
11 лютого 2019 року у Києві розпочав своє чергове засідання Постійний Синод 
Української Греко-Католицької Церкви. Перша частина синодальних засідань 
була присвячена підготовці до наступного Синоду Єпископів Української Гре-
ко-Католицької Церкви, який проходитиме в м. Римі (Італія) з нагоди 50-ліття 
освячення собору Святої Софії.
1 вересня відбудеться Божественна Літургія, яку очолить Блаженніший Святос-
лав за участю всього єпископату нашої Церкви, численного духовенства, мона-
шества та мирян.
Запланованою подією цьогорічного Синоду Єпископів УГКЦ стане відзначення 
у м. Римі 150-ліття від дня народження та 100-ліття від дня смерті блаженної 
Йосафати Гордашевської. 5 вересня о 15:00 у Папській базиліці Санта Марія Ма-
джоре за участі усього єпископату УГКЦ на чолі із Блаженнішим Святославом 
відбудеться Божественна Літургія.

Соціальне підприємництво 
та церковні громади: 
що може бути спільного?
«Навколо — все так погано! Уряд робить, 
що хоче! Роботи немає, а заробітна плата 
просто мізерна!», — такі нарікання чути на-
вколо щодня. Не можу стверджувати, що 
вони є безпідставними. Але варто заува-

жити, що 
більшість 
українців 
мало за-
думуються 
над тим 
потенціа-
лом, який 
дав нам 
Господь. 

До 500-річчя з часу написання 
Маріямпільської Чудотворної 
ікони Божої Матері
Чудотворна ікона Матері Божої з Маріямпо-
ля належить до однієї з найбільш пошано-
ваних у Європі. 
Цікава історія її 
походження, яку 
тривалий час 
вивчали духо-
венство, митці, 
історики.
Найдостовір-
нішу версію 
походження 
ікони подає мис-
тецтвознавець 
Йохельсон.

Видання Івано-Франківської Митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Виходить кожного тижня
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Про наболіле

Лихослів’я —  
тяжкий гріх  стор. 5

Наші інтерв’ю

Мистецтво бути  
здоровим    стор. 6

Актуально!

Своєчасно піклуймось  
про своє здоров’я  стор. 7

Цей тиждень в подіях
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«Їжмо і веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив,  
пропав був і знайшовся». (Лк. 15, 23-24).
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Господи, 
в світлі лиця 

Твого підемо!..

15 лютого,  на  сороковий 
день після Різдва, у Схід-
ній  Церкві  святкуємо 

свято  Стрітення  Господнього,  яке 
замикає коло різдвяних свят. Вста-
новлене  воно  в  другій  половині 
IV  ст.  на  згадку  про  жертвування 
Марією  та  Йосипом  їх  первород-
ного сина Ісуса в єрусалимському 
храмі.  Назва  Стрітення  походить 
від  зустрічі  Божого  Сина  і  Його 
Пресвятої  Матері  зі  старцем  Си-
меоном.  Святий  Лука  каже,  що 
Симеон  «був праведний та по-
божний, очікував утіхи Ізраїля, 
і Дух Святий був на ньому. Йому 
було відкрито Святим Духом, що 
не бачитиме смерті перш, ніж по-
бачить Христа Господа» (Лк.  2, 
25-26).  За  Божим  просвіченням 
Симеон у Дитятку Ісусі впізнає Ме-
сію, бере Його на свої руки  і  зво-
рушливою молитвою дякує Госпо-
деві за ласку, що його очі побачили 
обіцяного Спасителя. Повторення 
молитви  Симеона  «Нині  відпус-
каєш слугу твого» ми чуємо у на-
ших храмах кожного разу, коли там 
звершується богослужіння Вечірні. 

У свято Стрітення в Католиць-
кій  Церкві  відзначається  також 
День Богопосвяченого Життя. Бо-
гопосвячені особи, подібно як Ісус 
в єрусалимському храмі, жертву-
ють своє життя виключно на слу-
жіння Богу. Як відомо, напередод-
ні дня богопосвячених осіб, 9 лю-
того  2019  року,  відбулася  Все-
українська  проща  монашества 
УГКЦ,  яка  цього  року  проходила 
в  місті  Луцьку.  Гаслом  спільної 
зустрічі  були  слова  блаженного 
священномученика Омеляна Ков-
ча:  «Мій  володар — Христос,  і  я 
буду Йому вірний». У прощі взяли 
участь  кількасот  богопосвячених 
осіб з різних куточків України.

Монашество в Україні має свою 
більш як тисячолітню славну  істо-
рію.  Нова  його  сторінка  почалася 
після святкування тисячоліття хре-
щення Руси-України  з  1989  р. Ра-
дянський атеїстичний режим біль-
ше півстоліття руйнував монастирі, 
переслідував чернецтво. Офіційно 
на  1985  р.  в  Україні  діяло  тільки 
5 монастирів УПЦ МП з 586 особа-
ми, проте, окрім них, існувало сотні 
підпільних домів-монастирів УГКЦ. 
Число греко-католицьких ченців на 
початку  1990  р.  складало  понад 
800  осіб  (близько  680  монахинь 
і 170 монахів/ієромонахів). 

Закінчення на стор. 2.

15 лютого
Міжнародний  день 
боротьби  з  дитячим 
раком.
Стрітення Господнє.

17 лютого 2002 р. 
в  Архікатедрально-
му  Соборі  Святого 
Юра  м.  Львова  від-
булася Архієрейська 
хіротонія  єпископа-
помічника Львівської 
архієпархії  Преосвя-
щенного  Ігоря  Возь-
няка, з 29 листопада 
2011  р. —  Архієпис-
коп  і  Митрополит 
Львівський.

17 лютого 1892 р.
у  селі  Заздрість  Те-
ребовельського пові-
ту  на  Тернопільщині 
народився  Ісповід-
ник  віри  Патріaрх 
і  Кардинал  Йосиф 
Сліпий.

