
Офіційно!

Пастирський лист 
Митрополита Володимира 
Війтишина 2 стор.

Ми — українці!

Молитва  
на передовій 
 4 стор.

Слово редактора

«Формула»  
Святого Миколая 
 5 стор.

Знаки часу

Чи святий Миколай —  
то є Санта Клаус? 
 7 стор.

Благодійний ярмарок 
та серія майстер-класів

З благословення отця-декана Ана-
толія Козака у селі Голинь відбули-
ся дводенні заходи, які були спря-
мовані на допомогу дітям сиротам 
та всім потребуючим людям.

Переможцем конкурсу на найкращий малюнок про Святого Миколая стала Микитюк Юліяна, яка мешкає в селі Ми-
хальче Городенківського району Івано-Франківської області. Щиро вітаємо Юліяну з перемогою! Чекаємо нашого пере-
можця в редакції газети «Нова Зоря» за адресою: пл. Міцкевича, 5 або ж просимо зателефонувати за номером: (0342) 
52-73-48, щоб отримати подарунок поштою. Як і обіцяли, на переможця чекає ілюстрована Біблія для дітей та солодощі!

Хочемо зауважити, що журі брало до уваги вік автора, творчу думку дитини та відсутність допомоги батьків у ство-
ренні малюнку. 

Ще раз дякуємо всім діточкам та батькам за участь. Бажаємо всім Богом благословенного Нового року та веселих 
Різдвяних свят!

Цей тиждень в подіях

Особливе свято  
для особливих діток

В Івано-Франківську відбулося свя-
то Миколая для дітей з особливими 
можливостями, на яке завітали по-
над півсотні дітей разом із своїми 
батьками.

21 грудня 1939 р.
Митрополит Андрей Шептицький, 
за згодою папи Пія ХII, таємно хі-
ротонізував о. митрата Йосифа 
Сліпого на єпископа.

21 грудня 1913 р.
В селі Желехів (тепер село Вели-
косілки Кам’янка-Бузького району 
Львівської обл.) народився Фили-
мон Курчаба, єпископ УГКЦ, з 23 
лютого 1985 року — єпископ-по-
мічник Львівської Архієпархії УГКЦ.

22 грудня
Непорочне Зачаття Пресвятої Бо-
городиці.

23 грудня 1595 р.
Берестейська Унія. Єпископи: 
Луцький Кир Кирило Терлецький 
та Володимирський Кир Іпатій По-
тій урочисто склали ісповідання 
віри у Римі. Умови укладення Бе-
рестейської Унії були затверджені 
Папою Римським Климентом VIII.

25 грудня
Різдво Христове (за григоріан-
ським календарем).

26 грудня 1899 р.
У с. Одрехова Сяноцького повіту 
(тепер територія Польщі) народив-
ся Іван Зятик, священник-редемп-
торист, блаженний священномуче-
ник УГКЦ.

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

19 грудня 2019 р. Б.  
число 49 (1292) «Їжа моя — чинити волю Того, Хто послав Мене»  (Ів. 4, 34).

Вітаємо переможця конкурсу на кращий 
малюнок про Святого Миколая!

стор. 6стор. 5

Поспішайте передплатити 
«Нову Зорю» на 2020 рік

Дорогі наші читачі — брати і сестри 
у Христі!

25 грудня закінчується передплата часопи-
су через відділення Укрпошти. Просимо Вас 
і надалі залишатися з улюбленою газетою. 
«Нова Зоря» може стати чудовим подарун-
ком для Ваших батьків, дітей, похресників та 
ближніх, які не мають можливості собі перед-
платити газету. Отож передплатіть її всім тим, 
кому б Ви просто хотіли розповісти про Бога.

Молимося за вас і просимо: допоможіть 
нам не розлучатися з Вами і в наступному 
2020 році!

Вартість передплати через відділення Ук-
рпошти — 27 грн. на місяць;

через редакцію — 19 грн. на місяць.
Передплатний індекс — 30072
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Всечесним та всесвітлішим от-
цям, преподобним монахам та 
монахиням, возлюбленим бра-
там і сестрам у Христі Івано-
Франківської Митрополії!

Зібравшись на Синоді Єпископів 
Івано-Франківської Митрополії, який 
відбувся в м. Івано-Франківську 12 
грудня 2019 року Божого, Отці Синоду 
підсумували рік, в якому відзначаємо 
30-ту річницю легалізації УГКЦ.

Цим листом ділимося плодом на-
шої спільної застанови. 

Перед своїм Вознесінням Христос 
заповідає своїм учням: «Та ви при-
ймете силу Святого Духа, що на вас 
зійде, і будете моїми свідками в Єру-
салимі, у всій Юдеї та Самарії й аж до 
краю землі» (Ді. 1, 8). 

З історії Христової Церкви перших 
століть бачимо, що навчання Церкви 
було обагрене кров’ю багатьох не-
зламних свідків Христової благовісті. 
Перегортаючи сторінки історії хрис-
тиянства, переконуємося, що правда 
віри з плином часу вимагала від хрис-
тиян свідчення крові, тобто мучени-
цтва, яке не було притаманне тільки 
далекому минулому. Воно триває і до 
сьогодні. Свідками такого мучеництва 
ми всі були протягом ХХ століття. 

Добігає до завершення 2019 рік, 
в якому ми в різний спосіб роздуму-
вали над покликанням наших хрис-
тиянських родин, над життям наших 
блаженних новомучеників Климентія 
Шептицького, Еміліяна Ковча, Йоса-
фати Гордашевської. Різноманітні 
заходи, які були присвячені цим по-
статям, спонукали нас у рік 30-ліття 
легалізації Української Греко-Като-
лицької Церкви застановитися також 
над життям ісповідників віри, які слу-
жили у нашій Станиславівській Єпар-
хії у буремному ХХ столітті. Серед них 
маємо Блаженних Священномучени-
ків Симеона Лукача та Івана Слезю-
ка, праведного Митрополита Андрея 
Шептицького, Єпископів Григорія Ба-
лагурака ЧСВВ, Якова Тимчука ЧСВВ, 
Софрона Дмитерка ЧСВВ та Павла 
Василика. Окремо хочемо відзначити 
владик Івана Лятишевського, 140-річ-
чя від дня народження, та бл. Григо-
рія Хомишина, 115-у річницю з дня 
інтронізації на єпископський Станис-
лавівський престіл відзначаємо саме 
цьогоріч. Вони за свою віру віддава-
ли життя. А ще тисячі священників, 
монахів і монахинь, десятки тисяч ві-
рних поневірялися в сибірських табо-
рах і на поселеннях, не маючи змоги 

повернутися до рідного дому. А тим, 
кому це вдавалося, незабаром знову 
були відправлені на заслання. 

«Пам’ятайте, що Христова наука — 
це проповідь милосердя, а християн-
ське життя — це любов ближнього … 
своїм життям давайте приклад для 
наслідування», — такими словами 
звертається до своїх вірних єпископ 
Станиславівський блаж. Кир Григорій 
Хомишин, коли почалися пересліду-
вання. 

Владика Іван Лятишевський, 140-у 
річницю від дня народження якого ми 
відзначаємо, після півторарічних до-
питів та побоїв у Лук’янівській тюрмі 
без будь-якого засуду був висланий на 
каторжні роботи в далекий Казахстан. 
А до рідного Станіславова повертаєть-
ся 76-річний старець-інвалід зі знище-
ним здоров’ям. Відчуваючи, що неза-
баром його покличе Той, заради Кого 
владика Іван терпів такі поневіряння, 
він часто повторював слова апосто-
ла Павла: «Час мого відходу настав. 
Я боровся доброю борнею, скінчив 
біг — віру зберіг. Тепер же пригото-
ваний мені вінок справедливости, що 
його дасть мені того дня Господь, 
справедливий Суддя; та не лише 
мені, але всім тим, що з любов’ю че-
кали на його появу» (ІІ Тим. 4, 6-8).

