
8 лютого 1931 р. 
в церкві св. Альфонса у Римі відбу-
лася Єпископська хіротонія о. Ми-
колая Чарнецького, ЧНІ.

8 лютого 1860 р.
в с. Кавське нині Стрийського р-ну 
народився Єремія Іван Ломниць-
кий, ЧСВВ — церковний діяч, ви-
хователь, місіонер, ієромонах-
василіянин, засновник жіночого 
чернечого Згромадження Сестер 
Служебниць Непорочної Діви 
 Марії.

11 лютого 1858 р. 
160 років тому розійшлася чут-
ка, що в його околицях відбулося 
об’явлення 14-річній селянській 
дівчині Бернадеті Субіру, яка тоді 
збирала хмиз у лісі.

11 лютого 2013 р.
5 років тому весь світ був приголо-
мшений вісткою, отриманою з Ва-
тикану, про резиґнацію з уряду На-
місника святого апостола Петра, 
Папи Римського Bенедикта XVI.

11 лютого 1929 р. 
між урядом Італії в особі Бені-
то Муссоліні й Папою Римським 
Пієм XI були підписані Латеранські 
угоди, згідно з якими Ватикан був 
проголошений суверенною держа-
вою.

12 лютого 1907 р.
у сім’ї о. Володимира Стернюка та 
Євгенії Коновалець народився Во-
лодимир Стернюк — Архиєпископ 
і Митрополит, Місцеблюститель 
Глави Української Греко-Като-
лицької Церкви протягом 1972-
1991 рр. 

З 3 по 5 лютого тривав короткий, 
але дуже важливий історичний 
візит Глави Католицької Церк-
ви до Об’єднаних Арабських 
Еміратів: вперше Папа ступив 
на Аравійський півострів. «Я 
відвідаю цю країну як брат для 
того, щоб разом розпочати нову 
сторінку діалогу і разом іти 
шляхом миру», — написав Папа 
у Twitter перед відльотом.

Проповідь Святішого Отця ста-
ла першим в історії Арабських 

Еміратів християнським ви-
ступом під відкритим небом. 
Послухати Папу Франциска зі-
бралося близько 150 тис. лю-
дей — переважно християн 
з Індії, Філіппін і Малайзії, але 
були серед глядачів і мусуль-
мани. Євангельські блажен-
ства стали темою проповіді, 
яку Глава Католицької Церкви 
виголосив під час Святої Лі-
тургії в Абу-Дабі, найбільшого 
в історії Аравійського півост-
рова прилюдного християн-

ського богослуження: «Жити 
Блаженствами не вимагає 
«яскравих жестів». Ісус не за-
лишив нічого написаного, не 
збудував нічого вражаючого… 
Він не вимагав від нас чинити 
надзвичайні жести. Він попро-
сив нас довершити лише один 
мистецький твір, доступний 
кожному: ним є наше життя. 
Блаженства, отже, є мапою 
життя: вони не вимагають над-
людських учинків, але насліду-
вати Ісуса в щоденному житті».

Куди втікає довіра або як 
врятувати українське село?
За два останні десятиліття 712 селищ та 
сіл зникли з реєстру населених пунктів 
України, 586 — через відсутність жителів, 
127 — через об’єднання з іншими на-
селеними пунктами. Щоб слово «село» 
не зникло з українського лексикону, щоб 
села не вимирали, а стали оазою для 
бізнесу і щасливого життя людей, думаю, 
що Церква — далеко не остання структу-
ра, яка б могла в цьому щось порадити.

Час летить надто 
швидко! 
Невже це ознака 
«останніх днів»?
Чи не здавалось вам, що день 
тільки-но розпочався, як уже час 
вкладатись до ліжка? Здається, 
ви щойно прокинулись, поробили 
деякі справи — а вже обід, не 
встигли й обернутись — а дня, як 
не було! Де ж подівся той день 
і що такого я встигла зробити?

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

Спільне Різдво.  
А Пасха? стор. 4

Події

Душа українського  
народу… стор. 5

Термінологія

Походження релігійних 
термінів стор. 5

На допомогу громаді

Сімейний бюджет: заощадити 
чи потратити? стор. 7

Цей тиждень в подіях
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«Але найбільший між вами хай буде найменший,  
а наставник як слуга». (Лк. 22, 26).

«Блаженства є мапою життя для християн», —
Папа Франциск під час візиту до Арабських Еміратів

стор. 6стор. 3
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«Ой радуйся, земле!», — це сло-
ва з добре відомої українцям ко-
лядки. Саме під такою назвою 
в Коломиї традиційно прохо-
дить різдвяний фестиваль, який 
об’єднує людей співом, що про-
славляє Боже Дитя. 

Незмінними організаторами заходу 
є Катехитична комісія Коломийської 
єпархії, Комісія освіти і виховання 
єпархії спільно з міським відділом 
культури. Для участі у фестивалі твор-
чі колективи проходили електронну 
реєстрацію. Охочих долучитися до 
святкового дійства цьогоріч було 26.

На урочистому відкритті з вітальним 
словом до усіх присутніх звернувся 
Преосвященний владика Василь Івасюк 
та начальник відділу культури Коломий-
ської міської ради Уляна Мандрусяк.

Відтак на сцені МПК «Народний 
дім» м. Коломиї учасники змінювали 

одні одних. Тут можна було почути як 
давні українські колядки, так і сучасні. 

Виступали для глядачів парафіяльні 
хори, ансамблі та родинні колективи. 
З пісенним дарунком на фестиваль 
завітали й гості — гурт «Гроно любові» 
з м.Івано-Франківська.

Організаторів та виконавців було на-
городжено подарунками й пам’ятними 
дипломами. По завершенні свята до 
присутніх звернулася голова Катехи-
тичної комісії Коломийської єпархії 
та Комісії освіти і виховання с.Єремія 
Іванишин. Вона подякувала всім, за-
значивши, що «якби не було вас, то не 
було б і цієї радості, яку ми сьогодні 
переживаємо».

Наостанок коломийська громада 
спільно заколядувала та попрощала-
ся зі сподіваннями знову зустрітися 
вже на ювілейному XV фестивалі.

Прес-служба Коломийської єпархії.

Декілька років поспіль парафіяни 
храму покладення Риз Пресвятої Бо-
городиці села Гузіїв Долинського де-
канату з особливою шаною проводять 
Розколяду. Розколяда дарує людям 
духовне і душевне просвітлення, по-
чуття єдності та любові. 

У неділю, 3 лютого, з добрим на-
строєм і позитивними думками вчителі 
та учні школи щиро віншували й коля-
дували всім присутнім у храмі. Звуки 

народних інструментів, чарівний спів 
та проникливі віншування створили 
неповторну атмосферу, яка зачаро-
вує, надихає, оновлює і надає сил. 

Отець Богдан Гаврилишин висло-
вив вдячність всім учасникам Розко-
ляди — дорослим і маленьким за те, 
що бережуть народні традиції, про-
славляють Бога і працюють на зміц-
нення живої парафії. 

Парафіяни с. Гузіїв.

«Громадсько-християнський рух 
«Клич» особливу увагу зосереджує 
на співпраці з учнівською молоддю та 
студентством Прикарпаття, пропагує 
здоровий спосіб життя. «Клич» що-
річно проводить вечори пам’яті Воло-
димира Івасюка, українські вечорниці, 
відвідує музей підпільної Церкви, здій-
снює поїздки в гори з метою відвідин 
пам’ятних місць тощо. 

