
Офіційно!

Рішення Собору  
Івано-Франківської  
Архієпархії УГКЦ 2 стор.

Про те, що хвилює

Хутко, прудко,  
аби швидко 
 3 стор.

Наші інтерв’ю

Віра врятує  
життя 
 4 стор.

Служіння

Погляд зсередини: отець 
Никодим — про служіння 
в Погоні  5 стор.

Галич має бути вічно!
4 грудня 2019 року у Крилосі урочистим 
освяченням відреставрованого примі-
щення Митрополичих палат та онов-
леної експозиції Музею історії Галича 
завершилися святкування, приурочені 
25-ій річниці створення Національного 
заповідника «Давній Галич».

Загалом участь в роботі першого дня 
взяли 127 делегатів з усіх протопресві-
теріатів. Згідно з розпорядком Собору, 
відбулися виступи доповідачів та спів-
доповідачів. Делегати почули доповіді 
п. Тетяни Середюк, о. Івана Стефура-
ка, о. Івана Гудзя, о. Олега Каськіва, 
о. Йосафата Бойка, ВС та о. Йосафа-
та Хаймика, ЧСВВ. Окрім того, Секре-
тар Собору о. Олег Каськів представив 
присутнім статистичні дані осіб, які 
емігрували з нашої Архієпархії. «Лише 
протягом останніх десяти років з Івано-
Франківської Архієпархії в різні країни 

світу емігрували понад 32 тисячі вірних. 
Це сумна статистика, яка показує живу 
рану нашого народу», — зазначив до-
повідач. На його думку, ключову роль 
в адаптації та підтримці цих людей у різ-
них куточках земної кулі відіграє саме 
Церква. «Сьогодні ми хочемо сказати 
емігрантам: Церква є завжди та всюди 
з вами!», — зазначив Секретар Собору.

У неділю, 8 грудня, в Архікате-
дральному і Митрополичому соборі 
Воскресіння Христового Архієрей-
ською Божественною Літургією за-
вершився Архієпархіальний Собор. 

Молитву очолив Архієпископ і Митро-
полит Івано-Франківський Володимир 
Війтишин у співслужінні отців храму.

Наприкінці Божественної Літургії кан-
цлер курії Івано-Франківської Архієпар-
хії о. Віталій Федун зачитав резолюції 
Собору, які будуть передані як пропози-
ції на Патріарший Собор, що проходи-
тиме у Львові 26-29 серпня 2020 року.

«Дані резолюції є нашою дорож-
ньою картою на ближчих 5 років. Вони 
вказуватимуть нам, як маємо служити 
та розвиватися у нашій Архієпархії», — 
зазначив Митрополит Володимир.

150-річчя храму святого 
Миколая
19 грудня ц.р. 
церква св. Ми-
колая м. Тис-
мениці відзна-
чатиме 150-річ-
ний ювілей.

13 грудня
Святого апостола Андрія Перво-
званного.

14 грудня 1884 р.
В с. Семаківці нині Городенківського 
району на Івано-Франківщині наро-
дився Миколай Чарнецький — цер-
ковний діяч УГКЦ, редемпторист, 
єпископ, професор Духовної семі-
нарії у Станиславові, настоятель 
монастирів у Костополі й Ковелі на 
Волині, Апостольський візитатор для 
слов'ян візантійського обряду поза 
руськими єпархіями, в Польщі, хіро-
тонізований (на єпископа) з осідком 
у Варшаві, згодом у Ковелі. Проголо-
шений мучеником і блаженним УГКЦ.

14 грудня 2000 р.
Упокоївся в Бозі Архієпископ Ми-
рослав-Іван Любачівський — єпис-
коп Української Греко-Католиць-
кої Церкви, кардинал Католицької 
Церкви; з 7 вересня 1984 року — 
Верховний архієпископ Львівський, 
предстоятель УГКЦ.

14 грудня
День вшанування учасників ліквіда-
ції наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС.

17 грудня 1936 р. 
В Буенос-Айресі (Аргентина) наро-
дився Хорхе Маріо Берґольйо. З 13 
березня 2013 року — Папа Франциск.

17 грудня 1896 р. 
В с.Струсів (Королівство Галичи-
ни і Володимирії, Австро-Угорська 
імперія) народився Микола Це-
гельський (повне ім’я — Микола 
Сава Йосафат Теодорович Цегель-
ський) — блаженний священному-
ченик УГКЦ, український церковний 
і громадський діяч у Галичині, греко-
католицький священник.

18 грудня 1897 р.
Папа Лев ХІІІ видав бреве Paternam 
benevolentiam, яким започаткував 
існування Української Папської Ко-
легії святого Йосафата під керівни-
цтвом отців Єзуїтів, при церкві Свя-
тих Сергія і Вакха в Римі.

18 грудня
Міжнародний день мігранта.

19 грудня
День святителя Миколая Чудотворця.

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

12 грудня 2019 р. Б.  
число 48 (1291)

«Вівці мої голосу мого слухаються і я їх знаю:  
вони за мною слідують»  (Ів. 10, 27).

Цей тиждень в подіях

«Сьогодні ми хочемо сказати емігрантам: 
Церква є завжди та всюди з вами!» 
7 та 8 грудня в Івано-Франківську відбувся Архієпархіальний Собор на тему: «Еміграція, поселення і гло-
бальна єдність Української Греко-Католицької Церкви». Перший день Собору проходив у приміщенні Духо-
вної семінарії. Він розпочався молебнем до Пресвятої Богородиці, який очолив Архієпископ і Митрополит 
Івано-Франківський Кир Володимир Війтишин у співслужінні з секретаріатом Архієпархіального Собору. 
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Вих. № 717

Декрет
На славу Святої, Єдиносущної, 
Животворящої і Нероздільної 

Тройці,
Отця, і Сина, і Святого Духа. 

Амінь.
Божою милістю

КИР ВОЛОДИМИР ВІЙТИШИН,
Архієпископ і Митрополит Івано-

Франківський

Всечесним і всесвітлішим 
отцям, преподобним монахам та 

монахиням,
возлюбленим братам і сестрам 

у Христі Івано-Франківської 
Архієпархії.

Ми, владою нам даною, взявши до 
уваги рішення Синоду Єпископів УГКЦ 
2017 та 2018 років (№ 35, 17) та за-
слухавши думку пресвітерської ради 
Івано-Франківської Архієпархії (від 7 
травня 2019 р. Б.), у відповідності до 
кан. 237 §1 Кодексу Канонів Східних 
Церков, скликали собор Івано-Фран-
ківської Архієпархії УГКЦ, який відбув-
ся 7-8 грудня 2019 року Божого у м. 
Івано-Франківську в Духовній Семіна-
рії ім. священномученика Йосафата.

Тема собору, над якою ми роздуму-
вали, була: «Еміграція, поселення 
і глобальна єдність УГКЦ». 

У соборі взяли участь представники 
духовенства, монашества та мирян.

Були заслухані доповіді, які окрес-
лили сучасний стан еміграції, про єд-
ність парафій Івано-Франківської Архі-
єпархії та єдність УГКЦ.

Згодом відбулася праця в групах, 
де делегати дискутували над голов-
ною темою собору.

Плодом доповідей і дискусій у гру-
пах були проголосовані резолюції, які 
подані на розгляд та затвердження 
Архієпископу і Митрополиту Івано-
Франківському.

Уважно проаналізувавши та вивчив-
ши напрацювання делегатів собору,

ми, владою нам даною,
у відповідності до кан. 241 ККСЦ,

затверджуємо та проголошуємо 
рішення Собору Івано-

Франківської Архієпархії УГКЦ
від 7-8 грудня 2019 року Божого, 

а саме:

Розділ І.  
Еміграція, поселення.

