл-
ля?.. І я собі подумав: якби так стало-
ся, аби я без жодного вступу, довгого 
навчання в семінарії, почав одразу 
служити в церкві, то тоді б я точно при-
святив своє життя Богові. Не повірите! 
Моє бажання здійснилося».

Після розпаду СРСР заробітки Яро-
слава Стеф’юка зменшилися. А в чо-
ловіка вже була дружина і донька. 
Він думав, де би ще більше заробля-
ти, аби утримувати родину. Допоміг 
товариш-провідник з Буковини, брат 
якого був священником новоствореної 
Української православної церкви Ки-
ївського патріархату. Служив у Києві. 
І покликав до себе брата, а той знав, 
що Ярослав колись мріяв стати свя-
щенником, отож запропонував йому 
також поїхати до столиці. Ярослава 
підтримала дружина, яка погодила-
ся позбутися дефіцитних продуктів 
та ще на той час, хоча й менших, але 
непоганих заробітків чоловіка. 27-річ-
ний молодик, як і хотів, без навчання 
в семінарії почав допомагати священ-
никам у соборі св. Володимира, голов-
ному храмі УПЦ КП. Через три місяці 
його висвятили на священника. Усього 
того, чого навчають 6-7 років в семі-
нарії, молодик щодня вивчав під час 
Літургій. Удень чоловік служив, уно-
чі — вчився, спав по 3-5 годин, був 
виснажений, але навіть не згадував 
про алкоголь. Згодом нововисвячений 
служитель вступив на заочне навчан-
ня до семінарії, перевіз у Київ дружину 
з донькою, почав служити у Свято-По-
кровському храмі Солом’янського ра-
йону.

«За 200 метрів від церкви був за-
лізничний вокзал, який бентежив мою 
душу, — веде далі отець Стеф’юк. — 
Ви не уявляєте, але я стояв біля потя-
гів, нюхав дим та плакав. Врешті нава-
жився зайти у вагон до колишніх колег. 
Ті зраділи, на столі одразу з’явилася 
пляшка. Для них я був не священни-
ком, а Славком із сусіднього вагону. 
Удома перехиляв чарку з власником 
квартири, яку винаймав. Він виявився 
відставним майором, який, як і я, слу-
жив у Семипалатинську. Ми мали про 
що поговорити».

Закінчення в наступному числі.

За інформацією  
Коломийської єпархії УГКЦ.

Розмовляла Сабіна РУЖИЦЬКА.

«У мене була залежність… і буду розповідати про неї 
всім. І не стільки про залежність, як про Божу силу й те, 
що для Всевишнього нема нічого неможливого».

Життєві історії

Ярослав Стеф’юк, 55-річний священник з Прикарпаття, який 20 ро-
ків пиячив, а пізніше без лікарів та психологів, за допомогою моли-
тов і зусиль волі позбувся алкогольної залежності.

Я був на дні,  
і Бог мене підняв
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:
Греко-католицька громада, спільнота «Ма-
тері в молитві», церковне братство та хор 
церкви Пресвятої Трійці с. Клузів Західного 
деканату м. Івано-Франківська щиро віта-
ють з днем Ангела свого пароха

о. Романа БОЯРСЬКОГО.
Дорогий наш пастирю 
і вчителю, складаємо 
вдячність Господеві за 
Ваш дар священства, 
бажання і вміння все-
ляти у людські серця 
віру, любов до Бога 
і ближнього. Заносимо 
до Господа наші мо-

литви, щоб поблагословив Вас міцним 
здоров’ям, щастям та родинним затишком. 
Хай Ангел-охоронець оберігає Вас від бід, 
а Господь дарує багато щасливих і радіс-
них літ!

:
Парафіяни церкви Різдва Пресвятої Бо-
городиці с. Дубівці Галицького деканату 
щиро вітають з днем народження

о. Володимира ШПИРКА.
Всечесний отче! Не-
хай Господь Бог у Пре-
святій Тройці обдаро-
вує Вас своїми ласка-
ми, даючи силу посту-
пати у святості й лю-
бові до Нього. Хай ко-
жен день, прожитий 
для Ісуса, буде про-

йденою сходинкою до неба, а променисте 
сяйво Святого Духа внесе у серце радіс-
ний спокій і затишок, дарує міцне здоров'я 
та рясні Божі ласки. Дякуємо Вам за Ваші 
молитви і молимось за подальше Ваше 
мудре служіння на добро людей і на славу 
Господню.