І ось у січневі дні цього року відбу-
лася довгоочікувана подорож. Разом 
з учасниками організації «Клич» у да-
леку дорогу вирушили науковці, хор 
«Осанна» (керівник Любов Терлець-
ка), священики: госпітальєрний капе-
лан о. Орест Путько і військовий капе-
лан о. Василь Жупник. Запланована 
поїздка-проща до Мюнхена відбулася 
25-28 січня 2019 р. і була приуроче-

на 110-ій річниці з дня народження та 
60-річчю з часу трагічної смерті Степа-
на Бандери, 150-річчю від народження 
блаженного священномученика Кли-
ментія Шептицького, 30-річчю виходу 
з підпілля УГКЦ.

Метою поїздки-прощі було духовне 
збагачення, відродження національно-
патріотичних цінностей, збереження 
історичної пам’яті. Серед заходів були 
наступні: концертно-різдвяна про-
грама «Коляда в Мюнхені», відвідини 
української греко-католицької парафії, 
зустріч з українською діаспорою, про-
ведення панахиди за Степаном Бан-
дерою, круглий стіл в Українському 
Вільному Університеті. 

До організації зустрічі долучився та 
сприяв їй священик греко-католицької 
церкви у Мюнхені о. Володимир Вой-

тович. Українська діаспора щиро віта-
ла гостей… 

На цвинтарі Вальдфрідгоф біля мо-
гили Степана Бандери у присутності 
небайдужих українців було відправле-

Вісті з Коломийської Єпархії

Різдвяний фестиваль «Ой радуйся, земле!» 

Поїздки

Вісті з парафій

Хай від нині і до віку 
Бог у серці буде!
Зимові свята проводжають Розколядою — гучно, весело, багато. 
Розколяда важлива тим, що її святкують громадою, в колі друзів 
і родини.

Подорож у Мюнхен

но панахиду. Не обійшлося й без екс-
курсії старою частиною Мюнхена, його 
церквами.

Ігор ФЕДУНЬ, 
учасник подорожі.

Наприкінці січня 2019 року учасники громадської організації «Гро-
мадсько-християнський рух «Клич»» (голова Богдан Гоблер), яка 
активно діє в Івано-Франківську та області, відстоює і збагачує 
християнські, патріотичні та національно-культурні цінності, за 
сприяння міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, 
здійснила подорож у Мюнхен. 
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На сьогоднішній день 30% україн-
ців живе усе ще в селах. Проте за два 
останні десятиліття 712 селищ та сіл 
зникли з реєстру населених пунктів 
України, 586 — через відсутність жите-
лів, 127 — через об’єднання з іншими 
населеними пунктами. Найбільше сіл 
втратила Київщина, Харківщина, Пол-
тавщина, Чернігівщина та Сумщина. 
Незважаючи на те, що Івано-Франків-
щина у цій сумній статистиці є наразі 
серед останніх, та все ж нерідко до-
водиться чути свідчення наших душ-
пастирів про те, що і в нашому регіоні 
в більшості сіл лідирує смертність над 
народжуваністю. В деяких селах за-
криваються навчальні заклади через 
брак кількості дітей… В середньому 
28 сіл зникає в Україні щороку. 

Щоб слово «село» не зникло з укра-
їнського лексикону, щоб села не ви-
мирали, а стали оазою для бізнесу 
і щасливого життя людей, думаю, що 
Церква — далеко не остання структу-
ра, яка б могла в цьому щось поради-
ти. Так, звичайно, Церква покликана 
насамперед плекати та розвивати ду-
ховну складову суспільства. І в цьому 
напрямку, як відомо, в УГКЦ розроб-
лена ціла стратегія «Живої парафії». 
А де є «Жива парафія», там, без сум-

ніву, розвивається жива довіра між її 
учасниками. 

Якщо взяти до уваги загальнонаціо-
нальні соціологічні дослідження, то рі-
вень довіри один до одного між україн-
цями є надзвичайно низьким. На це є 
ряд історичних і економічних пояснень. 
Але це, в свою чергу, ще більше по-
глиблює соціально-економічну кризу. 
Якщо взяти, наприклад, сусідню Поль-
щу, то і звідтіля ще донедавна масово 
емігрували трудові мігранти до багат-
ших країн Європи. Але на відміну від 
українців поляки не вкладали стовід-
сотково в паркани і в квартири. Вони, 
дещо підзаробивши в багатших краї-
нах, уміли об’єднуватися та розвивати 
в своїх місцевостях малий та середній 
бізнес. І вже на допомогу, як робочий 
клас, до них прибували українці… 

За минулий рік загальна сума над-
ходжень з різних куточків світу від 
понад семи мільйонів українських за-
робітчан становила 9 млрд. 331 млн. 
доларів. Найбільше надходжень при-
ходило з Польщі (понад три мільйони 
доларів). 

Зазначена сума є більшою, аніж ці-
лий річний бюджет деяких невеликих 
країн світу... І якщо б українці вміли 
віднаходити довіру один до одного, 

то, гуртуючись в кооперативи, вони б 
з цими коштами змогли заробляти 
в себе вдома не менше, ніж за кордо-
ном. І це зовсім не мої фантазії, а ре-
альні факти чи приклади з минулого, 
записані в нашій історії. 

Як відомо, після скасування кріпа-
цтва саме кооперативи слугували для 
українців самообороною від еконо-
мічної кризи і були чи не єдиним шля-
хом покращення власного добробуту 
за винятком, звісно ж, виїзду за кор-
дон на заробітки. І в цьому процесі 
в Галичині, власне, ключову позицію 
займала саме Церква на чолі з Митро-
политом Андреєм Шептицьким. Саме 
він робив усе можливе для розвитку 
української кооперації.

В одному з пастирських послань 
знаходимо такі його слова: «Лучіться 
разом, заводіть по ваших селах крам-
ниці христіянські, шпихлірі громад-
ські і всякі інші пожиточні установи. 
У нас, священників, знайдете завсіг-
ди не лиш пораду, але, о скілько оно 
буде в наших силах, також і поміч». 
Іншим своїм архіпастирським послан-
ням у 1904 році Андрей Шептицький 
прямо зобов’язав священиків творити 
та очолювати кооперативні організації 
на місцях. Окрім богословських знань, 
за переконанням Шептицького, паро-
хи повинні опановувати й світські ре-
месла — торгівлю, бухгалтерію, коо-
перацію, землеробство.

Митрополит заснував у 1908 році 
кооперативний ліцей у Львові, першу 
українську сільськогосподарську шко-
лу товариства «Просвіта» в Миловані 
поблизу Галича із молочарським, са-
дівничо-городничим і господарським 
відділами, а також першу сільськогос-
подарську школу для сільських госпо-
динь у Коршеві Коломийського повіту, 
де знаходилась також садівнича шко-

ла. Під патронатом митрополичого ор-
динаріату створено українське реміс-
ничо-промислове товариство «Зоря», 
де молодих хлопців навчали торгівлі. 
Андрей Шептицький також запровадив 
правило: якщо монаше згромадження 
хоче отримувати гроші з митрополи-
чого фонду, то мусить при монастирі 
створити освітній заклад, відтак при 
обителях з’явилось чимало господар-
ських шкіл. До початку Першої світової 
війни на західноукраїнських землях ді-
яло до 1500 кооперативів. 

Можливо, й сьогодні саме Церква, 
розбудовуючи «Живі парафії», здат-
на відновити довіру між українцями. 
А це, в свою чергу, стане запорукою 
того, що при наших парафіях змо-
жуть народжуватися як духовні, так 
і інфраструктурні центри: фермерські 
господарства, пекарні, невеличкі мо-
локопереробні підприємства тощо… 
І уже завтра на наших столах зможуть 
з’явитися нові продукти, подані нам 
з християнською любов’ю, без зайвих 
хімікатів та м’ясо без стимуляторів 
росту. Навіть якщо держава нам у цьо-
му і не дуже сприяє, то все ж у нас є 
чимало всього, щоб зорганізувати наш 
малий чи середній бізнес самотужки. 
Чи радше не самотужки, а коопера-
тивно. Мабуть, нам поки що бракує 
довіри, щоб об’єднати наші зусилля, 
можливо й фінансів, щоб побачити ба-
гатство українського села. Подивімося 
довкола, який багатий наш край… Чи 
не є гріхом, щоб наші землі пустували, 
а села вимирали?

