
Майстер-клас  
«Зв'яжи вервицю для воїна» 
26 листопада 2019 р. Б. в мальовничо-
му селі Петранка, що на Рожнятівщині, 
в'язали вер-
вички для 
воїнів, які 
захищають 
нашу зем-
лю на Сході 
України.

Протягом двох днів делегати 
з усіх парафій нашої Архієпархії 
будуть роздумувати та давати 
конкретні пропозиції щодо даної 
тематики.

Як зауважив Секретар Собору 
митр. прот. Олег Каськів, на цьогоріч-
ному Соборі ми будемо говорити про 
людей, які виїхали з рідних сіл і міст 

та поселились в різних точках світу. 
І цьогорічне завдання наших делега-
тів — віднайти способи, як допомогти 
цим людям не загубитись як націо-
нально, так і духовно. 

Пригадуємо, що Єпархіальний со-
бор Української Греко-Католицької 
Церкви — це дорадче зібрання пред-
ставників духовенства, мирян і бого-
посвячених осіб партикулярної Церк-

ви, яке відбувається під головуван-
ням єпархіального єпископа. Голов на 
мета Собору — надання допомоги 
єпархіальному єпископу в забезпе-
ченні духовного добра всієї довіреної 
йому пастви. Собор не лише виявляє 
й актуалізує єпархіальну спільноту, 
а також покликаний її «будувати» сво-
їми соборовими пропозиціями/рішен-
нями.

Хіротонія та чин інтронізації  
Владики Івана Кулика
1 грудня цього року 
відбулась єпископ-
ська хіротонія і чин 
інтронізації Вла-
дики Івана Кулика 
на катедру єпис-
копа Кам’янець-
Подільської єпархії 
УГКЦ.

Семінар-тренінг для дружин 
священників
30 листопада 
ц. р. в Івано-
Франківську від-
булися реколек-
ції для дружин 
священників на 
тему: «Почуття 
в сім’ях — як 
дар Божий». 

стор. 2 стор. 3 стор. 4

6 грудня
День Збройних Сил України.
100 років від початку (1919 р.) Пер-
шого зимового походу Армії УНР.

7 грудня
Міжнародний день цивільної авіації.
День місцевого самоврядування.

8 грудня 1963 р.
Митрополит-Ісповідник Йосиф Слі-
пий заснував, як спадкоємця Гре-
ко-Католицької Богословської Ака-
демії у Львові, Український Като-
лиць кий Університет ім. Св. Кли-
ментія Папи в Римі.

9 грудня
Міжнародний день пам’яті жертв 
злочинів геноциду, вшанування 
їхньої людської гідності і попере-
дження цих злочинів.

10 грудня
День захисту прав людини.

12 грудня 2002 р.
помер д-р Микола Амосов — укра-
їнський вчений, основоположник 
серцевої хірургії, біологічної, ме-
дичної та психологічної кіберне-
тики в Україні, заснов ник україн-
ської школи кардіохірургів, автор 
численних методів хірургічного 
лікування пороків серця, публіцист 
і письменник.

12 грудня 2004 р.
упокоївся в Бозі Владика Павло 
Василик — Єпископ УГКЦ, орди-
нарій Коломийсько-Чернівецької 
єпархії, Ісповідник віри, довголіт-
ній в'язень московських таборів.

12 грудня
День Сухопутних військ України.

З життя парафій

Духовні реколекції  
для подружніх пар 
 2 стор.

Знаки часу

Міграція — це  
прихований геноцид чи 
просто вибір? 3 стор.

Відгомін прощі

Благослови нас,  
Маріє! 
 4 стор.

Служіння

Як це — служити  
ув’язненим?  
 5 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

5 грудня 2019 р. Б.  
число 47 (1290)

«Я дав їм Твоє слово, і світ їх зненавидів, бо  
вони не від світу, як і Я не від світу. Святи їх у твоїй істині»  (Ів. 17, 14; 16-17).

Цей тиждень в подіях

Пам’ятник українським мігрантам у Зарваниці

«Служіння для українських мігрантів —  
один із душпастирських пріоритетів» 

(Блаженніший Святослав).

7 та 8 грудня в Івано-Франківську відбудеться Архієпархіальний Собор на тему: 
«Еміграція, поселення і глобальна єдність УГКЦ»
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1 грудня цього року Глава 
і Отець УГКЦ Блаженніший Свя-
тослав здійснив душпастир-
ський візит на Хмельниччину. 
У катедральному храмі Різдва 
Пресвятої Богородиці Предсто-
ятель звершив Архієрейську 
Літургію, в часі якої відбулась 
єпископська хіротонія і чин ін-
тронізації Владики Івана Кулика 
на катедру єпископа Кам’янець-
Подільської єпархії УГКЦ.

Богослужіння очолив Глава і Отець 
УГКЦ Блаженніший Святослав — го-
ловний святитель, співсвятителі — 
Владика Василь Семенюк, Архієпис-
коп і Митрополит Тернопільсько-Збо-
рівський, а також Владика Діонісій 
Ляхович, делегат Апостольського 
екзархату для українців-католиків ві-
зантійського обряду, що проживають 
в Італії. На урочистій події були при-
сутні представники духовенства різ-
них конфесій, монашества, обласної 
та місцевої влади, віряни та всі охочі.

«Не бійся, тільки віруй!», — саме 
ці слова Господь промовляє до лю-
дини третього тисячоліття. Тож варто 
дати можливість Творцю доторкнути-
ся до нас, позбутися страху і побачи-
ти диво. На цьому наголосив Глава 
і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав 
у своєму слові до вірних.

«Ми розуміємо, що віра — це здат-
ність людини виставити перед Богом 
власну неміч, хворобу, біду і безпо-
радність, — промовив під час своєї 
проповіді Предстоятель. — Адже той, 

хто вірить в Бога, дозволяє Йому по-
слати в своє життя силу; той, хто ві-
рить в Бога, стає здатним прийняти 
силу, яку для неї приніс Ісус Христос. 
Людина, яка вірить в Бога і виставляє 
перед Ним правду про себе такою, 
якою вона є, яка є зранена гріхом, дає 
можливість Всевишньому торкнутися 
до неї, і така віра усуває страх, надає 
змогу Небесному Отцю творити чудо».

«Сьогодні в Хмельницькому, без пе-
ребільшення, історична подія… Впер-
ше в історії нашої Церкви архиєрей-
ська хіротонія відбувається в цьому 
місті, — зауважив Блаженніший Свя-
тослав і згодом додав: — На ваших 
очах владика Іван отримав повноту 
благодаті Святого Духа… Господь по-
силає Вас як наслідника апостолів до 
свого Божого народу».

«Я хочу щиро подякувати Богові 
за те, що зібрав нас у цьому храмі. 

Спасибі Йому за дар життя, за дар 
священничого покликання, а також 
за дар цього високого архієрейсько-
го служіння. Сьогодні я вдячний за 

те, що Всевишній завжди був і є зі 
мною, а особливо – у хвилини сумніву: 
коли логіка підказувала сказати «ні», 
але Господь дав віру і силу прийняти 
Його волю йти слідом за Ним. Зараз 
прошу в Нього, щоб і надалі був для 
мене світлом, дорогою, правдою і жит-
тям», — звернувся до всіх присутніх 
Владика Іван Кулик.

І згодом додав: «Мене часто запи-
тували: як ви будете розбудовувати 
єпархію, які будуть ваші пріоритети? 
Звичайно, перед нами буде дуже ба-
гато завдань, викликів та важкої праці. 
Однак я хочу, щоб ми всі разом вчи-
лися бути добрими людьми та ревни-
ми християнами і щоб наша єпархія 
передусім розвивалася і зростала 
 духов но».

Департамент інформації  
УГКЦ.

Духовні реколекції — це час для 
усамітнення, для молитви особистої 
і спільнотної, для роздумів, для слу-
хання наук, для дискусій, для обго-
ворень. Це спеціально виділений час 
для особистого духовного збагачення 
та розвитку.