1. Рекомендуємо священнослужи-
телям Івано-Франківської Архієпархії 
УГКЦ широко інформувати вірних про 
служіння УГКЦ поза межами України, 
щоб вони у випадку еміграції могли 
інтегруватись у місцеві парафіяльні 
спільноти.

2. Доручаємо парохам та адміністра-
торам Івано-Франківської Архієпархії 
УГКЦ принаймні раз у місяць звершу-

вати Божественну Літургію за вірних 
парафії, які тривалий час перебувають 
поза парафіяльною спільнотою.

3. Доручаємо редактору митропо-
личої газети «Нова Зоря» започатку-
вати рубрику на тему: «Твоя Церква 
завжди і всюди з тобою». У даній руб-
риці висвітлювати життя наших па-
рафіяльних спільнот, які знаходяться 
поза межами України.

4. Доручаємо пресслужбі Івано-
Фран ківської Архієпархії започаткувати 
на офіційній інтернет-сторінці Архієпар-
хії посилання про парафії УГКЦ поза 
межами України, де кожен вірний змо-
же віднайти необхідні контактні дані.

5. Просити Отця і Главу УГКЦ та 
Синод Єпископів нашої Церкви про 
старання засновувати там, де ще цьо-
го не зроблено, структури УГКЦ на 
еміграції та поселеннях наших вірних.

6. Просити Синод Єпископів УГКЦ 
видати довідник (каталог) парафіяль-
них спільнот УГКЦ, які діють поза ме-
жами України.

7. Висловити подяку Департамен-
ту інформації УГКЦ за створення та 
наповнення інтернет-проєкту «Інтер-
активна карта УГКЦ» та просити і на-
далі його наповнювати й інформувати 
широко про нього, а при можливості – 
зробити як окремий додаток.

Розділ ІІ.  
Глобальна єдність УГКЦ.

1. Рекомендуємо парохам та ад-
міністраторам парафій, беручи до 
уваги приписи Партикулярного права 
УГКЦ, навіть щоденно звершувати Бо-
жественну Літургію, яка є вершиною 
і найглибшим виявом єдності Христо-
вої Церкви та її природи.

2. Рекомендуємо священнослужи-
телям Івано-Франківської Архієпархії 
УГКЦ започаткувати книгу реєстру па-
рафіян, щоб кожен душпастир, який 
будує парафіяльну спільноту та якому 
в цьому допомагають усі вірні, могли 
разом творити внутрішній зв’язок між 
її членами.

3. Доручаємо парохам та адміні-
страторам парафій посилити харита-

тивне служіння як у парафії серед па-
рафіян, так і поза її межами. 

4. Рекомендуємо парохам та ад-
міністраторам парафій здійснювати 
знайомства між парафіяльними спіль-
нотами Архієпархії з метою обміну да-
рами та взаємодопомоги.

5. Доручаємо протопресвітерам, де 
ще цього не було зроблено, звершува-
ти спільні богослужіння у протопрес-
вітеріаті, здійснювати спільні прощі 
та інші заходи, як вияв єдності прото-
пресвітеріату. 

6. Наголошуємо протопресвітерам 
на важливості розроблення спільних 
пасторальних планів протопресвіте-
ріату.

7. Заохочуємо протопресвітерів по-
силити харитативне служіння на рівні 
протопресвітеріату.

8. Заохочуємо вірних Архієпархії 
брати активну участь у спільних про-
щах до відпустових місць та бути ак-
тивними членами своєї парафіяльної 
спільноти, будувати власну ідентич-
ність і приналежність своєї парафі-
яльної спільноти, відчувати болі й по-
треби ближнього, разом переживати 
Божу присутність і спільний духовний 
досвід. 

9. Просити Архієпископа і Митропо-
лита Івано-Франківського скликати за-
сідання представників парафіяльних 
рад Архієпархії разом із священнослу-
жителями, щоб наше спільне служіння 
було задля спасіння душ, тобто поєд-
нання людини з Богом у єдності спіль-
ноти дітей Божих.

10. Просити Архієпископа і Митро-
полита Івано-Франківського у співпра-

ці з Пасторально-міграційним відділом 
УГКЦ започаткувати навчальний курс 
в Архієпархії для семінаристів та свя-
щенників, які виявили бажання служи-
ти поза межами України.

11. Просити Архієпископа і Митро-
полита Івано-Франківського призначи-
ти в Архієпархіальній Курії особу, від-
повідальну за співпрацю з парафіяль-
ними мирянськими спільнотами. 

12. Пригадуємо і наголошуємо душ-
пастирям та вірним Івано-Франків-
ської Архієпархії про щоденну молит-
ву о 21.00 год. за мир в Україні та піст 
кожної середи в цьому ж наміренні.

Даний декрет набуває 
чинності наступного дня 
після опублікування його 
в митрополичій газеті  

«Нова Зоря».

Висловлюємо щиру подяку 
делегатам, доповідачам  
та секретаріату Собору  

за їхню плідну працю.
Благословення Господнє на вас!

† д-р Володимир Війтишин,
Архієпископ і Митрополит  

Івано-Франківський

о. В. Федун, канцлер

Дано у престольному граді  
Івано-Франківську

при архікатедральному і митрополичому 
Соборі Воскресіння Христового  

8 грудня 2019 року Божого,
в день свщмч. Климента, Папи.

Офіційно!
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Зазвичай звернення Синоду стосу-
ються духовного життя людей, Єпис-
копи закликають нас плекати нашу 
віру, дотримуватись християнських 
ідей та цінностей. Та цієї неділі звер-
нення було не на духовну тему, воно 
навіть дещо мене стривожило. Бо 
коли Синод Єпископів звертається до 
людей стосовно питання ринку землі, 
тоді стає зрозумілим, що потрібно бити 
на сполох. Схоже звернення мене на-
лякало, коли владики звернулись до 
народу перед початком війни. Наведу 
цікаві тези із звернення, які найбільше 
привернули мою увагу.

«Ми всі розуміємо, — йдеться 
у зверненні, — що аграрна реформа є 
потрібною. Проте варто пам’ятати, що 
вона має слугувати справедливому 
розподілу землі та всебічному розви-
тку українського села. Тому не можна 
дозволяти створювати надмірні зе-
мельні володіння — латифундії, які, за 
вченням Церкви, є нелегітимними самі 
в собі, бо дозволяють окремим особам 
концентрувати у своїх руках великі ма-
сиви землі. Сучасні латифундисти на-
магатимуться скористатися убогістю 
селян, пропонуючи їм «швидкі гроші» 

за їхню землю, позбавивши їх доступу 
до цієї землі, тобто реальної власнос-
ті на неї. Такий оманливий порятунок 
селян від знедолення прирікає їх на 
тривалу недолю.

Земля була і є основою та джере-
лом утримання селянської родини. 
Стан нашого суспільства прямо за-
лежить від стану української сім'ї як 
його основної клітини. Заробітчанство 
насильно відірвало українців від зем-
лі і створило оманливе враження, що 
можна обійтися без її плекання і від-
повідального використання для бла-
га власної сім'ї та всього суспільства. 
Боляче дивитися на запустілі, некуль-
тивовані поля навколо сіл та містечок, 
значна частина населення яких поки-
нула родину в пошуках засобів для ви-
живання на чужині.

Безумовно, не можна безкінечно 
продовжувати мораторію на впрова-
дження цивілізованого ринку землі. 
Останній є необхідним для розвитку 
малого та середнього аграрного біз-
несу, головно приватних фермерських 
господарств. Але й не можна його за-
проваджувати поспіхом, без належ-
ного підготування і без використан-
ня перевіреного світовою практикою 
арсеналу механізмів та інструментів, 
спрямованих на недопущення загроз, 
які б стали фатальними для України як 
держави. Адже, як було сказано вище, 
поспіх і неналежна підготовка до здій-
снення аграрної реформи несе в собі 

небезпеку державності України і може 
призвести до катастрофічної втрати 
землі, яку український народ відчува-
тиме на собі впродовж століть».