18 лютого 1929 р. 
у  Б’юкенен  (Канада) 
народився  Кир  Ми-
хаїл  Гринчишин  — 
Єпископ УГКЦ, Апос-
тольський  Екзарх 
для  українців  Фран-
ції,  країн  Бенілюксу 
та Швейцарії.

20 лютого 
День  Героїв  Небес-
ної Сотні.

21 лютого 2001 р. 
Патріaрх  Любомир 
Гузар  став  Карди-
налом  Католицької 
Церкви  з  титулом 
Святої Софії на вул. 
Боччеа.

21 лютого
Міжнародний  день 
рідної мови.
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Дана  стаття  торкається  важливого 
питання про час, про його коротку три-
валість, швидкоплинність. Про це роз-
мірковували  не  тільки  богонатхненні 
автори Святого Письма, але й старо-
винні  філософи  Сократ,  Аристотель, 
Платон.

В  чому  головна  і  фатальна  про-
блема  часу?  Це  смерть,  смертність! 
Смерть  з  грецької  означає  «тана-
мос»  —  це  найстрашніше,  що  може 
бути,  присуд,  абсурдний  кінець  для 
всього  людського  та  земного.  Геро-
дот у своєму листі «До смерті» писав: 
«Одягаюся в одежу смерті!».

Багатство,  земна  пиха,  розкоші, 
слава — це ніщо інше, як беззмістовна 
втеча  від  смерті,  намагання  якимось 
способом заволодіти часом. Намарно! 
Неправильне рішення! 

Єдиний,  хто  реально  пропонує 
розв’язати проблему часу, — це Хрис-
тос! Христос воскрес із мертвих і смер-

тю смерть подолав! Переміг відвічного 
ворога  часу,  але  радше  преобразив, 
перевів  наш  часовий  механізм  в  ін-
ший  вимір,  наповнив  іншим  ритмом. 
Господь на собі і для усіх нас виконав 
те, про що пристрасно мріяли і мріють 
усі люди, — безсмертя, позачасовість, 
безконечність, вічність!

Саме цього бракує в усіх тривожних 
розмірковуваннях  про  час.  Це  важко 
зробити, бо нам не вистачає лексико-
графічного апарату, який мали старо-
винні  греки.  Для  них  були  різні  часи, 

різні  часові  категорії.  Першим  є  час 
хронологічний  —  хронос,  час,  одяг-
нутий у скінченність, смертність. Дру-
гий  вимір  часу —  кайрос — повнота, 
зрілість. Це час, одягнутий у вічність. 
Цей світ не знає кайросу, його не ви-
знає.  Цей  світ  злобний  і  неправий. 
Світ  задовольняється  хроносом,  до-
сить.  Коли  Господь  вигукнув  голосно 
із  хреста:  «Сповнилося!»  (Ів.  19,  30), 
це означало, що тиранія, безумовний 
детермінізм  часу-хроносу  та  його  то-
варишки-смерті закінчився.

Відтепер  це  ера,  вік,  еон  Христа, 
час  Царства  Божого.  Кожна  неділя, 
що  починається  в  суботу  «світлом 
тихим»  на  Вечірні,  продовжується 
словами  «Ангельський  хор  здивував-
ся» на Утрені та вивершується «Бла-
гословенне  Царство»  на  Літургії.  Це 
прогресивне, але цілком реальне для 
християн  входження  у  воскресіння, 
перехід  до  безсмертя.  І  крім  єруса-
лимських  свічок,  даних  із  Білорусі,  є 
багато  інших  наукових  підтверджень 
про  так  званий  скорочений  час.  Але 
справа зовсім не в цьому. 

Якщо  стародавні  греки  вірили,  що 
треба  вхопити  літаючого  кайроса  за 
чуба, поближче до тімені, то ми, хрис-
тияни,  хапаємося  за  Христа  або  Він 
хапає  нас, щоб  перевести  від  смерті 
до життя.

о. Василь РАК.

Вітаючи представ-
ників місцевої влади, 
о. Михайло Бігун на-
голосив:  «Ми,  отці 
нашої Святої Матері-
Церкви,  відвідинами 
міської  ради  завер-
шуємо  йорданські 
візитації  до  наших 
парафіян,  а  також 
різних установ міста. 
Бажаємо  вам  на  цій 
нелегкій  праці,  яку 
ви  виконуєте,  Со-
ломонової  мудрості 
й  великого  терпіння. 
Щоби  Господь  Бог 
допомагав  вам  тяг-
нути  того  тяжкого 
воза  для  доб ра  на-
шої Матері-Церкви,  нашої  рідної  дер-
жави  і  нашого  багатостраждального 
українського народу».

Отець-декан  звернув  увагу  при-
сутніх  на  наближення  важливих  для 
майбутнього  кожного  українця  вибо-
рів: «Починаються вибори — нелегка 
місія  для  нас  усіх.  Треба  і  молитися, 
і дивитися на критерії людської культу-
ри. Маємо зрозуміти, як той чи  інший 
кандидат хоче покращити долю наших 
емігрантів. Чи планує він зробити все 
для  того, щоб  українці  не  виїжджали 
масово за кордон. Адже наша Україна 
така  багата… Лише  треба  прикласти 
до неї руки і житимемо в багатій про-
цвітаючій державі». 

Декан  Калуський  побажав,  щоб 
Мати  Божа,  Цариця  наших  зелених 
Карпат,  завжди  покривала  усіх  своїм 
святим омофором. 

Міський  голова  Ігор  Матвійчук  по-
дякував  священикам  за  вітання,  за 
підтримку,  а  також  —  за  виважену 
патріотичну позицію й активну участь 
у громадському житті міста.

Колядки  й  щедрівки  того  дня  в  Ка-
луській міській раді священнослужителі 
виконували  під музичний  супровід  от-
ців Ігоря Кучери та Петра Тимцюрака.