Митрополит Андрей наголошував 
на тому, що «завжди бідним є той на-
род, який не має свого промислу», 
а надійне фінансове становище дає 
поживу для піднесення духовності 
нації. Під цим поглядом громадська 
діяльність була для митрополита ло-
гічним продовженням церковного 
служіння. Андрей Шептицький не раз 
стверджував, що тільки віруючі особи 
спроможні побудувати добрий еконо-
мічний лад, оскільки їхньою метою є 
не лише особистий дохід, а й загаль-
ний добробут. 

о. Іван СТЕФУРАК,
головний редактор.

…завжди бідним є той 
народ, який не має свого 
промислу…  
 Андрей Шептицький.

Людина і суспільство

В цей передвиборчий пе-
ріод погляди українців, як 
правило, звернені до цен-
тру України в сподіваннях 
того, що там незабаром 
з’являться нові ключо-
ві обличчя, які виведуть 
українську економіку з кри-
зи і приведуть Україну до 
довгоочікуваного миру... 
Без сумніву, про це мріє 
та за це молиться кожен 
справжній українець. Але 
поки наші погляди звернені 
в бік центру, поза увагою, 
на жаль, залишається укра-
їнське село. Те українське 
село, де не раз замість са-
дів — хащі, де покинуті 
хати глипають вибитими 
вікнами, де немає роботи, 
але є земля, яка може наго-
дувати всю Європу… 

КУДИ ВТІКАЄ ДОВІРА або  
як врятувати українське село?
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У щоденному житті «ми» з усією Єв-
ропою та й зі світом в цілому користу-
ємось григоріанським календарем — 
«новим стилем — н.ст.». Церква ж 
у нас використовує «освячений тра-
дицією й давністю» календар юліан-
ський — «старий стиль — ст. ст.». Тож 
у церковних календарях є дві колонки 
дат, від січня до грудня: перша — це 
н. ст., друга — ст. ст. Як уже згадано, 
12 православних Церков використо-
вують (поступово, почавши з 1924 р.) 
календар новоюліанський, запропоно-
ваний М.Миланковичем (1879-1958).

Є вперте небажання «подекуди» 
зрозуміти причини, що підштовхну-
ли Папу Григорія ХІІІ у 1582 р. на за-
провадження отого «нового стилю». 
Може, з якогось очманіння або надви-
сокої гордині?! 

Ось, наприклад, багаторазове по-
вторювання сказаного (1899 р.) ві-
домим спеціалістом із церковної іс-
торії В.В.Болотовим: «Григоріанська 
реформа не має для себе не лише 
оправдання, але навіть виправдан-
ня… Сам я скасування юліанського 
стилю в Росії вважаю зовсім небажа-
ним. Я і далі залишаюся рішучим ша-
нувальником календаря юліанського. 
Його надзвичайна простота стано-
вить його наукову перевагу перед 
будь-якими іншими календарними 
напрямами. Вважаю, що культурна 
місія Росії з цього питання полягає 
в тому, щоб ще упродовж декількох 
століть притримати при житті юліан-
ський календар і тим самим полегши-
ти для західних народів повернення 
від непотрібної нікому григоріанської 
реформи до незіпсованого старого 
стилю».

Ну хто заперечуватиме цю просто-
ту, але де ж тут «наукова перевага»? 

Додамо «таке ж» з 1998 р. (від архі-
єпископа Серафима Соболєва, РПЦ): 
«З усіх … канонічних правил ясне і те, 
в який гріх впали католики, відкинув-
ши святі канони, які не дозволяли нам 
святкувати Пасху одночасно з Пас-
хою іудейською. Цей гріх хули на Духа 
Святого, який не прощається Богом ні 
в цьому, ні в майбутньому житті. Бо 
через святі канони мовить Сам Бог 
Дух Святий, бо канонічні, як і догма-
тичні постанови Вселенських Соборів 
приймалися згідно зі словами Боже-
ственного Писання: «Бо зволилося 
Духові Святому і нам» (Дії 15:28). І не 
для того Божественний Дух, спільно 
з Апостолами, Вселенськими Собора-
ми і святими Отцями, встановлював 
канонічні істини, щоб ми їх згодом ви-
правляли і скасовували, як нібито не-
досконалі та помилкові» («Разорвать 
экуменическое кольцо», с. 88). 

І ще — з проповіді ієромонаха Кири-
ла («Держава», 1 (8), 1997 р.). «Папа 
Григорій ХІІІ … намірився порушити 
єдність світобудови і людства, віді-
рвати людину від Бога… Про недоліки 
григоріанського календаря і говорити 

не варто… Бо, як висловився росій-
ський астроном Н.І.Ідельсон, григорі-
анська реформа — це цілковитий аб-
сурд і астрономічно і арифметично».

Згаданий астроном помер у 1951 р., 
а «в ті часи» навіть такі велети науки 
як Л.Д.Ландау, C.П. Корольов та інші 
«довбали замерзлі, де хто — магадан-
ські, землі». Тож Ідельсон, може, таки-
ми заявами спасся від цього ж… 

Річ ясна, ніхто вже «у світському 
житті» до вкрай неточного юліанського 
календаря й не подумає повертатися! 
А ось з’ясувати ж, «в який гріх — хули 
на Духа Святого впали католики», як 
і наскільки «через святі канони мо-
вить сам Бог Дух Святий», а ще … 
як папа «намірився відірвати людину 
від Бога», мали б ті, яких покликано 
бути «сіллю землі і світлом для світу» 
(Мт. 5, 13-14). Бо в нас це може стати 
дуже актуальним, як тільки постане 
питання «святкувати Різдво і Пасху» 
разом з Константинополем!… 

Богослови мали б пояснити таке. 
Чому, з одного боку, чуємо оте «свя-
ті Отці Нікейського собору», «святі 
канони» тощо. І водночас на Літургії 
перед причащанням, коли священик 
проголошує: «Будьмо уважні. Святеє 
святим» чуємо: «Один Свят, один Гос-
подь...»! Отож, шукаймо єдності, до 
якої закликає нас Христос.

Нікейський собор відбувся в час, 
коли уявлення про навколишній 
світ були вкрай примітивними. Тоб-
то «світ тоді був тісненьким». Так, за 
обчисленнями тогочасних грецьких 
вчених, відстань до Місяця нібито 
сягає 126 000 стадій, тобто усього 
23 000 км. До «небесного склепіння» 
(«за яким — Бог-Творець з ангела-
ми») – 756 000 стадій, тобто усього 
140 000 км («нині знаємо»: до Сонця 
від Землі — 150 млн. км.). 

Для імператора Константина тоді 
«астрономічно» єдиною точкою опо-
ри при лічбі днів у роках був момент 
весняного рівнодення (хоча й відо-
мий ще не зовсім точно). І йшлося про 
співставлення подій в системах двох 
календарів — «римського сонячного» 
і «єврейського місячно-сонячного». 
Адже євреї жили «в ритмі» зі змінами 
фаз Місяця, бо ж виявити чітко зміну 
пір року в Палестині значно важче. 
Але щоб узгоджувати побут із пора-

ми року, вони налічували в році то 
12, то 13 місяців тривалістю коли 29, 
коли 30 діб (цей місячно-сонячний ка-
лендар вони «відрегулювали» до до-
сконалості близько 500-го року н.е.). 
І якщо рік складався з 12 місяців, то 
його тривалість була 353, 354 чи й 355 
діб, коли ж місяців 13, то 383, 384 або 
385 діб. 

