
Життєві історії

Наша 95-річна читачка 
 3 стор.

Наша Церква в Криму

Жива парафія —  
до і після… 4 стор.

Навколо ялинки

Наздогнати і обігнати  
Європу 5 стор.

Постаті

«Дуже розумний  
старушок» 6 стор.

Свято потребуючим 
дітям від Калуського 
«Карітасу»

Уже традиційно напередодні 
дня св. Миколая його помічники 
з християнського благодійного 
фонду «Любов і Милосердя — 
Карітас», що діє при церкві св. 
Архистратига Михаїла, обдаро-
вували міських діток, які втрати-
ли батьків.

Різдвяний вертеп, що цього року прикрашає пло-
щу святого Петра, походить із Скурелле — сели-
ща в північно-італійському регіоні Тренто, а ялин-
ка — з Високогір’я Азіаґо, розташованого в при-
альпійській зоні провінції Віченца. Окрім зеленої 
різдвяної красуні заввишки 26 метрів і діаметром 
70 сантиметрів, до Ватикану привезли також мен-
ші ялинки, подаровані лісництвом цього регіону, 
що восени 2018 року постраждав від буревію.

Ще один різдвяний вертеп, виставлений у залі 
Павла VI, де проводяться аудієнції Папи, вигото-

вила мистецька група із селища Паре-Конелья-
но.

Різдвяний вертеп виконаний майже повніс-
тю з дерева. До нього входять два архітектурні 
елементи, типові для регіону Тренто, з ґонтовою 
стріхою. В двох частинах вертепу розміщені по-
над 20 поліхромних дерев’яних статуй у люд-
ський зріст. Навколо Пресвятої Родини, розміще-
ної в більшій частині вертепу, стоять інші типові 
персонажі, а на задньому фоні розташовані деякі 
уламки дерев як свідки буревію, що сколихнули 
регіон Тренто 2018 року.

Десятиріччя камерного хору 
«Воскресіння»

Цього року уже всім відомий камерний хор 
«Воскресіння» Архікатедрального та Митро-
поличого собору Івано-Франківська святкує 
10 років з часу свого заснування.

Слово редактора

Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня
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«І ось зоря, що бачили на Сході, ішла перед ними,  
аж поки не прийшла і не стала зверху, де було дитятко»  (Мт. 2, 9).

Цей тиждень в подіях

28 грудня 1945 р.
В лікарні Лук’янівської тюр-
ми у Києві упокоївся в Бозі 
Кир Григорій Хомишин, 
Єпископ Станіславівський. 
Блаженний священномуче-
ник УГКЦ. Місце поховання 
не встановлене.

1 січня 1909 р.
В с. Старий Угринів тепер 
Калуського р-ну Івано-Фран-
ківської обл. народився Сте-
пан Андрійович Бандера — 
український політичний 
діяч, ідеолог і теоретик, про-
відний діяч українського на-
ціонально-визвольного руху 
1930-1950-х років ХХ ст.

Різдвяний вертеп  
у Ватикані

стор. 6стор. 2

З Новим роком Вас, 
з роком Господнім 
та сприятливим!
«Господній Дух на мені, бо він 

мене помазав. Послав мене не-
сти Добру Новину бідним, зві-
щати полоненим визволення, 
сліпим — прозріння, випустити 
пригноблених на волю, оповісти-
ти рік Господній сприятливий…» 

(Лк. 4, 18-19).

Дорогі Друзі, 
час невгамовно летить і ми 

знову стоїмо на порозі нового року. 
Що означає для нас новий рік? Зви-
чайно, рік, що минув з усім добрим 
і поганим, — уже історія. Входячи 
у новий відлік часу, в ньому ми роз-
почнемо писати все з чистого арку-
ша. Тому перше, що хочеться поба-
жати усім вам і собі, щоб ми зуміли 
по-справжньому повірити в Любов 
Божу і Його милосердя, щоб наш 
розум, таким чином, залишив увесь 
негатив у минулому році. Для цього 
неабияк важлива передноворічна 
щира сповідь, після якої ми запро-
шені увійти в новий рік, який роз-
стелиться перед нами, немов біла 
перина першого снігу, якого ми так 
довго цього року чекаємо. На ньо-
му не буде ще ніяких слідів — ні 
брудних, ні чистих. І нам вирішува-
ти, що ми залишимо в 2020 році… 

Зазвичай від нового року ми 
чекаємо чогось нового, нерідко 
чогось побоюємося, шукаємо різ-
них прогнозів, хтось — економіч-
них, а хтось — політичних. А ще 
хтось вдається до екстрасенсів, 
гороскопів чи віщунів… А для 
християнина це час, коли при-
ходить до нас Той, Котрий «нове 
створить все» (див. Одкр. 21, 5). 

Більшість християн світу уже 
зустріли новонародженого Спа-
сителя, а тепер разом з Ним зу-
стрічатимуть Новий рік. Не буду 
порушувати тут проблеми кален-
даря, бо про це ми вже неодно-
разово писали. Виокремлю лише 
єдину думку, що рік, який минув, 
значно зблизив УГКЦ і ПЦУ в еку-
менічному діалозі, а це ще один 
крок у близькому майбутньому 
і до спільного святкування Різдва 
разом з усім світом. Хтозна, може 
вже і в наступному році? 

(Закінчення на стор. 3)
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Солодкий ярмарок 
у Павлівському ліцеї

Цього року уже всім відомий ка-
мерний хор «Воскресіння» Архі-
катедрального та Митрополичо-
го собору м. Івано-Франківська 
святкує 10 років з часу свого за-
снування.

А все починалося восени 2009 року. 
З ініціативи молодого юнака, випус-
кника Львівської Національної Музич-
ної Академії ім. Миколи Лисенка та 
випускника Інституту мистецтв При-
карпатського національного універ-
ситету ім. В. Стефаника, а сьогодні 
прекрасного диригента та керівника 
хору Володимира Рудницького та ще 
кількох молодих людей, які мали не-
абияку любов до хорової музики. Десь 
приблизно так народився ще нікому на 
той час невідомий молодіжний хор. 

«Згадую, коли мені було 23 роки 
і мене, молодого юнака, до настояте-
ля ще тоді Катедрального собору Во-
скресіння Христового о.Юрія Новіць-
кого привів о.Степан Балагура та по-
рекомендував, як молодого музикан-
та, який вміє керувати хором. Я тоді 
хвилювався, адже ще не мав досвіду 
з професійним складом хору, в якому 
більшість солістів-вокалістів. Та все ж 
таки я погодився. Моє молоде серце 
лежало до музики, тим паче, керувати 
хором, який співатиме на славу Божу. 
Тоді я сказав Богові та собі: «Так», — 

ділиться спогадами диригент Володи-
мир Рудницький.

Варто зазначити, що великий вне-
сок в створення даного колективу зро-
бив Заслужений діяч мистецтв України 
Стефанюк Михайло Павлович, адже 
саме він, маючи великий досвід праці 
із студентами-вокалістами, допоміг пі-
дібрати перший склад молодого колек-
тиву.

«Воскресіння» — назва, яка на-
лаштовує на щось містичне та пере-
можне. Саме кожної неділі та в свята 
цей хор прекрасним співом прикрашає 
Божественні Літургії в Архікатедраль-
ному соборі Воскресіння Христового 
м.Івано-Франківська. 

Сьогодні колектив налічує близько 
20 молодих людей, які закохані у спів. 
Артисти хору — талановиті музиканти, 

випускники і студенти вищих навчаль-
них закладів України та Польщі. В ко-
лективі співають солісти Івано-Фран-
ківської філармонії, Львівського Націо-
нального театру опери та балету.

Від моменту створення і до сьогодні 
хор здобув різні нагороди у хоровому 
мистецтві, зокрема: лауреата між-
народного конкурсу хорової музики, 
«Hajnуwka» (із польської «Хайнувка») 
2012, що проходив у польському міс-
ті м. Biaіystok (пол. Білосток), а та-
кож лауреата міжнародного конкурсу 
хорів «Varsovia cantat» м.Варшава 
2013 р. Неабияким досягненням є 
те, що у 2012 році камерний хор «Во-
скресіння» прикрасив Архієрейську 
Божественну Літургію в серці всієї ка-
толицької церкви — Базиліці Святого 
Петра у Ватикані.