Після відвідин міської ради відбувся 
соборчик духовенства Калуського дека-
нату, по завершенні якого знову звучали 
колядки, щедрівки, а також многоліття. 

У рамках «Розколяди-2019» неділь-
ного  дня,  10  лютого,  на  запрошення 
настоятеля  церкви  св.  Арх.  Михаїла 
о.  Михайла  Бігуна  храм  наповнився 
неперевершеною  музикою  у  вико-
нанні  зразкового  духового  оркестру 
«Золоті сурми» під орудою Івана Ша-
лати.  А  через  день,  12  лютого,  для 
дітей  з  обмеженими  фізичними  мож-
ливостями  Калуша  й  Калуського  та 
Рожнятівського  районів  у  церкві  була 
зорганізована  концертна  програма 
оркестру  Івано-Франківської  обласної 
філармонії. 

Дарія ОНИСЬКІВ,
прес-секретар товариства 

парафіяльних волонтерів, м. Калуш.
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Церква і суспільство

Закінчення. Початок на стор. 1.
З 1995 р. по 2010 р. загальна кіль-

кість монастирів збільшилася у 2,9 
рази,  рівно  ж  чисельність  ченців/
черниць  зросла  у  понад  три рази. 
На сьогоднішній день монашество 
УГКЦ довершує свій процес стабі-
лізації, роблячи наголос як на кіль-
кісних, так і на якісних показниках. 
Богопосвячені  особи  присвячують 
кожен  день  свого  життя  молитві 
і праці, зокрема духовному просвіт-
ництву. Без сумніву, їхня праця ро-
бить наше суспільство сильнішим, 
за що ми  всі  їм щиро дякуємо,  за 
них теж молимося і сьогодні їх щи-
росердечно вітаємо.

І  найважливіше, що  для  кожного 
християнина сьогоднішнє свято сим-
волізує особисту зустріч з Господом. 
Ми  називаємо  Стрітення  Господнє 
також  святом  Божого  Світла,  Яке 
просвітлює кожну людину (пор. Іван 
1:4–9). Особиста зустріч з Господом 
запрошує  нас  завжди  прямувати 
«До  Світла»,  незважаючи  на  жодні 
життєві  труднощі  і  негаразди,  «бо 
Ти — мій світильник, Господи, мій 
Боже, що освітлюєш мою темря-
ву» (Друга книга Самуїла 22. 29). 

Нехай запалені свічки, які ми за-
втра освячуватимемо в наших хра-
мах,  стануть  нам  символом  Хрис-
та,  Божественного  Світла,  благо-
даті, віри, духовної радості, благо-
честя  та  нашої  гарячої  любові  до 
ближнього. Щоб ми,  зодягнувшись 
у добрі діла, виходили завжди на-
зустріч  Божественному  Наречено-
му,  подібно  як  Євангельські  мудрі 
діви  зі  світлом,  тобто  з  живою  ві-
рою,  плідною  надією  і  гарячою 
молитвою.  Лише  так  Стрітенські 
свічки  зможуть  стати  нам  справ-
жнім оберегом і в хворобі, і під час 
грому, і просто попутницями під час 
молитви чи святкової трапези. 

Прямуймо до Світла! Адже Світ-
ло Боже зігріває всіх, хто не хова-
ється в тінь!

о. Іван СТЕФУРАК,
головний редактор.

Притча
про чотири свічки

Чотири  свічки  спокійно  горіли 
і потихеньку танули... Було так тихо, 
що чулося, як вони розмовляють.

Перша  сказала:  Я — СПОКІЙ. 
На жаль, люди не вміють мене 
зберегти. Думаю, мені не залиша-
ється нічого іншого, як згаснути! 
І вогник цієї свічки згас.

Друга  сказала:  Я — ВІРА. На 
жаль, я нікому не потрібна. Люди 
не хочуть нічого слухати про мене, 
тому нема сенсу мені горіти далі. 
Щойно  вона  вимовила  це,  подув 
легкий вітерець і загасив свічку.

Дуже засмутившись,  третя свіч-
ка  мовила:  Я — ЛЮБОВ. У мене 
немає більше сил горіти далі.  
Люди не цінують мене і не розумі-
ють. Вони ненавидять тих, які їх 
люблять найбільше — своїх близь-
ких. І ця свічка згасла.

Раптом  до  кімнати  зайшла  ди-
тина  і  побачила  три  згаслі  свічки. 
Злякавшись,  вона  закричала:  Що 
ви робите?! Ви повинні горіти! Я 
боюся темряви! Промовивши це, 
дитина заплакала.

Схвильована  четверта  свічка 
сказала: Не бійся і не плач! Поки 
я горю, завжди можна запалити 
й інші три свічки: Я — НАДІЯ!

Головна проблема часу

Насичене завершення Різдвяних 
свят у Калуському деканаті
У день проведення першого в цьому році деканального соборчика, який відбувся днями, священики 
Калуського деканату УГКЦ на чолі з митрофорним протоієреєм Михайлом Бігуном традиційно завітали 
з Йорданськими відвідинами до міської влади. Колядками, щедрівками й віншуванням священнослу-
жителі привітали міського голову, його заступників, депутатів, працівників виконавчих органів міської 
ради із завершенням Різдвяних свят.

В минулому числі газети «Нова 
Зоря» була вміщена стаття «Час 
летить надто швидко! Невже це 
ознака останніх днів?». Отець 
Василь Рак люб’язно погодився 
прокоментувати цю публікацію. 
Нижче подаємо його коментар.
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«Навколо  —  все  так  погано! 
Уряд  робить,  що  хоче!  Роботи 
немає, а заробітна плата просто 
мізерна!», — такі нарікання чути 
навколо щодня. Не можу ствер-
джувати, що вони є безпідстав-
ними. Але варто зауважити, що 
більшість  українців  мало  заду-
муються  над  тим  потенціалом, 
який дав нам Господь.