Перших два дні мали особливу про-
граму: Свята Літургія, духовне слово 

о. Йосафата Бойка, ВС з пояснення-
ми обряду вінчання (вінців, обручок, 
шлюбної присяги на Євангелії). Від-
так кожного дня ввечері проходили 
конференції на різні теми: Адріан Бу-
ковинський, експерт та відомий фахі-
вець з сімейних питань, активний за-
хисник родини, автор підручників для 
викладання в школі предмету «Осно-

ви сім’ї» доповідав на тему: «Відпо-
відальність у родині» — підготовці 
до подружжя і в самому подружжі, 
відповідальність у служінні батька, 
чоловіка, матері і дружини. Актуаль-
ність теми – надзвичайна, оскільки 
велика кількість розлучень в Україні 
(понад 50%) спричинена саме хворо-
бою «безвідповідальності» за взяті на 
себе обов’язки у родині. Ґеня Самбор-
ська, активістка в діяльності за життя 
та родину, Голова благодійного фонду 
«За гідність людини» та член Євро-
пейського Інституту сімейної освіти 
торкнулася двох гарячих тем: аборт та 
контрацепція у родині. Її тема доповіді 
звучала саме так: «Життя в родині без 
гріха і страху».

Третій суботній день мав свої 
особ ливості, оскільки теми доповідей 
були такими: «Прощення у родині» 
(о. Йосафат Бойко, ВС) і «Молитва 
у родині» (о. Лука Шаламай, ВС). 
Кожна конференція супроводжува-

лася жвавою дискусією та цікавими 
запитаннями. 

Недільний день був завершенням 
реколекцій і всі присутні у храмі — 
учасники реколекцій та інші вірні — 
мали гарну нагоду відновити свої 
шлюбні обіцянки любові, чесності, 
вірності, а жінки — ще й послуху по-
дружнього. Подружні пари разом по-
вторювали слова обіцянки, тримаю-
чись за руки, а відтак священник про-
читав молитву благословення.

Дякуємо Богові за ідею і можливість 
проводити такі зустрічі, а всім учасни-
кам — за добру волю і бажання взяти 
в них участь. За всі дні у реколекціях 
взяли участь близько 250 осіб. Молі-
мося за наші родини, щоб Господь 
їх благословив ласкою витривалості 
у цьому покликанні, а також і за на-
речених, щоб вони з глибокою відпові-
дальністю підходили до цього вибору.

Прес-служба парафії  
святих Кирила і Методія.

З життя УГКЦ

З життя парафій

Духовні реколекції  
для подружніх пар 
В Івано-Франківській приміській парафії св. Кирила і Методія (Кри-
хівці) протягом 4 днів (з 28 листопада по 1 грудня) тривали Духовні 
реколекції для подружніх пар і наречених. Вони були організова-
ні для парафіян і гостей, щоби ось таким молитовно-пізнавальним 
способом завершити Рік родини, Рік святості подружжя.

Хіротонія та чин інтронізації Владики Івана Кулика
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На запрошення та з ініціативи молитовної спільноти 
«Голос Марії», семінар провела Ірина Вишинська — 
психолог, арт-терапевт, консультант з короткотерміно-
вої психотерапії (BSFT).

На початку зустрічі дружини священників взяли 
участь у Божественній Літургії, щоб у ній попросити 
Всемилостивого Господа благословення для себе та 
для своїх сімей. Опісля розпочались тематичні міні-
конференції з перервами на каву та обід.

30 листопада ц. р. в Івано-Франківську від-
булися реколекції для дружин священників 
в дещо особливий спосіб: це був практичний 
семінар-тренінг на тему: «Почуття в сім’ях — 
як дар Божий». Участь у ньому взяли 55 їмос-
тей з усього Прикарпаття.

Змінюються президенти, з кожним 
роком, здається, наша країна росте та 
розвивається. Все більше позаду за-
лишаємо наше радянське минуле та 
з надією дивимось у наше європейське 
майбутнє. Політики щоразу обіцяють: 
ще трішки потерпіть, і ми заживемо, як 
у Європі. От тільки звичайні люди дав-
но вже втомились чекати «світлого єв-
ропейського майбутнього», далі паку-
ючи валізи до далеких країн. Тема мі-
грації залишається актуальною й досі. 

Після Революції гідності в Україні від-
бувся новий виток еміграції. За статис-
тикою, протягом трьох років кількість 
українців, які виїхали за кордон з метою 
працевлаштування, збільшилась на 
1,2 мільйона. До речі, така ж тенденція 
спостерігалась і після Помаранчевої 
революції. Тоді деякі видання називали 
цю проблему пост помаранчевою і та-
кож акцентували увагу на ній.

За даними Міністерства соціальної 
політики, станом на кінець 2018 року 
за кордоном працювали 3,2 мільйо-
ни українців. Як на мене, ця цифра 
далека від реальної, адже половина 
трудових мігрантів працює без легаль-
ного працевлаштування, вони ніде не 
зареєстровані і є своєрідними приви-
дами. Часто беручи пенсію чи інші со-
ціальні виплати вдома, виглядає, що 

вони мешкають в Україні. Але вони за 
кордоном, та існує великий ризик, що 
звідти вже не повернуться. 

Часто в Інтернеті ведуться різнома-
нітні дискусії щодо питання міграції. Є 
ті, хто звинувачує емігрантів, котрі за-
лишають свою країну, є й ті, хто з ро-
зумінням ставиться до вибору спів-
вітчизників. Противники наголошують 
в основному на моральному аспекті 
такого вибору. Зокрема, не безпід-
ставно пишуть, що емігрант у кращо-
му випадку почувається гостем, а не 
своїм громадянином в іншій країні. 
І наголошують, що отримати профе-
сійних успіхів завжди легше на Бать-
ківщині, а не в середовищі, де інозе-
мець сприймається як людина другого 
сорту. Навіть якщо нова країна повер-
тається до емігранта позитивним бо-
ком і надає йому пристойну платню та 
соціальний захист, людина, відмовля-
ючись від Батьківщини, відмовляється 
від частини себе.

Історії з життя…
Батьки Івана виїхали до Мілану (Іта-

лія) ще у 2000-х роках. Вже підлітком 
забрали туди і сина. Іван закінчив один 
із престижних ВУЗів Мілану, де навчав-
ся програмуванню. Та своє життя він 
бачив тільки в Україні. Там його чекала 

наречена, яка також нікуди не хотіла 
їхати, адже вдома батьки, рідні. Отож, 
відгулявши в Україні весілля, хлопець 
взявся за пошуки роботи. Найкращі 
пропозиції надходили зі Львова. Він 
надсилав своє бездоганне резюме. 
У відповідь просили зробити ту чи іншу 
роботу з програмування, щоб «оціни-
ти рівень його знань». Та після того, як 
робота була надіслана, фірми-праце-
давці зникали і на зв'язок не виходили. 
Хлопець зрозумів, що його просто ви-
користовували. Відчуття патріотизму 
та бажання працювати для держави 
замінило відчуття образи. Трохи поду-
мавши, молода пара спакувала валізи 
та поїхала до Італії. В Мілані Іван без 
проблем знайшов роботу за спеціаль-
ністю. Його дружина ще вивчає мову. 
Чим буде займатись вона — поки що 
невідомо. В Україні залишилась вели-
ка хата, яку будували батьки, працюю-
чи в Італії, для єдиного сина. Чи повер-
неться він туди? Невідомо…

А ось інша думка молодого програ-
міста Романа з України.

Він вважає, що після еміграції зна-
чно збільшуються витрати на жит-
тя, в першу чергу ціна за житло буде 
в рази більша, ніж в Україні. Якщо для 
місцевого населення життя виглядає 
спокійним, то для робочих емігрантів 
воно абсолютно таким не буде. Як би 
чудово ти не володів англійською мо-
вою, доведеться вчити мову тієї краї-
ни, куди їдеш. Вартість будь-яких по-
слуг у Європі значно вища. Окрім того, 
великі культурні розбіжності, що ство-
рюють несприятливу атмосферу.