Одне з основних завдань колекти-
ву — популяризація та відновлення 
української духовної музики, кращих 
шедеврів М. Дилецького, М. Бере-
зовського, А. Веделя, М. Леонтовича, 
К. Стеценка та інших безцінних скар-
бів хорової культури, які дуже активно 
заборонялись впродовж радянського 
періоду і по сьогодні залишаються нам 
такими маловідомими.

За час існування хор випустив 4 
CD диски, два з яких – монографічні 
(твори одного композитора), а саме: 
у 2013 році світ побачив диск під на-
звою «Іже Херувими» відомого україн-
ського композитора Дмитра Бортнян-
ського, цей диск є першим в історії із 
записом херувимських пісень. Наступ-
ний монографічний диск побачив світ 
у 2017 році, це «Божественна Літур-
гія» всім відомого українського компо-
зитора XIX-XX ст. Миколи Леонтовича.

За час свого існування камерний 
хор «Воскресіння» дав понад 160 
сольних концертів в Україні та поза її 
межами, а сьогодні колектив готується 
до ще одного сольного проєкту з наго-
ди свого десятилітнього ювілею, який 
відбудеться 24 квітня 2020 року в рам-
ках щорічного фестивалю «Великодні 
дзвони» у приміщенні Івано-Франків-
ської обласної філармонії.

Іван ХАРЕВИЧ.

Розпочалися святкування із Великої 
Вечірні з Литією, яку з благословення 
пароха о. Михайла Мельника очолив 
сотрудник храму о. Ігор Пилипчук.

«Якими похвальними вінками увін-
чаємо Святителя? Хоч і тілом далекий, 
але всім доступний духом», — саме 
такими стихирами у Великій Вечірні 
прославляємо великого святителя та 
чудотворця Миколая. Сьогодні, напев-
не кожен із нас може засвідчити, що 
цей великий святий завжди прибігає на 
допомогу до того, хто до нього зверта-
ється. Усі добрі справи Миколай робив 
таємно, але одного разу мешканці міс-
та вистежили його. Коли всі в місті ді-
знались, хто здатен на такі милосердні 
вчинки, вони обрали Миколая єписко-
пом — у 325-му році він відвідав Пер-
ший Вселенський Собор у Нікеї. Саме 
такий приклад таємного святого має 
бути для кожного із нас», — у своєму 
вітальному слові наголосив о.Ігор.

Напередодні дня Святого Миколая, 
завдяки співпраці учнів, батьків, учи-
телів та депутатів нашої громади, ми 
мали можливість подарувати трішки 
тепла вихованцям Надвірнянської гім-
назії №5, де проживають діти з небла-
гонадійних сімей.

13 грудня 2019 р. у Павлівському лі-
цеї організували благодійний ярмарок 
під назвою «Подаруй сироті радість». 
Ініціативу підтримали також голова 
Ямницької об’єднаної територіальної 
громади Роман Крутий, в.о. старости 
с. Павлівка Іван Вацеба, начальник 
відділу освіти громади Наталія Ви-
нник, директор Павлівського ліцею 
Олександра Боднар, голова проф-
спілкового комітету педагогічних пра-
цівників Тисменицького району, де-

путат Ямницької сільської ради ОТГ 
Іван Когуч, о. Василь Сенько, учні, 
вчителі, батьки та інші гості. У залі па-
нувала святкова атмосфера, усі були 
одягнуті у вишиванки та запропонува-
ли на ярмарку чималий асортимент 
різноманітних смаколиків, адже нас 
об’єднувала єдина благородна мета. 

Завдяки спільним зусиллям ми зі-
брали значну суму — 23 000 гривень. 
За ці кошти закупили 74 комплекти: 
флісові пледи, посуд, зубні пасти і щіт-
ки, які пізніше подарували вихованцям 
Надвірнянської гімназії. 

Найбільше, чого потребують ці 
діти, — це трохи уваги та любові. Але 
ми дуже радіємо з того, що змогли 
хоча б на деякий час запалити щасли-
ві вогники у їхніх очах. Це вже не пер-

ша наша співпраця з цим 
закладом і, щиро віримо, 
що не остання. 

Висловлюємо щиру по-
дяку всім тим, хто не за-
лишився байдужим і до-
лучився до благородної 
справи! Адже разом ро-
бити добро надзвичайно 
легко і приємно! А різд-
вяні свята створені саме 
для того, щоби ділитися 
любов’ю і не переставати 
вірити в дива.

Христина БОДНАР.

Ювілеї

Десятиріччя камерного хору «Воскресіння»

Після богослужіння відбулося 
традиційне благословення через 
обряд мирування єлеєм.

Храм вщент наповнився ді-
тьми й дорослими, які з нетер-
пінням чекали на прихід такого 
бажаного гостя. Залунав дитя-
чий спів, щирі дитячі посмішки та 
великі від захоплення очі, коли 
у супроводі ангелів зайшов той, 
на котрого так чекали цілий рік — 
святий Миколай. Діти наввипе-
редки спішили розказати гостю 
віршики та поділитися своїми пі-
сеньками. Цікавинкою свята став 
подарунок, який святий Миколай 
разом із священником подарував 
дітлахам — пісеньку, яку малеча 
вчила разом із гостем. 

Наприкінці всі присутні отри-
мали солодкі гостинці та зробили 
спільну світлину.

Вл. інф.

З життя парафій Благодійність

Як часто ми жаліємося на життя, нарікаємо, що нам чогось не виста-
чає, не усвідомлюючи, якими скарбами насправді володіємо?! Ми 
часто забуваємо подякувати за здоров’я, за своїх рідних, за затишок 
в оселі та багато інших, на наш погляд, буденних речей, які отриму-
ємо «за замовчуванням». Деколи навіть не розуміємо, що маємо до-
статньо, аби поділитися.

Як у Старих Кривотулах 
св. Миколая зустрічали
У навечір’я найулюбленішого свята всіх дітей та дорослих — 
дня Святого Миколая на парафії св. Арх. Михаїла, що в с. Старі 
Кривотули Тисменицького деканату, до парафіян завітав чи не 
найбажаніший гість — святий Миколай.
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Закінчення. Початок на стор. 1.

Нещодавно вийшов цікавий мате-
ріал на порталі Спілки православних 
журналістів України (видавець — Ро-
сійська православна церква в Украї-
ні — УПЦ МП) з тривожним для них 
заголовком «ПЦУ та УГКЦ: 7 кроків 
до нової унії». Православні журна-
лісти б’ють на сполох, що «із виник-
ненням ПЦУ ми можемо спостерігати 
різку активізацію контактів фанаріотів 
і розкольників з уніатами і римо-като-
ликами». Уточню, можливо, хтось не 
знає, що в цьому лайливому лекси-
коні йдеться про Константинополь-
ський Патріархат (Фанар, м.Стамбул), 
ПЦУ (Київ), УГКЦ (Київ) та Святий 
Престіл (Ватикан). Насправді побіль-
ше б таких матеріалів, вони в дуже ре-
тельний спосіб (хоч, на жаль, відштов-
хуючись і від супротивного) доводять, 
що саме Україна стала справжнім 
майданчиком для діалогу двох гілок 
світового християнства.

Тому напередодні нового року, 
спираючись на молитву Ісуса Хрис-
та — «Щоб усі були одно», хотілося б 

зробити не стільки прогнози, як просто 
ще раз помолитися про єдність хрис-
тиян у дусі та правді, про навернення 
сердець і сміливі кроки в напрямку єд-
ності та миру. 

А наразі немає значення, коли ми 
святкуємо Різдво — 25 грудня чи 7 січ-
ня. Важливо, що разом з Ісусом до нас 
приходить нова дійсність. Новонаро-

джене Дитя звіщає і вже зараз дає нам 
новий світ і наше нове життя в ньому.

Святе Євагеліє від Луки каже, що 
Господь прийшов у світ на те, щоб 
оповістити рік Господній сприятли-
вий… Новий рік зближує нас з роком 
Господнім. А Рік Господній відмінний 
від років людей. Рік людей складаєть-
ся з часу: хвилин, годин, днів, місяців. 

Час Господній — вічність. І ця вічність 
починається для кожного з нас з мо-
менту народження. Тому напередодні 
нового року хочу побажати усім, щоб 
ми не переживали, не спішили і не ме-
тушилися, адже ми – вічні, нікуди ми 
не спізнюємося, скільки б нам років не 
було! Рік Господній кличе нас постій-
но «підносити вгору серця» і шукати 
щастя та Царства небесного вже тут, 
на землі!