Сьогодні, зайшовши в хлібний ма-
газин біля дому, почула нарікання 
продавця: «Мене повідомили, що ма-
газин закривається. І я незабаром за-
лишусь без роботи. Та то нічого, поїду 
до Польщі. Чи я там буду перша?». 
Стає сумно з двох причин: по-перше, 
прикро, адже людина втрачає роботу, 
але ще гірше — вирішення проблем 
останнім часом у нас одне: поїхати на 
заробітки до Польщі, Чехії. 

У статті головного редактора газе-
ти «Нова Зоря» о. Івана Стефурака 
«Куди втікає довіра або як врятувати 
українське село?» (ч. 7, 2019 р.) пору-
шувалася тема про те, що села сьогод-
ні вимирають. Справді, їх здебільшого 
залишають молоді люди, перебираю-
чись до великих міст з надією на пра-
цевлаштування. Але й там на них че-
кає розчарування: робота хоч є, однак 
заробіток невеликий. Тому пакуються 
валізи і їдеться ще далі — за кордон. 
А тим часом що відбувається в селі? 
Туди приходять хитрі орендарі, які за 
безцінь беруть вашу землю в оренду, 
засівають її ріпаком, і витиснувши з неї 
максимальний прибуток, йдуть далі, 
залишивши спустошені неродючі землі 
на роки. Звичайно, набагато легше пої-
хати, заробити, повернутись на якийсь 
тиждень додому, і знов туди. Але що 
буде далі? Чи не прирікаємо себе на 
таке «сучасне рабство» на десятиліт-
тя? У нас під ногами знаходиться вели-
ке багатство — це земля. Але українців 
змусили повірити, що воно (багатство) 
нічого не варте, що краще віддати зем-
лю в оренду за безцінь, а тим часом 
податись у світи. Але чому українці ви-
бирають другий шлях? Бо більшість не 
довіряють ні владі, ні сусіду. 

Сьогодні залишається єдина ін-
ституція, яка ще має кредит довіри 
у громади, — це Церква. Інколи чути 
від священиків страшні слова: так, 
село вимирає, немає жодних хрес-
тин, самі лише похорони. Але, власне, 
біля церкви можна розбудувати оазу 
відродження, рятівний острівець для 
українського села. Так, це не просто, 
це ризиковано, але геній українсько-
го народу митрополит Андрей Шеп-
тицький в набагато скрутніші часи на-
шої історії показував приклад того, як 
можна господарювати, приносячи ко-
ристь як громаді, так і церкві. Митро-
полит Анд рей Шептицький спонукав 
людей до організації. І це було ефек-
тивно та успішно. Наприклад, з ініціа-
тиви мит рополита у Стрию утворився 
«Маслосоюз». Потім отці започатку-
вали корпорацію «Центросоюз», яка 
контро лювала половину експорту мо-
лока Польщі. Сільські громади про-

давали продукцію міським громадам 
і так відправляли масло, яйця, зерно 
в Швейцарію, Німеччину. Дослідник 
господарської діяльності митрополита 
Андрея доктор соціальної економіки 
Папського Григоріанського універси-
тету Зеновій Свереда стверджує: «Як 
ми бачимо, бідність сьогодні — це 
неорганізованість. Ми повинні зрозу-
міти, що маємо знайти певного роду 
альтернативу сьогоднішнім реаліям. 
Менеджмент не змінюється, тому що 
не змінюється етика. А етику може змі-
нити лише освітянин і Церква. Інших 
інституцій в нашій країні немає». 

Якби Митрополит Андрей жив сьо-
годні, то те, що він впроваджував при 
церквах, можна було б назвати новіт-
нім терміном: соціальне підприємни-
цтво. Соціальне підприємництво — 
підприємницька діяльність, основною 
метою якої є не фінансове збагачення, 
а пом’якшення або вирішення певних 
соціальних проблем. Простішими сло-
вами, соціальне підприємництво — це 
бізнес з людським обличчям. І, на мою 
думку, власне, соціальне підприємни-
цтво — це вирішення проблеми, це 
«рятівне коло» для церковних громад, 
адже якщо село вимирає, закриваєть-
ся і громада, і церква… Коли на заході 
соціальне підприємництво вже актив-
но практикується і дає свої плоди, то 
у нас воно тільки почало впроваджу-
ватись. Проте вже існує ряд успішних 
прикладів його ведення і в Україні. 

«Свічка — більше, ніж світло» — це 
гасло Львівської свічкової мануфакту-
ри, для якої свічка — це ще й спосіб 
допомагати жінкам, які цього потре-
бують. Заснувавши мануфактуру два 
роки тому, її власники вирішили виді-
ляти частину прибутку закладу на до-
помогу Центру для жінок у кризових 
ситуаціях у співпраці з громадською 
організацією «Народна допомога — 
Львів». Сама ж ідея виробництва 
свічок виникла у її ініціаторів під час 
подорожей Європою, коли у кожному 
містечку вони неодмінно знаходили 
магазин зі свічками. Тепер у львів-

ському магазині можна придбати свят-
кові, дизайнерські та класичні свічки, 
а ще спробувати вилити їх власноруч.

Так, прикладів соціального підпри-
ємництва можна навести вже біля 
сотні. А от чи при церквах та монас-
тирях маємо такі випадки? «Стартап, 
сестро!» — під таким заголовком 
в Івано-Франківській пресі писали про 
монахинь із Гошівського монастиря, 
які вирощують печериці, виготовляють 
макарони та встановлюють сонячні ко-

лектори. Гошівський монастир сестер 
Пресвятої Родини ще з 1911 року є 
місцем теплого прийому для багатьох 
гостей і потребуючих.