В жодній багатій країні мішок з гро-
шима падати з неба не буде, на нього 
потрібно працювати всюди. Крім того, 
є аферисти, які завжди готові «нагріти 
руки» на емігрантах. В Україні змінити 
компанію з вигіднішими умовами до-
сить просто, за кордоном це працює 
по-іншому.

Зрештою, за кордон можна взяти 
сім’ю, всі інші соціальні зв’язки не пе-
ревезеш.

Ще у 2017 році справедливо напи-
сав директор ДП «Укрпромзовніш екс-
пертиза» Володимир Власнюк, долу-
чившись до експертних оцінок ниніш-
ньої еміграції: «Не варто волати про 
геноцид українців чи зраду емігрантів. 
Треба говорити про відсутність відпо-
відної політики країни щодо конкуренції 
за робітників. У нас же звикли говорити 
про наявність кваліфікованої і недоро-
гої робочої сили як про конкурентну пе-

ревагу. Проте усякій можливості — свій 
час і місце. Якщо її вчасно не викорис-
тати, вона зникає. За нинішньої дина-
міки через два-три роки стан трудових 
ресурсів стане обмеженням, а не кон-
курентною перевагою України». 

Що ж, пан Володимир як у воду ди-
вився. Через масову міграцію чолові-
ків до Польщі, Чехії, Німеччини сьогод-
ні ми гостро відчуваємо брак кад рів, 
особ ливо серед робітничих професій. 
Але цей процес зрештою врегулював 
ціну на ринку праці в Україні. І вже 
багато чоловіків починають задуму-
ватись, підраховуючи свої прибутки 
в Україні та порівнюючи їх з можливи-
ми прибутками, наприклад, у Польщі. 

Пан Андрій, який працює в Україні 
на будові, каже, що провів для себе 
певний аналіз: «У Польщі, виконуючи 
таку ж роботу, я заробляю біля 1000€ 
в місяць. Але потрібно оплатити житло, 
харчування, проїзд. Можна заробити й 
більше, якщо працювати понаднормо-
во. Але скільки так протягнеш? В Укра-
їні ж я зароб ляю близько 600€. Але я 
вдома, в оточенні моїх найрідніших.

Міграцію, як підкреслив п. Власнюк, 
не потрібно розглядати, як певний ге-
ноцид українського народу. Міграція 
притаманна й іншим державам. До 
прикладу, ми їдемо до Польщі, але по-
ляки також мігрують — до Великобри-
танії, Німеччини. 

Окрім того, Національний Банк 
України у 2019 році прогнозував упо-
вільнення зовнішньої трудової мігра-
ції. Там пояснюють такий спад ось як: 
ті, хто був готовий поїхати працювати 
за кордон, вже виїхали; а ті, хто не був 
готовий, не отримали додаткових сти-
мулів, що могли б підштовхнути їх до 
перетворення на трудових мігрантів, 
оскільки значного погіршення еконо-
мічної ситуації не відбувається. 

Тому, як на мене, не варто сьогодні 
«голосити та плакати» над трагедією 
мігрантів. Міграція — це вибір, на який 
має право кожен. Міграція — це не 
зрада державних інтересів, а просто 
прагнення людини знайти комфорт-
ніші умови проживання, за яке ніхто 
нікого не має права судити. А в наро-
ді кажуть ще простіше: «Риба шукає 
де глибше, а людина — де краще». 
І якщо їй, людині, краще в Канаді — це 
добре, це її вибір. Єдине, що вона по-
винна розуміти: залишивши домівку, 
існує мала ймовірність, що вона туди 
коли-небудь повернеться…

Віра БІЛА.

Знаки часу

Реколекції

Міграція — це прихований 
геноцид чи просто вибір?

Семінар-тренінг для дружин 
священників

Згідно з прогнозами Інституту демографії та соціальних дослі-
джень Національної академії наук України, до 2031 року населення 
України скоротиться до 39,5 мільйонів осіб. І справа не лише у ви-
сокій смертності — українці продовжують залишати країну в пошу-
ках кращого життя.

Учасницям тренінгу було запропоновано три теми: «Причини 
непорозумінь у сім’ях та шляхи їх подолання»; «Доб рі взаємини 
у подружжі. Роль жінки у зміцненні родини»; «Як поводитись до-
рослим, щоб діти їх слухали?». Окрім того, впродовж семінару 
кожна учасниця публічно чи в приватний спосіб могла задати пи-

тання спікеру і отримати практичні 
поради щодо вирішення конфлік-
тів та подолання інших проблем 
у сім’ї. 

«Тема, над якою ми сьогодні 
застановлялися, — дуже важли-
ва, адже кожна із нас прагне щас-
тя для своєї сім'ї, а тому мусимо 
просити цього дару в Господа», — 
каже одна із організаторок заходу 
п. Ірина Рохман.

Тренінг тривав майже цілий 
день, який їмості присвятили ви-
ключно саморозвитку, знайомству 
між собою та молитві. Учасниці 
тренінгу були надзвичайно задо-
волені, адже не лише отримали 
практичні поради у вирішенні тих 
чи інших проблем, але також мали 
гарну нагоду просто відпочити та 
поспілкуватись.

Вл. інф.
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30 жовтня цього року до цієї святині 
вирушила і наша група з Івано-Фран-
ківська. Розпочалася поїздка з Боже-
ственної Літургії в новозбудованому 
Соборі Преображення Господнього 
в мікрорайоні Пасічна. Щирі слова 
благословення настоятеля собору 
і ми — в дорозі.

Наша проща була особлива. Крім 
духовного провідника о. Володимира 
Лося, з нами їхали о. Василь Савчин, 
о. Віктор Григорук, о. Юрій Друляк. 
Спільні молитви в автобусі, вервички, 
духовні розмови, церковні пісні, філь-
ми про Ісуса ніколи не зітруться з на-
шої пам’яті.

Меджугор’є зустріло нас прекрас-
ною погодою. Хресна дорога… Її про-
вів для нас о. Володимир. Ми разом 
зі Спасителем переживали страждан-
ня і болі, які переносив Він, йдучи на 
свою смертну Голгофу. Разом ми пе-
репрошували Христа за наші гріхи й 
провини. Панувала тиша. В наших 
серцях звільнялося місце для любові. 
Сам Господь зіслав на нас своє мило-
сердя і ласку. Під час Хресної дороги 
кожен з присутніх розумів, що Бог нас 
безмежно любить. Ісус показав нам, 
якими покірними, смиренними, проща-
ючими, люблячими ми повинні бути. 
Він для нас — приклад наслідування, 
дорога життя, дорога Вічності.

У наших серцях ще довго лунати-
ме відгомін почутих слів о. Володи-
мира, які заставили задуматись: для 
чого ми живемо, якою дорогою йдемо 
і куди? І чи не побільшало нині серед 
нас нещирих Юд? Дай, Боже, щоб ми 
після цієї поїздки очистились від най-
меншого гріха і відкрили серце навстіж 
для любові та добра, що приготував 

Господь кожному з нас. Дивімося на 
хрест — там знайдемо мудрість! Цьо-
го вимагає Вічна Любов!

На другий день ми піднімалися на 
гору об’явлень, де встановлена біло-
сніжна мармурова статуя Божої Мате-
рі — Цариці світу. На шляху від підніжжя 
гори до місця об’явлення встановлені 

плити із зображеними на них скорбот-
ними й радісними таїнствами Вервиці.

Саме тут 24 червня 1981 року, у свя-
то св. Йоана Христителя, четверо під-
літків, що вийшли погуляти на околицю 
села, побачили сяючу жіночу постать 
з дитиною на руках. На другий день на 
цьому ж місці світла Панна відкрила 
дітям своє ім’я: «Я — Благословенна 
Діва Марія, Матір Ісуса». Відтоді і аж до 
сьогоднішнього дня Пресвята Богоро-
диця продовжує відвідувати візіонерів, 

тобто об’явлення тривають, і це робить 
Меджугор’є унікальною святинею. 