«Бог хоче, щоб усі люди спаслися 
і прийшли до розуміння правди» (1, 
4) — пише Апостол Павло до Тимотея. 
Тож, «піднесімо вгору серця» і зустрі-
чаймо Новонародженого Ісуса, Якого 
Бог послав нам, щоб Він ніс Добру Но-
вину бідним, звіщав полоненим визво-
лення, сліпим — прозріння, випускав 
пригноблених на волю, оповіщав рік 
Господній сприятливий…». Будьмо ж 
Його добрими співпрацівниками у цій 
місії і 2020 рік стане для нас ще кра-
щим, благословенним роком Господ-
нім та сприятливим! 

З новим роком Вас! 
о. Іван СТЕФУРАК,

головний редактор.

Сказати, що Юліана була рада пе-
ремозі, це не сказати нічого. Дівчинка 
була безмежно щаслива разом зі всі-
єю своєю великою родиною. 

У селі Михальче Городенківсько-
го району, де вони мешкають, нема 
художньої школи. Тому й продемон-
струвати свій художній талант, який 
розвиває сама, нема кому. Навіть на 
навчання в середню школу дівчинка 
їздить у сусіднє село Семаківці, де 
народився священно-
мученик Миколай Чар-
нецький. Участь у кон-
курсі малюнку — шанс 
заявити про себе.

Село Михальче від-
далене від районного 
центру на 20 кіломе-
трів. Вибратись із села 
можна один раз на 
день, вранці, а повер-
нутись — також один 
раз, в обід. 

Прабабуся Юліани 
Пелагея Юріївна Кан-
цір — переселенка із 
с. Старе Село (Люба-
чівщина). Депортова-
на з території Польщі 
в 1945 році. Більшість 
українців з їхнього 
села переселили на 
Львівщину, а небага-
тьох — у с. Білка Горо-
денківського району. 

В цьому селі усього 26 хат, тому воно 
більше нагадує хутір. І хоча родина 
проживає в сусідньому селі Михаль-
че, їхнє серце належить Білкам. Саме 
там переселенці з Польщі у 1992 році 
власними силами спорудили греко-ка-
толицький храм, бо з дитинства збере-
гли прадідівську віру. До того греко-ка-
толики молились в оселях вірних, куди 
приїздив священник на Богослужіння. 
Вся родина відвідує саме ту церков-

цю, оскільки в рідному селі, на жаль, 
нема греко-католицького храму.

З 1994 року пані Пелагея перед-
плачує «Нову Зорю». Передплатила 
одразу, як отець оголосив у храмі, що 
виходить такий часопис. Відтоді вся 
родина (єдина на все село Михальче) 
читає газету. В Пелагеї Юріївни є один 
син, троє внуків, 12 правнуків. 

До переселення, в 15-річному віці, 
вона була на примусових роботах у Ні-
меччині. В житті пережила багато, але 
завжди її тримала в цьому світі віра 
в Бога. В початковій школі у Старому 
Селі уроки в них викладав священник. 
День починався з молитви.

Сьогодні в Михайльче п. Пелагея — 
найстарша жителька. Розповідає, що 
їй не вистачає дня, щоб помолитися 
всі молитви. А молиться бабуся за ді-
тей, за молодих, за різні потреби, за 
померлих, за тих, хто виїздить за кор-
дон. Люди приходять до неї додому, 
просять про молитву, бо вже не один 
переконався в щирості її молитов, 
у тому, що вони мають велику силу.

Наша 95-річна читачка має добрий 
зір, сама перечитує всю газету. Бага-
тьом односельцям розповідає новини 
з газети, переказує статті. Розраджує 
тих, хто в горі. І хоча останнім часом 
ходить за допомогою двох палиць, ка-
пличку на своїй вулиці відвідує якщо 
не щодня, то дуже часто.

Християнське виховання, яке пані 
Пелагея зберегла з дитинства, пере-
дала всім своїм нащадкам разом із 
міцною вірою. Без молитви до Бога не 
починає жодної справи. Дивлячись на 
приклад своєї мами, бабусі та праба-
бусі, так живуть і її нащадки. 

І не випадково, що саме малюнок 
Юліанки став тим білим голубом, який 
прилетів у редакцію на руках Святого 
Миколая та сповістив нас, що у нас є 
такі чудові читачі. 

Від імені всієї редакції «Нової Зорі» 
ще раз дякуємо Вам за Вашу вірність, 
за Вашу любов до Господа, за мо-
литви.

Юлія БОЄЧКО.

Нововисвячений 
священник
22 грудня 2019 р. в Кате-
дральному соборі Успін-
ня Пресвятої Богородиці 
м. Чернівці під час Архієрей-
ської Літургії Владика Йо-
сафат Мощич рукоположив 
у священничий сан диякона 
Андрія Куніцького.

В часі проповіді Єпископ наго-
лосив, що місія людини — бути 
носієм світла. «Людина схиляєть-
ся до темряви, тому що в ній легко 
сховатися, щось приховати. Світ-
ло ж виявляє всяке лукавство. 

Нашим світлом є Ісус Христос. 
Маємо зберігати Його в собі через 
віру й добрі діла. Ми, християни, 
покликані просвічувати світ, пе-
ремінювати його, бути світилами 
для наших ближніх».

Після завершення богослужін-
ня Владика Йосафат привітав 
новопоставленого ієрея і побажав 
йому бути світлом для світу.

В свою чергу, о. Андрій по-
дякував сім’ї, вихователям, усім 
причетним до своєї священничої 
формації і попросив присутніх про 
молитовну підтримку.

Пресслужба Чернівецької Єпархії.

Слово редактора

З Новим роком Вас, з роком Господнім та сприятливим!

Життєві історії Вісті з Чернівецької Єпархії

Юліана (перша ліворуч) з прабабусею та сестрами

Наша 95-річна читачка
Спілкуючись з редакторами нашого часопису за кавою-чаєм, ми 
десь піймали себе на думці, що маємо багатьох читачів, яким дуже 
вдячні за багаторічну відданість газеті. Хотілось би кожному подя-
кувати особисто, кожного привітати зі святами, з усіма познайоми-
тись. Бачимо, що наші думки матеріалізуються, а шанс дізнатись 
про нових-старих читачів з’являється все частіше. 
Приводом до знайомства з Пелагеєю Юріївною Канцір, якій випо-
внилось 95 років і яка вже 25 років передплачує «Нову Зорю», — на-
глядний тому приклад. Правнучка пані Пелагеї 10-річна Юліанка Ми-
китюк стала цьогоріч переможницею конкурсу на кращий малюнок 
про Святого Миколая.
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— Отче Богдане, розкажіть, як 
почалось Ваше служіння в Криму?

— Вперше до Криму з благословен-
ня Преосвященного Владики Василя 
Івасюка, Екзарха Одесько-Кримсько-
го, я приїхав у 2004 році. Уже 15 років 
служу там для українців. На той час 
тут були уже сформовані наші парафії 
у Севастополі, Ялті та Сімферополі. 
А з 2005 року Владика Василь при-
значив мене адміністратором у м. Єв-
паторію, де ще не було греко-като-
лицької громади. Завдання було по-
ставлене не з простих — віднайти та 
згуртувати вірних греко-католицького 
віровизнання не лише у Євпаторії, а й 
в інших містах півострова.

— Як Вам вдалось згуртувати па-
рафіян?

— Як тільки творили парафію в Єв-
паторії, нас було дуже мало — я і одна 
жінка. З часом кількість вірних зрос-
тала. До анексії Криму по більших 
святах було близько сотні парафіян, 
а в рядову неділю відвідували бого-
служіння 40-50 осіб. Останнім часом 
менше приходять, бо частина людей 
виїхала на материкову Україну, однак 
існують ще й інші причини, про які я 
можу лише здогадуватися…

— Отче Богдане, Ви наважилися 
залишитися у Криму. Що стало осно-
вним важелем для цього рішення?

— У 2014 році, коли в Криму ста-
лися всі ці події, то я вивіз дружину 
з трьома малими дітьми до Тернопо-
ля, де проживають батьки моєї добро-
дійки. Але, повернувшись в Галичи-
ну, я не зміг там довго перебувати. Я 
знав, що давав присягу Богові, що без 
благословення єпископа не залишу 

парафії. Після розмови з Владикою 
Василем Івасюком, який просив мене 
по можливості не залишати парафії, 
ми з їмостю Наталією і хворою дити-
ною, яка потребувала нашого догляду, 
повернулися до Криму. Старших дітей 
залишили у батьків. Мене часто тепер 
запитують, чи я не боявся? Звісно, що 
боявся! Відчувши, що таке страх і на-
віть паніка, от і подумав: хто, як не я, 
мав би якось заспокоювати людей? 
Та й слова зі Святого Письма про те, 
що пастир має покласти життя своє за 
своїх овець, завжди були в моїй голо-
ві. Тому я вирішив бути з парафіянами 
у ці непрості часи.