Коли я перечитувала раз і ще раз це 
звернення, то читала між рядків. Нам 
всім давно потрібно навчитись так чи-
тати. Бо між рядками тремтячою неви-
димою рукою єпископів звучить заклик 
до українців: оговтатись, не дивитись 
пасивно, як у їхніх онуків відбирають 
те, за що наші предки гинули під час 
голодомору, те, що в хустинці везли на 
заслання, — нашу землю. 

Нам скажуть, що ринок землі існує 
у всіх розвинутих країнах Європи. Так, 
але Україні ще далеко до європей-
ських практик господарювання. Якщо 
машину «Запорожець» назвати «Мер-
седес», від того вона краще їхати не 
буде. Не можемо до кінця копіювати 
європейський досвід, адже тоді потріб-
но копіювати все інше: чесність судової 
системи, відсутність корупції у всіх гіл-
ках влади. Закон про ринок землі вже 
був затверджений у першому читанні. 
Одна із тез, про яку говорять опозицій-
ні до влади сили, — це те, що, згідно із 
законом, можна буде придбати близь-
ко 200 га землі в одні руки! Давайте по-
рахуємо. Після скасування мораторію 
на продаж землі вартість земельної 
ділянки сільськогосподарського при-
значення становитиме, згідно з про-
гнозами експертів, 2000-4000 $ за 1 
га в залежності від цінності ділянки. 

Отож, хто зможе придбати маленький 
Ліхтенштейн у 200 га, який коштувати-
ме приблизно 600 000 $? Ну, звичайно, 
не фермер із Тернопільщини! 

Багато експертів говорять, що нам 
потрібно впроваджувати земельну ре-
форму, адже і так існує тіньовий ринок 
землі. Але невже це найнагальніше 
питання, коли нашу землю вже сьогод-
ні відбирають на Сході України? Ре-
форму впроваджують швидко. Чому? 
Щоб ніхто нічого не зрозумів? Повірте, 
якщо сьогодні провести референдум 
з цього питання, то люди будуть непід-
готовані, адже дотепер ніхто так і не 
розтлумачив плюси та мінуси (а вони 
є завжди) цієї реформи. 

Замасковане добровільне висе-
лення…?

Ви знаєте, я часто задумувалась 
над тим, чому із становленням Неза-
лежності, власне, в західному регіоні 
України масово почали закриватись 
діючі заводи, на очах у робітників різа-
ли та здавали на металолом працюючі 
верстати, як непотріб. Люди намага-
лись якось вижити з праці на землі, 
проте прибутків, як таких, вони не отри-
мували. І людям, мешканцям західних 
регіонів, показали «світло в тунелі» — 
заробітки. Адже саме галичани зали-
шили працю на землі, до якої вони так 
звикли, і роз’їхались світ за очі. Жін-
ки — в Італію, Португалію, Францію, 
чоловіки — в Польщу, Чехію, Німеччи-
ну. Територію звільнено, земля стоїть 
необроблена, наче після війни, коли по 
селах не було чоловіків. І сьогодні нам 
говорять: це все тому, що немає ринку 
землі! Можливо… А можливо тому, що 
її спеціально знецінюють, щоб скупити 
за безцінь, а потім нашим внукам про-
давати чи орендувати її по шматочку 
у десятки разів дорожче. 

Землею повинні володіти українські 
фермери, ті, хто насправді живе на цій 
землі та обробляє її. Метою реформи 
мало б стати створення потужного се-
реднього класу фермерів, який зміг 
би закупити техніку та створити робо-
чі місця на селі. Такий фермер міг би 
годувати себе та всю країну. А закон, 
який є на сьогодні, дасть можливість 
великим агрохолдингам скупити вели-
чезні паї землі, таким чином повніс-
тю витіснивши маленьких фермерів, 
адже вони не здатні будуть конкурува-
ти з такими гігантами. 

Festina lente або ж спіши поволі. 
Гарна приказка, можливо, варто було 
б до неї прислухатись. Що скажете?

Віра БІЛА.

1.  Жити сумлінно відповідно до 
Божих (християнських) законів, адже 
людина назагал релігійна згідно зі сво-
єю природою.

2.  Перестати заздрити, що у «сусі-
да хата біла». Адже заздрість нищить 
добрі наміри кожного.

3.  Не давати та не брати хабарів, 
усуваючи терпеливо зло корупції.

4.  Прагнути жити в єдності з усіма 
українцями.

5.  Будувати скрізь українську дер-
жавність на засадах здорового націо-
налізму (патріотизму).

6.  Шанувати завше національ-
них українських героїв, що полягли 

в боротьбі за незалежність батьків-
щини.

7.  Вірити у краще майбутнє Украї-
ни попри всі темні хвилі її буття чи за-
зіхання ворогів.

8.  Старатися залишити добрий 
слід в історії власної держави.

9.  Будучи при владі, не обкрада-
ти безсоромно українську стражденну 
землю, маючи на меті найперше за-
гальне добро громадян.

10.  Плекати на різних етапах життя 
рідну мову, очищаючи її від лайливих 
слів, жаргонізмів тощо.

о. Миколай МИКОСОВСЬКИЙ, ЧСВВ

Про те, що хвилює

Ми – українці!

Хутко, прудко, 
аби швидко

Якщо минулої неділі ви були на 
Богослужінні, то, напевне, чули 
про звернення Синоду Єписко-
пів, яке мав обов’язок зачита-
ти під час Святої Літургії кожен 
священник. 

Або роздуми про те, навіщо в такому шаленому 
темпі готується реформа ринку землі

Рецепт доброї держави України
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У давнину в Палестині наречені не відправлялися 
у весільну подорож під час медового місяця, а зали-
шалися вдома і протягом цілого тижня радо прийма-
ли гостей. Вони одягали найкращий одяг, часто носи-
ли вінці і вважалися королем та королевою, а їм під-
порядковувалися у всьому. Адже у всьому їхньому 
тяжкому житті в них більше не буде такого тижня...

Вкрай важливо відзначити, що сам Ісус неоднора-
зово порівнював життя християнина з весільним свя-
том. Радість — головна риса християнського життя.

Декотрі вважають, що християнство змушує їх 
робити те, чого вони не хотіли б робити, і заважає 

— Пане Вікторе, нам дуже при-
ємно, що таке поважне видання, 
на 436 сторінок, було видане саме 
у нашому видавництві. Розкажіть 
про те, скільки років Ви пов’язані 
з психологією?

— На факультет психології в Київ-
ський університет ім. Т. Шевченка я 
вступив у 1971 році. Тоді, в часи Радян-
ського Союзу, психології навчали тіль-
ки в Москві, Ленінграді, Тбілісі, Тарту 
та в Києві. В ті часи говорили: «Зачєм 
советскому человєку, вооружонному 
всєпобеждающім марксістско-лєнін-
скім учєнием, какая-то псіхологія?». 

Я родом з Львівщини, тож коли при-
їздив додому і розповідав, що навча-
юсь на психолога, то мої ровесники 
думали, що я стану гіпнотизером. Ця 
дисципліна була екзотична, рідкісна. 
Уже в ті роки видатний швейцарський 
психолог П’єр Піаже передбачав, що 
ХХІ століття буде століттям психоло-
гії і жінок, які в усіх значущих галузях 
займатимуть ключові позиції, бо в них 
домінує права півкуля. Бачимо, що пе-
редбачення справдились. 

Коли я приїхав до Івано-Франків-
ська викладати, то нас, викладачів, які 
мали психологічну освіту, було всього 
троє на всю область. А тепер тільки 
ледачий не відкриває в своєму вузі 
цей факультет. Психологія має шале-
ний попит. Це природно, бо де є люди-
на, є її душа і її психіка.