Усіх мучеників та свідків віри навіть 
не знаємо по іменах. Ми лише при-
близно уявляємо їхню приблизну кіль-
кість. І це тільки в другій половині ХХ 
ст. на нашій багатостраждальній Бать-
ківщині Україні. Для них було краще 
померти, аніж зрадити свою віру. 

4 серпня 1987 року у погодженні та 
з благословення інших владик підпіль-
ної Церкви в Україні група священни-
ків з 23 осіб і понад 170 вірних під ке-
рівництвом владик Павла Василика та 
Івана Семедія виступила із «Заявою 
про вихід з підпілля Української Греко-
Католицької Церкви», адресованою 
Святішому Отцеві Іванові-Павлові ІІ. 

Це стало поштовхом до того, що 
наші владики та духовенство розпо-
чали акцію голодування у Москві на 
Красній площі. Серед них були влади-
ки Софрон Дмитерко ЧСВВ, Павло Ва-
силик та Филимон Курчаба, ЧНІ; свя-
щенники Володимир Війтишин, Ігор 
Возьняк та Григорій Сімкайло. Згодом 
з метою легалізації УГКЦ був створе-
ний Комітет захисту прав Української 
Католицької Церкви, який зібрав про-
тягом двох років близько 120 тис. під-
писів. І ця бажана подія сталася рівно 
30 років тому — 1989 року Божого.

Сьогодні складаємо наші слова 
вдячності усім тим, хто упродовж цього, 
повного страждань півстоліття зберіг 

віру і зумів її передати молодому по-
колінню. Чому і як це їм вдалося? Най-
перше тому, що вони несли з собою 
цінності: родинні і суспільні: повагу, ви-
тривалість, мужність, любов і радість. 
Їхня радість була у надії, бо, як, казав 
Христос: «Журба ваша у радощі обер-
неться» (Ів. 16, 20). Це радість, яка 
очищується у випробуваннях і яка за-
лишається. Все це плекалося в той час 
у наших родинах. І діти переймали це 
як спадок задля свого майбутнього. Бо 
віра передається материнською мовою, 
мовою родини, коли діти бачать любов 
своїх батьків, мир і злагоду у своїх до-
мівках, бачать, що там перебуває Ісус. 
Віра призначена для того, щоб її пере-
давати наступним поколінням, і тільки 
тоді вона шириться й зберігається. 

Дорога молоде, юнаки і дівчата, 
особливо у цьому слові звертаюся до 
вас. На прикладі усіх цих мучеників ми 
бачимо, яке значення має збережен-
ня нашої Христової віри і прагнення 
передати її наступним поколінням. 
Ми зараз живемо у складний час бо-
ротьби за гідне існування нашої дер-
жави, в якій не потрібно буде знову 
захищати свої релігійні переконання. 
Ми дуже багато чуємо нарікання й 
осуду. Але незаперечною є правда, 
що вийти з цього стану можна завдяки 
свідченню своєї віри, своїх правдивих 
переконань. Сьогодні потрібно мати 
велику сміливість сказати, що я буду 
поступати так, як велить мені моя віра 
в Бога, моя людська гідність! А може-
мо це зробити, тільки закарбувавши 

у своїй пам’яті те, як прагнули зберег-
ти і передати нам свою віру наші ба-
бусі, дідусі у часи, коли наша Церква 
була у підпіллі. Їхнє мучеництво — це 
запрошення для нас усіх, щоб бути 
сильними й наполегливими, особливо 
в час випробування. 

Нехай свідчення віри наших іспо-
відників віри, наших рідних і близьких 
стане запрошенням для того, щоб 
їх наслідувати. Нехай святість буде 
прагненням для всіх нас, дорогі брати 
і сестри, і на цьому шляху нехай нас 
супроводжує Пресвята Богородиця.

Благословення Господнє на Вас!

Від імені Синоду Єпископів Івано-
Франківської Митрополії УГКЦ

† д-р Володимир Війтишин,
Митрополит Івано-Франківський 

УГКЦ.

Дано у престольному граді  
Івано-Франківську

при архікатедральному і митрополичому 
Соборі Воскресіння Христового  

13 грудня 2019 року Божого,
в день Ап. Андрія Первозванного.

Доручаємо отцям-душпастирям 
Івано-Франківської Митропо-
лії зачитати даний лист вірним 
у неділю, 29 грудня 2019 р. Б. 
після кожної Божественної Лі-
тургії. 

«Та ви приймете силу 
Святого Духа, що на вас 
зійде, і будете моїми 
свідками в Єрусалимі, 
у всій Юдеї та Самарії й аж 
до краю землі»  
 (Ді. 1, 8).

Офіційно!

Пастирський лист
Митрополита Івано-Франківського УГКЦ
Кир Володимира Війтишина
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Поріг мого службового кабіне-
ту переступив високий ставний 
чоловік. «Слава Ісусу Христу! — 
мовив він і подав руку для при-
вітання. — Мене звати Володи-
мир Війтишин».

Працюючи у районі на той час вже 
вісім років, я знав майже всіх видних 
людей. Цього чоловіка не знав. Але 
своєю харизмою він вразив одразу. 
Незважаючи навіть на те, що я ква-
пився у виробничих справах, на хви-
лю затримався, щоб вислухати гостя. 
А той вийняв із кишені дрібно списа-
ний лист паперу і подав мені. «Від 
імені греко-католицької громади міста 
Тлумач висловлюю щиру радість, що 
в районі твориться народна газета, по-
кликанням якої якраз і є — виражати 
інтереси громади, повертати людей 
до чистих джерел, забутих традицій 
духовності і християнства. Бажаю, 
щоб газета стала трибуною народної 
совісті, дзеркалом чистої душі, сіяла 
поміж християн любов. Парох і декан 
Української Греко-Католицької Церкви 
м.Тлумач Володимир Війтишин». 

Я запропонував гостеві присісти. За 
чашкою чаю ми розговорилися. «Ба-
чите, — сказав о. Володимир Війти-
шин, — у нас подібні долі. Ви починаєте 
творити нову газету, а мені доводиться 
відроджувати у краї Українську Греко-
Католицьку Церкву. Мусимо смиренно 
і з любов’ю до ближніх виконувати свою 
місію». Я слухав цього чоловіка і мені 
здавалося, що знав його дуже дав-
но. Уже під час тієї першої зустрічі він 
розповів мені про те, що з дитячих літ 

мріяв бути священником, що великий 
вплив на формування його духовності 
мав спершу його дідусь, а потім — го-
нимий комуністичним режимом Влади-
ка Павло Василик, який був і буде його 
вічним духовним провідником.

Тоді я ще не відав, що у недалекому 
часі наші дороги з отцем Володимиром 
Війтишиним будуть ще не раз перети-
натися. А причиною стануть, на жаль, 
відомі протистояння віруючих право-
славної і греко-католицької церков, які 
розтягнуться на довгі роки. Не було 
дня, щоб не з’являлися на цьому ґрун-
ті сумні новини: то одні захопили храм 
в інших, то силою відпровадили з ньо-
го священника, то не дозволили зане-
сти до церкви тіло небіжчика... Через 
конфесійні протистояння посварилися 
сільські активісти, сусід із сусідом, жін-
ка з чоловіком... Тлумач і Колінці, Оле-

ша і Грушка, Гринівці і Хотимир ледь 
не нагадували театр військових дій. 

Хто знає, як розвивалися б події, 
якби на Тлумаччині тоді не було о. де-
кана Володимира Війтишина, який 
з мудрим і виваженим словом ішов до 
людей, переконував їх молитися Богові 
і любити ближніх своїх. Він не лише за-
кликав свою паству до миру і християн-
ського спокою, але в той складний час 
протистоянь, як це не дивно, був разом 
із деканом Української Православної 
Церкви Василем Стадником. Громади 
сварилися і ворогували, а вони спільно 
шукали шляхи до злагоди і миру, за-
кликали християн до смирення. 