Тож уявімо ситуацію: повня єврей-
ської Пасхи випала зразу після вес-
няного рівнодення. І якщо рік матиме 
12 місяців, то Пасха випаде днів 10 
перед наступним рівноденням, тоб-
то вона буде «двічі в році». Якщо ж 
вставлено 13-й місяць (і в році — 384 
доби), то наступна пасхальна повня 
«перестрибне» через два моменти 
рівнодень! І якби християни строго 
узгоджували дату своєї Пасхи з єв-
рейською, то в такому році сонячного 
календаря — як проміжку часу від од-
ного весняного рівнодення до наступ-
ного — вони свою ніби «втрачали б»! 

Тож імператор Константин 
розв’язав проблему так: «нехай євреї 
мають свою Пасху і перед весняним 
рівноденням, ми ж знехтуємо отим 
«наша зразу після їхньої» і будемо 
святкувати її в неділю після весняного 
рівнодення!».

Іншого ж рішення бути не могло! 
А якщо хтось оплакує «святі канони», 
які порушені католиками, то нехай пе-
редусім пояснить, чому він не помічає 
факт відзначення Розп’яття після єв-
рейської Пасхи! Воно ж то було перед 
нею! 

У папській буллі про «роль» фаз Мі-
сяця, точніше — про місце у лічбі «ХІV 
місяця» (церковне позначення повні), 
сказано: «Для виправлення неточності 
пасхалії відносно Місяця усі 14-ті міся-
ці кожні 300 років, а на 8-й раз за 400 
років, а всього 8 разів за 2500 років 
переносяться в юліанському календа-
рі на одну добу назад (у 1800, 2100, 
2400 рр. і т.д.)… А коли в соті роки юлі-
анський високосний день викидається 
григоріанським, 14-й місяць, навпа-
ки, зсувається на один день уперед. 
Коли ж ці поправки трапляються одно-

часно, то 14-ті місяці залишаються на 
тому ж місці». 

Таким чином, у григоріанському ка-
лендарі постанова Нікейського собору 
«Пасха у першу неділю після весняної 
повні» цілковито виконується!! Так, 
в окремих роках Пасха християнська 
і єврейська співпадають або ж єврей-
ська буває після католицької. «І що?».

Всеправославний Конгрес у Кон-
стантинополі (1923 р.). схвалюючи 
новоюліанський календар, відносно 
пасхалії прийняв таке визначення: 
«Звершувати Святу Пасху у першу 
неділю після першої повні, що настає 
за весняним рівноденням, яке визна-
чається астрономічно для Єрусалим-
ського меридіана». Згодом, у 1976 р., 
скликані (за ініціативою Всесвітньої 
Ради Церков) у Шамбезі Всеправо-
славні Збори констатували, що точне 
обчислення дати Пасхи за спостере-
женнями на Єрусалимському мериді-
ані, «перебувало б у цілковитій згоді 
з буквою і духом визначень І Нікей-
ського Вселенського собору відносно 
часу святкування Пасхи».

Поки що, здається, православні 
Церкви все ж не зважуються «аж на 
таке». І, прийнявши за день весняного 
рівнодення 3-тє квітня, святкують Пас-
ху від 4 квітня по 8 травня… 

Тому вкрай бажано «буквально на 
кожному роздоріжжі» встановити хоча 
б ось цей текст відомого богослова 
РПЦ професора Московської Духовної 
Академії Д.П.Огицького: «Нікейсько-
му Собору почали приписувати дещо 
таке, чого Собор прямо не пропонував 
і навіть дещо таке, що зовсім не відпо-
відало його лінії..». І далі: «В жодних 
документах Соборів немає заборони 
святкування християнської Пасхи пе-
ред євреями чи одночасно з ними… Ні-
кейський собор …заборонив … прин-
ципіальну залежність християнської 
Пасхи від строків єврейської Пасхи» 
(Журн. «Богословские труды», VІІ, М., 
1971). І нічого більше! Збагнемо це?

Іван КЛИМИШИН,
доктор фізико-математичних наук, 

академік АН ВШ України.

Молитва до Матері Божої Неустанної Помочі  
за родинний дім

Вітаємо Тебе, Свята Маріє, Мати Неустанної Помочі,  
вибрану нами Діву і Царицю нашого дому.

Через Твою турботли-
ву материнську любов, 
благаємо Тебе: оберігай 
його мешканців від не-
безпек, пожарів, крадіжок, 
нещасних випадків, а по-
над усе — від несподіва-
ної смерті, особливо коли 
вони перебувають у не-
приязні з Богом.

Мати Неустанної Опі-
ки, випроси у Твого Сина 
нашій родині взаємне 
порозуміння, готовність 
допомогти, здатність на 
перепрошення з щирістю, 
терпеливістю і любов’ю 
в нашому житті.

Зроби, аби у нашій ро-
дині було єдине серце 
і єдиний дух. Будь завжди 
турботливою Опікункою 
нашої родини. Амінь.

Життєві історіїНаші свята

Спільне Різдво. 
А Пасха?
 Отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України 
відбулося в Константинополі при освяченні води («бо вже був Йор-
дан»). «Ми» ж спішили додому, щоб їсти Різдвяну кутю (тобто наче 
поверталися в часі на два тижні назад). І – звучало питання: а чому 
це так?
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Українці перейняли християнство з 
Візантії, через що їх відносять до ві-
зантійського обряду. А від того, що 
богослужби цього обряду були напи-
сані найперше у грецькій мові, цей об-
ряд називають ще й грецьким. Саме 
через це найбільше слів релігійного 
характеру прийшли до нас із грецької 
мови. Це слова «апостол» (буквально 
споряджений, посланий) – спочатку 
мандрівний провідник християнства, 
пізніше – один із дванадцяти учнів 
Христа; «архієрей» (первосвященик) 
– представник вищого духовенства; 
«дяк» (прислужник) – нижчий духо-
вний служитель у церкві; «Євангеліє» 
(добра звістка) – твори, що розповіда-
ють про життя Ісуса Христа; «єпископ» 
(буквально наглядач, охоронець) – ви-
сокий духовний сан у православній 
та католицькій церквах; «єресь» (осо-
бливе віровчення) – опозиція панівній 
церкві; «єретик» (сектант, відступник) 
– послідовник єресі; «ігумен» (бук-
вально той, що веде) – управитель мо-
настиря; «ікона» (образ) – живописне 
зображення святих; «іконостас» (місце 
стояння ікон) – стіна у храмі, що від-
окремлює вівтар від нефу; «карвана» 

(скринька) – церковна скарбниця; «ке-
лія» (хижа, комірка) – житло ченця у 
монастирі; «ківот» (ковчег) – корабель, 
на якому врятувався Ной; «Літургія» 
(служіння) – церковна відправа; «ма-
мона» (багатство) – назва ідола, який 
уособлював користолюбство, прагнен-
ня до наживи; «монах» (одинокий) – 
людина, яка відреклася від світського 
життя; «монастир» (оселя самітника) – 
основна форма організації чернецтва; 
«миро» (пахуча олія) – ароматна смо-
ла деяких тропічних дерев; «патріарх» 
(родоначальник) – титул глави церкви; 
«паламар» (служитель) – нижчий слу-
житель у церкві, який під час відправ 
прислуговує священику; «псалом» (ре-
лігійна пісня) – молитва, що входить 
у Псалтир (книгу псалмів); «трапеза» 
(буквально стіл) – загальний стіл для 
прийому їжі у монастирі; «хітон» – ниж-
ній лляний чи вовняний одяг священи-
ка; «фелон» (риза) – верхня священи-
ча одежа, зроблена на взірець загорт-
ки чи плаща.