— У 2017 році вийшла постано-
ва Кабінету міністрів, підписана 
В.  Гройс маном, яка мала назву: «Збе-
реження, зміцнення і відновлення 
психічного здоров’я нації». Як у цьо-
му напрямку працюють психологи?

— Це основа стратегії Всесвітньої 
організації охорони здоров’я (ВООЗ), 

яка гласить, що здоров’я осо-
бистості — це не лише відсут-
ність у неї соматичних, тілес-
них та душевних, психічних 
захворювань, а й стан загаль-
ного благополуччя. Важливо не 
те, що людина має чи чого не 
має, а як вона почувається — 
щаслива чи нещасна, радісна 
чи сумна. Наша кафедра ПНУ 
розробляє тему «Психотехно-
логії збереження та відновлен-

ня психічного здоров’я і психологічного 
благополуччя». Багато робиться в цьо-
му напрямі. Те, що психологія набуває 
такого попиту, відповідає запитам. 
Наш університет з 1998 року готує 
сотні психологів, цьогоріч вперше на-
брали студентів і магістрантів на спе-
ціальність «Психологія. Реабілітаційна 
психологія». 

Пригадую, у свій час мав розмову 
з Владикою Софроном Мудрим. Він 
мені казав: «Пане професоре, добре 
було б, щоб наші священники мали 
психологічну освіту, щоб вони мали 
формальне право і могли прийти 
у школи, щоб навчати дітей христи-
янської моралі». Тоді ми запровадили 
ще навчання для священників на два 
роки, щоб вони мали і світську осві-
ту. Також ми відкрили філії психоло-
гії в Мукачеві, в Коломиї, у Чорткові, 
в Калуші тощо.

Наші випускники відкривають при-
ватні клініки, працюють у всіх галузях. 
Ми нарощуємо реабілітаційну психо-
логію. 

— Отож, ми підійшли до питання, 
чим відрізняються поняття психо-
лог та психотерапевт?

— Скажу відразу, що психіатр — це 
лікар (від слів псюхе — душа і ятрос — 
лікар), який лікує психози. Невропато-
лог — теж лікар, який лікує неврози. 
Психолог, як і психотерапевт не ліку-
ють пігулками, медикаментозно, але 
лікують словом, існує навіть поняття 
«логотерапія». Психолог розмовляє 
з людьми, запитує, які у них проблеми, 
що їх хвилює. Можливо, комусь по-
трібно змінити своє ставлення до того, 
що їх хвилює, комусь — знайти віру. 

Карл Гюстав Юнг, видатний австро-
швейцарський психолог, учень Зігмун-

да Фройда, сказав так: «Протягом 
останніх 35 років до мене приходили за 
допомогою люди з усіх розвинутих кра-
їн світу. Я вилікував сотні пацієнтів, як 
психотерапевт. І серед них не було жод-
ного, кого не можна було б вилікувати 
за допомогою релігійного світогляду. 
Вони захворіли через те, що не мали 
під собою того ґрунту, який в усі часи 
дає людям віра в Бога. Вони змогли ви-
лікуватись тоді, коли серцем прийняли 
християнське ставлення до життя». 

Гештальт-терапія, арт-терапія дуже 
ефективні, є чимало засобів, методик 
допомоги людям, щоб здобути ду-
шевну рівновагу, спокій, впевненість 
у собі, натхнення до життя. Про все 
це описано в моїх книгах-підручниках 
з психології, в мене їх є вже чотири. 

— Батьки, чиї діти занадто бага-
то часу проводять за ґаджетами, 
часто не знають, як їм відволікти ді-
тей, що запропонувати взамін, щоб 
такий спосіб розваг не викликав за-
лежність. Що порадите?

— Якщо дитина задовго сидить за 
комп’ютером чи за ґаджетом, у неї 
з’являється комп’ютерна залежність. 
Її потрібно лікувати, причому не меди-
каментозно, а словом, психологічно. 
Щоб не допустити залежності, бать-
кам потрібно багато пояснювати, що є 
що. Дітей треба зацікавити іншим, шу-
кати в них здібності, до чого їх Господь 
створив. Може, дитина має талант до 
спорту, можливо — до малювання, му-
зики. Це потрібно розвивати. Важливо 
знайти те, від чого дитина буде в най-
більшому захопленні. 

Мій син також багато часу про-
водив за комп’ютером. Я легенько, 
ненав’язливо пояснював йому, що мож-
на, а чого не можна. Тепер він корис-
тується комп’ютером виключно за по-
треби, бо має інші інтереси. Над цим 
питанням мають працювати не лише 
батьки. Це має бути державна програ-
ма. Якраз та тема, яку ми зараз створю-
ємо, включає в себе профілактику, щоб 
скеровувати дітей на добрий шлях. 

— У нашій та й в інших розвину-
тих країнах світу є така проблема, 
що молодь зловживає алкоголем. 
У нас попереду багато свят. Що по-
рекомендуєте молоді та дорослим?

— Випити трішки якісного алкоголю 
в певному зрілому віці не зашкодить. 
Але, коли відбувається формування 
організму, нервової системи, то пити 
взагалі не варто. Це батьки мають по-
яснювати своїм дітям. Як з цим боро-
тися? На жаль, заборонити неможли-
во. Якісним алкоголем лікують важку 
депресію, пивом — легку, але все має 
бути дозовано, в межах норми, на-
дуживання загрожує. Навіть переїда-
ти — це біда. 

— Велику біду в Україну несе Мо-
сква. Знаємо випадки суїцидів се-
ред наших ветеранів, які поверну-
лися з війни. Як зарадити цій біді?

— Велику допомогу надає віра 
в Бога, практикуюче християнське 
життя. Геніальне висловлювання є 
в апостола Павла, що жало смерті — 
гріх. Не вбий — означає також не вбий 
і себе. Наші випускники пояснюють ве-
теранам ці речі, тож маємо позитивні 
результати в нашій області. Разом із 
ветераном Ігорем Синяком ми їзди-
ли на конференцію в Харків, де були 
представники з 15 країн. Саме там 
говорили на цю тему. З Ігорем ми — 
спів автори монографії «Актуальні про-
блеми вітчизняної екстремальної та 
кризової психології». Наш розділ нази-
вається: «Віра в Бога. Марновірства. 
Обереги учасників боїв на Донбасі».

— Що думаєте про час посту?
— Піст має бути в душі людини. Не 

тільки злих дій не має бути, а й навіть 
злих помислів. Я живу за принципом: 
«Можеш зробити добро — зроби. Мо-
жеш ухилитись від зла — ухились!». 
Мудрість та досвід предків нам підка-
зують, що організм потрібно розван-
тажувати. Скажу, як психолог. Якщо 
людина вірить, що, постячи, вона слу-
жить Богу і очищує свою душу, то для 
неї цей піст має велике значення, тому 
потрібно постити. Найважливіше — це 
керуватись двома Заповідями Любо-
ві Ісуса Христа: «Люби Господа Бога 
твого всім серцем твоїм і всією ду-
шею твоєю, і всією думкою твоєю» 
та: «Люби ближнього свого, як само-
го себе». Психологія любові, зокрема 
християнської, висвітлена у моїх під-
ручниках.

Спілкувалась Юлія БОЄЧКО.

Наші інтерв’ю

Наша духовність

Віра врятує життя

Радiсть 
у християнствi

У видавництві «Нова Зоря» протягом 2018-2019 років було надруковано майже шістдесят книг, одна 
з останніх — «Психологія особистості». Це підручник для студентів, аспірантів, викладачів психоло-
гічних та педагогічних спеціальностей, для усіх фахівців, що працюють з людьми. Автор книги — Ві-
ктор Петрович Москалець, завідувач кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського На-
ціонального університету ім. В. Стефаника, доктор психологічних наук, професор. 