Пригадую, одного разу навідалися 
із зверненням до віруючих, яке після 
опрацювання надрукували на сто-
рінках газети «Злагода». За 8 грудня 
1990 року знаходжу їх слова: «Брат 
пішов на брата, сусід — на сусіда, зма-
гаючись, чия віра правильніша, чинячи 
святотатство, забуваючи, а, може, і не 
знаючи норм моралі, яких вчить хрис-
тиянство. Віруючі вважають, що навес-

ти порядок, подолати розбрат мають 
органи влади, що нести поміж людей 
мир і злагоду мають священники. І це є 
правда. Але правда також і в тому, що 
у більшості своїй все залежить від нас 
самих. Господь заповідав нам любити 
один одного, творити хороші діла, до-
бро творити тим, що нас ненавидять 
та проклинають. Для миру і злагоди, 
спільної користі живим, належного по-
шанування і вічного спокою мертвих, 
закликаємо пам’ятати слова Спасите-
ля: «Усе, що ви зробили одному із най-
менших моїх братів, ви мені зробили».

Але не все йшло гладко, а при-
страсті не вщухали. Якось на одно-
му з мітингів у райцентрі розгорівся 
скандал за старенький храм, що на 
вулиці Шевченка. Кожна з громад пе-
реконувала: «Він — наш!». Словесні 
звинувачення навіть переросли у бій-

ку, яку вгамували міліціонери. Після 
того мітингу у редакцію знову зайшли 
схвильовані о. Володимир Війтишин 
і о. Василь Стадник. Я запропонував 
обом деканам виступити на сторінках 
газети. Отець Володимир Війтишин 
казав, що УГКЦ після багатьох років 
страждань та переслідувань нарешті 
вийшла з підпілля. Але скільки перед 
нею постало випробувань! Не можна 
нині спокійно спостерігати негативні 
процеси, коли ті чи інші сили нама-
гаються використати церкву і релігію 
у політичних цілях. Роками в нашому 
суспільстві робилося все, щоб вбити 
у людських душах віру в Бога, викри-
вити історію українського народу так, 
аби він не знав свого походження. 

На моє запитання, як ставиться до 
почергового богослужіння в храмах, на 
які претендують УАПЦ і УГКЦ, о. Воло-
димир Війтишин, на відміну від деяких 
ревних і непоступливих прихильників 
віри Христової, відповів, що він — за 
таку ідею. Всі ми — християни, зазна-
чив, віримо в одного Бога. 

Пізніше, багато років по тому, о. Во-
лодимир зізнається, що у трудних 
ситуаціях часто згадував світлі по-
статі владик, священників, монахів, 
монахинь, які ставали вельми дієвим 
способом допомоги. Тому без най-
меншого сумніву казав собі, що треба 
пам’ятати про цих мучеників та іспо-
відників Христової Церкви, які склали 
єдину цілісну жертву Богові, які були 
сильні своєю вірою, які не скорилися 
і не зламалися. Саме завдяки їм наша 
Церква відродилася з новою силою. 

Я в ті роки не переставав дивувати-
ся заповзятливості о. Володимира Ві-
йтишина. Він намагався бути усюди, де 
було потрібним його духовне слово. На-
передодні Великодня 1995 року разом 
із деканом УАПЦ о. Василем Стадником 
зробили перший крок до взаєморозу-
міння між конфесіями — саме на Велик-
день віруючі одного села вперше разом 
посвятили паски. Як щиро з цього радів 
о. Володимир Війтишин! Він прагнув 
здійснити тоді якомога більше добрих 
справ. Бо казав, що вважає основним 
завданням, поставленим ще Господом 
Ісусом Христом, — пасти своє стадо. 

Отець Війтишин глибоко поважав 
і працю журналістів. Пам’ятаю, коли 
ми готували перший номер «Злагоди», 
напередодні в редакцію несподівано 
зайшов о. Володимир. Він приніс із со-
бою 200 карбованців (немалі на той 

час гроші!) — як пожертву у фонд роз-
витку часопису, а також привітальний 
текст, який ми надрукували. У ньому 
він написав: «Слава Ісусу Христу! Ша-
новні працівники Тлумацького часопи-
су та його читачі, вітаю вас із виходом 
першого номера новонародженої га-
зети «Злагода». У важкий час вам до-
водиться творити. Тож сійте, шановні 
журналісти, поміж людей зерна правди 
і просвіти». То був справді дороговказ 
на всі майбутні роки.

Той перший номер «Злагоди» за-
вжди переді мною — як початок нової 
історії не лише у творенні газети, але й 
нової доби. І мені направду дуже при-
ємно, що участь у ній взяв і о. Володи-
мир Війтишин. Людина справді нелегкої 
долі, яка посвятила себе одній спра-
ві — служінню Богові. Тоді, після на-
шої з ним першої зустрічі, я вже багато 
знав про о. Володимира, із симпатією 
ставився до нього: він народився на Ві-
нниччині, але утвердив себе саме в Га-
личині, змалку мріючи про священство. 
У часи гонінь і переслідувань УГКЦ він 
був повсякчас з нею. У 1989 році разом 
з владиками Филимоном Курчабою, 
Софроном Дмитерком, Павлом Васи-
ликом, єпископом Ігорем Возняком та 
отцем-мітратом Григорієм Сімкайлом 
у Москві вимагав легалізації УГКЦ, 
також підписався під заявою, адресо-
ваною Генеральному секретареві ЦК 
КПРС Михайлові Горбачову та Святі-
шому Отцеві Івану-Павлу II, у якій було 
сказано, що УГКЦ виходить з підпілля.

То був ризикований крок. Вже після 
того випадку отець Війтишин скаже: «Я 
запитував себе, невже у такій великій 
державі — Радянському Союзі — не-
має жодного квадратного метра землі, 
щоб можна було вільно помолитися та 
відслужити Святу Літургію на прославу 
Господа? Відповідь не забарилася. Ще 
за мого життя Господь дав не лише ме-
три, але й тисячі кілометрів для праці. 
І тепер, цілковито довіряючи себе Бого-
ві, прошу: «Господи, допоможи мені». 
Насправді я щасливий, що був свідком 
та учасником доленосних для нашої 
Церкви та нашого народу подій. Господь 
наділив мене силою, і я разом з усіма 
став свідком тієї Божої величі, коли змі-
нилась епоха, що здавалася непоруш-
ною. В один день Бог може змінити світ, 
суспільство, розуміння людей». 

Десять років я був поруч з о. Во-
лодимиром Війтишиним на багатьох 
заходах і торжествах, бачив у різних 
ситуаціях. Захоплювали його виваже-
ність, толерантність, мудрість. І до-
нині вражений його настирливістю 
у зведенні в Тлумачі воістину великого 
храму, який носить ім’я Святої Тройці, 
та ще й у той важкий час..

… Плин часу напрочуд невпинний, 
а дороги Христові для кожного з нас 
завжди залишаються незвіданими. Не 
міг і я знати, що цього літа зустрінуся 
з тепер уже Митрополитом Володи-
миром Війтишиним знову. Потисну-
ли один одному руку у Гринівцях: тут 
він посвячував каплицю, збудовану 
на місці захоронення великого спо-
движника та страдника Церкви отця 
Зеновія Кисілевського, а я мав честь 
у ті далекі роки бути ним хрещеним. 
На цьому святому місці Митрополит 
Володимир Війтишин вручив мені гра-
моту — напевно, за життєву позицію, 
як пам’ять за спільну працю, яка через 
десятки літ не пропала і духовно під-
тримує у житті. 

Зіновій ШТУРНАК.
(За матеріалами газети "Злагода").