— А як таке рішення сприйня-
ла п. Наталія, Ваша дружина, адже 
у вас четверо дітей? 

— Коли я сказав їй, що повертати-
мусь до Криму, до парафіян, то дру-
жина відповіла, що її місце – поруч із 
чоловіком. Ось і все.

— Яка загалом ситуація в Криму 
з УГКЦ? Чи повернулись туди отці, 
які служили до анексії півострова?

— До референдуму у Криму було 
п’ять греко-католицьких священників: 
у Євпаторії, Керчі, Сімферополі, Се-
вастополі та в Ялті. Сьогодні всі одру-
жені пастирі через сімейні обставини 
повернулися і служать на материковій 
частині України. Однак жодна парафія 
не позбавлена духовної опіки. Мені 
допомагають у служінні отці-редемп-
тористи та Василіяни, за що велике 
спасибі Преосвященному Владиці Ми-
хаїлу Бубнію, який ще донедавна був 
адміністратором Кримського екзархату.

— Отче-декане, хто ще з отців 
УГКЦ служить у Криму?

— Коли в 2014 році я залишився 
єдиним священником на півострові, то 
ми з людьми щоразу молилися, щоби 
Господь нам послав нових 
с вя ще н н о с л у ж и те -
лів. Ще донедавна 
на півострові по-
стійно, разом зі 
мною, служив 
лише о. Григорій 
Палига, ЧНІ. На 
великі свята нам 
до помочі приїж-
джав редемпто-
рист о. Володимир 
Вітовський. Були 
також тут і отці Васи-
ліяни. Слава Богові, наші 
молитви за нових священників для 
Криму вислухані. Дякуючи Блаженні-
шому Святославу, сьогодні вже маємо 
нового Адміністратора Кримського ек-
зархату — отця Макарія Леніва, ЧСВВ. 
Разом із отцем до нас приїхало ще 
двоє отців Василіян, які в Криму пере-
бувають на постійній основі. Крім того, 
є ще священники, котрі приїжджають 
сюди на заміну тим, що мають потребу 
виїхати на якийсь час. Кадрове питан-
ня, дякуючи преподобному отцю Мака-
рію, сьогодні закрите.

— А як виглядає ситуація з будів-
ництвом українських храмів у Кри-
му, зокрема церкви Покрови Пре-
святої Богородиці, яку Ви будували 
у Євпаторії?

— Становлення громад Української 
Греко-Католицької Церкви в Криму 
було і є тепер досить нелегким. Голов-
ною проблемою до сьогодні залиша-
ється відсутність храмів. Літургії для 
кримських греко-католиків наразі дово-
диться відправляти або в храмах римо-
католицької церкви, як це є тепер у Єв-
паторії та в Ялті, або в помешканнях 
священників (Сімферополь) чи у ма-
леньких каплицях, як у Севастополі.

У Євпаторії працюємо над спору-
дженням купола. А це завжди брак ко-
штів і пошук жертводавця із щедрою 
рукою. Сподіваємося, що, можливо, 

знайдуться жертводавці і серед 
вірних УГКЦ у Ваших пара-

фіях, що допоможуть нам 
завершити роботи. Не за-
лишати ж нами недобудо-
ваної церкви та кудись пе-
реїжджати, бо є такі люди, 
котрим їхати нікуди. 

— Отче Богдане, дя-
кую за розмову. А наших 

читачів закликаю підтри-
мати Вашу громаду хто чим 

може (реквізити громади мож-
на отримати в редакції).
— Дякую і Вам за спілкування. 

Щиро бажаю Вашій редакції і надалі 
так мудро засівати зерна любові до 
Всевишнього через журналістське 
слово. Хай збільшується кількість чи-
тачів, тоді й світ стане добрішим і ми-
лосерднішим. 

Принагідно вітаю Вас усіх з Різдвом 
Христовим! Нехай Син Божий благо-
словить весь наш український народ 
і землю. Нехай Вифлеємська зірка 
освітлює наші земні стежки, щоби ми 
в мирі, смиренні та взаємній любові 
проводили дні своєї земної мандрів-
ки. Моліться за Крим і тоді Ваша мо-
литва полине до небес, щоб Господь 
дарував нам мирне та спокійне життя, 
а державі нашій Україні — добробут 
і процвітання.

Розмовляла Юлія БОЄЧКО.

Р. S. До 2014 року в газеті «Нова 
Зоря» була рубрика «Вісті зі Сходу». 
Вірні парафії Покрови Пресвятої Бого-
родиці м. Євпаторії постійно надсила-
ли новини УГКЦ з Кримського півост-
рова. Також вони отримували «Нову 
Зорю» поштою. Дуже шкода, що зараз 
у них нема такої можливості.

22 грудня на Центральній площі 
м. Чернівці міська громада зі-
бралася на відкриття різдвяної 
шопки. 

Після вітальних слів ведучих Вла-
дика Чернівецької Єпархії Йосафат 
Мощич разом з настоятелем римо-
католицької базиліки Воздвиження 
Чесного Хреста о. Анатолієм Шпаком 
поблагословили шопку та у своїх про-
мовах привітали присутніх, побажав-
ши, щоби кожен з радісним трепетом 
у серці у близькому часі пережив Різд-
во Христове.

Наша Церква в Криму

Вісті з Чернівецької Єпархії

Отця Богдана Костецького з Криму знаємо давно. Через Кримські 
події 2014 року його знають не тільки у Україні…
Отець Богдан — родом із села Летні Дрогобицького району Львів-
ської області — є випускником Івано-Франківського Теологічно-
го Інституту. Певний час був лікарняним капеланом в Одесі. Коли 
ж єпископ сказав, що треба розвивати УГКЦ в Криму, позаяк там 
служать лише три ієреї, ні на мить не завагався і поїхав на Крим-
ський півострів. Разом із о. Віктором Гуменюком із Сімферополя 
та з допомогою тодішнього декана Кримського о. Ігоря Гавриліва 
(нині — священник Івано-Франківської Митрополії) почали відшу-
ковувати майбутніх парафіян і реєструвати греко-католицькі грома-
ди в містах Євпаторія, Джанкой, Керч та в інших населених пунктах 
Криму. Отець Богдан був делегатом Святого Престолу для вірних 
в Криму, є довічним місіонером Божого Милосердя, що має дозвіл 
на розрішення всіх гріхів. Є деканом Кримським, парохом Святопо-
кровської парафії у м. Євпаторія. Сьогодні кримський священник — 
гість редакції «Нової Зорі».

о. Богдан Костецький з юними парафіянами на святі Миколая

Також зі словами побажань 
звернулися заступник міського 
голови Олександр Паскар та вій-
ськовий капелан, священник УГКЦ 
Василь Гасинець.

З Вифлеємським вогнем миру 
завітали на подію і учасники 
«Пласту», які перед цим відвідали 
храми міста, де в кожному зали-
шили запалену лампадку, головна 
ідея якої — єднання людей.

Насамкінець усі присутні спіль-
но заколядували.

Пресслужба Чернівецької Єпархії.

Відкриття та благословення різдвяної шопки

Жива парафія —  
до і після…
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Цього року — як ніколи спіш-
но — в Івано-Франківську на 
центральній площі міста було 
встановлено головну міську 
ялинку. А навколо, на вулицях 
і площах, несподівано швидко 
з’явилися всі святкові оздоби. 
Отож, вже у день святого Андрія 
Первозванного ялинка сяяла 
вогнями, а в найближчу неділю 
середмістя виглядало цілком 
різдвяно-новорічно: гомін, на-
товпи франківців біля ялинки, 
святкова торгівля, ілюмінація, 
концерт на великій сцені, спо-
рудженій також у відповідному 
святковому стилі.