їм робити те, що вони хотіли б. 
Життєрадісність, наприклад, дех-
то вважає гріхом, тоді як апостол 
Павло закликає: «Радійте завжди 
у Господі, і знову кажу: Радійте!» 
(Фил. 4, 4).

Хай, отже, нікому не забракне 
справж ньої духовної радості на 
шляху до світлих висот!

о. Миколай МИКОСОВСЬКИЙ, 
ЧСВВ

Радість є невіддільною частиною дочасного життя. Годі собі уявити без неї сус-
пільство. Радісні хвилини супроводжують нас протягом різних подій і здатні 
кожен похмурий день зробити світлішим. Відомо, що не сумують на весіллі на 
противагу похорону. Тож чи наше життя є також з весільним відблиском? Чи 
вміємо радіти по-справжньому з Богом поза грішними скороминучими втіхами?
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Не молитвою єдиною
Звичайні люди вважають, що мона-

хи мають постійно перебувати на те-
риторії монастиря, а в їхні обов’язки 
входить постійна молитва, сповідь лю-
дей і кожного дня Свята Літургія. Зде-
більшого так воно і є, все вищезазна-
чене дійсно має місце в житті цих осіб, 
але щоденну працю ніхто не відміняв. 
Отець Никодим згадує, що раніше тут 
було велике господарство, навіть ко-
рову та порося тримали в стайні, але 
через брак приміщення зараз це не-
можливо. 

«Тут недалеко, біля лісу, у нас є ве-
лике поле, де росте трава, і прикро, 
що нема кому її давати. Ми могли б 
віддати людям в село, але тепер ні хто 
не тримає корову. Маємо ще город, 
на якому садимо картоплю, квасолю, 
горох, біб, цибулю та все, що треба 

людині. Обробляємо город самі, хоч 
ділянка й велика, але за день-два 
ми її засаджуємо. Потім сапаємо від 
бур’янів, збираємо жуки і маємо во-
сени врожай. Є ще пасіка, але коло 
неї ходить господар. Тобто кожен має 
свою працю. Знаєте, нам того виста-
чає, а в чому є потреба, то купляємо, 
або люди жертвують», — розповідає 
настоятель. 

У Погінському монастирі двері за-
вжди відчинені. Кожного дня люди 
приходять з різними потребами. Од-
ним треба допомогти, другим — по-
яснити, третім — розказати, ще іншим 
потрібна порада чи співчуття. 

«Іноді так можна заговоритися 
з людьми, що дивишся на годинник, 
то вже по обіді, а ти ще навіть не сні-
дав, — каже о. Никодим. — Наша мі-
сія не лише в тому, що ми ходимо та й 
молимося, наша місія — послужити. Є 
чимало людей, які приходять і просять 
поради, бо не знають, що робити і як 
жити далі. Я завжди раджу молитися 
до Богородиці, Вона усім допомагає. 
Ми бачимо дуже багато свідчень про 
те, як Пречиста допомогла людям. По-

вірте, таких істо-
рій дуже багато. 
Ось, наприклад, 
нещодавно при-
йшла одна жінка 
і розповідає, що 
чоловік довший 
час не міг зна-
йти роботу. Вона 
прийшла до Бо-
городиці просити 
допомоги і робо-
ту для чоловіка. 
І в той час, коли 
вона молила-
ся третю стацію 
Хресної Дороги, 

телефонує її чоловік і каже, що знай-
шов роботу. Це трапилося у 2015 році, 
а жінка тепер прийшла про це розпо-
вісти. До речі, чоловік і досі працює 
на тій роботі. Зараз ми готуємо нову 
книгу з історіями людей про те, як їм 
допомогла Богородиця». 

Такого немає ніде…
Два роки тому у Погоні освятили 

незвичний вишитий іконостас. Ігумен 
розповідає, що коли був у Івано-Фран-
ківську, то ще тоді хотів такий іконостас 
встановити в храмі на Майзлях. Вже 
навіть розробили ескіз, але отця тоді 
забрали до іншого монастиря і ця ідея 
залишилася невтіленою. Приїхавши 
до Погоні, думка про вишитий іконо-
стас повернулася і все ж таки втілити 
у життя свою мрію настоятелю вдало-
ся. Насправді, цей іконостас — витвір 
мистецтва, аналогів якому немає. Ви-
шивали його два чоловіки — п. Микола 
і п. Валерій з Косівського району. Спер-
шу вишили ікони, потім під них зроби-
ли іконостас і в листопаді 2017 року 
його освятили. Словами не передати, 
який красивий вигляд це все має.

Як відомо, будівля має два храми 
(верхній і нижній). У верхньому храмі 
має бути так званий «історичний іко-
ностас», якому минуло 200 років. За 
словами отця Никодима, майже всі 
ікони простріляні, у них велика історія 
і їх не потрібно ховати від людського 
ока. Загалом, у храмі можна побачити 
те, що нема в інших церквах і описати 
усе неможливо, треба приїхати і поба-
чити на власні очі.

Щороку на Різдвяні свята в храмі 
традиційно виставляють ялинки. Зда-
валося б, нічого особливого — так 
роб лять всюди, але ці прикрашають 
не такими іграшками, які ми звикли ба-
чити. Вони — унікальні. 

«Три роки тому в мене виникла 
ідея — замовити іграшки для наших 
ялинок із зображенням різних чудо-
творних ікон світу. Ці дві ялинки нази-
ваються Собор Погінської Богороди-
ці. Минулого року ми зробили ялинку 
«Різдво у Погоні», там на іграшках 
зображено всі хатини, які є у нашому 
селі, кожна людина може впізнати свій 
будинок. Також є іграшки з малюнком 
джерела, трапезної, монастиря, бу-
динку-інтернату. Є ще ялинка «Храм 
Цариці Вервиці», тут на кульках зо-
бражено всі ікони вервиці: хрещення 
Ісуса Христа, Канна Галилейська, би-
чування Ісуса Христа та ін. Загалом 
є понад 200 шт.», — пояснює ігумен 
монастиря. 

З кожним роком кількість іграшок 
збільшується, перед Різдвяними свя-
тами планують додати ще. Також 
роблять кульки із зображенням По-
гінської Богородиці для людей, які б 
хотіли придбати для свого храму чи 
дому. На жаль, я не змогла побачити 
ці ялинкові прикраси вживу, настоя-
тель каже, що вони сховані далеко, 
але вже незабаром їх доведеться ді-
ставати зі схованки.

«У мене ще дуже багато планів на 
майбутнє. Плануємо звести монас-

тирський храм біля трапезної. Через 
певні причини цього року не вдалося 
розпочати будівництво фундамен-
ту, але, сподіваюсь, наступного року 
все вийде. Хочемо ще переробити 
джерело, вже навіть є проєкт. А ще 
маю бажання облаштувати співоче 
поле, між 8 і 9 стаціями є багато міс-
ця, там буде ікона об’явлення Матері 
Божої, виготовлена з мозаїки, поза-
ду — сцена і лавки у лісі», — ділиться  
отець Никодим. 

Я переконана, що всі плани будуть 
втілені в життя. Адже тут, у Погоні, по-
іншому просто неможливо. 

Марія ЛЕВИЦЬКА.