Піднімалися ми на гору і спускалися 
з неї під проливним дощем. Промоклі, 
забруднені, але ніхто не звертав на це 
уваги. Кожен старався, щоб не пропус-
тити жодного слова нашого духовного 
провідника. 

1 листопада всі прочани з України 
(а нас було декілька груп) зійшлися до 
церкви, де священники відправили по-
минальну Службу Божу за наших по-
кійних родичів, за убитих на полі бою, 
за дітей, убитих в лоні матері, за Ге-
роїв Небесної сотні, за убитих у зоні 
АТО, закатованих у тюрмах. Ми всі 
стояли у вишиваних сорочках. Серце 
стискалося у грудях, на очі навертали-
ся сльози, коли в церкві лунало «Гос-
поди, помилуй». Кожного дня в пансі-

онаті, де ми проживали, священники 
відправляли Службу Божу. Кожен 
з нас мав можливість посповідатися, 
прийняти Святе Причастя, мати інди-
відуальні розмови зі священником.

Відчуття живої присутності Божої 
Матері тут настільки сильне, що побу-
вати тут прагнуть навіть люди, які доти 
не вірили в Бога. Тут були численні 
випадки зцілень від невиліковних не-
дугів — онкології, паралічу, сліпоти, 
звільнення від алкогольної та нарко-
тичної залежності.

Меджугор’є справедливо назива-
ють місцем, де Небо дозволяє торкну-
тися себе. Сама Божа Мати в одному 
з об’явлень закликала всіх прибути на 
молитву в Меджугор’є, щоб отрима-
ти ласки, які Вона прагне подарувати 
кожній людині.

Послання Пресвятої Богородиці, 
які вона відкриває тільки кільком ві-
зіонерам, — це сповнені безмежної 
любові, співчуття й підтримки закли-
ки молитися за мир, чинити вчинки 
милосердя щодня, в кожній буденній 
справі, смиренно і радісно слідувати 
за Христом. Слова «мир» і «любов» 
найчастіше звучать із вуст Діви Ма-
рії в Меджугор’ї. Це — найголовніша 
умова спасіння, найважливіша озна-
ка Божого Царства, присутність миру 
і любові на землі — Божа воля для 
всіх людей. Тому молитва, піст, читан-
ня Святого Письма, Святе Причастя 
і сповідь є головними видами «зброї», 
якими можна провадити боротьбу 
з ворогом цього світу.

Стомлені, але духовно збагачені, 
ми поверталися додому. Прочани на-
шої групи щиро дякують духовному 
провідникові, чотирьом отцям за їхні 
щирі молитви, за змістовні проповіді, 
за їх ревне служіння на Христовій вірі, 
за те, що їхні священничі руки при-
гортали наші серця до Бога, за те, що 
засівали наші серця Божими словами 
віри, надії й любові.

Нехай милості, отримані від Божої 
Матері в Меджугор’ї, зроблять наші 
душі чистішими, добрішими, світліши-
ми, милосерднішими. Благослови нас 
на це, Маріє!

Марта ТЕРЕШКО,
учасниця прощі.

З миру по нитці — бідному сорочка. 
Так і тут, ніби невелика математика, 
але горошина до горошини, вервичка 
до вервички, і вийшло багато верви-
чок — як у релігійних крамницях.

Багатьом не вірилося, що у нашому 
селі власноруч ми в'яжемо вервичку. 
Це дуже хороша подія — як духовна, 
так цікава і повчальна.

— Це нестандарт, не повсякдення, 
а новинка, особливо для учнівської 
молоді, яка відірвалась від смартфо-
нів, — зазначив місцевий священник 
о. Володимир Лесюк.

Багато цікавої інформації і натхнен-
ня додавали волонтери Людмила Са-
лига, Віра Лісконог та Марія Рощук 
з Івано-Франківського духовного цен-
тру. Своїм прикладом показували, що 
не треба ніколи здаватися. Треба мо-
литися, вірити в Бога, любити Україну 
і бути єдиними. В жодному випадку не 
опускати руки. Адже з нами Матінка 
Божа, Яка любить нашу державу.

Молитися на вервиці дуже до-
бре як для людини, яка молиться, 
так і для сім'ї та держави. Молитва 
займає всього 15 хвилин. Та всяке 

зло стає без-
силе перед 
молитвою на 
вервиці. Мі-
сіонер святий 
Людовік Гріньйон 
де Монфорт (1673-
1716) вважав, що Пречиста Діва Ма-
рія з усіх набожеств найбільше цінує 
Вервицю.

Зв’язані у Петранківській школі вер-
вички освятив о. Володимир. Відтак 
усі разом помолилися на власноруч 
зроблених вервичках за мир і спокій 
в Україні. Зустріч завершили хрис-
тиянським «Слава Ісусу Христу!» та 
державним «Слава Україні!» приві-
том. А у відповідь линуло: «Слава на-
віки!» та «Героям слава!».

Хай зв'язані петранчанами різно-
го віку вервички будуть оберегом для 
кожного воїна на Сході України.

Ярослава ГОЛОД,
вчителька молодших класів
Петранківської ЗОШ І-ІІІ ст.

Світлина — Миколи МИКИТЧУКА.

Відгомін прощі

Ми — українці!

Благослови нас, Маріє!

Майстер-клас «Зв'яжи 
вервицю для воїна» 
26 листопада 2019 р. Б. в гірському бойківському мальовничому 
селі Петранка Брошнів-Осадського деканату, що на Рожнятівщині, 
в'язали вервички. За сприяння вчительки християнської етики Ган-
ни Барчук до Петранківської ЗОШ III-I ст. приїхали волонтери Івано-
Франківського духовного центру «Милосердя» і провели майстер-
клас «Зв'яжи вервицю для воїна». У незвичайному майстер-класі 
взяли участь учні, батьки та вчителі. Працювали злагоджено в ду-
ховному піднесенні, бо знали, що в'яжуть вервички для воїнів, які 
захищають нашу землю на Сході України.

Невеличке хорватське селище Меджугор’є в Боснії розташоване біля підніжжя двох 
гір — Кріжевац і Подбрдо. На початку 80-х років воно стало місцем об’явлення Пре-
святої Богородиці і за кілька десятків років перетворилося в одну з найвідоміших 
і найбільш відвідуваних святинь світу. 
Католицька Церква з обережністю поставилась до описаних візіонерами явищ. Була 
створена спеціальна комісія, яка мала б спостерігати й досліджувати факти об’явлень. 
У квітні 1991 році Церква офіційно визнала Меджугор’є місцем молитви і дозволила при-
ватні відвідини святині. У 1996 році Святий Престол дозволив відвідувати Меджугор’є 
всім, хто цього забажає, однак віруючі мають бути охоплені душпастирською опікою.
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Зазвичай, коли мова заходить 
про ув’язнених, або про тих, хто 
перебуває в місцях позбавлен-
ня волі, очікуючи суду, мимово-
лі пробігає легкий острах, адже 
невідомо, на що ті люди здатні. 
Якщо запитати пересічну люди-
ну, що вона думає про в’язницю, 
або чи допомогла вона людині, 
котра там перебуває, вочевидь, 
відповіді були б різними, але 
переважно негативними.

Серед різного роду служінь Церк-
ви особливе місце займає служіння 
ув’язненим. Воно має глибоке корін-
ня, бо з перших віків християнства 
Церква опікувалась тими, хто перебу-
вав у в’язниці. Коли ще християнство 
було переслідуване, дуже часто саме 
набожних християн, яких тепер вели-
чаємо мучениками за Христову віру, 
ув’язнювали, катували та в кінцевому 
результаті страчували. На українських 
землях в’язничне служіння започат-
коване з прийняттям християнства. 
А після здобуття незалежності Украї-
ни та легалізації УГКЦ почався процес 
його відродження. 

Мабуть, усім добре відомо, що 
в місті Івано-Франківську по вулиці 
Євгена Коновальця є в’язниця — УВП 
№12 (установа виконання покарань). 
На сьогоднішній день там перебуває 
близько 350 осіб, позбавлених волі. 
Деякі з них перебувають під слід-
ством, зокрема 4 неповнолітніх та 7 
жінок; інші вже отримали свій вирок 
і відбувають покарання, серед них 25 
довічно ув’язнених. 