Гуляючи у цьому, вже святково за-
рядженому, натовпі, я думала, що тут 
щось трошки не так… Я ще не була 
готова до тієї святкової атмосфери, 
яка панувала довкола. Моя душа пе-
ребувала ще, так би мовити, у режимі 
передріздвяного посту й очікування 
свят, а тут було увімкнуто режим свят-
кування, — і в тому був певний дисо-
нанс. Мабуть, Івано-Франківськ чи не 
першим в Україні встановив ялинку 
і почав святкувати. Напевне, ми, меш-
канці міста, маємо цим пишатися, що 
обігнали інші міста. Натомість у мене 
зродилися інші думки…

У багатьох країнах Заходу наступ-
ного дня по Хелловіні активно почи-
нається підготовка до Різдва: замість 
гарбузів, кажанів, черепів на вітри-
нах магазинів, на вулицях, площах 
з’являються атрибути Різдва. Для 
українців, які притримуються давніх 
традицій, це святкування Хелловіну — 
дохристиянського свята — і, без пау-
зи, вмикання після нього «різдвяного» 
режиму видається дивним. 

Але варто згадати, що навіть тра-
диції Східної і Західної Церков дещо 
відрізняються. У традиціях християн 
латинського обряду нема передрізд-
вяного посту (пилипівки), натомість є 
особливий період очікування Різдва — 
Адвент. Отож, ще здавна передріздвя-
ний період у східних і західних хрис-
тиян виглядав трошки інакше. Наші 
предки досить-таки дотримувалися 
приписів Пилипівки. Старші люди до-
бре пам’ятають, що на вечорницях 
у цей час співали лише побожні пісні 

або колядки і не допускалося жодних 
забав з музикою чи танцями.

Тепер, коли у багатьох закладах 
влаштовують Андріївські вечорниці, 
іноді організатори через незнання по-
рушують ці приписи — і хоч деклару-
ють, наче відроджують давні традиції, 
насправді їх нівелюють… А дискотека 
«на Андрея» — це взагалі нонсенс.

Це наша, східна традиція — утри-
муватися від святкувань, гучних роз-
ваг до настання Різдва. Натомість тра-
диція західна менш строга — звідти й 
веселі передсвяткові базари з різними 
розвагами у багатьох містах Західної 
Європи, інший стиль очікування Різд-
ва. На цей «веселіший» стиль згодом 
наклався суто комерційний інтерес 
підприємців, бажання якнайбільше 
продати — і тому в листопаді та груд-
ні — до 25 числа — у наших західних 
сусідів все так феєрично.

Виглядає, що і в Івано-Франківську 
відтепер все буде максимально яскра-
во, гучно й весело — за західними 
зразками. Але… навіщо? Якщо це на-
слідування розраховане на туристів із 
Заходу, то їм, навпаки, цікаво було би 
пізнавати наші традиції. А якщо влада 
міста так хоче розважити мешканців 
Івано-Франківська, то логіка не зовсім 
зрозуміла. Якщо у нас вже на Андрія, 
образно кажучи, настали Різдво і Но-
вий рік, то що ми будемо святкувати на 
початку січня? І це стосується не лише 
святкового режиму, увімкнутого в се-
редмісті. Деякі заклади, наприклад, 
магазини чи ресторани, на початку 
грудня вже щедро оздоблені у різдвя-
но-новорічному стилі — і підозрюю, 
це оздоблення працівники знімуть аж 
наприкінці зими, як це не раз я спо-
стерігала. Таке собі новорічне свято 
завдовжки у три місяці…

Таким чином, нам не дають мож-
ливості в тиші очікувати свято, мріяти 
про нього — нам насильно забирають 
передсвяття, яке має свою приєм-
ність, свій шарм, свій настрій. Але без 
очікування — і свято вже трохи не таке 
гарне, не таке барвисто-несподіване, 
тепле, ясне, веселе. Власне, довко-
ла нас свято наче настає задовго до 
справжнього свята. І що ж, буденність 

стає святковішою, але і свято потім 
виглядає більш буденно, на жаль.

Ялинкові думки
Хотілося би дещо сказати про один 

із атрибутів — ялинку. До речі, ялин-
ка — це атрибут чого: Різдва чи Ново-
го року? Колись відповідь на це запи-
тання була однозначною: ялинка — це 
різдвяний гість. Наші бабусі називали 
ялинку у цьому контексті різдвяним 
деревцем чи коротше — просто де-
ревцем.

Зараз важко сказати, чи це була 
наша давня традиція, чи запозичена 
у сусідів, бо подекуди в Галичині побу-
тував давній звичай – підвішувати до 
сволока невелику ялинку, причому іно-
ді вершком догори, а іноді — донизу. 
На деревці красувалися «плоди» — 
яблука, горіхи, а також різні оздоби. 

Доречно згадати, що у нашій обря-
довості маємо багато «вічнозелено-
го». Окрім деревця ялиці чи ялинового 
гілля, наші предки часто використо-
вували барвінок та інші рослини, які 
зеленіли у різну пору, оскільки вони 
завжди «живі» і мали би символізу-
вати вічне життя. Ялинка виступає 
також і в весільних обрядах (весільне 
деревце), як і в поховальних (ялино-
ве гілля використовували для вінків). 
На Різдвяні свята ялинка з’являється 
також невипадково: це символ вічного 
життя, це наче райське дерево, дере-
во неземне, ніби гість із неба. А коли 
невелика ялиночка висіла у світлиці 
вгорі, та ще й трохи оберталася, та ще 
й увечері кидала таємничі тіні довко-
ла, то можна собі уявити, що це все 
й справді виглядало дуже незвичайно 
і небуденно.

Звичайно, переважно у нашій тра-
диційній різдвяній обрядовості поши-
рений необмолочений сніп (дід, дідух), 
який пов’язаний із давнім хлібороб-
ським культом, культом предків, але 
і ялинка нам не чужа. У багатьох міс-
цевостях встановлення ялинки довго 
мали за «панський» звичай, і ширше 
його запровадження почалось в Га-
личині лише на початку ХХ століття, 
натомість у деяких регіонах ялинка на 
Різдво красувалася здавна.

Із приходом радянської влади від-
булися різні метаморфози: Святого 
Миколая перетворили у Діда Мороза, 
замість Великодня узялись відзна-
чати 1 травня, замість днів пам’яті 
святих — дати народження і смерті 
комуністичних діячів, а замість Різд-
ва Христового масштабно святкували 
раніше досить скромно відзначува-
ний Новий рік (в Галичині називали 
його тоді «совєтськє Різдво»). Дещо 
з традиційної різдвяної обрядовості 
радянськими діячами було перене-
сено у новорічні святкування: навіть 
колядки перероблялися («Новий рік 
народився»). Вкрали «совєти» і різд-
вяне деревце та поставили собі на 31 
грудня як новорічну ялинку.

Скажу до честі багатьох галичан, 
що дуже довго, фактично аж до роз-
паду Радянського Союзу, вони вперто 
в своїх оселях встановлювали ялинку 
напередодні Різдва: греко-католики — 
6 січня, римо-католики — 24 грудня. 
У цьому легко було переконатися, 
прогулюючись, скажімо, вулицями 
вечірнього Львова. Ялинки, куплені 
на новорічних базарах, містяни три-
мали на балконах — і це теж можна 
було легко помітити. Так само (та ще 
більш дружно) притримувались різд-
вяної ялинкової традиції мешканці 
галицьких сіл. Вважалося, що ялинку 
встановлюють в оселі 31 грудня лише 
люди комуністичних поглядів, радян-
ські діячі та їх при служники або пере-
кинчики з місцевих.

Для мене було дивним, що в Україні 
після здобуття Незалежності ялинки 
в оселях галичан прикрашали вже пе-
ред Новим Роком, отже, за радянським 
зразком. Тепер ця традиція розвива-
ється в інший бік: багато людей взяли 
собі нову практику — встановлювати 
ялинку до дня Святого Миколая, а те-
пер ось міська влада урочисто «від-
кривала» ялинку на день святого Ан-
дрія. Не здивуюся, коли встановлення 
ялинки наступного року в Івано-Фран-
ківську приурочать до дня Святого Ро-
мана — а там, гляди, і після Хелловіну 
будуть ялинку засвічувати.

Чи в ялинці справа?
Ні, не в ялинці. Ялинка — це просто 

цікава різдвяна традиція, родом з пра-
давніх, дохристиянських часів. Як 
бачимо, кожну традицію, навіть най-
кращу, можна спаплюжити, затерти 
чи спотворити її зміст. Чи часто у ЗМІ 
зустрінете нормальне, нормативне 
колись словосполучення «різдвяна 
ялинка»? Ні, переважно — «новорічна 
ялинка». Зрештою, і Різдво у ЗМІ — це 
часто що завгодно, а не Христове Різд-
во. Різдво — це веселі вечірки, джаз, 
ретро, «Кока-кола», безліч подарунків, 
сюрпризи, обійми, фільми і мультики 
із сентиментальними різдвяними істо-
ріями… На наші традиції — як різдвя-
ні, так і новорічні — які, зрештою, нині 
все більше змішуються між собою, на-
кладаються західні зразки святкувань 
і комерційно-рекламні новації.