«Наша місія не лише 
в тому, що ми ходимо та й 
молимося, наша місія — 
послужити» —  
 о. Никодим Гуралюк

Служіння

Хто може знати все про дім, якщо не є його господарем. Так само і про життя в монасти-
рі ніхто не розкаже краще за настоятеля. Головне — застати його в стінах святині. Отця 
Никодима Гуралюка, настоятеля Погінського монастиря Успіння Пресвятої Богородиці, 
зустріти в монастирі можна, але треба постаратися, бо ж ця людина не сидить на місці. 
Та все ж таки, мені вдалося зустрітися і поспілкуватися з ігуменом.
Отець Никодим майже 20 років є настоятелем монастиря. Близько десяти років служив 
тут сам, а згодом почали давати помічників. Сьогодні тут проживає 4 священники, також 
є людина, котра допомагає по господарству, кухар і хлопець-сирота, якого отці взяли на 
своє виховання. 

Погляд зсередини: 
отець Никодим — про служіння в Погоні 
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З історії храму 
Церква святого Миколая датована 

вперше 1866 роком. Освячена на Зе-
лені свята 1869 р. Будова обійшлася 
у 16360 гульденів. Згадується тодішня 
ревна праця о. Стефана Козоровсько-
го, який був парохом. Іван Стельма-
щук-Капустинський поофірував 8000 
гульденів на будівництво. На початку 
XX століття ще згадуються о. Євген 
Петровський (1909 р.), о. Володимир 
Долгий (1925 р.), о. Петро Кабарівський 
(1929 р.), о. Стефан Фіголь (1935 р.). 
У 1925 році була зведена баня церкви. 

В часи Радянського Союзу тут зро-
били склад міндобрив… Пережила 
церква і спробу знищення у 1967 році, 
коли радянська влада спланувала 
«замести» споруду… У 1989 році уся 
громада Тисмениці була присутньою 
на урочистому Богослужінні, коли від-
бувалася знаменна подія — повернен-
ня до Католицької Церкви. Блаженної 
пам’яті ісповідник віри та на той час 
Правлячий Архієрей Івано-Франків-
ської єпархії УГКЦ Кир Софрон Дми-
терко ЧСВВ у співслужінні з багатьма 
священнослужителями, довершивши 
Богослужіння, проголосив завершення 
доби поневолення і винищення вірних 
УГКЦ. Багато людей із сльозами на 
очах згадували страшні роки переслі-
дування й раділи, що дочекалися цьо-
го радісного дня, коли знову могли мо-
литися у своїй церкві та у своїй вірі…

Духовним наставником, сподвиж-
ником релігійного життя був о. Василь 
Гринишин. Уже від 1982 року розпоча-
лася його душпастирська праця у Тис-
мениці. Служачи підпільно у католиць-
кому обряді, о. Василь віддав своє 

життя на служіння Богові й людям. За 
час його праці Тисмениця відроджува-
лася духовно, а церква прихиляла до 
себе тисячі людей. Будучи парохом 
церков Різдва Пресвятої Богородиці та 
святого Миколая, деканом Тисмениць-
ким, віце-канцлером єпархії, духів-
ником ІФТА, радником єпархіального 
управління, о. Василь докладав багато 
зусиль для розвитку духовності, людя-
ності, високої культури та моральнос-
ті. Його зворушливі проповіді будили 
у людях високі почуття. Отець Василь 
Гринишин відкрив недільну школу, ак-
тивно працював із молоддю та дітьми.

Сьогодення 
Тепер у церкві служать три свя-

щенники. Адміністратор храму о. Во-
лодимир Гринишин, син о. Василя 
Гринишина — вірний продовжувач 
душпастирської справи світлої пам'яті 
свого батька. Отець Володимир обрав 
шлях капелана: служити у в’язницях, 
військових частинах, в зоні проведен-
ня АТО, щоб дарувати 
бійцям надію і самому 
бути перед обличчям 
ворога. Нагороджений 
численними відзнака-
ми за ревне душпас-
тирське служіння на 
передовій. Допомага-
ють йому отці сотруд-
ники: о. Володимир Ко-
валишин та о. Руслан 
Андрусяк. Активно діє 
недільна школа під по-
кровом праведної Анни 
де Гвіньє для дітей та 
молоді. Близько чоти-

рьох сотень дітей беруть участь у па-
рафіяльному таборі «Промінчики ми-
лосердя», який проводиться щорічно, 
починаючи з 2015 року.

Тож церква святого Миколая ста-
ла острівцем любові для сотень ді-
тей у Тисмениці. Під час проведення 
недільної школи о. Руслан Андрусяк 
розмовляє з дітьми, навчає їх. Отець 
Володимир Ковалишин часто прово-
дить цікаві квести. Отці постійно від-
відують Тисменицьку спеціалізовану 
школу, де разом з дітьми моляться за 
мир в Україні. Зараз у недільній школі 
50 дітей. Кожного разу вони приходять 
на 12-у годину до церкви. Проводить 
заняття вчителька Христина Василів-
на Жарська. Розпочавши вивчення 
теми, діти самі читають Святе Письмо, 
а потім разом із вчителем обговорю-
ють прочитане. Потім — підготовка до 
Божественної Літургії. О 13-ій годині 
відбувається Богослужіння. Кожна ди-
тина приступає до Святого Причастя. 
Під час Служби Божої діти голосно спі-

вають виголоси та молитви: «Вірую», 
«Отче наш». Після Літургії учні знову 
пригадують собі недільне Євангеліє. 

О 13.45 год. розпочинається актив-
на фаза недільної школи: руханки, ро-
зучування пісень, а потім проходять 
ігри на розвиток творчої уяви, спосте-
режливості. Відтак — біг, теніс, фут-
бол, якщо дозволяє погода. Улюблені 
ігри малечі: «Сліпий учитель», «День 
народження», «Хованки» та багато ін-
ших. Дуже подобаються дітям імпрові-
зовані молитви, малювання та рольові 
ігри, де вони можуть обіграти улю-
блені сцени зі Святого Письма. В час 
Великого посту учні недільної школи 
читають Хресні дороги по усіх церк-
вах міста та вирушають і за його межі. 
У Велику П’ятницю почесна варта ді-
тей перебуває біля Ісуса, що лежить 
у гробі, прославляючи Його своїми 
щирими, тихими молитвами. Відсвят-
кувавши Великдень, діти з нетерпін-
ням очікують травень — місяць Божої 
Матері. Щодня із лілеями вони біля 
Богородиці моляться за рідну Україну. 
Під час навчально-виховного процесу 
у школі діти часто зустрічаються на 
спільній молитві. 

За 13 років учнями недільної школи 
стали близько 600 дітей… Вже багато 
років чарують своїм співом церков-
ні хори: молодіжний (кер. — Оксана 
Бедза) та «дорослий» парафіяльний 
(кер. — Руслана Ракета). При церкві 
діє спільнота «Матері в молитві» та 
«Апостольство молитви», яке очолює 
п. Мирослава Дячун. Протягом 2000-
2019 років у храмі проходив І тур Все-
українського фестивалю хорової му-
зики «Весняні голоси».

Також відзнято багато фільмів: 
«Анна де Гвіньє», «Головна Запо-
відь», «10 талантів», «Радість», «Спо-
відь самотнього листочка, «Шлях до 
щастя», «Народжені для небес», «Не-
хай світом керує любов». Усі фільми 
можна переглянути на ютубі.

У храмі св. Миколая постійно пере-
бувають мощі св. свщмч. Йосафата. 
А родина Волосовських поофірувала 
статую св. Миколая, яка розташована 
на подвір'ї храму.

Отець адміністратор та отці сотруд-
ники храму запрошують усіх бажаючих 
розділити радість святкування 150-річ-
чя церкви в день її храмового свята — 
19 грудня. Початок — об 11 год.

Богдан НАГОРНЯК.

8 грудня з 12.00 до 13.00 
год. вся спільнота храму 
святих Ольги і Володи-
мира м. Івано-Франків-
ська після Божественної 
Літургії молилася до Не-
порочно Зачатої Пречи-
стої Діви Марії. 