:
Парафіяни церкви Різдва Пресвятої Бого-
родиці с. Берлоги Брошнівського деканату 
вітають з днем народження 

о. Дмитра ХАЛУСА.
Дякуємо Господеві, 
що довірив нашу па-
рафію саме Вам. Схи-
ляємо голови з вели-
кою подякою за Ваші 
труди, молитви, за те, 
що пригортаєте всіх 
до миру й любові. Ду-
ховної наснаги Вам 

для подальшої плідної праці на духовній 
ниві. Хай Господь обдаровує Вас міцним 
здоров’ям, щастям, радістю, натхненням 
до подальшої праці, всіма ласками й щед-
ротами. На многії і благії літа!

:
Парафіяни церкви Непорочного Зачаття 
Пресвятої Богородиці с. Топільське Брош-
нівського деканату вітають з днем наро-
дження та днем Ангела свого пароха

о. Андрія ЯРЕМЧУКА.
Всечесний отче, при-
йміть від нас щирі сло-
ва подяки за Вашу не-
втомну працю. Хай за-
сіяні Вами зерна прав-
ди, добра і любові да-
ють плоди стократ! 
Нехай Господь благо-
словляє Вас та Ваших 

рідних, додає міцного здоров’я, наснаги 
в нелегкій праці. Хай Пресвята Богородиця 
покриває Вас своїм омофором, а Ангел-
хоронитель оберігає від усякого зла.

:
Парафіяни церкви св. Арх. Михаїла с. Пе-
ревози Галицького деканату вітають 
з днем Ангела свого пароха

о. Романа ДЗЮБАКА.
Всечесний отче, дяку-
ємо Вам за плідну 
працю на духовній 
ниві, за Вашу доступ-
ну й зрозумілу науку 
для нас всіх. Ви як 
доб рий пастир ведете 
нас до небесних вер-
шин Царства Божого. 

Нехай Всевишній дарує Вам з родиною 
щедрі дари Святого Духа, міцне здоров’я, 
рясних ласк на ниві священства. В мирі та 
злагоді проживіть довгі та щасливі літа!

:
Парафіяни церкви св. Арх. Михаїла с. Ка-
мінь Брошнівського деканату вітають 
з днем Ангела

о. Романа ШЛАПАКА.
Всечесний отче, бажа-
ємо Вам міцної віри 
і духовних сил, благо-
получчя і мирного 
неба, щирих молитов 
і відсутності хвилин 
розпачу, поваги та 
світлої надії. Хай Гос-
подь щедро обдаро-

вує Вас усіма потрібними ласками, скрі-
плюючи і надихаючи на подальшу працю 
у Божому винограднику, а Пресвята Бого-
родиця хай огортає своїм святим омофо-
ром. Многая літа!

:
Парафіяни с. Берлоги Брошнівського дека-
нату вітають з днем Ангела 

о. Романа НАРИТНИКА.
Хай милосердний Гос-
подь кріпить Ваше 
здоров’я, додає сил, 
витривалості, мужнос-
ті нести щоденного 
хреста. Молимось до 
Пресвятої Богородиці, 
щоб покривала Вас 
своїм омофором. 

Щастя, радості від життя, миру, любові 
Вам та Вашій родині на многії літа!

Бурхливе море — 
Корабель життя.
І радість, й горе,
Як закон буття.

Це правда, небагато в наш час 
людей, які свято вірять в силу посту, 
а тим більше, дотримуються його. Та 
все ж від людської байдужості чи, ба, 
легковажності, велич посту в очах Бо-
жих не маліє. Жертва християнина 
в тій чи іншій потребі, підкріплена по-
стуванням, є угодною Творцеві і тому 
дає рясні плоди, які люди можуть спо-
стерігати на життєвих перехрестях.

Ще з юних літ Ганна Миколаївна, 
мешканка Косівщини, почерпнула 
від батьків істину: любити і шанувати 
Господа Ісуса Христа, леліяти в серці 
молитву і християнські традиції, збе-
рігати піст у відведений Святою Церк-
вою час.

Закорінене в серце золоте зерно 
батьківської науки проросло сторицею 
в душі дитини і заколосилося в зріло-
му віці, коли п. Ганна вже на власному 
життєвому досвіді переконалася, яке 
велике значення має щодня тримати-
ся міцно за руку Спасителя.

Середу (на честь страждань Хрис-
та Господа) і п’ятницю, як вияв глибо-
кої шани і подяки за Хресну смерть 
Ісуса на Голготі, жінка постить на воді.

Багато разів вона отримувала від 
Отця Небесного яскраві докази того, 
що її піст не є даремний в очах Божих. 
І ось один з випадків, про який мирян-
ка пам’ятатиме все своє життя...