Починаючи з грудня 2005 року бра-
ти і сестри Мирянського Чину Святого 
Василія Великого, що діє при монас-
тирі отців-Василіян (м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Незалежності, 181), регу-
лярно допомагають та підтримують 
ув’язнених, котрі перебувають в Івано-
Франківському СІЗО.

«Це велика Божа справа, яку прова-
дить сам Господь, і ми постійно в цьо-
му переконуємось, бо все відбувається 
згідно з Його святою волею і саме тоді, 
коли захоче Господь, адже ми є тільки 
знаряддям у Його руках», — каже на-
стоятелька МЧСВВ с. Марія Кирилюк.

Розпочинали з малого: відвідували 
ув’язнених на великі свята, дарува-
ли духовну літературу, молитовники, 
хрестики і медалики, вчили молитись. 
Згодом отримали дозвіл на читання 
Святого Письма по внутрішньому ра-
діо і в такий же спосіб молились Хрес-
ну дорогу, молебні.

З 2007 року почали катехизувати 
неповнолітніх, а відтак — і жінок. Почи-
наючи з 2011 року катехитичні заняття 
проводяться регулярно — один раз на 
тиждень. Все це відбувається з благо-
словення Архієпископа і Митрополита 
Івано-Франківського Владики Володи-
мира Війтишина, який щороку видає 
кожному катехиту Архієпархії відпо-
відний дозвіл на служіння.

«На цих зустрічах ми вивчаємо 
Божі заповіді, розважаємо над Його 
Словом, готуємось до сповіді. Серед 
неповнолітніх в’язнів часто є такі, які 
навіть не охрещені, а тому з ними ста-
раємось проводити додаткову робо-
ту», — розповідає с. Марія.

Впродовж двох останніх років ак-
тивно відбуваються духовні зустрічі 
з довічно засудженими, які організовує 
молитовна спільнота «Св. Миколая», 
що діє при парафії Зіслання Святого 
Духа м. Івано-Франківська.

В приміщенні в’язниці облаштована 
богослужбова каплиця, в якій по не-
ділях і в свята сотрудники храму Зі-
слання Святого Духа та в’язничні ка-
пелани о. Арсен Панчак та о. Василь 
Сливоцький служать Божественну 
Літургію. Зазвичай, на богослужіння 
приходить близько десяти осіб, на ве-
ликі свята — більше. Священники ре-
гулярно служать тут з 2014 року. При 
цьому кожного разу закликають при-
ходити до Святої Сповіді та уділяють 
Святі Тайни, дають глибокі духовні на-
уки. Папа Франциск каже: «Сповідаль-
ниця — це не камера тортур, а місце 
зустрічі з Божим милосердям» і саме 
під час сповідей не один ув’язнений 
щиро перепросив Господа за скоєний 
злочин і вже напевно отримав від Ньо-
го прощення.

«В часі Великого посту разом 
з ув’язненими молимось Хресну до-

рогу, практикуємо, щоб стації читали 
самі ув’язнені. Молились Хресну до-
рогу також із персоналом закладу», — 
продовжує с. Марія. 

Кілька років поспіль брати і сестри 
МЧСВВ готують і разом з в’язнями спо-
живають Різдвяну вечерю, яка продо-
вжується гучною колядуємо. Разом із 
ними обов’язково присутні душпасти-
рі, для яких це також чудове свідчення 
Божої любові, яка, мов сонце, світить 
однаково на грішних і праведних.

Кожного разу перед великими свя-
тами, як от Різдво Христове, Воскре-
сіння, Преображення чи свято Мико-
лая, спільнота проводить збірки для 
засуджених. Це і одяг, і взуття, і засо-
би гігієни, і продукти харчування, і со-
лодощі, і фрукти — усе це акуратно 
упаковується в подарункові набори.

«Часто нам допомагають учасни-
ки громадсько-християнського руху 
«Клич», Апостольство Доброї Смерті. 
Доброю традицією вже стали виступи 
ансамблю «Аве Марія» в День матері 
та в День захисту дітей. Іншими сло-
вами, стараємось, як можемо, доне-
сти промінчик світла і Божої любові 
до тих людей, котрі в силу обставин 
викинуті на узбіччя життя і часто за-
буті родинами та суспільством, однак, 
попри все це, залишаються членами 
Церкви і дітьми Божими», — зізна-
ється настоятелька МЧСВВ с. Марія 
Кирилюк.

Ця праця, в першу чергу, потребує 
бажання, зусиль, часу, а також і коштів. 
Уже кілька років парафіяни храмів Зі-
слання Святого Духа та Царя Христа 
м. Івано-Франківська організовують 
збірки одягу, взуття, засобів гігієни, 
а також великодніх пасок, продуктів 
харчування, фруктів для ув’язнених. 
Перед кожним святом у цих храмах 
відбуваються спеціальні збірки, щоб 

кожен парафіянин міг також долучити-
ся до цієї благодійної справи.

Попри те, за словами учасників 
спільноти, цього замало. Тенденція є 
такою, що з року в рік кількість в’язнів 
зростає і щоби кожен з них бодай якось 
відчув справді святковий дух, потрібно 
щораз більше зусиль і звісно ж фінан-
сів. Саме тому спільноти закликають 
проводити подібні збірки і в інших хра-
мах бодай нашого міста, а також заохо-
чують до служіння нових волонтерів. 
До речі, в європейських країнах діють 
потужні волонтерські рухи, до яких на-
лежать молоді люди різних фахів і про-
фесій, які опікуються в’язнями, намага-
ються створити гідні умови у в’язницях. 

Окрім того, кожного року в неділю 
Блудного сина по всіх храмах УГКЦ 
відбуваються спеціальні збірки для 
ув’язнених, оскільки це важливе служін-
ня потребує належної підтримки. Цим 
кроком Церква бажає заохотити всіх 
священників і вірян ревно молитися за 
визволення в'язнів та пам’ятати про під-
тримку тих, хто відбуває своє покарання 
в місцях позбавлення волі. Бо ж до цьо-
го закликає сам Христос: «У тюрмі був, 
і ви прийшли до мене» (Мт. 25:36).

Напередодні улюбленого свята всіх 
дітей, а також і дорослих — св. Мико-
лая, маємо унікальну можливість до-
лучитися до цієї доброї справи, до ко-
трої нас закликає апостол Павло: «Про 
в’язнів пам’ятайте, немов би ви самі 
були в кайданах з ними» (Євр.13:3). 
Чому б не провести і в своїх парафіях 
подібні збірки та допомогти тим, хто 
колись у своєму житті звернув не туди, 
торкнутися Божого милосердя?

«Звичайно, бути волонтером не є так 
просто, але не треба боятися, бо перш 
за все ці особи є членами Христової 
Церкви і нашими братами й сестрами 
перед лицем Бога. І якщо людина від-
чуває покликання і має велике бажан-
ня робити щось корисне для тих, хто 
перебуває за ґратами, то Дух Святий 
поведе її по цій дорозі, і все співдіятиме 
на добро. Тому запрошуємо до цієї місії 
молодих людей доброї волі, сповнених 
бажанням чинити діла милосердя для 
ув’язнених», — каже с. Марія.

Напередодні Дня святого Миколая, 
готуючи подарунки для своїх дітей, 
внуків, згадаймо слова нашого Спаси-
теля: «Істинно кажу вам: усе, що ви 
зробили одному з моїх братів наймен-
ших — ви мені зробили» (Мт.25:40). 
Тому закликаємо кожного свідомого 
християнина долучитися до благодій-
ності та бодай своєю щирою молит-
вою підтримати засуджених, а також 
тих людей, котрі хочуть їм допомагати. 

Розмовляв  
о. Володимир ЛУКАШЕВСЬКИЙ, 

прессекретар Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ.