Ніхто нікуди не поспішав, 
адже така нагода випадає 
лише один раз у рік — 8 груд-
ня. Саме в цей час Пречиста 
просила молитися, і всім, хто 
відгукнеться на Її прохання, 
подарує особливу благодать. 

Історія свята сягає да-
лекого 1947 року, коли в церкві міста 
Монтіхіарі, що в Італії, Пречиста Діва 

11 разів з’являлася сестрі кармелітці 
Пєріні і в одній із Своїх появ промо-

вила: «Я — Непорочне 
Зачаття, Мати усіх ласк 
і Мати Мого Улюбленого 
Сина Ісуса. Моїм бажан-
ням є, щоб кожного року 
8 грудня опівдні була від-
бута Година Ласк. Бага-
то духовних благодатей 
і фізичних благословень 
отримають ті, які безпе-
рервно будуть молитися 
цієї години». 

Отож, дочекавшись 
12 години, впавши на-
вколішки із піднятими 
угору руками (як покута 
і винагородження), помо-

лилися тричі 50-й псалом «Помилуй 
мене, Боже», а далі ревно молилися 

святу Вервицю до Пречистої та інші 
молитви, проказуючи щиросердечні 
благання до Діви Марії, знаючи, що це 
особливий час, коли Господь зі своєю 
Матір’ю обдаровує нас, а через нашу 
молитву — і все людство потрібними 
ласками та благодатями, адже так ба-
гато людей чекає на нашу молитву. 

У цю годину океан Божого Милосер-
дя і ласк відкритий для кожного, хто 
буде просити. Кожен бо, хто просить, 
одержує; хто шукає, знаходить; хто 
стукає, тому відчиняють. Пам’ятаймо: 
у Бога нема неможливого, ревна мо-
литва робить дива. 

Підготувала Людмила БЕРЕЗОВСЬКА,
парафіянка храму свв. Володимира та 

Ольги м. Івано-Франківська.

Наші святині

19 грудня цього року церква св. 
Миколая м. Тисмениці відзна-
чить 150-літній ювілей. З цієї на-
годи у храмі об 11-ій годині від-
будеться Архієрейська Свята 
Літургія, яку очолить Митропо-
лит та Архієпископ Івано-Фран-
ківський Володимир Війтишин. 

З життя парафій

Година ласк у храмі святих Володимира та Ольги

150-річчя храму 
святого Миколая
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4 грудня 2019 року у Крилосі урочистим освячен-
ням відреставрованого приміщення Митрополи-
чих палат та оновленої експозиції Музею історії 
Галича завершилися святкування, приурочені 25-
ій річниці створення Національного заповідника 
«Давній Галич». Погожий грудневий день тішив 
око білизною снігу, що виблискував на сонці. А до 
церкви Успіння Пресвятої Богородиці, що на Кри-
лоській горі, звідусіль поспішали люди.

Це були два дні, сповнені лекціями, 
тренінгами та практичними заняттями 
відомих професорів, лекторів та тре-
нерів з різних куточків України: Окса-
на Гордійчук та Коровська Анастасія 
(Чернівецький національний універси-
тету ім. Юрія Федьковича, ГО «Інклю-
зивний простір»), Вишня Юлія Генна-
діївна (Харків, психолог Центру для 
дітей з особливостями розвитку та 
неврологічними проблемами «Ладо»), 
Інна Гаус та Оксана Герасимчук (Київ, 
Обухів, корекційно-розвиваючого цен-
тру «Рожевий єдиноріг»), Євгеній Жу-
ковський (Львів, практичний психолог, 
поведінковий терапевт) та прекрасні 
лектори-тренери Центру духовної під-
тримки осіб з особливими потребами 
«Емаус» (Львів). 

Саме в Івано-Франківську нам вда-
лося втілити таку ідею та об'єднати 
в собі різних учасників семінару: бать-
ків дошкільнят, школярів та дорослих 
з особливими потребами, а також 
психологів, педагогів, асистентів, вчи-
телів, що працюють з дітьми. Окремо 
була організована дитяча кімната для 
зручності батьківської участі в семі-
нарі. Особливим наочним прикладом 
стали цікаві виставки дозвілля наших 
дітей інклюзивної групи, що займають-
ся по суботах, а також виставка кар-
тин та ароматизованих свічок мешкан-
ців Оселі «Віри, Надії, Любові» (Обер-
тин) завдяки Василю Футерку, волон-
теру, директору благодійного фонду 
«Українська благодійницька мережа», 
куди мали змогли поїхати всі бажаю-

чі учасники та познайомитися з усіма 
особисто. 

Особливою приємністю була неділь-
на зустріч та спільне духовне бачення 
підтримки інклюзивної групи нашого 
семінару з отцями Івано-Франківської 
Архієпархії: о. Ярослав Рохман, Голова 
Комісії у справах душпастирства охо-
рони здоров'я Івано-Франківської Архі-
єпархії УГКЦ, п. Віра Біла, журналістка 
часопису «Нова Зоря» УГКЦ, о. Андрій 
Заліський, капелан Мальтійської служ-
би допомоги в Івано-Франківську, що 
проводили цікаві майстер-класи з до-
помоги інвалідності з візками. 

Час, проведений спільно в такому 
товаристві, надовго залишив по собі 
приємні враження, цікаві знання, хоро-
ші знайомства та приємні хвилини щи-
рих емоцій, добра й тепла. Все це та 
багато іншого нам вдалося реалізувати 
й організувати завдяки співпраці з Га-
лереєю «Етнопростір», що займалася 
з дітками, «Світлиці Мулярових», де ми 
могли прийти з дітками в дитячу кімна-
ту, відпочити та погратися, Центру ду-
ховної підтримки осіб з особливими по-
требами «Емаус» та п. Яні Петльованій 
ГО «Альтернатива-Чортків», що вкотре 
підставляє плече допомоги в організа-
ції такого заходу та на постійній основі 
підтримує нашу інклюзивну групу, ГО 
«Долина, Сонячні промінчики», які є 
постійними учасниками наших заходів. 

Впевнена, що це добрий початок 
нашим зустрічам, знайомствам та 
співпраці на всеукраїнському рівні! До 
нових зустрічей!

Марія ЧЕРВАК, 
керівник ГО «Об’єднані любов’ю».

:
Всечесного  

отця Романа НАРИТНИКА
вітаємо з днем на-
родження! Дякує-
мо Богові за дар 
Вашого життя, яке 
Ви щедро посвя-
чуєте служінню 
Церкві — Вашим 
вірним на парафії, 
потребуючим, убо-

гим, усім тим, хто приходить до Вас за 
порадою, допомогою, потіхою. Як до-
брий пастир, Ви впевнено провадите 
довірене Вам стадо до брам Небесно-
го Царства дорогою любові, віри, ми-
лосердя, єдності і миру, дорогою свя-
тості.
Тож нехай Господь щедро обдаровує 
Вас усіма потрібними ласками, скрі-
плюючи і надихаючи на подальшу 
працю у Божому винограднику, а Божа 
Мати огортає своїм Покровом! Многая 
літа!

З молитвою, вдячністю і любов'ю — 
парафіяни с.Берлоги.

:
Отець Володимир Бабак, парафіяни, 
братство, сестринство, хор, спільнота 
«Матері в молитві» церкви Вознесіння 
Господнього с. Підлісся Лисецького де-
канату вітають із 45-річчям

о. Василя ЧОРНІЯ.
Всечесний отче, 
щиро дякуємо 
Вам за добре сер-
це і мудрі поради, 
за глибокопов-
чальні проповіді 
і щиру посмішку, 
за невтомну пра-
цю в духовному 

винограднику та глибоку любов до 
Бога. Молитовно просимо у Господа 
для Вас і Вашої родини здоров’я, щас-
тя і добра. Хай Пречиста Діва буде по-
кровом Вашого життя, а Господь со-
творить в ласці світлі многії і благії 
літа!