Якось зимового морозяного ранку 
Ганна Миколаївна почула, як хтось 
стривожено гукав: «Петрусь тоне!.. 
Тоне!..». Крик повторився тричі. Жін-
ка миттю підбігла до вікна, на котрому 
мороз намалював дрібні візерунки. 
Однак нікого не побачила надворі.

— Мамо, що там? Ти чого так рано 
встала? — перепитав спросоння 
син. — Ще ж п’ята година, хіба пильна 
робота чекає?!

— Хтось гукав, що Петро, син тітки 
Марії тоне. Ти хіба не чув?

— Ні. Тобі, мабуть, почулося.
Ганна швидко накинула на пле-

чі куртку, взулася, і вже на ходу 

Життєві історії

Земна гостина

«Чи ваше серце хоче миру?» — 
Питає нині Небо нас.
Чи світом знову править Ірод, 
Щоб нищити цей світ ще раз?

Святе Письмо відповідає 
На все, що нині нас болить,
Але святе ми не читаєм,
Хоч час спливає, час біжить.

Чому ще молимось так мало? 
Чому забули, що Творець, 

Всевидячий і Досконалий,
До наших стукає сердець?

Чому так мало ще покори?
Чому забули про Любов?
Чому не дивимося вгору,
Щоб Небо нам всміхнулось знов?

Закінчиться земна гостина 
І Небо запитає всіх: 
Чи ми любили Україну,
Чи ми любили тільки гріх?

Богдан СІМКІВ.

З поетичного З поетичного 
блокнотаблокнота

Вітаємо!

«Ангел 
Господній...»

зав'язувала хустку. Вийшовши на 
вулицю, не побачила жодних люд-
ських слідів.

— Дивно це, адже я так виразно 
чула тричі чийсь голос.., — мірку-
вала занепокоєно жінка.

Мабуть, серце підказало йти до 
ріки. Поспішаючи, грузнучи в сніго-
вих заметах, Ганна добралася до 
підвісної кладки. Вдивлялась в да-
лечінь.

— Хтось підвів руки, чи то, 
може, якісь гілляки над водою там, 
вдалині, — вголос мовила сама до 
себе.

Та рухи повторилися знову. По-
чувся приглушений голос.

Жінка чимдуж побігла берегом 
крізь засніжений ліс до місця, де 
хтось потребував допомоги.

Направду, це був родич Ганни 
Миколаївни — Петро, який зма-
лечку бавився з її рідним сином 
Васильком, виріс у неї на очах.

— Петрусю! — кинулася стрім-
голов до нього рятівниця.

Зібравшись з силами, витяг-
нула на берег з крижаної води 
молодика, що вже, практично, не 
подавав ознак життя. Жінка дотяг-
нула хлопця до стежки і метнулась 
в село, по допомогу, розуміючи, 
що потерпілий ось-ось віддасть 
Богові душу.

Після штучного дихання, роз-
тирання спиртом тіла, хлопець 
ледве отямився. Налякана Ган-
на і всі, хто допомагав, втомлено 
присіли на підлогу біля Петра, що 
звечора злегковажив проханням 
матері і подався в п’яне товари-
ство, за що ледве не поплатився 
життям.

Невдовзі Петра госпіталізували, 
адже перебування в крижаній воді 
зробило свою справу.

Пані Ганна ще довго не могла 
забути той голос, що так знена-
цька, нізвідки, покликав її на допо-
могу. А серце підказувало: «Ангел 
Господній.., Ангел Господній... Та ж 
п’ятничка нині, день посту». 

Галина КОЗНЮК.
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Умови конкурсу: надіслати малюнок на адресу ре-
дакції (пл. Міцкевича, 5, м. Івано-Франківськ, 76018) або 
ж занести до редакції до 16 грудня. Малюнки на цифро-
вих носіях та надіслані в інший спосіб (через соц.мережі) 
не приймаються. Найкращий малюнок визначають журі 
у складі директора видавництва о.Івана Стефурака та 
дизайнерів «Нової Зорі». До участі в конкурсі запрошує-
мо діток, які навчаються в початковій школі (1 – 4 класи).

Малюнки редакція не повертає. 
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Увага!Увага!  
Конкурс на найкращий малюнок  
про Святого Миколая! 
На переможця чекає подарунок —  
ілюстрована Біблія для дітей та солодощі!

Що не так намальовано?

Допоможіть ракеті дістатися 
до планети

ДДлляя  вваасс,,  ддiiттии!!