Т ой, хто любить із Все-
вишнім (Пресвятою 
Трійцею) спілкувати-

ся, тобто молитися: вранці, 
протягом дня, ввечері.

Той, хто спішить до Госпо-
да в церкву на Св. Літургію — 
в неділі, свята або кожної дни-
ни і зустрічається там з Ним 
регулярно у Святому Причас-
ті, також сповідаючись, при-
наймні, один раз на місяць.

Той, хто з поміччю віри живе 
завжди у Божій присутності, 
думаючи про Творця всього.

Той, хто довіряє Спасителеві люд-
ства, подібно як дитина — своїм до-
брим батькам.

Той, хто радо слухає Господа Бога, 
зокрема в Його актуальних десятьох 
заповідях — незмінних дороговказах 
на дорозі до щасливої вічності.

Той, хто шанує Божих слуг — свя-
щенників, які працюють невтомно 
у Христовому винограднику, ведучи 
християнські душі до небесних висот.

Той, хто в духовно-молитовний спо-
сіб читає часто або постійно Боже 
Слово (Святе Писання), через котре 
Всевишній промовляє до нашого сер-

ця стільки разів, скільки ми, звісно, за-
хочемо.

Той, хто хоче бути схожим на Бога, 
старається наслідувати у своїх діях Іс-
уса чи багатьох святих — є чеснотли-
вою людиною.

Той, хто полюбляє не раз говорити 
про Господа іншим (ближнім), ціка-
виться Божими справами більше, ніж 
людськими.

Той, хто прагне на землі жити пра-
ведно, чинити насамперед те, що до 
вподоби Господеві, уникаючи весь час 
тяжкого гріха (духовної смерті).

о. Миколай МИКОСОВСЬКИЙ, ЧСВВ

Служіння

Слово священника

Хто любить 
Бога?

Благословення пасок та Великодніх кошиків

Як це — служити ув’язненим?
«У тюрмі був, і ви прийшли до мене» (Мт. 25:36).
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(Закінчення. Початок у ч. 46)

Отець Ярослав каже, що він роз-
двоївся: на Літургію приходив твере-
зим і натщесерце. Зате після Служби 
Божої щодня хотів випити. При цьому 
завжди себе виправдовував, що може 
залишити спиртне будь-коли. Дружи-
на бачила потяг чоловіка до алкоголю, 
але мовчала, адже він напідпитку ніко-
ли не дебоширив і не сварився, лише 
багато говорив і повчав. «Зрештою, 
ставлення до підпилого православно-
го попа в Центральній, Східній та Пів-
денній Україні на початку 1990-их було 
нормальним, — згадує священник. — 
Коли я приїжджав у села Київщини 
разом з молодими новосвяченими іє-
реями, то голови сільрад запитували: 
«А ви, батюшкі, пйотє?». Ми, звісно, 
відповідали, що ні. Тоді чиновники 
презирливо на нас дивилися і казали: 
«Странно, а как ви с насєлєніем общій 
язик найдьоте?».

Усе змінилося, коли Ярослав повер-
нувся додому. Мати чоловіка поїхала 
закордон на заробітки, важко хворів 
дідусь, якого не було кому догляда-
ти. На Прикарпатті чоловік перейшов 
до греко-католицької церкви. Хоча до 
православних братів досі ставиться 
з великою повагою.

«Отримав призначення у селі Вовч-
ківці, — розповідає отець Ярослав. — 
Там не було греко-католицької церкви. 
І я з кількома людьми мусив служити 
під символічною могилою Січових 
Стрільців. Після пишних київських хра-
мів це було випробуванням. Я не очі-
кував такого. Це наче мене принижу-
вало, хоча я розумів, що УГКЦ нещо-
давно вийшла з підпілля, треба служи-
ти, навіть боротися за її утвердження. 
Проте душа боліла. А найгірше, що у ті 
часи в нашому краї була боротьба між 
греко-католиками і православними. Я, 
колишній православний служитель, 
був на іншому боці, виступав проти 
тих, з якими вчора служив».

На жаль, не знайшлося людини, 
з якою отець Ярослав міг би поділи-
тися своїми болями і жалями. Чоловік 
ще більше почав заглядати в чарку. 
Та якщо у столиці він міг загубитися, 
то у маленькому селі — аж ніяк. Люди 
з осудом дивилися на п’яного служите-
ля. Хоча мовчали, чекали, що священ-
ник нарозумиться. На жаль, чуда на 

трапилося. Отець пив… Мати телефо-
нувала з-за кордону та плакала, дру-
жина сварилася і врешті також поїхала 
закордон, донька пішла жити до тещі. 
Чоловіка вже ніхто й ніщо не стримува-
ло, навіть служба в церкві. Минав рік 
за роком. Чоловік збайдужів до всього, 
і думав лише про те, аби якнайшвидше 
відслужити Літургію та випити.

«Мені сьогодні дуже страшно зга-
дувати той час, — зізнається отець 
Стеф’юк. — Я, священник, був у поло-
ні диявола. І ця нечисть щодня тягнула 
мене до чарки, не допомагали навіть 
щоденні молитви, Причастя. Нечистий 
мене обплутав і зсередини, і ззовні».

Тоді священник пішов до єписко-
па, сказав, що недостойний служити 
Богові. Не дочекавшись поки єпископ 
скаже хоча б слово, пішов. А фактич-
но — втік. Чоловік ніде не працював, 
жив за гроші, які йому висилала мама. 
І пиячив, пиячив, пиячив….

До горла підступав 
клубок… огиди

У 2008-у, після чергового похмілля, 
отець Ярослав відчув, що все тіло за-
терпає, німіє, він не міг відкрити очі. 
Чоловік злякався, бо зрозумів, що 
от-от може померти. Тоді твердо ви-
рішив: випити останню чарку і більше 
не пити. Так і зробив. За мить викинув 
пляшку, зачинився в хаті, ще й клю-
чі викинув. Змучений та хворий, по-
чав чекати або смерті, або огиди до 
спиртного. «Я не міг знайти собі міс-
ця в хаті, і раптом знайшов пляшечку 
парфумів, яку розбив голіруч, а духи 
вилив у склянку та залпом випив, — 
зі сльозами згадує отець Стеф’юк. — 
І так мені стало добре, ніби я Бога зі 
святими побачив. Та вже за секунду 
рай перетворився у пекло, бо я не 
зумів витримати і кількох годин без 
алкоголю. Тоді впав на коліна і, ду-
маю, нелюдським голосом закричав: 
«Господи, рятуй мене, я не хочу пити, 
але п’ю. Знаю, що Ти — Всемогутній, 
звільни мене від цієї біди!». Скільки 
чоловік так кричав та бився в істери-
ці, нині він згадати не може. Далі впав 
знесилений і заснув. Проспав два дні. 
Прокинувся спітнілий, змучений і од-
разу захотів їсти. З’їв шматок хліба, 
яєчню, але випити горілки не хотіло-
ся. Пішов до матері (вона тоді вже по-
вернулася з-за кордону) і сказав, що 
Бог його зцілив. Жінка, звісно, не пові-
рила. Та коли побачила, що син день, 
два, тиждень, другий не п’є, не тями-
лася від щастя.

Отець Ярослав навіть не думав про 
горілку, а коли випадково згадував, до 
горла підступав клубок… огиди. Що-
дня по кілька годин чоловік молився, 
дякував Богові за своє зцілення та ще 
сильніше просив Господа назавжди 
звільнити його від алкогольної за-
лежності. Потім вдома почав служити 
Літургії і згодом поїхав у єпархію, ска-
зав, що хоче повернутися до служіння 
в церкві. На щастя, чоловіка ніхто не 
осуджував, а радо прийняли, проба-
чили, бо бачили, що він навіть ззовні 
змінився.

Дорога до сонця
Одного вечора після молитов отець 

Ярослав вирішив допомагати людям, 
які, як і він колись, мають алкогольну 
залежність.