Цікаво, що серед іншомовної лек-
сики є ряд слів, котрі прийшли до нас 
із грецької мови через посередни-
цтво латинської. Оскільки латинська 

мова налічує більше 7000 грецьких 
слів, то нічого дивного у цьому немає. 
З релігійної термінології такого пла-
ну назвемо лексеми: «ангел» (вісник) 
– надприродна істота, яка є посеред-
ником між Богом та людьми; «демон» 
– злий дух, біс; «ідол» (зображення, 
подоба) – об’єкт, який, начебто, уосо-
блює божество; «кесар» (від імені Це-
зар) – грецька назва давньоримських 
імператорів; «поганин» (селянин, не-
вчений) – у богословській літературі 
– язичник.

Ряд слів серед запозичених маємо 
власне латинських. Це «абат» (бук-
вально першоджерело) – настоятель 
католицького монастиря; «кардинал» 
(головний) – у католицькій Церкві найви-
ща після папи духовна особа; «олтар» 
(підвищення) – східна частина храму 
(український варіант цього слова – «ві-
втар»); «папа» (батько) – глава римо-ка-
толицької Церкви і правитель держави 
Ватикан; «парафія» – нижча церковна 

Січень для Петранки на Рож-
нятівщині щороку знаменний 
тим, що сюди з’їжджаються гос-
ті. Адже 14 січня у горішній па-
рафії — храмове свято. Проте 
перший місяць 2019 року привів 
у Петранку не тільки храмових 
гостей. У день завершення хрис-
тиянських свят Різдвяного циклу 
сюди зі всієї України з’їхалися 
нащадки колишнього директора 
народної школи в Пет ранці до-
лішній Ярослава Дякона (1899-
1982) — сина священика о. Гри-
горія Дякона (1866-1942).

Під час храмового свята до храму 
св. великомученика Юрія (св. Васи-
лія Великого) з’їхалися священики су-
сідніх і не тільки сіл. Того святкового 
дня Святу Літургію з адміністратором 
церкви о. Юрієм Сеничаком співслу-
жили о. Дмитро Халус, о. Михайло 
Сомиш, о. Володимир Лесюк, о. Ро-
ман Шлапак, о. Іван Носик, о. Ярослав 
Мендюк, о. Богдан Головчак, о. Мико-
ла Гасяк, о. Василь Пастернак, о. Ми-
хайло Луців. Вірні мали змогу почути 
напутнє пастирське слово від о. Мико-
ли Гасяка.

А через шість днів у Петранці до-
лішній на шкільному подвір’ї було, як 
ніколи, велелюдно. Петранчани різно-
го віку зійшлися, щоб гідно вшанувати 
120-у річницю від дня народження лю-
дини, яка у першій половині минулого 
століття протягом 15-ти років чимало 
зробила для освіти й просвіти в Пе-
транці. Ярослав Дякон — представник 
галицької інтелігенції, старшина УГА, 

народний вчитель, просвітянин — був 
директором школи в цій частині села 
з 1925 по 1940 рік. У 1928 році він ра-
зом із тодішнім парохом села о. Левом 
Сілінським зініціював відновлення 
читальні «Просвіти» в Петранці до-
лішній. А в 1938-1939 роках з його іні-
ціативи тут методом народної будови 
була зведена дерев’яна школа, яка, як 
один із корпусів, діяла до 1989 року. 

На урочистості до Петранки при-
їхали донька Я. Дякона, уродженка 
Петранки, калушанка Віра Пілянська. 
А також онуки — Андрій Дякон з дру-

жиною з Києва та 
його сестра Окса-
на Дякон із Рівно-
го. Прибули і внучки 
Роксоляна Кудлак 
з Івано-Франківська 
та Оксана Маєвська 
з Нетішина, що на 
Хмельниччині, з чо-
ловіками.

До 120-річчя на 
приміщенні Пе-
транківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. відкрили ме-
моріальну дошку 
Я. Дякону (автор 
скульптури — Ігор 
Семак) й презенту-
вали книгу «Ярослав 
Дякон: тернова доля 
галицького інтеліген-
та» (автор — уро-
дженка села Дарія 
Мельник). Освятили 
меморіальну дошку 
місцеві священи-

ки — о. Володимир Лесюк та о. Юрій 
Сеничак. Звертаючись до присутніх, 
адміністратор церкви Перенесення 
мощів св. Миколая, що в Петранці до-
лішній, о. Володимир Лесюк пригадав 
свої перші роки перебування в цьому 
селі. Саме тоді, на початку 1990-х, він 
вперше почув ім’я Ярослава Дякона.

Адміністратор церкви св. Васи-
лія Великого о. Юрій Сеничак пере-
конаний, що пам’ять про колишньо-
го шкільного директора залишиться 
у серцях наступних поколінь. Про це 
він сказав після презентації книги, яка 

присвячена 120-річчю Ярослава Дяко-
на: «Ми думали, що все завершилося 
на тих двох датах, які викарбувані на 
меморіальній дошці. Але нині зрозумі-
ли, що згадка і пам’ять про цю людину 
залишиться в серцях присутніх тут та 
їхніх нащадків». 

Довідка. Ярослав Дякон народився 
10 січня 1899 р. в сім’ї священика, про-
світянина о. Григорія Дякона на Тер-
нопільщині (нині Золочівський р-н на 
Львівщині). Навчаючись у Львівській 
гімназії, Я. Дякон брав активну участь 
у залученні учнів і студентів Львова на 
похорон Івана Франка. Він також пере-
носив його останки під час перепохо-
вання. Я. Дякон був офіцером Україн-
ської Галицької Армії.

Педагогічну освіту Я. Дякон здобув 
у Львівській вчительській семінарії. Як 
згадує його донька Віра Пілянська, 
за активну просвітницьку діяльність 
у студентські роки був заарештова-
ний польською владою. Найстарший 
син Дяконів Ігор, який воював в УПА, 
у 1947 році був заарештований і засу-
джений на 10 років радянських табо-
рів. А через три роки вся сім’я Я. Дя-
кона була вивезена в селище Зорянка 
Томської області. Після повернення 
в липні 1958 року з Сибіру Я. Дякон 
із дружиною Софією проживав у Кро-
пивнику, бо будинок, збудований у кін-
ці 1930-х років у Львові, їм так і не по-
вернули. В цьому селі обоє й поховані.

Ярослава ГОЛОД,
вчитель початкових класів 

Петранківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Події

Душа українського народу…

Термінологія

одиниця (латинське parocia – звід-
ки – «парох»); «релігія» (буквально 
зв’язування) – віра у Бога.

Ще є в українській мові кілька 
слів, котрі прийшли до нас із ста-
роєврейської мови. Звичайно, тут 
не обійшлося без посередництва 
грецької. Це в основному вислови, 
що супроводжують богослужіння – 
«алілуя» (хвала) – вигук славлення 
Бога; «амінь» (воістину, справді) 
– цим словом переважно закінчу-
ється молитва; «осанна» (врятуй, 
спаси, поможи або ж слава). Крім 
цього, із староєврейської маємо 
кілька термінів, які стосуються 
юдейської або християнської ре-
лігій. Наприклад, «геєна» – одна з 
назв пекла в юдаїзмі та християн-
стві; «левіт» (буквально із коліна 
Левита) – служитель храму, жрець 
у стародавніх юдеїв; «рабин» (вчи-
тель) – духовний керівник громади; 
«Пасха» (буквально вихід) – свято 
Воскресіння Ісуса Христа; «субо-
та» (відпочинок) – святковий день у 
юдейській релігії; «фарисей» (той, 
хто відокремився) – лицемір; «хе-
рувими» (озброєні) та «серафими» 
(палаючі, вогненні) – в юдейській та 
християнській релігіях вищі ранги 
ангелів.

Звісно, слів такого плану є на-
багато більше, але ми старалися 
зосередити свою увагу на тих, ко-
трі часто вживаємо, однак не заду-
муємося, звідки вони у нашу мову 
прийшли. 