Служіння

Пастух стада Христового
(З нагоди 60-річчя Митрополита Володимира Війтишина)
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— Ігорю, дякую тобі за патріо-
тизм, мужність, які ти проявив у 
часі служіння Вітчизні. Завдяки 
тобі та твоїм побратимам наші діти 
мають мирний сон та щасливе ди-
тинство. Чи пригадуєш ті перші дні, 
коли потрапив на Схід захищати 
нашу країну від агресора?

— Влітку 2014 року я разом із одно-
думцями приїхав у с. Перемога, що на 
Луганщині. В перший же день потрапив 
під обстріл. По нас стріляли з реактив-
ної артилерії з території Росії. Ми пере-
бували у власноруч викопаних окопах. 
Під час переміщення потрапили знову 
під обстріл. Повистрибували з машин 
і залягли в лісову посадку. Чули тіль-
ки, як падали гілки з дерев. Здавалось, 
ніби їх хтось косив. Кожен шепотів мо-
литву. Молились, хто як умів. Просили 
одного, щоб Господь нас врятував. За 
5-10 метрів до місця нашого перебу-
вання обстріл припинився. Снаряди 
з «градів» летіли на відстань до 90 кі-
лометрів. Інакше, як чудом, це не на-
звеш, тоді не було навіть поранених.

— Кажуть, що на війні невірую-
чих немає?

— Це правда. Ми всі в кишенях 
мали образки з молитвами, вервички 
– на шиї. У той перший рік війни ка-
пеланів ще не було. До нас приїздив 
тільки священник із Старобільська Лу-
ганської області. Спілкувався з нами 
багато. На свята привозив дітей у ви-
шиванках, які читали вірші, співали 
пісні. Пригадую, як одна дівчинка ска-
зала: «Не залишайте нас, без вас ми 
загинемо». Після цих слів у багатьох із 
нас виступили сльози на очах. Всі ці 
діти говорили й співали українською 
мовою. У нас тоді дуже сильно змінив-
ся світогляд. Нам розповідали, що на 
Сході всі русифіковані, а тут малі діти 
так гарно розмовляли рідною мовою.

Вже у 2015 році на Різдво до нас 
приїздила молодь з Івано-Франків-
ська, ставили вертеп, колядували.

— З п. Віктором Москальцем, 
професором психології, ви видали 
монографію, де є розділ про віру на 
передовій. Про що в ньому йдеть-
ся?

— Я розмовляв з багатьма бійця-
ми-ветеранами, як вони діяли в екс-
тремальних ситуаціях. Як правило, всі 
зверталися до Бога. Молитва допома-
гала їм тримати себе в руках, не па-
нікувати, зберігати внутрішній спокій... 
А це дуже важливо в умовах війни. 

— В ті перші роки патріотизм та 
духовне піднесення були на дуже 
високому рівні. Що ти пригадуєш?

— У 2014 році не було загального 
керування, однієї лінії фронту, легко 
можна було потрапити в полон. Пи-
тання здатися в полон навіть не об-
говорювалось, легше було підірватись 
на гранаті. Ми чули про звірства, які 
чинили окупанти над українськими за-
хисниками. Складалось враження, що 
на війну відправили усіх психічно хво-
рих з усієї Росії. Нормальні люди та-

кими садистами бути не можуть. Знаю 
непоодинокі випадки і тих місцевих 
жителів, які приносили нашим бійцям 
їжу, а потім російські найманці їх ви-
стрілювали сім’ями. 

— Окремі люди, лежачи на дива-
нах, стверджують, що втомились 
від війни. Вони кажуть, що потрібно 
примиритись з ворогом, провести 
амністію…

— З ким миритись? Зі зрадниками, 
які продали свою країну? З чужин-
цями, які прийшли на нашу землю зі 
зброєю? З ними ми не будемо мирити-
ся! Вони можуть піти від нас! Ми — за 
мир! Але не такий, який нам пропо-
нує московський «цар». Він своє вже 
зробив: відтяв у нас Крим, окупував 
Донбас, убив тисячі невинних людей. 
І тепер хоче диктувати нам умови по 
Дон басу?! 

Ми — за мир! Тобто за відновлення 
державних кордонів України за міжна-
родним правом, за покарання людей, 
які чинили злочини. Вбивство мирних 

людей — це військові злочини, які та-
кож мають бути покарані. Має бути суд 
над чужинцями, які прийшли на укра-
їнсі землі, вбивали наших людей.

Нещодавно я мав зустріч із дітьми 
у школі і так пояснював ситуацію, 
в якій перебуває Україна. Ви живете 
у власній квартирі. А ваш сусід прий-
шов до вас додому і забрав одну з ва-
ших кімнат. І тепер ви домовляєтеся, 
як з ним помиритися та жити в одній 
хаті?!

— Знаю, що ваші асоціації багато 
працюють, підтримують ветеранів, 
вдів, дітей наших захисників.

— Реалізовано десятки соціальних 
проєктів. Одні з ключових — це безко-
штовне житло для воїнів УБД та «Жит-
ло в соціум». Для вдів та інвалідів I і II 
груп житло передбачене за рахунок 
фінансування держави. В Івано-Фран-
ківській області держава 100-відсотко-
во виконує фінансове зобов’язання. 
Ветеранська спільнота ініціювала ряд 
законопроєктів, у яких передбачений 
соціальний захист ветеранів та членів 
їхніх родин. Останні зміни до законо-
давства — це стипендія для дітей бій-
ців УБД. 

Спілкувалась Юлія БОЄЧКО.

2019-й ознаме-
нувався 60-річчям 
заснування Спіл-
ки, тож обласний 
журнал істський 
осередок організу-
вав низку заходів, 
приурочених цій 
даті. Це і зустріч за 
«круглим» столом 
з ветеранами жур-
налістської ниви, 
і виставка фоторо-
біт спілчан в Іва-
но-Франківсько-
му краєзнавчому 
музеї, і спортивні 
турніри та різні 

Ми — українці!

Пленуми

Ігор Синяк, ветеран, який у 2014-2015 роках був у найгарячіших точках бойових дій на Сході України. Разом 
із побратимами створив міську асоціацію учасників бойових дій (УБД), яка об’єднала понад тисячу ветера-
нів, та взяв участь у створенні обласної, в яку входять 24 районні організації. Тепер він — заступник голови 
обласної асоціації УБД.

Безпека та захист прав журналістів
У день святого апостола Андрія Івано-Франківська обласна спілка журналістів, яку вже двічі визнано 
найкращою в Україні, провела завершальний у цьому році пленум правління. Головними питаннями 
порядку денного були підсумки діяльності обласного журналістського осередку в 2019 році та привер-
нення уваги суспільства до безпеки й захисту прав журналістів.

Ігор Синяк на сході

Ігор Синяк з синами

Молитва на передовій

конкурси, зокрема, й на Митропо-
личу премію, тощо. 

Про безпеку представників ЗМІ, 
їх захист та боротьбу з безкарніс-
тю доповіла Лілія Боднарчук, голо-
ва обласної спілки журналістів, яка 
відвідала парламентські слухання 
в Києві. У 2019 році в Україні офі-
ційно постраждало 208 журналіс-
тів. Лише на Черкащині було вбито 
чотирьох наших колег за розкриття 
злочинів та за матеріали-розсліду-
вання, багатьом погрожували. На 
Івано-Франківщині погрози пооди-
нокі, але й тут вони трапляються. 
Тому важливо привертати увагу 
суспільства та влади щодо захисту 
прав представників пера.

Члени правління, секретаріат 
та ревізійна комісія обласної спіл-
ки журналістів склали плани на 
наступний 2020 рік, який буде не 
менш насиченим.