«Господь допустив, аби я упав на 
са-а-а-амісіньке життєве дно, забрьо-
хався болотом і думав, що звідти вже 
ніколи сонця не побачу, — продовжує 
священник. — Я довго там сидів, і пе-
ред загрозою смерті звернувся до 
Бога, і Він мене врятував. Я вирішив 
витягати з такої ж ями інших людей, 
які п’ють».

Отець Ярослав шукав в інтернеті 
адреси спеціалізованих християн-
ських реабілітаційних центрів. Знай-
шов адресу отця-доктора Андрія Ло-
гіна, який з 2006 до 2014 років був 
головою підкомісії УГКЦ «За тверезий 
спосіб життя». Він запропонував при-
карпатському священнику очолити 
таку підкомісію в Коломийській єпар-
хії. Зараз це комісія «Душпастирства 
тверезості УГКЦ». Із благословення 
єпископа та з допомогою інших свя-
щенників при більше 100 храмах, що 
на території єпархії, почали заснову-
вати «Книги тверезості», в які люди за-
писували свої імена та імена родичів, 
заприсягаючись не пити хтось — рік, 
хтось — три, хтось — 10, а хтось — 
і назавжди.

«Зараз у приміщенні місцевого 
«Карітасу» я щотижня зустрічаюся із 
залежними людьми та з їхніми роди-
чами, — мовить отець Стеф’юк. — Як 
допомагаю? Точно сказати не можу, 
бо кожен випадок залежності — ін-
дивідуальний. Комусь треба почати 
з розбору дитячих травм, бо пили ще 
чийсь дідусь чи батько, хтось почав 
випивати через фінансові проблеми, 
непорозуміння в родині, втрату робо-
ти, розлучення, несприйняття друзів; 
хтось — через те, що в нього… заба-
гато грошей, або компанія випивох. 
А ще — наші традиції, де без чарки не 
обходиться жодне застілля, і діти зма-
лечку бачать частування спиртним та 
повторюють це дорослими. Словом, 
якось узагальнити причину алкоза-
лежностей — непросто».

Кожну бесіду отець Ярослав розпо-
чинає з того, що каже тим, хто звер-
нувся, що Бог їх любить, і те, що він 
чи вона прийшли до нього — це Божа 
воля, і Господь хоче підняти їх з дна. 
Далі молиться та слухає залежних 
і їхніх родичів. Адже саме найближчі 
люди, зазвичай чоловіки чи дружини, 
розповідають про ті моменти, про які 
самі залежні воліють мовчати. І коли 
залежні дають згоду, починає з ними 
працювати. Каже, що треба, аби лю-
дина сама усвідомила, що вона за-
лежна, і дуже хоче позбутися пия-
цтва. Лише тоді дієвими є молитви, 
розмови зі священником та, якщо тре-
ба, медикаментозне лікування. Після 
розмов та молитов отця Ярослава 
позбулися алкогольної залежності по-
над 300 осіб.

Контактний тел.:  
0 (96) 853 46 04 —  
о. Ярослав Стеф’юк.

Ел. адреса:  
ksjondz@i.ua

За інформацією  
Коломийської єпархії УГКЦ.

Розмовляла Сабіна РУЖИЦЬКА.

«Господь допустив, аби я упав на са-а-а-амісіньке 
життєве дно, забрьохався болотом і думав, що звідти 
вже ніколи сонця не побачу. Я довго там сидів, і перед 
загрозою смерті звернувся до Бога, і Він мене врятував. 
Я вирішив витягати з такої ж ями інших людей, які п’ють»

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

mailto:ksjondz@i.ua
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:
Священники Перегінського протопрес-
вітеріату та вірні парафії Різдва Пре-
святої Богородиці щиро вітають з днем 
Ангела

о.-декана Романа БАЛАГУРУ. 
Нехай благосло-
вить Вас милости-
вий Господь на по-
дальшу плідну та 
довголітню працю 
у Христовому ви-
нограднику. Хай 
Ваш небесний по-
кровитель буде 

взірцем твердої віри та надійним за-
ступником у житті.

Хай буде кожна мить життя 
Солодким піснеспівом. 
Ти Господа, твого Творця, 
Стань явним в світі дивом.
Хай немічні уста проймуть 
Людських сердець глибини
І за собою хай ведуть 
Людей — твої стежини.

:
Парафіяни, церковний комітет та хори 
храму св. Миколая с. Кропивник Го-
линського деканату сердечно вітають 
із 60-річчям свого пароха

о. Василя ГЛАДЕНЬКОГО.
Всечесний отче, 
прийміть від нас 
найщиріші вітання 
та визнання глибо-
кої пошани до Вас 
за невтомну пра-
цю, ревні молитви, 
змістовні пропові-
ді, які залишають 

глибокий слід у наших серцях.
Бажаємо Вам Божої допомоги у всіх 
справах, взаєморозуміння з людьми, 
які Вас потребують, миру, світла і гар-
монії в душі. Хай Бог нагородить Вас 
всіма ласками за Вашу нелегку працю, 
обдаровує міцним здоров’ям та довго-
літтям.
Дякуємо Вам за молитву, за багаторіч-
не жертовне служіння Богові і людям. 
Многих і Богом благословенних літ!

Тема сьогоднішньої катехизації: 
«Бути милосердним — це...».

За попереднім зразком, відповідно 
маємо і мету уроку. А саме — погля-
нути, яким чином людина може відпо-
вісти Богові на Його милосердя. Бути 
милосердним — означає мати діяльне 
прагнення допомогти кожному, хто по-
требує, мати милість серця, жалісли-
вість, м'якість, співчуття, ніжність, лю-
бов до людей. 

Отже, чого дитина має навчити-
ся? Наприкінці заняття дитина має 
знати, чим є милосердя, повинна ро-
зуміти, як застосовувати милосердя 
у своєму житті, повинна усвідомити 
важливість виховання у собі такої риси 
як співчуття, що є ознакою духовної 
зрілості.

Наш хід уроку.
Як завжди, починаємо з молитви. 

Опісля пригадуємо тематику попере-
днього викладу. У формі діалогу мож-
на запитати у дітей, чи пригадують 
вони, про що йшлося минулого разу, 
і повірте, діти розкажуть найбільш 
яскраві моменти катехизації. Цей мо-
мент зазвичай беремо до уваги для 
аналізу своїх викладів.

Розбираємо з дітьми поняття мило-
сердя. Запитання для обговорення: 

— якими вчинками проявляється 
милосердя, послужливість, тактов-
ність, вибачення, співчуття? Можна 
дати дітям завдання у групах, попере-
дньо поділивши їх (залежно від кіль-
кості діток) на дві чи три групи, написа-
ти або намалювати дію, на листку А-3, 
для прикладу, спільно подумавши:

— як я можу виявити милосердя 
вдома (у сім'ї)?

— як я можу бути милосердним 
у школі?

— як я можу виявити милосердя до 
ближніх, знайомих, чи чужих мені лю-
дей?

По завершенні роботи діти мають 
представити спільну роботу і озвучити 
те, що вони написали чи намалювали. 
Катехит може записувати відповіді на 
дошці, таким чином, наголошуючи на 
підсумку: що таке милосердя?

Маємо інтерактивний метод: на 
вирізаних заздалегідь сердечках не-
великої форми пропонуємо кожній ди-
тині написати, що є милосердям для 
кожного з нас, які асоціації викликає 
слово милосердя. Після того, як дітки 
напишуть, маленькі сердечка накле-

юємо на завчасно вирізане з картону 
велике серце — основу. Вішаємо його 
на дошку або тримаємо у руках, щоб 
усі бачили, і підводимо підсумок уроку. 

Отже, милосердя — це милість сер-
ця, жалісливість, співчуття, м'якість, 
ніжність, любов до людей. Зазначає-

мо, що милосердя — це не слабкість, 
а навпаки, сила, тому що милосердя 
притаманне людям, які здатні прийти 
на допомогу. Адже здатність співчу-
вати і співпереживати — це ознака 
духов ної зрілості людини.

Анна МАСЛЯК.