 Іван ДРАБЧУК.

Запозичення слів з інших мов – явище поширене. Воно відбувалося в 
усі часи і в усіх мовах світу. Не виключенням у такому аспекті є і мова 
нашого народу. Такі слова появляються разом із проникненням у жит-
тя та побут людей багатьох незнайомих понять, для вираження яких у 
мові немає відповідних слів. Так було і з релігійною термінологією, що 
почала проникати до нас відразу після запровадження християнства.

о. Володимир Лесюк та о. Юрій Сеничак освячують 
пам’ятну дошку.

Походження релігійних термінівПоходження релігійних термінів  
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— Прости нас, Ліно, — блага-
ли, заливаючись слізьми. — Ми 
так всі завинили перед тобою. 

— Та годі вам. Я, дякувати Богу, 
здорова. Та й Миколі добре.

— Яке там добре? Якби ти зна-
ла… — і знову зайшлися плачем. — 
Вигнала його та жінка, не потрібен 
він їй був. З тої розпуки, що накоїв, 
почав пити, бомжувати, висох на 
тріску, пожовтів, ледве ходить. Про-
симо тебе: прости йому і прийми. 
Не можемо дивитися на його муки.

— Нехай приходить.
— Дякуємо тобі за великодуш-

ність.
— Не я великодушна, а Гос-

подь, — скромно відповіла жінка.
Повернувся Микола. Брудний 

і хворий. Ліна доглядала його, як 
могла, поклала в лікарню. А через 
місяць Миколина душа покинула 
цей світ. 

Ось така, читачу, буває люд-
ська доля. Непередбачувана…

Світлана БУНІЙ-ГЕРЕГА.
с. Чернів Рогатинського району.

На життєвих перехрестях

Чи не здавалось вам, що день 
тільки-но розпочався, як уже час 
вкладатись до ліжка? Здаєть-

ся, ви щойно прокинулись, поробили 
деякі справи — а вже обід, не встигли 
й обернутись — а дня, як не було! Де 
ж подівся той день і що такого я всти-
гла зробити? І я не маю на увазі при-
ємні моменти, дні, можливо відпустка 
чи просто «вікенд», такий час зазвичай 
і так пролітає непомітно. Що й казати, 
здається, тільки вчора витягували з го-
рища різдвяні прикраси та готувались 
до свят, як вже знову час все складати 
до коробок та чекати наступного Різд-
ва. Проте тужити не варто, повірте, рік 
промайне дуже непомітно. 

Мені інколи хочеться зупинити час, 
бо діти ростуть надто швидко і так хо-
четься насолодитись тими дитячими 
пустощами та щебетанням. Однак, 
такі спостереження маю не лише я. 
На швидкоплинність часу нарікають 
і пенсіонери, які вдома не мають ба-
гато клопотів, проте зауважують, що 
«так колись не було». 

Якщо задуматись, то в теперішньому 
швидкоплинному часі є щось аномаль-
не. В сучасному світі технології мали б 
нам дуже спростити життя. Ми корис-
туємось зручним авто чи менш зручни-
ми маршрутками і за короткий промі-
жок часу долаємо відстані, на які наші 
предки ногами чи на возі затрачали чи 
не півднини. Жінки не повинні ледь не 
цілий день прати та сушити одяг біля рі-
чок. Сучасні пральні машини зроблять 
це за годину, навіть за відсутності гос-
подині. Їжу варять у мультиварках, в су-
пермаркетах можна придбати овочі та 
фрукти, а інколи — й готову їжу. Здаєть-
ся, з приходом в наше життя сучасних 
технологій у нас мало б з’явитись ба-
гато вільного часу на цікаві хобі, спіл-
кування з рідними, вечірні прогулянки. 
Та де там! Вечір наступає дуже швидко, 
поспіхом готується вечеря, два слова 
з дітьми про ситуацію в школі, пере-
вірка уроків, знову ж таки швидкий душ 
і сон, бо завтра новий робочий день, 
який пролетить так само швидко! 

Розповідають про дивне відкриття, 
яке зробили єрусалимські монахи, 
служителі на Святій Землі. Виявляєть-
ся, вже кілька років лампадки біля гро-
бу Господнього горять довше, ніж ра-
ніше. Раніше масло в великі лампади 
доливали в один і той же час, напере-
додні Великодня. За рік воно повністю 
вигорало. Але тепер, уже в котрий раз, 
перед головним християнським свя-
том залишається ще чимало масла. 
Виходить, що час випереджає навіть 
фізичні закони горіння!

Що б то могло означати?
Своїми спостереженнями я поді-

лилась із однією сестрою-монахинею. 
Я чекала від неї якогось докору в мій 
бік, мовляв, треба краще організовува-
тись! Але ж ні. Її відповідь приголомши-
ла мене: «Вам не здається. Час дійсно 
почав спливати швидше. На вашу дум-
ку, чому?». Сестра розповіла мені про 
знайомого священика, який жалівся, 
що колись, за часів підпілля Церкви, 
встигав служити на декількох парафі-
ях, куди добирався найчастіше пішки. 
А зараз, маючи авто та лише дві гро-
мади, ледь встигає впоратись із своїми 
обов’язками. А старенька мати сестри, 
прикута до ліжка, також нарікає на те, 
що день збігає так непомітно. Для при-
кутої до ліжка людини час все-таки 

мав би тягнутись нескінченно довго! 
Сестра пояснила: «Чи не забули ви, як 
було написано: «Бо скорбота велика 
настане тоді, якої не було з первопо-
чину світу аж досі й не буде. І коли б 
не вкоротились ті дні, не спаслася б 
ніяка людина; але через вибраних дні 
ті вкоротяться» (Мт. 24:21, 22). Не-
вже швидкоплинність часу є ознакою 
«останніх днів»?! Дійсно, не знаємо 
ні дня, ні години, коли б це мало тра-
питись, але не можемо помічати деякі 
знаки, про які говорить Святе Письмо.

Цікаві пояснення мінливості часу 
давав відомий вчений-фізик, доктор 
технічних наук, член-кореспондент Бі-
лоруської академії наук, нині покійний 
Віктор Іозефович Вейник. Академік 
Вейник висунув наукову гіпотезу, що 
у часі, як у фізичного явища, є матері-
альний носій — якась речовина часу, 
названа ним «хрональним полем». 
У ході експериментів ученого наруч-
ний електронний годинник, поміще-
ний у створену ним експериментальну 
установку, міг уповільнювати або при-
скорювати свій хід. Виходячи зі сво-
їх дослідів з речовиною часу, Вейник 
зробив висновок, що існує тимчасове 
поле планети — «хроносфера», що 
управляє переходом минулого в май-
бутнє. Вчений розглядав швидкість 

протікання деяких процесів (він на-
звав це терміном «хронал») і дійшов 
висновку, що в світі інтенсивність цих 
процесів знижується — наприклад, 
інтенсивність радіоактивного розпаду 
атомів, ядерних і хімічних реакцій. Із 
усіх живих істот найбільша швидкість 
роботи організму спостерігається у но-
вонароджених. У них всі процеси про-
тікають швидко — малюки швидко рос-
туть, швидко набирають вагу, швидко 
вчаться розуміти світ… І навколишнє 
життя, відповідно, їм здається дуже 
повільним. Якщо дитині всього два 
дні від народження, то для неї одна 
доба — це половина її життя! А з віком 
швидкість зменшується в багато разів. 
Це позначається і на нашому сприй-
нятті часу — чим менша інтенсивність 
процесів, тим швидше летить час. Для 
літньої людини тижні починають миго-
тіти так само швидко, як в її молоді дні.