Юлія БОЄЧКО,
член правління обласної спілки 

журналістів.
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Дорогі Друзі, 
у цей передріздвяний період у нас 

чимало клопотів. Так, не заперечую, 
вони переважно приємні, адже се-
ред підсумково-завершальних справ 
у році, що минає, у нас є ще й дещо 
цікавіші завдання. І як ви, мабуть, здо-
гадалися, вони полягають у тому, щоб 
встигнути передати Св. Миколаю усі 
листи від тих, кому ми найбільше ба-
жаємо, щоб чудотворець не оминув їх 
зі своїми дарами. І стосується це не 
лише наших найменших, адже в душі 
усі ми мріємо трішки повернутися 
в світ нашого дитинства… Зима, ново-
річні та Різдвяні свята — це магічний 
період, коли навіть у життя дорослих 
приходить чимало казкового дива. Усі 
ми старалися й були, мабуть, дуже 
чемні, отож на різочку цього року ніхто 
не заслужив. А хто зна? Ну, звичайно, 
про все знає Святий Миколай!

Чому таке важливе це свято і ве-
ликим, і малим? Образ Святого Мико-
лая — втілення того, що приніс нам на 
землю Христос — жити в любові. Саме 

любов продовжує творити чуда від по-
чатку створення світу і аж по сьогод-
нішній день. А свято Миколая у вирі 
щоденних турбот, а інколи й негараз-
дів, пригадує нам про цю реальну лю-
бов і допомагає повірити в неї: «Ми піз-
нали й увірували в ту любов, яку Бог 
до нас має. Бог є любов, і хто пере-
буває в любові, той перебуває в Бозі, 
і Бог перебуває в ньому» (1 Ів. 4, 16). 
І хто любить робить чуда! «Хто в мене 
вірує, той так само діла робитиме, 
що їх я роблю. А й більші від них ро-
битиме» (Ів. 14, 12) — каже Христос. 

Святий Миколай — це віра в чудо 
та бажання це чудо створити. Він — 
найяскравіший доказ того, що хто по-
справжньому вірує в Ісуса Христа, той 
здатний робити ті самі діла, що робив 
Ісус Христос. І для цього зовсім не по-
трібно володіти якимись магічними чи 
чудодійними силами, достатньо мати 
дитяче серце, відкрите до любові.

На підтвердження цих слів пере-
повім вам, дорогі читачі, цікаву істо-
рію, яку я почув від Владики Діонісія 

Ляховича в його проповіді під час на-Ляховича в його проповіді під час на-
ціональної прощі українців в Італії до ціональної прощі українців в Італії до 
гробу св. Миколая в Барі у 2017 році. гробу св. Миколая в Барі у 2017 році. 

У Сполучених Штатах Америки одна У Сполучених Штатах Америки одна 
сім’я мала дворічного хлопчика і на сім’я мала дворічного хлопчика і на 
кілька рочків старшу дівчинку. У хлоп-кілька рочків старшу дівчинку. У хлоп-
чика виявили пухлину головного моз-чика виявили пухлину головного моз-
ку. Сім’я дуже переживала, бо не мала ку. Сім’я дуже переживала, бо не мала 
достатньо фінансів, щоб лікувати ди-достатньо фінансів, щоб лікувати ди-
тину. Батьки, як звичайно, журилися тину. Батьки, як звичайно, журилися 
і казали, що лише чудо може виліку-
вати їхнього малого синочка. Старша 
сестричка чула цю розмову про чудо. 
Вона мала свою «свинку»-скарбничку, 
в яку кидала свої монети. Вона її роз-
била, взяла всі гроші і пішла до аптеки 
та попросила, щоб їй продали чудо, 
яке вилікує пухлину головного мозку. 
Аптекарка відповіла, що вони в апте-
ці чуда не продають, лише — ліки. Ді-
вчинка жалісно розплакалась… 

За цією сценкою спостерігав один, 
гарно одягнутий, пан. Згодом він за-
питав дівчинку, скільки у неї грошей. 
Вона сказала, що у неї один долар 
і кілька центів. На що він відповів, що 
цієї суми достатньо для «чуда». Це 
був відомий нейрохірург Карлтон Арм-
стронґ. Він задарма зробив операцію 
хлопцеві, і той одужав. Мала дівчин-
ка купила чудо за один долар і кілька 
центів. Вона дуже любила свого брат-
чика. І тому сталося чудо! 

Зима та новорічні свята минуть, і, 
можливо, протягом року нерідко і в на-
ших кишенях чи скарбничках буде не 
більше одного долара. Але якщо в на-
ших серцях ми навчимося накопичува-
ти любов, то казкові дива приходити-
муть до нас у кожну пору року. 

Сьогодні Святий Миколай закликає 
нас повірити в Ісуса Христа і в Його ім’я 
почати робити маленькі жести любові. 
Звичайно, якщо вони навіть і малень-
кі, то не думаймо, що вони нам завжди 

легко вдаватимуться. Нерідко до нас 
закрадатимуться відчуття пригніченос-
ті, роздратованості, злиденності — отих 
найбільших ворогів, які стають на зава-
ді творіння малих жестів любові: при-
ємної посмішки в громадському тран-
спорті, доброго слова до кожного ближ-
нього, ділення невеличким відсотком 
власних накопичень з потребуючими. 

Саме це любляче серце маленької 
дівчинки чудово демонструє нам, що 
невеличка сума в поєднанні з любов’ю 
творить більші чудеса, аніж великі 
суми, але без любові… Щоб зробити 
чудо, треба розбити свою «свинку» 
егоїзму та поділитися з іншими. Кожне 
ділення своїм є малим чудом. Добро 
народжує інше добро. 

Сьогодні — чудовий день, щоб за-
початкувати у нашому суспільстві 
такий собі безперервний флешмоб 
«зроби маленьке чудо». А полягає 
він у тому, щоб не пройшло у нашому 
житті і дня, коли б ми не зробили чо-
гось, що заповідав нам Христос у за-
повіді Любові. Для цього достатньо 
користуватися «формулою» Святого 
Миколая не лише 19 грудня, але й 
кожного дня протягом цілого року. І по-
вірте, що цей флешмоб одного дня 
торкнеться і вас, як тих, що не лише 
давали, але й отримали! Бо, як кажуть 
у народі: «Хто бере — напов нює руку, 
хто дає — наповнює серце». 

о.Іван СТЕФУРАК,
головний редактор.

В Івано-Франківську відбулося 
свято Миколая для дітей з осо-
бливими можливостями, на яке 
завітали понад півсотні дітей 
разом із своїми батьками.

14 грудня в катехитичному центрі 
архікатедрального собору Воскресін-
ня Христового м. Івано-Франківська 
відбулося свято Миколая для дітей 
із інклюзивної групи ГО «Об’єднані 
любов’ю». Захід відбувся з благосло-
вення Митрополита Володимира Ві-
йтишина та на запрошення пароха со-
бору митр. прот. Юрія Новіцького.

Свято розпочалося зі спільної мо-
литви Божественної Літургії, яку очо-
лив прот. Іван Стефурак — директор 
Департаменту інформації Івано-Фран-
ківської Архієпархії УГКЦ, у співслу-
жінні о. Володимира Лукашевського — 
прессекретаря Архієпархії.

Під час богослужіння присутні мали 
нагоду приступити до Таїнств Пока-
яння та Євхаристії. Окрім того, з по-
вчальним словом-проповіддю до них 
звернувся о. Іван.

«Зазвичай, знаємо, що Святий Ми-
колай приходить до діток в ніч з 18 на 
19 грудня. Однак сьогодні він уже го-
товий прийти до вас. Про що це свід-
чить? Вочевидь, про те, що ви — на-
справді особливі діти, а тому Святий 
Миколай до вас хоче прийти швидше. 
Ваша особливість виражається в тому, 

що у вашому дитячому світі немає під-
ступу та підлості, все у вас таке щире 
і справжнє. Навіть на маленький жест 
уваги і любові ви миттєво відповідаєте 
щирою дружбою і прив’язаністю», — 
зазначив проповідник.