Історія ця про подружжя Степана 
та Марії, яким вдалося зберегти силу 
кохання, поваги та прожити разом 
з Богом уже 70 років у шлюбі. 70 ро-
ків, зітканих з різних 
двох життєвих доріг, 
проблем та трудно-
щів. Хочеться ближче 
познайомити вас з го-
ловними героями, які 
заслуговують нашої 
уваги. Перегортаючи 
сторінки життя кни-
ги, можна розповісти 
дуже багато про цих 
двох сміливців. Не-
дарма так можемо їх 
назвати, адже ці дві 
людини пройшли бага-
то чого, ніколи не від-
ступали і завжди були 
вірні своїй державі та 
вірі. 

Дивлячись зараз на 
голову сім’ї Степана, 
не можеш навіть по-
думати, що цей сиво-
чолий дідусь пережив 
чисельні травми, отри-
мав осколки у пер-
ших рядах запеклого 
бою, пережив смерть. 
Степан Іванович на-
родився 25 листопа-
да 1925 року. Життя 

у сім’ї було нелегким, бо був десятою 
дитиною, хоча ще змалку допомагав 
батькам у кузні. Пізнавши всі баталії 
воєнного життя, прослуживши в жах-

ливих умовах, він повернувся додому, 
але й там його спіткало лихо з роди-
ною. Усе спалене, зморене голодом, 
смерть мами. 

А що ж у той час дружина нашого 
головного героя — Марія Михайлівна? 
Народилася вона 30 серпня 1923 року. 
Одразу після закінчення 4-го класу 
пішла няньчити дітей німця, який був 
власником у Старих Богородчанах. 
Згодом пані Марію забрали на при-
мусові роботи у Німеччину. Нелегка 
доля її там очікувала, але вона з усім 
впоралася. Потім у юнацькому віці по-
трапила в заможну сім’ю Кноблихів, 
де допомагала чим могла. Проте сер-
це рвалось до рідної Батьківщини. Так 
і сталося. 

Наші головні герої зустрілися, обра-
ли один одного і не помилилися, про-
живши та пізнавши любов та злагоду! 
Вони — неповторні, працьовиті й та-
лановиті. Зазнали немало труднощів: 
втрату дітей, злидні, але головне, що 
завжди були поруч. І зараз вони мо-
жуть похвалитися уже 22 онуками (се-
ред них живими залишилося 18) та 25 
правнуками. Але пан Степан та пані 
Марія знають також, кому найбільш 
завдячувати. Звичайно — Богові, бо 
тільки Йому під силу дати таку долю, 
як у них двох. Тому наші головні ге-
рої, як вірні християни, спільно з усією 
великою родиною замовили подячну 
Службу Божу в честь 70-річчя подруж-
нього життя в храмі Різдва Пресвятої 
Богородиці. 

А ви, дорогі читачі, якщо хочете так 
само щасливо й довго прожити, не 
шукайте ніяких секретів на інтернет-
форумах чи в глянцевих журналах. 
Секрет сімейного життя простий: ці-
нувати, поважати та любити того, хто 
поруч. А також він базується на хрис-
тиянських цінностях любові й жертов-
ності до Бога та до ближнього.

о. Любомир СТЕФАНИШИН,
парох села Старі Богородчани. 

Бути милосердним — означає мати діяльне прагнення 
допомогти кожному, хто потребує, мати милість серця, 
жалісливість, м'якість, співчуття, ніжність, любов до 
людей.

На допомогу катехиту

Вітаємо!На життєвих перехрестях

Секрет сімейного життя
Що характеризує щасливих людей? Дорогі статки, рахунки в бан-
ках, відпочинок за кордоном? Ні. Щасливі ті, хто отримав дар дов-
гого життя. Знаєте, багато людей шукають той самий секрет, як дов-
го прожити на цій землі, і мало кому вдається це зробити. А тепер 
уявіть собі людей, які не лише мали можливість прожити довго на 
цьому світі, а й пройти пліч-о-пліч багато років у шлюбі. У сучасно-
му світі так важко зустріти того, хто буде єдиним чи єдиною в цьому 
житті, хто погодиться на «горе та радість», буде опорою до кінця 
свого віку одне для одного. Звучить, наче казка, але насправді ми 
хочемо розповісти вам одну історію. 

Що таке милосердя?
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український греко-католицький часопис

Неправильно
 � Вона може звернути гори 
 � Звернутися за адресою 
 � Оголошення звернуто  

до учасників форуму 
 � Звинуватив, що той не шанує 
 � Звільнити кошти 
 � Звільняти товариша з біди 
 � Зводити з глузду 

Правильно
 � Вона може гори зрушити
 � Звернутися на адресу
 � Оголошення звернуте  

до учасників форуму
 � Звинуватив у тому, що він не шанує
 � Вивільнити кошти
 � Визволяти товариша з біди
 � Доводити до божевілля

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

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

Притчі

Подяки за зіслані ласки Для призадуми

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.

Дорогі читачі нашого 
християнського часопису  
«Нова Зоря»!

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

Благодійна організація Мальтій-
ська Служба Допомоги розпочи-
нає щорічну  акцію допомоги «Свя-
тий Миколай іде до сиріт». Метою 
акції є приготування подарунків ді-
тям та сиротам, які проживають в ін-
тернатах і дитячих будинках Івано-
Франківська та області до дня Свя-
того Миколая, а також забезпечення 
їх речами першої 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

Багатство
Якось незадовго до Різдва Хрис-

тового учителька поставила 
своїм учням таке запитання:

— Хто з вас є бідним і, отже, має 
отримати подарунок з нагоди свята?

Діти, що вважали свою родину не-
заможною, підняли руки.

Місто було маленьким, усі одне 
одного знали. Не тільки на ймення, 
а й де хто мешкає, чим займається, 
яку має родину та статки. Після уроків 
учителька покликала до себе восьми-
річного хлопчика, що звався Діні. Ро-
дина його недавно прибула з Африки, 
й усі знали, що вони дуже бідні.

Запросила хлопчика сісти, відтак 
запитала, чому він не підняв руки.

— Бо я не бідний.
— А хто є бідним, як ти гадаєш?
— Діти, що не мають батьків.
Подивилась на нього вражено 

і мовчки його відпустила.
Наступного дня батько Діні повер-

нувся додому усміхнений, у доброму 
гуморі. Виявилося, що вчителька по-
бувала в нього на роботі.

— Ми можемо пишатися — так, 
саме пишатися — нашим сином! — 

оголосив він удома. І переказав дру-
жині те, що почув від учительки.

На Святвечір Діні отримав подару-
нок. Розкривши його, він побачив дві 
пари новісіньких черевичків: одну — 
для нього, а другу — для сестрички. 
Доти ніколи ще не отримував нових 
черевичків!

Але й без подарунка Діні знав: його 
родина вельми багата.

Родина — це єдиний справж
ній рахунок у банку. Не залишай 
же його порожнім. Ніколи. Щодня 
клади на нього любов, ніжність, 
вірність, жертовність. Відсотки 
з такого капіталу є воістину не
зліченними.

Бруно ФЕРРЕРО.

Свої подяки Милосердному Гос-
подеві, Пресвятій Богородиці, 
Ангелам-хоронителям, св. Ап. 
Юді-Тадею, святим та блажен-
ним, душам у чистилищі, а також 
усім Небесним Силам складають:

п. Зоряна з м. Івано-Франків-
ська — за зіслані ласки та вислухані 
прохання; п. Галина з Богородчан-
ського р-ну — за вислухані молитви 
та зіслані ласки на сім’ю, за здоров’я 
та допомогу у непростих життєвих 
обставинах; п. Галина із с. Пороги 
Солотвинського д-ту — за здоров’я 
та зіслані ласки; п. Галина з м. Іва-
но-Франківська — за опіку та зіслані 
ласки; п. Ірина із с. Глибоке Богород-
чанського д-ту — за отримані ласки; 
п. Анна ШЕЛЕСТ — за допомогу 
в скрутний час; п. Тетяна з м. Івано-
Франківська — за допомогу сім’ї в не-
простих життєвих обставинах.

Святий Миколай чекає 
на своїх помічників!