І тут підходжу до думки, що нам 
варто нарешті якось чітко виокремити, 
що є християнським святом, що є цер-
ковною традицією, що — народною, 
а що — вигадкою якогось креативно-
го менеджера (як от створення нового 
персонажа — Санта Клауса — задля 
успішного продажу продукції компанії).

Олена ВИНОГРАДНА.

Навколо ялинки

Наздогнати і обігнати Європу
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Микола Тремблюк народився 5 груд-
ня 1894 року в с. Репужинці Городен-
ківського повіту на Станиславівщині 
в сім’ї Якова та Марії (з роду — Чар-
нецька) і був десятою дитиною з оди-
надцяти. Тієї ж днини був охрещений 
у місцевій церкві. У дитинстві, коли 
пас корови, ставив у рядок дітей, котрі 
з ним були, і починав молитву, як свя-
щенник у церкві. Це були перші прояви 
його покликання. У 1906 р. закінчив од-
нокласну народну школу. У 1915 році 
був призваний на військову службу. 
Після повернення додому у 1919 році, 
попросив у батьків дозволу піти до мо-
настиря. З розповідей рідних дізнаємо-
ся, що хтось у війську вплинув на його 
обрання шляху служіння Господеві. 
Батьки не зразу погодилися з вибором 
Миколи, бо бажали бачити його одру-
женим на гарній і багатій дівчині, котрій 
він подобався. Все ж він робить ви-
бір, котрого прагнув більше — йде до 
монастиря, а дівчині сказав: «Як тобі 
хтось трафляється, то виходи заміж».

20 березня 1919 р. приступив до 
праці у Жовківській друкарні. У 1925 
році, отримавши характеристику і бла-
гословення від єпископів Григорія Хо-
мишина та Йосафата Коциловського, 
ЧСВВ, був облечений у монаший одяг 
та розпочав новіціат у Крехівському 
монастирі. При облечинах отримав 
монаше ім’я Йосиф. Після новіціату 
був призначений до Жовківського мо-
настиря, де продовжив своє попере-
днє служіння — працю у славнозвісній 
друкарні отців Василіян. 12 березня 

1933 р. склав монашу професію до-
вічних обітів на руки настоятеля о. Ві-
талія Градюка, ЧСВВ у Жовківському 
монастирі. На жаль, про період пере-
бування у монастирі збереглося дуже 
мало інформації. Відомо, що бр. Йо-
сиф приятелював з такими визначни-
ми особами Церкви як єп. Йосафат 
Коциловський, ЧСВВ, та єпископ Ва-
силь Ладика, ЧСВВ, вони обмінюва-
лися вітальними листівками та світ-
линами. У 1923 р. владика Йосафат 
Коциловський подарував йому мощі 
св. Йосафата. Раз на рік бр. Йосиф 
приїжджав на вакації додому, де, крім 
відпочинку, допомагав рідним у гос-
подарстві — звозив збіжжя, молотив, 
щонеділі брав участь у богослужіннях 
і співав з дяком у крилосі.

Після насильної ліквідації УГКЦ на 
Львівському псевдособорі у 1946 р. 
розпочалися репресії духовенства і за-
криття церков та монастирів. Така доля 
не минула і Жовківський монастир.

Після закриття монастиря і вигнан-
ня монахів, бр. Йосиф повернувся до 
рідного дому в с. Репужинці, однак 
залишився вірним своїм монашим 
обітам і продовжував вдома жити за 
монастирським розпорядком. День 
бр. Йосифа розпочинався з молитви, 
пізніше була праця: майстрував у сто-
лярні меблі і побутові речі для хати, 
садив і плекав сад, працював у полі, 
готував їжу. Оскільки мав педагогічний 
хист і підхід до дітей та старших, то за-
ймався вихованням своїх племінників. 
Вчив їх молитися, катехизму, правил 
етикету, садівництва. Давав завдання 
і пізніше приймав екзамени та ставив 
оцінки. Діти дуже його любили і нази-
вали лагідно — «дідусь». Цікавим є 
факт, що отець взяв опіку над новона-
родженою дочкою своєї племінниці — 
Дарією Фільварків, мама котрої по-
мерла після пологів, і завжди казав їй: 
«Я відповідаю за тебе перед Богом». 
Родина згадує, що о. Йосиф був дуже 

скромний, добрий, ощадний, завжди 
охайний, педантичний, строго дотри-
мувався посту. Головне кредо його 
життя — убогість.

1972 рік став особливим і перелом-
ним у житті бр. Йосифа. Зважаючи на 
потребу переслідуваної Церкви у душ-
пастирях, єпископ Софрон Дмитерко, 
ЧСВВ висвятив його на священника. 
Відтоді родинна хата, в котрій про-
живав, стала церквою, куди таємно 
приходили і приїжджали вірні на Бого-
служіння, сповідь та поради. Щоденно 
вдосвіта, у єпитрахилі і монашій ман-
тії, у підпільній каплиці отець служив 
Святу Літургію, на котру приходили 
рідні, а також деякі особи з села та 
з сусідніх сіл, яким можна було дові-
ряти. Вікна закривав картоном, щоб 
ніхто не бачив. Отець Йосиф спішив 
з духовною обслугою до вірних у Горо-
денківському, Коломийському та Тлу-
мацькому районах. У м. Коломия мав 
знайомого стоматолога, у якого перед 
тим, як кудись їхати, робив запис на 
прийом. Неодноразово це рятувало 
отця, коли кадебісти вимагали інфор-
мації про часті поїздки за межі села. 
У книзі записів пацієнтів завжди знахо-
дили його прізвище. Вони розуміли, що 
«старушок» перехитровує їх, і з люттю 
казали: «Він ще попадеться!».

Підтримував зв’язки з єпископом 
Софроном Дмитерком та багатьма 
підпільними священиками: о. Василем 
Бартком, о. Йосифом Даниловичем, 
ЧСВВ, о. Єронімом Тимчуком, ЧСВВ, 
о. Василем Комаринським та сестра-
ми Служебницями і Мироносицями. 
У часи підпілля займався вихованням 
і навчанням кандидатів до священства 
та монашества, зокрема його учнями 
були Митрополит Володимир Війти-
шин та о. Никодим Гуралюк, ЧСВВ.

Племінниця отця п. Варвара працю-
вала фельдшером у місцевому мед-
пункті і отець просив її, щоб повідо-
мляла, хто є важкохворий, тоді спішив 

до тієї особи з духовним ліком — Свя-
тими Тайнами. На таку активну «анти-
радянську» діяльність отця звернули 
увагу органи влади. Відтоді він і його 
помешкання були під «недремним 
оком» КДБ. Часто в хаті проводилися 
обшуки, ревізії, під час яких отцеві з пе-
реживання і напруження сильно трем-
тіли руки. Він змайстрував тайники під 
кріслами і столом, у котрі ховав книги 
та літургійні речі. У 1977 р. під час чер-
гової ревізії, яка відбулася зразу після 
Св. Літургії, люди втекли з хати через 
запасний вихід, а отець не встиг захо-
вати книги, котрі забрали переглянути 
і пообіцяли, що повернуть, але так і не 
повернули, ще й виписали штраф на 
30 карбованців за заборонене зібран-
ня людей на молитві. Родина о. Йо-
сифа разом з ним переживала всю 
драматичність життя підпільної УГКЦ. 
Вони ставали об’єктом насмішок од-
носельчан. Племінників у школі обзи-
вали «уніатами», «монаховими», але 
вони та отець були незламні.

Отець Йосиф вірив, що Церква та 
Україна будуть вільні, але й казав, що 
люди будуть бездуховні. Молився бага-
то за рідне село, котре, на жаль, після 
його смерті поділилося на дві грома-
ди — греко-католицьку та православну.

8 квітня 1989 року, на 95-у році життя, 
64-у — монашого покликання, 17-у — 
священнослужіння, відійшов до вічнос-
ті, отримавши останні Святі Тайни з рук 
співбрата по Чину о. Йосифа Данило-
вича. Похоронні богослужіння відслу-
жили отці Василіяни: Єронім Тимчук, 
Антоній Масюк, Никодим Гуралюк при 
великій кількості людей, котрі прийшли 
попрощатися зі своїм пастирем. Похо-
ронений на цвинтарі у рідному селі.