За його словами, це свято покли-
кане стати прикладом для кожного із 
присутніх, позаяк, дивлячись на цих 
особливих дітей, ми покликані самі 
ставати кращими і бодай трохи добрі-
шими. Навчитися від них не нарікати 
на кожну дрібничку і бути щасливими 

в тій ситуації, в якій ми знаходимося, 
працюючи, звичайно, над тим, щоб 
наш особистий світ та світ наших 
ближніх змінювався на краще.

«Сьогоднішнє свято закликає наше 
суспільство навчитися спершу бачити 
у цих дітях просто дітей, а потім — уже 
їхні особливі можливості чи потреби. 
Кожна тут присутня дитинка — це 
запрошення для кожного з нас дати 
відповідь Богу на Його милосердя до 
нас, щоб ми були Його милосердни-
ми руками у відношенні до них. Адже 

саме ставлення до осіб з осо-
бливими потребами та людей 
похилого віку є тестовим по-

казником людяності суспільства. В ці 
дні, коли ми по-особливому будемо 
дивитися на наших ближніх, роблячи 
їм подарунки, вміймо у кожному з них 
відчитати справжню ікону Божу, адже 
ми створені на Його образ і подо-
бу», — повчав о. Іван.

Варто зауважити, що в часі Служби 
Божої хлопчики самі прислуговували 
при вівтарі зі свічками.

Після спільної молитви присутні 
мали нагоду побачити сценку, в якій 
були лише позитивні герої. А через 
деякий час до зали увійшов довгоочі-
куваний гість — святий Миколай. Свя-
титель уважно вислухав вірші та пісні, 
які йому приготували дітки та обдару-
вав усіх солодкими дарунками.

На завершення голова ГО «Об’єд-
нані любов’ю» п. Марія Червак подя-
кувала о. Юрію Новіцькому за активну 
допомогу в організації як сьогодніш-
нього свята, так і за попередні зустрі-
чі. Також п. Марія окремо подякувала 
о. Івану Стефураку за постійне служін-
ня для цих особливих дітей.

Опісля вона також повідомила, що 
на цьому зустрічі дітей із інклюзивної 
групи ГО «Об’єднані любов’ю» не за-
вершуються, адже в планах тепер є 
організація та проведення зимових 
веселих канікул з Богом для дітей із 
особливими потребами.

Департамент інформації  
Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

«Хто в мене вірує, той так 
само діла робитиме, що їх 
я роблю. А й більші від них 
робитиме»  
 (Ів. 14, 12)

Слово редактора

Служіння

Святого Миколая
"Формула"

Особливе свято для особливих діток

http://ugcc.if.ua/
http://ugcc.if.ua/
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«А коли ми будемо писати лист до 
Миколая?» — ще в перших числах 
грудня запитав мене мій 8-річний 
Лука. Таке запитання означає, що 
свята вже не «за горами». 

Колись діти брали звичайнісінький 
аркуш із зошита, гарно його розма-
льовували і там писали свої таємні ба-
жання. Скажу вам по правді, які б там 
у нас бажання не були, Святий у час 
мого дитинства приносив речі прак-

тичні. І хоч я просила святого дорогу 
ляльку Барбі, чомусь під подушкою 
знаходила цукерки, мандаринки та 
рукавички або ж інший зимовий одяг. 
Але тішилась і тим, адже, як поясню-
вала мама, св. Миколай знає, що мені 
найбільше потрібно. А якщо буде но-
сити такі дорогі «захцянки», то не змо-
же прийти до всіх діток. 

Що й казати, мого Миколая я чекала 
в важких 90-х роках, коли багато бать-
ків були безробітними, а ми, діти, че-
рез «німецькі канали» могли загляну-
ти в Європу та нарешті зрозуміти, що 
радянські іграшки – не найкращі в сві-
ті. Що в світі існують ляльки Барбі та 
Сінді, у яких згинались руки та ноги, 
конструктори Лего та інші недосяжні 
для нас «закордонні іграшки». Отож, 
наші мрії ми викладали у листах до 
св. Миколая, але під подушкою отри-
мували тільки те, що потрібно. Але й 
це було дивом, яке робили наші бать-
ки. Адже для мене і дотепер свято 
Миколая асоціюється із запахом ман-
даринок, оскільки в ті часи їли ми їх 
виключно на свято... Звичайно, коли 
приходили до школи, кожен розпо-
відав «маленьку неправду»: «А мені 
Миколай приніс величезну машину; 
а мені — ляльку, що говорить». Ці по-
дарунки були в нашій уяві, але кожен 
з твердістю відповідав, що не взяв їх 
до школи, бо «мама не дозволяє».

Ось такі спогади з мого дитинства 
постали перед очима, коли принесла 
до хати вже для своїх дітей лист до 
св. Миколая. Тепер такі листи можна 
придбати, вони яскраві, у них уже все 
намальовано, розграфлено. От тільки 
потрібно вписати бажані подарунки. 

Мої діти вже давно не просять ні 
мандаринок, ні цукерок. Це все вони 
мають протягом року. У меншого ба-
жання простіші: ручка 3D (таку мож-
на замовити в Інтернеті), конструктор 
Лего, не китайський, адже син з досві-
дом знавця переконує, що китайські 
одразу ламаються і не складаються, 
як слід. Ну і – книжку. Але не з казка-
ми, а про історію Майнкрафт (це така 
комп’ютерна гра). А от старшого сина, 
учня 4-го класу, писати листа ледь 
змусила. Він довго вагався, не міг 
зрозуміти, чому листа потрібно писа-
ти, адже всі давно вже користуються 
електронною поштою. А коли поясни-
ла, що Святий — уже старший чоловік 
і не вміє користуватися Інтернетом, він 
глянув на мене якось дивно. Напевне, 
цього року ми писали листа вже остан-
ній раз... Проте цього разу він все-таки 
щось написав. І коли я глянула на ба-
жані подарунки, то нічогісінько не зро-
зуміла. Звернувшись за поясненнями, 
отримала відповідь. Старший у Мико-
лая просив віртуальні знаряддя, які 
йому потрібні, щоб пройти на вищий 

щабель у комп’ютерній грі. Їх не купиш 
ні в іграшковій крамниці, ні в книгарні, 
їх не загорнеш у яскравий папір та не 
сховаєш під подушкою… 

Як змінюються бажання у дітей, їх 
вподобання, їх герої! Це нормально. 
Діти ростуть, перестають вірити в каз-
ки. І це добре, що мандаринками їх 
вже не здивуєш. Це означає, що ми 
почали жити трішки краще. Адже ман-
даринки, як і інші фрукти, наші діти 
мають їсти тоді, коли сезон, а не раз 
у рік — 19 грудня. Але я помітила іншу 
річ. Вони стали швидко дорослішати. 
У віці 10-років я ще гралась лялька-
ми, вірила в Святого Миколая, і ра-
діла червоним в’язаним рукавичкам, 
які знаходила під подушкою. Сьогод-
нішніх дітей важко чимось здивувати. 
Я вже знаю, що мій син під подушкою 
не знайде «додатків до комп’ютерної 
гри» і скаже, що так не чесно. Його 
друзям Миколай таки принесе Айфон 
11. І знаєте, це не фантазії його одно-
класників. Я таки знаю, що принесе. 
Адже наших дітей сьогодні важко чи-
мось здивувати. Хоч ми, батьки, має-
мо десь дотримуватись «меж розум-
ного». 

Та попри все, плекаймо в наших ді-
тках віру в Святого Миколая, який та-
ємно вночі, через комин, залазить до 
домівки та підкладає під подушку гос-
тинці. Адже допоки вони пишуть листи 
та шукають вранці подарунки — вони 
ще залишаються дітьми.

Віра БІЛА.