Можливо, вчений знаходить пояс-
нення тим процесам, які простішими 
словами давно розписані у Святому 
Письмі. Починаючи з того, що вже те-
пер всі добре розуміють, що коли Гос-
подь творив світ протягом 7-ми днів, 
маємо розуміти, що вимір часу не 
відповідає сьогоднішньому. Читаючи 
далі Святе Письмо, дізнаємось про те, 
що багато пророків та членів їх родин 
жили більше, як сотні років. Сьогодні 
такий вік для людини є аномальним!

«Вражений красою Сари (якій на 
той час було близько 90 років), Авіме-
лех взяв її у свій гарем, але не встиг 
до неї доторкнутися. Бог з’явився 
вночі Авімелеху та наказав йому по-
вернути Сару Аврааму під загрозою 
загибелі всього його роду. Авімелех 
негайно виконав наказ» (Бут. 20). За 
біблійним оповіданням, Сара помер-
ла у віці 127 років, а праотець Авраам 
прожив 175 років (Бут. 25,7). У родо-
воді Ноя читаємо, що сам Ной прожив 
950 років, породив сина Сима у віці 
502 роки. 

Як пояснити таку різницю у вимірі 
часу, чи, можливо, тоді його відлік ви-
мірювався в інший спосіб? Так чи інак-
ше, складається таке враження, що 
сьогоднішня доба не має 24 години, 
а набагато менше. Хтозна, можливо, 
«через вибраних» дні дійсно скороти-
лися… 

Віра БІЛА. 

Ліна сиділа у глибокій задумі. 
Страшний діагноз не давав 
спокою: злоякісна пухлина го-

ловного мозку. 
«Невже мені так мало залишилось 

жити?» — не полишали чорні думки. 
«А як же малий Максимко? Йому тіль-
ки п’ять рочків. Дякувати Богу, що хоч 
батьки при здоров’ї. А мій Микола… 
Зрадник. Для чого була присяга: і в ра-
дості, і в горі до самої смерті? Знай-
шов собі іншу, ще й старшу за себе!».

У двері подзвонили. До будинку уві-
йшли Ганна і Людмила — Миколині се-
стри. Принесли Максимкові гостинця. 

— Знаєш, Ліно, — почала жорстоку 
розмову Ганна, — Микола знайшов собі 
іншу. Ти зрозумій, він — молодий, хоче 
жити, а ми твоїй дитині допоможемо…

Сестри напружились, чекали іс-
терики від братової. Але та, на диво, 
спокійно відповіла:

— Та знаю-знаю, хай живе собі. 
А Максимкові не потрібна ваша допо-

мога. Мої батьки з Божою поміччю по-
ставлять його на ноги.

Сестри пішли, а Ліна дала волю 
сльозам. Оговтавшись, пішла до зна-
йомого священика Михайла, щоб роз-
повісти про своє горе. Отець Михайло 
ходив по келії, слухаючи мову молодої 
жінки, а потім сказав:

— Знаєш, дитино, не завжди сла-
ва та багатство — добре для людини, 

а хвороби та смерть — погано! З чого 
ти взяла, що скоро помреш?

— Та, як же? З такою хворобою 
довго не живуть!

— Скільки тобі жити, це відомо 
тільки Богові! Для чогось Він дав тобі 
це випробування. Молися з вірою та 
любов’ю, а Господь зробить якнайкра-
ще для твоєї душі.

І Ліна молилася. Щиро молилася, 
з любов’ю до Всевишнього, часто хо-
дила до Святої Сповіді та Причастя. 
Потім була операція, реабілітація і мо-
литви подяки. Настало повне одужан-
ня. Жінка розцвітала, мов троянда! 
Одного разу пішла на ринок, щоб ку-
пити продуктів. Побачивши жебрака, 
кинула йому трохи грошей, навіть не 
глянувши в обличчя.

— Лі-но, Лі-і-но-о-о…, — хотів за-
кричати жебрак, але тільки спромігся 
прошепотіти її ім’я.

Невдовзі до її будинку знову при-
йшли Миколині сестри.

Знаки часу

І в горі, і в радості аж до смерті!

ЧАС ЛЕТИТЬ НАДТО ШВИДКО! 
Невже це ознака «останніх днів»?
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Чи не кожна родина та чимало 
людей в цей час себе запиту-
ють: «Куди діваються гроші?». 
Ми намагаємося шукати шля-
хи для більшого заробітку, але 
це питання виникає знову. І ми 
себе питаємо: «Що з цим роби-
ти? Як навчитися заробляти так, 
щоб на все вистачало?». Нам 
у пригоді може стати сімейний 
бюджет та фінансовий план. 

Сімейний бюджет — це інструмент, 
який допоможе кожному зрозуміти, куди 
зникають гроші, тому що в ньому буде 
видно, які ви отримуєте доходи і які ви 
маєте витрати. Є різні види бюджету: 
загальний, роздільний та змішаний. 

Загальний — передбачає збір ко-
штів всієї родини в один гаманець, 
з якого ведуться витрати на всі потре-
би. З одного боку, він об’єднує сім’ю, 
бо всі гроші є спільною власністю. 
З іншого — може провокувати свар-
ки, адже легко щось не поділити, коли 
«все спільне».

Роздільний — це коли кожен сам 
розпоряджається своїми доходами, 
в одну купу гроші не скидають. З одно-
го боку, всі члени сім’ї, таким чином, 
зберігають свою фінансову незалеж-
ність, а з іншого, якщо хтось у сім’ї за-
робляє значно менше, то спільний від-
починок, наприклад, планувати дуже 
складно. Згадаймо мелодрами, коли 
бідна дівчина виходить заміж за ба-
гатого чоловіка. Спочатку все добре, 
а потім з’являються звинувачення, що 
вона так мало заробляє.

Змішаний — це коли кожен з по-
дружжя відраховує в загальний бю-
джет певну суму, а решту витрачає на 
власний розсуд. Спільні кошти йдуть 

на спільні витрати, наприклад, на 
оплату комунальних послуг, потреби 
дітей, але кожний з подружжя має пев-
ну суму на особисті витрати. 

Особистий фінансовий план — це 
порядок всіх дій зі своїм бюджетом 
(надходження фінансів, їх заоща-
джень, інвестицій і витрат), які ви на-
правляєте на досягнення мети — 
розплатитися з боргами, накопичити 
гроші для придбання автомобіля або 
квартири, створити пасивний дохід, 
з’їздити на відпочинок і т.д. Раціональ-
не використання грошей дасть змогу 
поліпшити якість життя.

Тепер треба вибрати, кому який бю-
джет до вподоби і прийняти рішення, 
як почати його використовувати в сво-
єму житті. 

Є прості кроки для 
складання бюджету:

• Ви виписуєте всі свої основні до-
ходи, які отримуєте щомісяця, а потім 
додаєте додаткові доходи.

• Тепер приступаєте до опису своїх 
витрат: 

• основні витрати (наприклад, на 
оренду житла та комунальні по-
слуги, пожертва, заощадження, 
страховка та інші витрати, які 
обов’язкові щомісяця); 

• важливі витрати (їжа, тран-
спорт, медицина, господарські 
витрати);

• додаткові витрати (витрати на 
розваги, подарунки, тощо);

• Останнє, ви дивитесь на свій ба-
ланс, чи не перевищили ви свої дохо-
ди. 

Важливі поради стосовно 
ведення сімейного бюджету

• Варто відкласти гроші в момент 
отримання фінансових надходжень. 
Тому що в кінці місяця може вийти так, 
що відкладати вам вже не буде з чого.

• Аби позбутися спокуси витратити 
відкладені гроші, можна зберігати їх 
в іноземній валюті.

• Завжди пам’ятайте, навіщо ви від-
кладаєте гроші та ведете сімейний 
бюджет. У вас має бути певна мета. 
Наприклад, навчитись економити або 
відкласти певну суму до кінця року.