:
Парафіяни церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці м. Калуш щиросердечно ві-
тають з днем Ангела

о. Андрія ЧЕЛЯДИНА.
Всечесний отче, 
молитовно бажає-
мо Вам Господ-
ньої опіки й допо-
моги, непромина-
ючого натхнення 
та незмінної сили 
Святого Духа. Хай 
добрий Податель 

благодаті благословляє Вас міцним 
здоров'ям, примножує священничий 
талант і допомагає в нелегкій священ-
ничій праці на прославу Господа та до-
бра нашої Церкви на довгий вік, на 
многії літа!

:
Парафіяни церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці с. Берлоги Брошнівського 
деканату з вдячністю та шаною віта-
ють з днем народження

о. Романа НАРИТНИКА.
Щиро дякуємо Гос-
подеві за коротку 
можливість моли-
тись разом з Вами, 
всечесний отче! 
Дякуємо за вогонь 
віри, котрий Ви зу-
міли запалити у на-
ших серцях. 

Звертаємось з молитвами до Небес-
ного Отця та Матінки Божої про опіку 
Вас та дорогих Вашому серцю людей. 
Здоров’я Вам, всіляких благ та Божого 
благословення!

 Святкову Архієрейську Літургію на 
це релігійне свято очолив у Крилосі 
Архієпископ та Митрополит Івано-
Франківської митрополії УГКЦ Кир Во-
лодимир Війтишин. Йому співслужили 
священники Галицького деканату на 
чолі з отцем-деканом Ігорем Бронов-
ським. Наприкінці Кир Володимир на-
городив грамотами колектив заповід-
ника та окремо – його керівника Воло-
димира Костишина.

Після святкової відправи усі присутні 
взяли участь в урочистостях, які відбу-
лися у Музеї історії Галича. Тут, перед 
факсимільним виданням Галицького 
Євангелія 1144 року, яке знаходиться 
в центрі експозиції, священнослужителі 
відслужили молебень, а чин освячення 
музейного приміщення здійснив Кир Во-
лодимир. Направду, зараз цей музей-
ний заклад справляє приємне вражен-
ня і, сподіваємось, число відвідувачів 
музею після цього буде тільки зростати. 
Адже історія Галича сягає у глибину сто-
літь і саме ці найцікавіші сторінки його 
минулого представлені оригінальними 
експонатами у вітринах музею. 

До речі, про вітрини маємо сказати 
окремо. Вони у музеї теж нові і дуже до-
бротні. А появилися вони тут завдяки 

сприянню керівників області — голови 
Івано-Франківської ОДА Дениса Шмига-
ля та голови Івано-Франківської облас-
ної ради Олександра Сича. Щоправда, 
у святкуванні вони самі участь взяти не 
змогли, але делегували у Крилос сво-
їх заступників — Віталія Федоріва та 
Сергія Басараба. Останні не лише при-
вітали працівників заповідника з такою 
приємною подією та зі чверть столітнім 
ювілеєм, але й нагородили найдосвід-
ченіших співробітників установи спіль-
ними грамотами очільників обласної 
влади Прикарпаття. 

Зокрема, за багаторічну сумлінну 
працю, високий професіоналізм, ваго-
мий особистий внесок у розвиток куль-
тури на Прикарпатті та з нагоди 25-ї 
річниці Національного заповідника 
«Давній Галич» були відзначені Тарас 
Ткачук, Ірина Чернега, Володимир Ді-
дух, Оксана Ліуш, Тарас Зіньковський, 
Семен Побуцький, Андрій Стасюк, 
Іван Драбчук.

Після цього слово мали керівники 
Галицького району Павло Андрусяк 
та Сергій Канюка, а також начальник 
обласного управління культури Воло-
димир Федорак. Вони наголосили на 
значній ролі Галича в нашій історії, 

а ще — на важливості збереження 
і популяризації його славних сторінок. 
Власне, цим і займаються у Націо-
нальному заповіднику вже 25 років.

На завершення генеральний ди-
ректор Національного заповідника 
«Давній Галич» Володимир Костишин 
розповів про кроки, якими ми йшли до 
сьогоднішнього дня, а також подяку-
вав усім, хто долучився до цієї важ-
ливої справи. Він зазначив, що гроші 
на ремонт музею у Митрополичих па-
латах виділило Міністерство культури 
України в особі ексміністра Євгена 
Нищука, а роботи проведені за під-
тримки місцевих підприємців, друзів 
заповідника та його працівників. Та-
кож директор виділив і кількох людей, 
яким хотів подякувати, зокрема: Васи-
лю Наконечному, Богданові Цюперу та 
Володимиру Федорняку.

Під час святкування зазначалося, 
що будинок митрополичих палат має 
два крила. Одне з них символізує 
церкву, а друге — владу. Саме тому 
спільними зусиллями ми зможемо під-
няти Галич до висот. Бо, як наголосив 
під час святкування Митрополит Во-
лодимир: «Галич має бути вічно!».

Іван ДРАБЧУК.

Наша історія Вітаємо!

Семінари

Об'єднані любов'ю
30 листопада та 1 грудня в Івано-Франківську відбувся перший Все-
український науково-практичний семінар «Розвиток та соціалізація 
інклюзії в сучасному суспільстві: вчимося серцем долати перешко-
ди». Такий захід був організований ГО «Об’єднані любов’ю» інклю-
зивної групи Івано-Франківщини під керівництвом Марії Червак. 

Галич має бути вічно!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006905655797&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCaCRp3sDUy14yZ_evQXlZPpeJu_7uQ1a2QC4s_JQNBjuGDPOTnWdLvQ-SnShtInt1ISRyFHALEnn-K&dti=1163223760531523&hc_location=group
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Неправильно
 � Зволікати сівбу 
 � Зв'язує науку й виробництво 
 � Щоб не зглазити 
 � Здавати під заклад 
 � Я здивований почути 
 � Запис здійснено на підставі 

документів 
 � Кампанія здійснюється успішно
 � Злодійство здійснюється 

переважно 
 � Здійснюю самі різні ремонтні 

роботи 
 � Здійснюють пошуки розв'язання 

проблем 
 � Здійснюють тиск 
 � Серце зжимається 
 � Здійснюються контакти 

Правильно
 � Зволікати із сівбою
 � Поєднує науку й виробництво
 � Щоб не зурочити
 � Віддавати в заставу
 � Мене дивує
 � Запис зроблено на підставі 

документів
 � Кампанія ведеться успішно
 � Злодійство чиниться  

переважно
 � Ремонтую все 

 � Шукають способів розв'язання 
проблем

 � Чинять тиск
 � Серце стискається
 � Налагоджуються контакти

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

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

Оголошення

ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:
• про переваги навчання в Академії;
• про перспективи працевлашту-

вання після закінчення Академії;
• про можливості продовження на-

вчання у провідних світових навчаль-
них і наукових центрах.

ВИ ПОЗНАЙОМИТЕСЬ  
ІЗ КЕРІВНИЦТВОМ  
І ВИКЛАДАЧАМИ АКАДЕМІЇ

ВИ ВІДВІДАЄТЕ:
• навчальні корпуси та аудиторії;
• унікальний фонд бібліотеки;
• кімнати відпочинку і дозвілля.

ВИ ЗМОЖЕТЕ ПОСТАВИТИ ЗАПИ-
ТАННЯ, ЯКІ ВАС ЦІКАВЛЯТЬ…

Телефони для довідок:  
096 298 48 68, 050 673 10 62

Адреса Академії: 
м.Івано-Франківськ, вул. Софрона  
Мудрого, 22 (колишня Гарбарська)

14 грудня 2019 р. відбудеться День відкритих дверей в Івано-Фран-
ківській академії Івана Золотоустого. Початок — об 11:00.