У суботу, 14 грудня, багато дітей, 
молоді та людей доброї волі взяли ак-
тивну участь у майстер-класах, які від-
булися у місцевій школі та школі мис-
тецтв. Перша локація ліпила смачні 
вареники, а друга група виготовляла 
вервички та різні новорічні прикраси. 
Також активну участь взяли місцеві 
душпастирі о. Анатолій Козак та о. Ми-
кола Хомин.

У неділю відбулася святкова Бо-
жественна Літургія, після якої з пере-
дріздвяним  вертепом  завітали учасни-
ки реабілітаційного центру «Надія Є» 

з м. Долина на підтримку та допомогу 
для дітей з особливими потребами.

«Дякуємо всім, хто долучився до 
цієї благодійної акції, та наголошуємо, 
що усі зібрані кошти будуть спрямо-
вані на підтримку потребуючим дітям 
та людям з різними потребами. Наша 
місія — допомога ближньому, в якому 
ми завжди бачимо образ Бога та готові 
подати руку допомоги усім, хто цього 
потребує. Церква ніколи не може про 
них забути чи їх відкинути, але завжди 
піклуватиметься ними», — звернувся 
до присутніх о. Анатолій Козак.

Кульмінацією подій став благо-
дійний ярмарок, який відбувався на 
подвір’ї храму Покрови Пресвятої Бо-
городиці, де всі присутні мали можли-
вість придбати смаколики, новорічні 

прикраси, вервички та вареники, які 
приготували діти й парафіяни села.

Повідомив о. Микола ХОМИН,
референт пресслужби в Голинському 

протопресвітеріаті.

Зима асоціюється зі святами, 
а свята — з подарунками. Всі на 
них чекають і радіють. Та ні, не 
всі! Не дивуйтеся такому став-
ленню. Хочу поділитися влас-
ним досвідом. 

Кілька років тому я працювала 
в одному дитячому закладі інтер-
натного типу на посаді прачки. В мої 
обов’язки входило прати і сушити ди-
тячий одяг та білизну. Також я зміню-
вала брудний одяг на чистий, прасу-
вала, складала. Я працювала з ентузі-

азмом, хоча і втомлювалась. Мала за 
честь працювати в такому закладі.

Наближалося свято Мико-
лая. На порозі пральні почали 
з’являтися мішки з подарунка-
ми. Я з повагою ставилась до 
небайдужих і щирих людей, 
що передали ці подарунки. 
Подарований одяг та м’які 
іграшки потрібно було попра-
ти, посушити, попрасувати. 
Перші емоції в мене були по-

зитивні, незважаючи на те, що 
роботи додалось. Штат у нас не-

великий, у всіх — свої обов’язки, 
тому годі було сподіватись на чи-

юсь допомогу.

Мішки з’являлись щоранку. Пода-
рунки були різними, одні — акурат-
ні й дійсно потрібні. Але був і просто 
мотлох, яким люди після прибирання 
власної квартири вирішили «ощасли-
вити» сиріт.

Я здригалась, коли бачила гори 
м’яких іграшок. Ті брудні ведмеди-
ки, лисички, зайчики мені снились. Я 
звільнилась з тієї роботи. Співчуваю 
тій людині, яка зараз на моєму місці 
виконує цю ж роботу.

Отож, якщо маєте намір зробити 
комусь подарунок, то поцікавтесь спо-
чатку, чи він буде потрібним і корис-
ним.

Наталка.

Наші свята

Образок з життя

З життя парафій

Караул! Подарунки!

Благодійний ярмарок  
та серія майстер-класів

Як ми писали листа до Миколая…

З благословення отця-декана Анатолія Козака у селі Голинь відбу-
лися дводенні заходи, які були спрямовані на допомогу дітям сиро-
там та всім потребуючим людям.
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«кривда ранить наше сумління, формує моральні 
оцінки, спотворює наші думки, слова і вчинки. Жи-
вучи з глибоким почуттям кривди, легко починає-
мо підозрювати людей і бачимо у наших близьких 
швидше зло, аніж добро».

Тиха реколекційна атмосфера молитви перед іко-
ною Богородиці Елеуси та перед мощами святих 
у храмі св. Архистратига Михаїла дала можливість па-
рафіянам вчитися поборювати почуття кривди і збира-
ти плоди, даровані Святим Духом, який є Духом прав-
ди, милосердя, прощення, співчуття і єднання.

Парафіяльна громада.

З огляду на те, що почуття кривди 
іноді мучить нас роками, сотрудник па-
рафії о. Віталій Козінчук порушив ціка-
ву тему — «Зцілення почуття кривди». 
Священник, зокрема, зазначив, що 

:
Парафіяни церкви Успіння Пресвятої Бого-
родиці с. Жураки Солотвинського деканату 
вітають з днем Ангела

о. Миколу ЯРИЧКІВСЬКОГО.
Всечесний отче, дяку-
ємо Вам за працю, мо-
литви та провід у на-
шій мандрівці до Не-
бесного Єрусалиму.
У Вас — щасливий 
нині день.
Ми всі Вам хочем по-
бажати,

Щоб для Вкраїни і для Бога
Могли Ви довго працювати.
Земний уклін Вам, любий отче,
Людської щирості й тепла,
Здоров’я просимо у Бога
На многії і благії літа!

:
Парафіяни, парафіяльна рада, церковні 
хори, молитовні спільноти храму св. Ар-
хангела Михаїла с. Вовчинець Північного 

деканату м. Івано-Франківська сердечно 
вітають з днем Ангела 

о. Миколу ЛУЖНОГО.
Всечесний отче, щиро дякуємо за Вашу 
невтомну працю, велику відданість Церкві, 
уміння вселяти у людські серця віру та лю-
бов до Бога і ближнього, за те, що навчає-
те нас і наших дітей мудрості Христового 
вчення.
Молитовно бажаємо Вам міцного здо ро в’я, 
душевного спокою, сімейного затишку, по-
вноти Божої благодаті, дарів Святого Духа, 
опіки Пресвятої Діви Марії, охорони та за-
ступництва Вашого небесного покровителя 
на довгий вік, на многії літа!

:
Парафіяни, церковний комітет, хор, спіль-
нота «Матері в молитві», вівтарна дружи-
на церкви Різдва Пресвятої Богородиці 
м. Тисмениця щиро вітають з днем Ангела 
свого пароха

о.-митр. Миколу ПОНАЙДУ.

Всечесний отче, щиро 
дякуємо Вам за добре 
серце, мудрі поради, 
за глибокоповчальні 
проповіді, за невтомну 
працю в духовному ви-
нограднику та глибоку 
любов до Бога. 
Молитовно проси-

мо у Господа для Вас та Вашої родини 
здоров’я, щастя і добра. Хай Пречиста 
Діва буде покровом Вашого життя, Ваш 
небесний покровитель провадить Вас до 
святості, а Господь сотворить многії і благії 
літа! 

:
Отця Миколу КРУШЕЦЯ  
та його сина Миколку

з днем Ангела вітають парафіяни церкви 
св. Андрея Первозванного м. Калуш. 
Всечесний отче, прийміть найкращі поба-
жання міцного здоров’я, щастя і Божого 
благословення. Хай Ваше серце буде зі-
гріте теплом людської вдячності та шани, 

кожен день буде осяя-
ний високим злетом 
душі, а добре самопо-
чуття та гарний на-
стрій стануть запору-
кою Вашої праці. Хай 
здійсняться всі Ваші 
мрії. Благословення й 
опіки Пречистої Діви 

Марії та Вашого небесного покровителя — 
св. Миколая над Вами та Вашою родиною. 

:
Отець-митрат Михайло Залеський, о. Олег 
Залеський, парафіяни церков св. Архистра-
тига Михаїла та Вознесіння Господнього 
с. Угринів Західного деканату м. Івано-
Франківська щиро вітають з днем Ангела 

дяка Миколу ГУТНИКА.
Хай доля пошле Вам довгого віку,
Щастя, здоров’я, достатку без ліку.
Хай люди за щастя та працю шанують,
Вам ласку та ніжність щоднини дарують.
Хай серце не знає ні болю, ні муки,
Хай радість приносять Вам діти і внуки.