Заснований колись Терезою-Тек-
лею Юзефів, зараз він став центром 
соціального підприємництва. Камера 
для вирощування печериць, макарон-
ний цех, сонячні колектори — це те 
найменше, що вдалось зробити кіль-
ком монахиням, які тут проживають. 
«Одного разу ми думали, як можемо 
себе забезпечити і що зробити, аби 
розвивати монастир та здійснювати 
благочинні проекти? — розповідає се-
стра Вінкентія. — Адже, як і багато ін-
ших монастирів, ми живемо з пожертв. 
З нашої роботи грошей вистачає для 
того, аби забезпечити проживання 
в Гошеві, але щоб ми могли займатися 
добродійністю, організовувати табо-
ри — треба більше. Якщо це літні та-
бори для дітей, то батьки або прихо-
жани можуть поділитись якимись про-
дуктами, але є безліч побічних витрат, 
не кажучи вже про дорогу, наприклад».

Сюди в сезон завозять десять тонн 
торфу та компосту, в якому вже є мі-
целій гриба. Кожних два місяці сестри 
збирають урожай. Камера — стериль-
на, і до неї не можна заходити без 
відповідного взуття чи маски. Якщо 
знехтувати правилами, то всередину 
може потрапити інфекція і це може зі-
псувати збір.

Сестри Гошівського монастиря ви-
готовляють винятково екологічно чис-
тий продукт: і печериці, і макарони, 
які не систематично, але теж роблять. 
«Наша слабка сторона — ми не може-
мо запропонувати постійного продук-
ту, — каже сестра Вінкентія. — Але до 
нас приїжджають з різних міст та сіл 
і беруть те, що є. Бо знають, що то еко-
логічно чисте».

Як сьогодні господарюють сестри, 
з якими проблемами стикаються — 
про це читайте згодом на сторінках 
нашої газети. Але як би там не було, 
вони довели, що насамперед потрібне 
велике бажання щось зробити, певні 
знання та віра у свою працю. І резуль-
тат не забариться. Також необхідно за-
діяти нашу сіру речовину в мозку, дати 
їй стимул до праці. А це не легко, біль-
ше того, нам створюють штучні пере-
пони та відчуття «корабля, що тоне», 
з якого потрібно швидко утікати. Але 
чому? Можливо, щоб звільнити місце 
іншим пасажирам?..

Віра БІЛА.

«Як ми бачимо, 
бідність сьогодні — це 
неорганізованість… 
Менеджмент не 
змінюється, тому що не 
змінюється етика. А етику 
може змінити лише 
освітянин і Церква».  
 Зеновій Свереда.

Людина і суспільство

Соціальне підприємництво  
та церковні громади: 
що може бути спільного?

«Свічка — більше, ніж світло» — це гасло Львівської свічкової мануфактури, 
для якої свічка — це ще й спосіб допомагати жінкам, які цього потребують.

Сестри із Гошівського монастиря вирощують печериці, виготовляють 
макарони та встановлюють сонячні колектори.
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Чудотворна  ікона  Матері  Божої 
з  Маріямполя  належить  до  од-
нієї  з  найбільш  пошанованих 
у Європі. Цікава  історія  її похо-
дження,  яку  тривалий  час  ви-
вчали духовенство, митці,  істо-
рики.

Найдостовірнішу версію походжен-
ня ікони подає мистецтвознавець Йо-
хельсон. Згідно з його дослідженням, 
Маріямпільський образ репрезентує 
італійське мистецтво епохи Відро-
дження. Він має характерні поєднання 
кольорових плям холодних і теплих 
відтінків, а риси постатей нагадують 
малюнок леонардистів, особливо риси 
очей та уст. Цілісність композиції вка-
зує на талановитого митця, який бага-
то використав із малярських здобутків 
Рафаеля Санті і Леонардо да Вінчі.

Таким майстром, який говорив, що 
прагнув у своїх творах зберегти ма-
люнок Леонардо й додати колорит 
Рафаеля, був Джованні Антоніо Бацці, 
званий Содомою (1477-1549). Власне, 
його авторству приписує Йохельсон 
образ Маріямпільської Божої Мате-
рі, який він написав під час роботи 
у Флоренції у 1517-1518 роках, тобто 
500 років тому, використавши техніку 
Рафаеля. Як доказ цього Йохельсон 
вказує на існування в Мілані в приват-
ній колекції родини Геноулах карти-
ни Содоми, на якій зображено Марію 
з Дитятком, дуже схожу на Маріям-
пільський образ. Їх обличчя змальо-
ване з однієї моделі. Щоб підтвердити 
авторство Содоми, треба було про-
вести ґрунтовні дослідження образу, 
звірити з іншими його творами, які є 
переважно на території Італії. Про ла-
тинське походження образу свідчить 
і надпис під ним: «Baetam me dicent 
omnes generationes», що в перекладі 
на українську означає: «Будуть мене 
благословляти всі покоління».

Антоніо Бацці (Содома) належить до 
високо поцінованих художників епохи 
Відродження. Він народився у м. Вер-
челлі (Італія) 1477 року в сім’ї багатого 
шевця. У 1498-1500 pp. вчився у шко-
лі Леонардо да Вінчі. Найбільше робіт 
написав у 1505-1506 pp. — 31 картину. 
Тоді його запримітив всесвітньо відо-
мий Рафаель, і коли 1508 року Папа 
Юлій II доручив Рафаелю розмалюва-
ти одну з найвеличніших ватиканських 
залів — Станца делла Сеньятура, — 
він на допомогу запросив Содому. 
Найкращою їх роботою є «Афінська 
школа», де зображені всі найвидатніші 
філософи світу, в центрі яких — Пла-
тон і Арістотель. На правому боці цього 
полотна намальовані і Рафаель поруч 
із Содомою, як підтвердження їх 
великої дружби та взаємопова-
ги. Автор життєпису Рафаеля 
Паоло Джовіо вважав Содому 
«спадкоємцем Рафаеля».