• Ведіть точний звіт всіх доходів 
і витрат, щоб бути впевненим у вірнос-
ті всіх чисел стосовно ведення сімей-
ного бюджету.

• Якщо є можливість, то відкрийте 
рахунок в банку, найкращий варіант — 
це річний депозит без можливості 
зняття готівки.

• Будьте реалістом та тверезо оці-
нюйте усі ваші доходи й витрати. Для 
початку можна контролювати не всі 
свої витрати, а лише певну їх части-
ну. Наприклад, витрати на харчування 
або відпустку.

• Варто отримати підтримку сім’ї та 
вести сімейний бюджет разом. 

• Не слід прив’язуватись до одні-
єї схеми ведення бюджету, особливо 
якщо вона не відповідає вашим потре-
бам та меті. Нічого страшного, якщо 
ви інколи будете перераховувати свої 
доходи та витрати і змінювати відкла-
дену суму на ту чи іншу потребу. Жит-
тя — досить динамічна річ, дохід може 
рости, а потреби з часом змінюватись.

• Спочатку ставте перед собою ма-
ленькі та досяжні цілі. Це краще, ніж 
переходити відразу до глобальних ре-
чей, не досягати їх, а потім розчарову-
ватись та опускати руки.

Підготувала Юлія БОЄЧКО.

R R R R R
Церковний комітет, хор, спільнота 

«Матері в молитві», вівтарна дружина 
та парафіяни храму Різдва Пресвя-
тої Богородиці м. Тисмениця вітають 
з днем народження та 30-літтям свя-
щенства свого пароха

о.-митр. Миколу ПОНАЙДУ.
Всечесний отче, 
прийміть щирі ві-
тання в знак вели-
кої поваги до Вас. 
Щиро дякуємо за 
Ваші молитви, які 
Ви заносите пе-
ред престіл Все-
вишнього за нас, 

наших дітей, за мир в Україні. Нехай 
безмежне джерело Ісусової любові, 
премудрості і милосердя допомагає 
Вам у подальшій праці в ім’я Господнє, 
на прославу Бога і добра нашої Бать-
ківщини.

Нехай Ісус Христос Вас береже,
Ангел-хоронитель за руку веде,
Пречиста Діва свої ласки зсилає,
Ангельський хор Вам пісню співає
Многих і благих літ Вам бажає.

R R R R R

Отець Микола Кук ЧСВВ, о. Кши-
штоф Панасовець, о. Петро Коваль зі 
своїми парафіянами, дяк Богдан Кап-
ко, дяк Василь Чиж, Руслан Осташук, 
Роман Федорович вітають з днем на-
родження адміністратора церкви По-
крови Пресвятої Богородиці с. Голинь 
Калуського деканату

о. Миколу АНДИБУРА,
а також усіх дяків Болехівського де-

канату —
з днем їхнього Покровителя святого 

Єфрема. 
Нехай Всевишній сторицею винаго-

родить Вас за велику любов до Бога 
і людей, за ревну працю, за подвиг не-
зламної віри, кріпить Вас у здоров’ї, 
звеселяє Ваші серця і благословить 
на подальшу плідну працю в Божому 
винограднику.

Вітаємо!

Вісті з парафій
На подвір’ї святині Юрія Перемож-

ця наймолодші учасники парафіяльної 
спільноти разом зі всією громадою та 
о. Юрієм Труханом радо вітали Ми-
трополита Володимира. Настоятель 
спільноти запросив Владику очолити 
святкову Божественну Літургію, на якій 
всі спільно дякували Всевишньому за 
всі дари та ласки, які громада отриму-
вала від Нього.

В часі проповіді Митрополит поді-
лився з присутніми своїми думками 
щодо уривку з читання недільного 
Євангелія про оздоровлення Ісусом 
Єрихонського сліпця.

Після Божественної Літургії у храмі 
розпочалась гучна розколяда, якою ві-
рні завершують Різдвяні свята та гуч-
но прославляють народження нашого 
Спасителя уже четвертий рік поспіль. 
В цьому заході взяли участь 12 колек-
тивів. Серед присутніх високоповаж-
них гостей був і міський голова Івано-
Франківська п. Руслан Марцінків.

На завершення святкового дійства 
Митрополит Володимир подякував за 
добре служіння пароху о. Юрію, а та-
кож парафіяльній спільноті за їхню 
працю на благо нашої Церкви та уді-
лив усім присутнім своє архієрейське 
благословення.

Вл. інф.

На допомогу громаді

Сімейний бюджет: 
заощадити чи потратити?

Розколяда в Угорниках
У неділю, 3 лютого, Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський 
Владика Володимир Війтишин з пастирським візитом відвідав гро-
маду храму св. Великомученика Юрія, що в с. Угорники Південно-
Східного деканату. Окрім спільної молитви, віряни приготували для 
свого Архієрея чудову розколяду, насолодитися якою мали нагоду 
також запрошені гості.



7 лютого 2019 р. Б. число 6 (1249)НОВА ЗОРЯНОВА ЗОРЯ8

Обсяг 1,95 ум. друк. аркуш. 
Газета віддрукована офсетним способом
Видрукувано видавництвом «А-Прінт», 

 м. Тернопіль, вул.Текстильна, 28 
тел. (0352) 52 27 37, (067) 350 17 94  

a-print.com.ua. Зам. № 146
Редакція може не поділяти думку авторів і не 

несе відповідальності за достовірність ін-
формації, викладеної у авторських статтях.

Головний редактор —  
о. Іван СТЕФУРАК

Богословський редактор —  
о. Йосафат БОЙКО, ВС

Літературний редактор та макетування — 
Людмила ІВАНОТЧАК
Дизайн та верстка —  

Оксана МИКИЦЕЙ  
та Микола ІВАНОТЧАК

Видання Івано-Франківської Митрополії УГКЦ
Індекс 30072 реєстр. № КВ 112 від 28.09.1993 р.

1926
1991
2019

Ідентифікаційний код 13641226
Розрах. рахунок редакції: 2600202239794

ПАТ «Кредобанк» м. Івано-Франківськ
МФО 325365

Адреса редакції: 76018
м. Івано-Франківськ,  

площа А. Міцкевича, 5

телефон: (0342) 52 – 73 – 48
e-mail: gazeta.nova.zorya@gmail.comРоздрібна ціна примірника 6 грн. Наступне число «Нової Зорі» вийде 14 лютогоВиходить щотижня

український греко-католицький часопис

Вісті з парафій

Оголошення

НАМІРИ ДЛЯ 
АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ 
(Поблагословлені 
Святішим Отцем 
Франциском)

Лютий

Загальний: за великодушне при-
йняття осіб, які стали жертвами тор-
гівлі людьми, примусової проститу-
ції та всякого іншого насильства.

Щоб стати 
студентом  Академії, 
необхідно 

1) зареєструватися для 
здачі ЗНО з:

• української мови і літе-
ратури,

• історії України,
• іноземної мови або ге-

ографії;
2) скласти ЗНО;
3) подати документи 

в Приймальну комісію Ака-
демії.

Адреса Академії:
м. Івано-Франківськ,
вул. Софрона Мудрого, 22

Конт. тел.: 
+380684103226 — Руслан 
Делятинський, відповідаль-
ний секретар приймальної 
комісії;
+380954101054 — о. Василь 
Гоголь, заступник.

Електронна пошта: 
vstup-ifa@ukr.net

Свято Розколяди
на парафіях  
Івано-Франківська

Розколяда в соборі Преображення Господнього м. Івано-Франківська

Розколяда в церкві Матері Божої Неустанної Помочі м. Івано-Франківська

Розколяда на парафії Успіння Матері Божої с. Крихівці

Оголошення

mailto:vstup-ifa@ukr.net