Постать святого Миколая — покро-
вителя вбогих, ікони милосердного 
Бога, стала покровителем торгівлі. Ви-
гляд святого замінив великий гном, що 
в зимовий період стає на службу бага-
тим, збільшуючи їх фінансові прибутки. 

Процес комерціалізації св. Миколая 
розпочався понад 150 років тому. 

Багато американських міст було 
засновано іспанцями, англійцями, 
французами та голландцями. Останні 
в 1624 р. на острові Манхетн засну-
вали місто Новий Амстердам. 
Голландці привезли з собою на 
нові землі традиції, між якими 
було святкування св. Миколая 
і в той же день обдаровувалися 
подарунками (6 грудня). Sinter 
Klaas (так називали голландці 
Миколая) приїздив на білому 
коні. Сорок років пізніше англій-
ці здобули місто і назвали його 
Ню Йорк. Англійці через вимову 
говорили Санта Клаус. 

В 1809 р. Вошінгтон Ірвінг 
(Washington Irving) написав кни-
гу «Історія Ню Йорку», в котрій описав 
численні традиції голландців. Одні-
єю з традицій весело описав приїзд 
Миколая. В цій історії святий був без 
єпископських риз, без жодних христи-
янських атрибутів і приїздив на пегасі. 
Постать Миколая радше пригадувала 
голландського джентльмена, що но-

сив фламандські штани XVI-XVII ст. 
в капелюсі та з довгою люлькою. Го-
ловному героєві автор приписав свою 
бешкетську поведінку лазити по дахах 
та робити збитки. І хоча автор назвав 
героя Санта Клаус, однак ця постать 
не мала вже нічого спільного із при-
кладом св. Миколая з Мир Лікійських. 

У 1860-1880 рр. Томас Наст, малю-
ючи до ню-йоркської газети «Harper’s 
Weekly» святого Миколая, зобразив 
як низького, товстого і з великим жи-

вотом, одягнутого в червоний одяг 
і шапку. Дім Клауса був на північному 
полюсі і він робив для дітей забавки.

Неабиякий вплив на вигляд Санта 
Клауса мала фірма «Coca-Cola», осо-
бливо в час рекламної акції 1931 р. На 
доручення фірми, Ходбан Сундблом 
дещо змінив вигляд Клауса, нама-

льованого Томасом Настом. У ново-
му вигляді Санта Клаус був високим, 
кремезним і красивим чоловіком, з бі-
лим волоссям та бородою, одягнутий 
у червоний кожух з білою хутровою 
обшивкою. Такий візерунок Санти за-
лишається й понині. Гендель, меркан-
тилізм і розвиток маркетингу викорис-
тав постать святого в своїх цілях. 

Залишилась занедбаною думка, 
що Санта безплатно роздає подарун-
ки, він радше заохочує, щоб купувати. 
Нікому не перешкоджало, що гном є 
великих розмірів. Такий візерунок Сан-
ти Клауса публікували на поштових 
листівках, газетах і люди щораз біль-
ше звикали до такого образу, котрий 
могли зустрічати в супермаркетах та 
на вулиці в передсвятковий зимовий 
період. Одяг Санти міг бути різних ко-
льорів, але «Coca-Cola» припасувала 
одяг до кольору своєї фірми. Санта 
в рекламах фірми виглядав щасливим 
в оточенні дітей, котрим роздавав по-
дарунки. «Coca-Cola» понад 70 років 
продає свої продукти за допомогою 
символу Клауса, котрий приносить 
фірмі мільярди доларів.

Постать св. Миколая — аскета, до-
бродія, оборонця християнської науки, 
бідних та потребуючих, що роздавав 
своє майно, абсолютно не відповідала 
маркетинговій діяльності фірми, тому 
впроваджений був конкурент Мико-
лая — Санта Клаус.

Багато зусиль політиків у різних час-
тинах християнського світу спрямова-
ні на те, щоб з Різдва Христового зро-
бити якнайменш релігійне свято. В де-
яких штатах Америки заборонено на-
зивати свята Christmas, чи виставляти 
шопки, співати колядки, бажати «Весе-
лих свят Різдва Христового» лиш «Ве-

селих свят» «Happy Holidays», тобто 
нейтральна тема. Все це з «думкою» 
про тих, котрі не святкують Різдва. На 
поштових листівках замість Різдва ма-
люють ялинки, красиві зимові пейзажі, 
Клауса, абстракції. Рекламний світ 
оточує нас звідусіль: телебачення, 
преса, інтернет, біл-борди… Реклами 
впроваджують людину в інший світ не-
правдивого відображення реальності. 

На превеликий жаль, великий свя-
тий, якого вшановує християнський 
Схід і Захід, став «покровителем» спо-
живацтва. Сьогодні Клаус рекламує 
машини, телефони, техніку… Однак 
св. Миколай своїм прикладом закли-
кав до любові та допомоги бідним, 
а не до закупів. 

Розпізнавальним знаком Клауса 
вже стала червона шапка з білою об-
шивкою і помпоном. Зіставляючи ре-
клами, плакати, брошури, бачимо, що 
постать св. Миколая є далекою від 
релігійної ікони Миколая. В часі Ра-
дянського Союзу постать св. Миколая 
була замінена Дідом Морозом. 

В Україні після розпаду комуністич-
ної імперії повертається образ св. Ми-
колая, котрий одягнутий у єпископські 
чи священничі ризи, дарує подарунки 
та заохочує до доброго й побожного 
стилю життя. 

В часі вшанування пам’яті Мир Лі-
кійського Чудотворця заохочую усіх 
поцікавитися життєписом св. Миколая 
і усвідомити, що це був не видуманий 
персонаж, а історична постать, котра 
стилем свого життя стала відображен-
ням милосердної ікони Ісуса Христа. 

о. Григорій-Мар’ян ДЖАЛА,  
Місійне Згромадження  

св. Ап. Андрія Первозванного.

Знаки часу

Вітаємо!

З життя парафій

Уже традиційно, перед різдвя-
но-новорічними святами, на па-
рафії Святого Архистратига Ми-
хаїла с. Іваниківка Богородчан-
ського деканату з 9 по 13 грудня 
відбулися дні віднови духа. 

В Іваниківці відбулися передріздвяні реколекції

Чи святий Миколай — 
то є Санта Клаус?

Як так сталося, що Санта Клаус заступив Святого Миколая?
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український греко-католицький часопис

Дорогі діточки!
Завершився наш конкурс на найкращий малюнок про 

Святого Миколая. До редакції газети «Нова Зоря» на-
дійшло багато малюнків, за що дякуємо дітками та їхнім 
батькам. Тішимося, що діти й надалі малюють та тво-
рять такі шедеври.

Згідно з умовами конкурсу, переможець тільки один, 
однак пропонуємо вашій увазі добірку малюнків, які за-
слуговують на відзнаку. Ще раз дякуємо всім учасникам! 
Бажаємо вам щедрих дарунків від Святого Миколая, 
адже ви, як ніхто інший, на них заслуговуєте!

ДДлляя  вваасс,,  ддiiттии!!

Аскерова Антонія, с. Задністрянськ

Балагура Матвій, м. Івано-Франківськ

Гушман Артур, с. Рибне Косівського р-ну

Павлюк Іванко

Павлюк Богдан Курпіта Сергійко, с.Воскресинці, Рогатинський р-н

Возлюк Ярослав, с. Рибне Косівського р-ну

Вансович Евеліна

Возняк Ярема,  
м. Івано-Франківськ

Волощук Іванна, Пуківський ліцей, 
Рогатинський р-н