Багато картин Содоми є 
в Парижі, Флоренції, Римі, 
а найбільше — в італій-

ському місті Сієні, де він постійно 
проживав. Найзнаменитіші карти-
ни — «Святий Себастян» (картинна 
галерея у Флоренції), «Георгій убиває 
дракона» (Лувр). За прикладом Рафа-
еля він створив більше 10 картин «Ма-
донна з Дитятком». Вони зберігаються 
у музеях Лондона, Риму, Мілана, Ту-
рина, Балтимора, Флоренції, Відня, 
Мюнхена, Вашингтона. Частина зна-
ходилась у приватних колекціях. Одна 
із них потрапила до Маріямполя.

Яким чином твір відомого італій-
ського художника потрапив до Марі-
ямполя? Встановлено, що вже від XVI 
ст. образ Матері Божої з Дитятком на 
руках перебував у власності польських 
родин. Спочатку він належав Потоць-
ким. Один із членів цієї родини при-
дбав образ під час перебування в Іта-
лії і привіз до Польщі. Відомо, що у XVI 
ст. польсько-італійські відносини були 
дуже жвавими, особливо з міланським 
князівством, адже міланська княжна 
Бона була польською королевою.

Образ отримав у спадок Станіслав-
Ян Яблоновський, великий коронний 
гетьман Речі Посполитої. Цей образ 
супроводжував його в усіх військових 
походах. Станіслав Яблоновський, до 
речі, уродженець Івано-Франківської 
області, народився 3 квітня 1634 року 
в с. Люча Косівського району. Як на 
свій час він був дуже освіченою лю-
диною, закінчив Краківську академію 
та Політехнічну школу в Парижі, де 
студіював фортифікацію та інженерію. 
Будучи коронним гетьманом (фактич-
но військовим міністром) Речі Поспо-
литої, приділяв велику увагу охороні 
східних кордонів від турецько-татар-
ських набігів. Досяг значних успіхів 
у військовому мистецтві. Розробляв 
стратегію атак гусарських полків під 
Хотином (1673 р.) і Віднем (1683 р.). 
Невідомо, як склалась би доля єв-

ропейської цивілізації, якщо 
б на перешкоді туркам не 
став українець Юрій Куль-
чицький, який, пробравшись 
крізь турецьку облогу, не по-
кликав на допомогу військо 
Станіслава Яблоновського. 
Вирішальний штурм з визво-
лення Відня було запланова-
но в ніч з 12 на 13 вересня. 
Перед цим усе 30-тисячне 
військо молилося до Мате-
рі Божої, образ якої постій-
но возив із собою коронний 
гетьман. В історичній битві 
турки не витримали натиску 
гусарських полків Яблонов-
ського і покинули Відень, ба-
гато з них потрапило в полон. 
Вважають, що велику роль 
у тій перемозі відіграв образ 
Матері Божої, яка надихала 
воїнів на подвиги, тому після 
цієї битви образ дістав назву 
«Матір Божа Переможниця». 
Воїни Яблоновського свято 
вірили в те, що образ дода-

вав військової наснаги і сприяв пере-
мозі. До речі, після Віденської битви 
турки вже ніколи не нападали на Гали-
чину, а коронний гетьман, який у 1691 
році заснував Маріямпіль, назвавши 
містечко на честь Пречистої Діви Ма-
рії, помістив тут цей образ у придво-
рній каплиці на Замковій горі.

Своєю магічною силою святиня 
стала притягати не лише військових, 
а й жителів навколишніх сіл. Молитва 
перед образом оздоровлювала хво-
рих, очищувала грішних, надавала 
віри зневіреним. 1737 року спеціальна 
церковна комісія зачислила образ до 
чудотворних, і Матір Божа з Ісусиком 
на руках стала офіційно називатись 
Маріямпільською. Маріямпіль почали 
відвідувати відомі викладачі, письмен-
ники, полемісти. Їм показували пере-
дусім гордість Маріямполя — образ 
Богоматері. Так слава цього мистець-
кого шедевра поширювалась по всій 
Європі. На відпусти, які відбувалися 
у Маріямполі двічі на рік (2 липня і 8 
вересня), приходили натовпи прочан зі 
всього Опілля і Покуття — від Галича 
до Жидачева, від Станіслава до Коло-
миї. Доказом того зростаючого культу є 
численні скарби, складені до Маріям-
пільського образу. Серед них особливо 
цінними були позолочені корони, а та-
кож срібна сукня, яку подарувала дру-
жина фундатора монастиря капуцинів 
у Маріямполі Тереза Яблоновська.

Після закінчення Другої світової ві-
йни з’явилась загроза вилучення ате-
їстичною владою предмета гордості 
багатьох маріямпільців. Тому було ви-
рішено вивезти ікону до Польщі. Там 
після реставрації в 1965 році її пере-
несли у новозбудований костел на 
П’яску у Вроцлаві, де вона зберігаєть-
ся й понині. Цікаво, що переносили 
її туди чотири архієпископи, се-
ред яких був майбутній папа 

Римський, а тоді Краківський архіє-
пископ Кароль Войтила. У Маріямполі 
в церкві Воздвиження Чесного Хреста 
знаходиться копія чудотворного об-
разу, який виготовлений іконописцем 
польської художньої академії.