22 вересня 2015 р. о. Іван Кача-
нюк та я зустрілися з племінниками 
о. Йосифа — п. Варварою Дармограй, 
п. Марією Дармограй та п. Наталією 
Чернецькою, котрі нам розповіли про 
життя отця та подарували його особис-
ті й літургійні речі, які стали доповне-
нням нашого Музею історії підпільної 
УГКЦ, що в с. Фитьків на Надвірнянщи-
ні. Складаємо їм за це щиру подяку!

Нехай ця скромна стаття про вели-
ку людину буде для всіх нас заохочен-
ням вірності Господеві та своїй Церк-
ві, котра цього року святкує 30-літній 
Ювілей виходу з підпілля.

о. Микола ГРИГОРУК.

У цій доброчинній справі благодійний 
фонд, заснований о. Василем і о. Іва-
ном Бігунами, тісно співпрацює з місь-
ким центром соціальних служб для 
сім’ї, дітей і молоді. Саме працівники 
центру серед цих діток зорганізували 
написання листів до Святого Миколая 
і передали їх у благодійний фонд.

Як повідомив голова спілки като-
лицької молоді, що діє при храмі св. 
Арх. Михаїла, Олег Савка, з благо-
словення декана Калуського митро-
форного протоієрея о. Михайла Бігуна 

протягом двох тижнів у церкві про-
ходив збір допомоги. Долучитися до 
благодійної справи могли всі бажаючі. 

— Меценатами виступили як пара-
фіяни, так і місцеві підприємці. Хтось 
давав гроші, а хтось закуповував усе, 
про що написала дитина в листі. Отож 
цього року ми мали можливість нада-
ти грошову допомогу родинам, а ді-
ток забезпечити всім необхідним, — 
каже о. Василь. — Вони отримали від 
Святого Миколая не тільки солодощі, 
фрукти чи іграшки, але й одяг. 

— У ці подарунки від Святого Мико-
лая вкладена доля всіх, хто долучився 
до доброї справи — благодійної акції. 
«Тому Святий Миколай на всякий час 
помагай», — каже декан Калуський, 
митрофорний протоієрей о. Михайло 
Бігун. — Так як Святий Миколай допо-
магав таємно, так і ми всім дякуємо, 
але не виявляємо прізвищ. Та окре-
мим здалося б виявити щиру подяку, 
бо в особливіший спосіб проявили 
своє милосердя і за бажанням діточок 
(які, на жаль, опинилися в такій скруті, 

що аж не віриться, що таке може бути) 
обдарували їх «від тапочок до шапоч-
ки» (від ніг до голови). 

За словами отця-декана, подарунки 
у день Святого Миколая від парафії 
св. Архистратига Михаїла також отри-
мали сорок калушан, які благодійно 
харчуються при храмі, діти недільної 
школи, члени вівтарної дружини, цер-
ковне сестринство і братство.

Дарія ОНИСЬКІВ, 
прес-секретар Товариства 

парафіяльних волонтерів, м. Калуш

Постаті

Вісті з парафій

«Дуже розумний старушок»

Уже традиційно напередодні дня Святого Миколая його помічники з хрис-
тиянського благодійного фонду «Любов і Милосердя — Карітас», що діє 
при церкві св. Архистратига Михаїла, до другої години ночі розносили по-
дарунки по домівках міських діток, які втратили батьків або ж сім’ї яких 
перебувають у скрутних життєвих обставинах. Радістю великого христи-
янського свята вони обдарували два десятки калуських дітей.

Свято потребуючим дітям  
від Калуського «Карітасу»

Такими словами радянські органи безпеки «охрестили» о. Йосифа 
Тремблюка, монаха Чину Святого Василія Великого, священника 
підпільної Української Греко-Католицької Церкви, котрого цього 
року згадуємо два ювілеї: 125 років від дня народження та 30 років 
переходу у вічність.
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У всіх країнах Європи Різдвя-
ні свята уже постукали в двері. 
В Україні поки що тільки готує-
мось до святкування народжен-
ня Спасителя. Але дух свята 
вже панує і в нас. Проте багато 
хто каже, що хоч у нас і гарно на 
свята, але ж це не Європа!

Сьогодні більшість турагенств про-
понують різноманітні тури на кшталт 
«Казкове Різдво в Європі». Що й ка-
зати, багато європейських столиць 
начебто конкурують між собою в красі 
святкових декорацій, величині Різд-
вяної ялинки, якихось цікавинок, які 
можна побачити лише у різдвяний 
час. Це й не дивно, в такий спосіб міс-
та притягують туристів зі всього сві-
ту, неабияк наповнюючи свій бюджет. 
Ніде правди діти: побачити Різдвяний 
Париж чи Відень, чи Рим, чи Прагу — 
мрія багатьох. Хтось має можливість 
втілити цю мрію в реальність, а для 
когось ці казкові пейзажі залишаться 
тільки мрією. Але чи варто від цього 

засмучуватись? Хочу вам сказати: ні. 
Я пригадую, що завжди мріяла поба-
чити Європу у Різдвяних вогнях, але, 
як кажуть, обережно з мріями…

Казкову атмосферу Різдвяних свят 
можуть відчути хіба лише туристи. 
А от коли ти живеш там і називаєш-
ся мігрантом, та казка десь зникає. 
Пригадую, як я стояла перед вели-
чезною шопкою на площі Св. Петра 
і спостерігала за родинами, які фото-
графуються на фоні ялинки, а біля 
серця щось щеміло. Чомусь сумно 
було мені серед тієї казкової атмос-
фери. «Та чого ж ти? — говорила 
сама до себе. — Ти ж завжди мріяла 
про життя в Європі, про яскраві вогні 
різдвяного Риму». Так, мріяла, але не 
думала, що так бракуватиме баналь-
них домашніх вареників та «оселедця 
під шубою». 

Українці за кордоном мають можли-
вість святкувати Різдво. Чи не при кож-
ній парафії УГКЦ на Святвечір 6 січня 
збираються українці, щоб поколяду-
вати, скуштувати куті, приготовленої 

з продуктів, які рідні передали з дому. 
Привітатись нашим рідним: «Христос 
Рождається!» та почути у відповідь: 
«Славімо Його!». Часто за кордоном 
в українській церкві під час Різдвяно-
го богослужіння не побачиш радості 
на обличчях людей, всі подумки вдо-
ма, зі своїми рідними. Кожен уявляє, 
як за святковим столом зібралась ро-
дина, хтось бачить порожній стіл, за 
яким сидить старенька бабуся, до якої 
нікому приїхати, бо всі «по світах»… 
За кордоном «Нова радість стала» не 
звучить так весело, урочисто. Нерідко 
її звучання доповнюють важкі схлипу-
вання тих, хто тільки-но приїхав туди. 

Сьогодні я вже вдома і починаю 
з ностальгією згадувати ту «казкову» 
Європу. Але мудра приказка каже: 

«Добре там, де нас нема». Як часто 
сьогодні багато з нас із заздрістю по-
глядають на яскраві світлини на фоні 
різдвяних пейзажів Європи, які наші 
друзі викладають в Інтернеті. Багато 
хто мріє чкурнути на Різдвяні свята 
геть від дому, щоб не отримувати візи-
тів від родичів, не витрачатись на на-
доїдливих колядників. Але ж виникає 
питання: а що тоді для нас Різдвяні 
свята? Їхній дух по-справжньому мож-
на відчути, навіть коли за тісним сто-
лом будуть зібрані всі покоління — від 
90-річної бабусі до 9-місячних правну-
ків, коли, смакуючи квасольку з білими 
грибами чи пісний борщик з вушками, 
слухатимемо віншування діток та спів 
трішки не в тон колядок. 

Такого нема там, у Європі. За не-
ймовірними декораціями та яскравими 
вітринами вас нічого більше не чекає. 
Європейці, погулявши з півгодини цен-
тром міста, спішать до своїх домівок, 
де на них чекає їхній різдвяний стіл 
та родина. Як би там не було, саме на 
Різдво вони їдуть до рідних, згадують, 
що десь у селі живуть старенькі батьки 
чи дідусь з бабусею. Вулиці пустіють, 
лише туристи вештаються туди-сюди 
в пошуках Різдва, так і не зрозумівши, 
що його вони залишили вдома… Адже 
саме в ці дні ми виставляємо на пара-
фії та вдома шопки і прихиляємо колі-
на перед Святою Родиною — Ісусом, 
Марією та Йосипом. Родина — ось що 
нам потрібно в час Різдва. 

Сьогодні на Різдво додому повер-
тається багато мігрантів (не люблю 
слово «заробітчани»). Та, однак, не 
всі. «З роботи не відпускають, коштів 
не вистачає», — відмовляються інші. 
Однак, проживши багато років за кор-
доном, я зрозуміла, що на Різдво по-
трібно бути вдома. Всіх грошей не 
заробиш, всієї роботи не переробиш, 
але вашого місця за родинним столом 
не заміниш ніким. 

Повірте, по-справжньому казкове 
Різдво буває лише вдома, в оточенні 
рідних, а все інше — просто гарні де-
корації.

Віра БІЛА.

Укожній добрій християнській 
сім’ї (!) має бути спільна мо-
литва, де також моляться всі 

щиро своїми словами, а не тільки за-
вченими молитвами. Це цінний досвід 
соборності, котра також є природою 
Христової Церкви. У спільній сімей-
ній молитві разом з батьком і матір’ю 
в дитини народжується почуття влас-
ної цінності замість приниження. Ди-

тина більше від дорослих знає межі 
молитви не розумом, а серцем. Завче-
ні молитви часом звучать як заклинан-
ня... З Богом не можна говорити лише 
чужими словами. Для Нього ми маємо 
знайти і свої слова.

Важливо, щоб дитина зрозуміла, 
що вона може щодня, зокрема вран-
ці та ввечері, розмовляти з Господом 
і короткими молитвами. Щоб зрозумі-

ти, що варто молитися, 
наприклад, вранці, мож-
на пояснити дитині, що 
пташки, прокинувшись, 
спочатку співають, про-
славляючи Творця, і тіль-
ки потім летять шукати 
собі якусь поживу. Дитина 
має зрозуміти, що її ран-
кова молитва — це «до-
брий ранок» Богові. Такий 
же «добрий ранок», який 
вона каже батькам.

Декотрі діти, прокинув-
шись вранці, хочуть від-
разу гратися іграшками 
чи їсти... Треба допомог-

ти дитині збагнути, що буде вигляда-
ти дивно, якщо вона, прокинувшись 
у своїй сім’ї, побачить маму, тата, 
братів, сестер тощо і пройде повз них 
до холодильника, не привітавшись 
з ними посмішкою, поглядом чи сло-
вом. Таким вчинком вона немовби 
показує, що їх для неї не існує. Тому 
якщо вранці дитина не звернеться до 
Бога, то це означає, що вона говорить: 
«Ні, Ти мені не потрібний!». Але ж Все-
вишній нам завжди потрібний!

Вечірня молитва має бути досить 
конкретною. Нам варто говорити Гос-
подеві те, що у нас на совісті, що зму-
шує думати, переживати. В цій вечірній 
молитві треба висловити досвід про-
житого дня і теж його просвітити. Ви-
словити — означає словесно назвати 
все, що трапилось... А просвітити — 
це стосується тих темних переживань 
чи нехороших дій, котрі були вчинені 
ділом чи словом, могли когось ранити, 
а потім — мучити нас самих. Треба ви-
зволитися від цих мук, примирившись 
із тими, хто на нас ображений...

За книгою «Таїнство дитинства» 
підготував  

о. Миколай МИКОСОВСЬКИЙ, ЧСВВ.

:
Спільнота «Матері в молитві» храму 
св. Арх. Михаїла с. Угринів Західного 
деканату м. Івано-Франківська вітає 
з днем народження

о. Олега ЗАЛЕСЬКОГО.
Наш дорогий духо-
вний отче,
Від матерів при-
йміть низький уклін.
Ви повчаєте душею 
любити Бога,
Щоб зцілювались 
душі в нас.
Через молитви ве-

дете нас до сонячного сяйва,
Через мости ведете до небес.
Нехай Божа Матір покриє Вас омофо-
ром,
Ісус пошле Вам добрий Дар,
А ми, всі Ваші парафіяни,
Із доброї ласки зичим здоров’я Вам!

Родина — ось що нам 
потрібно в час Різдва.

Наші свята

Вітаємо!Духовність

Родинна молитва

Моє «неказкове» 
Різдво в Європі
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український греко-католицький часопис

Притчі

Дякуємо за підтримку

Притчі

Зокрема, спільноті «Матері в мо-
литві» с. Побережжя Єзупільського 
деканату; спільноті «Матері в молит-
ві» церкви св. Володимира і Ольги 
м. Івано-Франківська; спільноті «Мате-
рі в молитві» храму Пресвятого Сер-
ця Христового м. Івано-Франківська 
(вул. Василіянок); п. Уляні з м. Івано-
Франківська.

Молимося за всіх наших доброчин-
ців, благаючи у Всемогутнього Творця, 

щоб примножив Вам сили й здоров’я 
та рясно обдарував своїми ласками.

Свої пожертви на розвиток га-
зети Ви можете надсилати на розра-
хунковий рахунок редакції (вказаний 
на 8-ій сторінці внизу), а також заві-
тавши особисто за адресою: м. Івано-
Франківськ, пл. Міцкевича, 5. 

Ласкаво просимо Вас: заохочуй-
те своїх рідних, сусідів, друзів та 
знайомих передплатити часопис на 
2020 рік.

Бог і солодощі

Мама, виявивши, що з ку-
хонної шафки зникають 

різні солодощі, вирішила навчи-
ти свою дитину основ моралі.

— Ти знав, коли цупив тіс-
течка, що Бог був тоді коло 
тебе, хоч ти Його і не бачив?

— Аякже, — відповів малий 
не без запалу.

Втім, ласощі зникали й зни-
кали.

Тож мама спитала знову:
— Ти знав, що Бог тієї миті 

бачив тебе?
— Авжеж.
— І як ти гадаєш, що Він ска-

зав би тобі, бачачи, як ти тяг-
неш солодощі?

— Він сказав мені: ми тут 
самі, візьми-но собі два тістечка!

Ну, звісно, дитина мала ра-
цію. Бог не є сторожем і, зму-
шений обирати між тістеч-
ками та мною, без сумнівів, 
обирає мене.

Скільки ж «масок» наклада-
ють Богові вихователі, і то 
з найкращих міркувань! Хто 
ж потім звільнятиме дитячу 
свідомість від образу Бога-на-
глядача, суворого судді чи до-
брого дядечка?

Бруно ФЕРРЕРО.

Неправильно
 � Всі зійшлися до одного, що 
 � Зілляти у баночку
 � Зіслався на приклад 
 � Зложити повноваження 
 � Змилуватися на людей 
 � Зміщати з посади 
 � Змушуватиме до економії 
 � Знати в чомусь толк

Правильно
 � Всі погодилися, що
 � Злити в баночку
 � Послався на приклад
 � Скласти повноваження
 � Зглянутися на людей
 � Усувати з посади
 � Спонукатиме до економії
 � Розумітися на чомусь

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

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

Громада греко-католицької церкви св. Арх. Михаїла с. Каль-
на Долинського району Болехівського деканату висловлює 
щирі співчуття о. Михайлу Міхнею з приводу тяжкої втрати — 
відходу до вічності його матері Марії.

Нехай милосердний Господь упокоїть її душу в місці світло-
му, місці квітучому, звідки відійшли печаль і зітхання і де панує 
життя безконечне.

Вічна їй пам’ять!

Редакція газети «Нова Зоря» висловлює щиросердечну подяку сво-
їм читачам, небайдужим християнам, які регулярно підтримують 
наш греко-католицький часопис, складаючи свої щирі пожертви на 
розвиток газети. 

Дякуємо всім, хто є друзями «Нової Зорі»! 

Вічная пам’ять!

Шукаємо Господа?

Тоді ми Господа шукаєм, 
Коли вже скальпель у руках, 
Бо ради іншої немає 
І душить потихеньку страх.

Тоді ми Господа шукаєм, 
Коли у прірву все летить: 
Життя ще є і вже немає,
Бо жити залишилось мить.

Тоді ми Господа шукаєм, 

Коли вітрища неземні 
Із неба блискавки метають, 
А навкруги все у вогні.

Тоді ми Господа шукаєм, 
Коли вже видима біда 
Камінням з-під копит кидає, 
Бо насувається орда.

Та ми про Бога забуваєм,
Ми забуваєм про Творця,
Як наша совість помирає 
У обважнілих гаманцях.

Богдан СІМКІВ.

З поетичного блокнота