У березні 1988 року спеціальним 
листом папи Івана-Павла ІІ було до-
зволено коронацію Маріямпільської 
чудотворної ікони Матері Божої, ініці-
атором якої був митрополит Вроцлав-
ський кардинал Генрік Гульбінович. 
Коронація відбулася у святковій обста-
новці у Вроцлаві 10 вересня 1989 року 
у присутності примаса Польщі Йозе-
фа Глемпи і митрополита Краківського 
кардинала Францішка Махарського. 
Єдиним представником від України був 
о. Софрон Мудрий, який у той час пра-
цював ректором Української Папської 
Колегії святого Йосафата у Римі. Після 
його переїзду в Україну, в 1996 р. Свя-
тіший Отець Іван-Павло II номінував о.-
доктора Софрона Мудрого Єпископом 
Івано-Франківської Єпархії. Враховую-
чи, що образ Маріямпільської Богома-
тері написав один з великих художників 
епохи Відродження Содома і цей твір 
відомий у Європі як «Богоматір-пере-
можниця», бо вона відіграла велику 
роль у розгромі 120-тисячної турецької 
армії під Віднем і цим врятувала євро-
пейську цивілізацію від османського 
поневолення, Владика Софрон Мудрий 
виступив з ініціативою будівництва для 
неї у Маріямполі красивої ротонди. Він 
обрав унікальне місце на крутому бере-
зі Дністра, щоб її було видно з далекої 
відстані. Владика Софрон розглядав 
спорудження цієї ротонди з екуменічної 
точки зору і запросив для закладення 
наріжного каменя та його освячення 
від православної церкви — Івано-Фран-
ківського єпарха Йоасафа, а від римо-
католицької церкви — пароха парафії 
Пречистої Діви Марії у Вроцлаві Ста-
ніслава Павлячека (хранителя Маріям-
пільської чудотворної ікони).

До речі, і Папа Іван-Павло ІІ не раз 
звертався до маріямполян з апостоль-
ським благословенням на побудову 
ротонди для ікони в містечку її похо-
дження — Маріямполі. 

Закладення наріжного каменя під 
будову відбулося в урочистій обста-
новці в день Успіння Пресвятої Бого-
родиці, 28 серпня 2003 року, в присут-
ності великої кількості людей. Досить 
швидко був зроблений фундамент. 
Але потім роботи припинились і на 
сьогодні ротонда стоїть недобудо-
ваною вже багато років. Зараз Матір 
Божа, яка стільки вистраждала, про-
сить нашої допомоги, більше уваги до 
себе. Ми всі звертаємось до Неї з про-
ханням про допомогу, але й Вона за-
слуговує взаємності.

Володимир БОЦЮРКО,
професор, член Національної спілки 

краєзнавців України.

Життєві історіїДуховна скарбниця

До 500-річчя з часу написання 
Маріямпільської Чудотворної ікони Божої Матері
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Марія та Йосиф приносять ма-
ленького Ісуса до храму Господньо-
го. Адже, за законом Мойсея, перше 
народжене немовля чоловічої статі 
належало Богові. Марія в покорі ви-
конала припис закону — пожертвува-
ла Богові Його Сина — ще дитя, яке 
було єдиним у її житті, бо розуміла, 
що цей дар у її очах є Божим даром. 
Це великий приклад покори, лагіднос-
ті та вміння слухати як Бога, так і своє 
серце. Зустрів Марію і Йосифа у Єру-
салимському храмі старець Симеон, 
який чекав цього дня все життя, бо 
відчував, що зустріне Месію. Промо-
вистими є його слова, які збереглись 
до наших днів на сторінках Євангелія 
від Луки (2:29-32): «Нині відпускаєш 
раба Свого, Владико, за словом Твоїм 
із миром, бо побачили очі мої Спасіння 
Твоє, яке Ти приготував перед всіма 
народами, Світло на просвіту пога-
нам і на славу народу Твого Ізраїля!». 
Вони є прикладом того, як Симеон 
довіряв Богові і як Він довіряв Симе-
онові. Бо ж старець одразу зрозумів, 
що це не проста дитина перед ним. 
Ця подія розділила і з’єднала водно-
час два світи: Старий і Новий Запові-

Споконвіку  було  Слово,  і  з  Бо-
гом було Слово, і Слово було — 
Бог... І Слово стало тілом, і осе-
лилося між нами... 

(Ів. 1, 1-14).

Усе, що нас оточує, означує-
мо словом. Наше спілкування 
з ближніми проходить насампе-

ред у словах і розмовах з ними.
Слово — провідник, через який 

в душу вливаються не тільки думки 
і уява, але й потік відчуттів, пережи-
вань, почуттів і побажань. Слово має 
велику силу, воно може кликати до 
життя, одухотворювати, дарувати ра-
дість, мир, любов і спокій, і навпаки, 
словом можна ранити і навіть зашко-
дити, отруїти душу, заперечувати, за-
суджувати.

Одержавши свободу промовляти, 
людина отримала і відповідальність 
за те, що говорить: «За кожне пусте 
слово, яке скажуть люди, — дадуть 
відповідь судного дня за нього. Бо за 
словами твоїми будеш виправданий 
і за словами твоїми будеш засудже-
ний» (Мт. 12, 36-37).

Пусті, лихі, недобрі слова — це 
слова, які вимовляємо без любові, 
які входять в нашу душу і пророста-
ють бур’яном. Якщо уважно розібра-
тись, то в лихих, пустих словах у на-
ших розмовах завжди можна знайти 
«закваски» пристрастей — гордості, 
неприязні, осудження ближнього. До-
слідження показали, що у людей, які 
лихословлять, дуже швидко прояв-
ляються вікові зміни на клітинному 
рівні, що ведуть до різних болячок. 
Лихослів’я сприяє швидкому старін-
ню, в ньому приховується величез-
на руйнівна сила. Кожен, хто вживає 
брутальні, лайливі слова, ображає не 
тільки Бога, але й образ Божий у собі 
самому, піддаючи його руйнуванню на 
всіх рівнях — від здоров’я до долі.

А скільки гарних і добрих слів є в на-
шій українській мові: будь ласка, дя-
кую, вибач, люблю, даруйте, перепро-
шую!.. Слово «вибач» примирює нас 
з ближнім, говорить про визнан ня на-
шої провини, про відчуття жалю і роз-
каяння через вчинене. Наше серце яв-

ляється джерелом добрих, привітних 
і розумних речей, але часто з нього ви-
ходять погані слова, брехня, осуджен-
ня. Таким чином, мова людини вказує 
на її духовно-моральний стан.

Погані слова, лихослів’я, бруталь-
ність є тяжким гріхом. Погані слова 
роблять людину жорстокою. Ці слова 
опоганюють не тільки того, хто їх ви-
мовляє, але й впливають на стан ото-
чуючих людей. 

Чому людина вживає погані слова? 
Може, від некультурності чи погано-
го виховання? Ні. Причина тут глиб-
ша. Адже те, про що говорять уста, 
залежить від стану серця та розуму. 
Прислів’я говорить: від гнилого серця 
і гнилі слова. Лихослів’я, злослів’я... 
Багато з нас і не помічають за собою 
цього гріха. Сказали і забули, не помі-
тивши і не надавши значення тому, що 
когось образили, принизили, нанесли 
душевну рану. Під незліченними піщи-
нами цих недобрих слів душа мертвіє.

До мови і мовлення потрібно ста-
витися відповідально. Це — Божий 
дар, що таїть в собі силу, якою по-

трібно обережно й правильно корис-
туватися. Словом твориться молитва, 
словом розкриваються найпотаємніші 
глибини душі, передаються найтонші 
нюанси думок і почуттів. Дослідни-
ки стверджують, що брутальна мова, 
сповнена лихослів’ям, завжди була 
притаманна рабам-невільникам. Вона 
відображала стан раба: відчай, злість, 
ненависть.

Прислухаймося до мови нашої мо-
лоді на «тусовках», на вулиці, у тран-
спорті... Серед юнацтва побутує 
думка, що це неодмінна умова само-
утвердження в молодіжному середо-
вищі; вона допоможе стати яскравою 
постаттю, «своїм» серед «своїх». 
Тому намагаються швидко оволодіти 
жаргоном, який легкий у вивченні та 
ще й «крутий» у звучанні. Молода лю-
дина стає заручником «модних течій» 
у сфері спілкування, а відтак узалеж-
неною — «рабом» свого оточення.

Та не тільки молодь вживає ці не-
культурні слова. Прислухайтеся до 
старших, сивочолих чоловіків і жінок, 
які сиплють «багатоповерховими» 

лайками на усі літери алфавіту. Со-
ромно і гидко слухати, втікати від та-
ких навіть треба. В сім’ях, де маленькі 
діти, батьки часто слово за слово ви-
користовують, як вставні слова, не-
цензурну лексику. Своєю «словесною 
дуеллю» стараються перемогти: хто 
більше і гостріше. Зважте на те, що 
вашим дітям аж ніяк неприємно бути 
у такому брудному і гріховному серед-
овищі. Будьте стриманими і мудрими! 
Бо ваше ставлення одне до одного 
у словах і діях бачать ваші діти. Добре 
слово, ніжне і святе хай перемагають!

Через слово і через мову відобра-
жається внутрішній світ людини, від-
дзеркалюється душа, передаються 
радість і сум, тривога і захоплення, 
благословення і прокляття... Безза-
перечно, що слова, які промовляє лю-
дина, впливають на її особисте життя 
і на життя майбутніх поколінь.

«Жадне погане слово нехай не ви-
ходить з уст ваших, а лише гарне, 
що може в потребі повчити, і щоб це 
вийшло на користь тим, які чують 
його» (Еф. 4, 29). Будьмо гідними 
муд рості пізнавати силу і красу слова, 
утверджувати в собі рідне, добре сло-
во і в ньому утверджувати себе!

Люди, які вимовляють брутальні 
слова («матюки»), не мають вже чи-
стої совісті. Бог створив людину за 
своєю подобою, отже в кожній людині 
відбитий образ Божий. А погані слова 
і вчинки цей образ затьмарюють, за-
бруднюють і оскверняють. А значить 
людина грішить проти Бога. Це є тяж-
ким гріхом! Біймося цього!

Пам’ятаймо, де в серці живе Хрис-
тос, там жодний гріх не має вступу. Не 
проганяймо своїми гріхами, провина-
ми від нас Духа Святого. Працюймо 
над собою, над чистотою своєї душі. 
Бо вмити обличчя — ще не означає 
бути чистим.

Отож, любий читачу, просімо Бога 
бути добрими і чистими, люблячими, 
ввічливими і милосердними в Його 
очах! Усміхаймося! І будьмо щасливі, 
осяяні Божою чистотою і любов’ю! Хай 
допоможе нам у цьому Господь!

Оксана ВЕРБОВСЬКА. 

Про наболіле

Лихослів’я — 
тяжкий гріх

Наша духовність

ти. Поява маленького Ісуса в храмі 
стала передвісником великої жер-
товності Бога, який і тепер віддає 
у руки людини свого Сина — Світло 
серед темряви. І Симеон це Світло 
прийняв до свого серця, зрозумів-
ши, що життя не пройшло даремно, 
а спасіння душі є реальністю.

Також у цей день нам варто за-
думатись над таким поняттям, як 
служіння Богові. Адже другою осо-
бою, яка зустріла Сина Божого, 
була пророчиця Анна. Вона — вдо-
виця, жила молитвами та аскетиз-
мом багато років, не відходячи від 
храму. Присвятити своє життя ціл-
ковитій жертовності є ключиком до 
чогось більшого, що існує тільки на 
небі, — це повний спокій душі по-
руч із Господом. Вона ціле життя 
йшла до Бога, і тут Він прийшов до 
неї на руках у Марії. 

Вміти приймати Світло — Гос-
подню любов до свого серця є 
можливим, тільки зустрівши Бога. 
А це цілком реально, якщо відкрити 
Йому залізні брами своєї душі. 

Христина НИЩАЙ.

Життя людини неможливо розрахувати до найменших дрібниць, від-
кинути  все  зайве  та  йти  за  підготовленим  накресленим  планом. На-
вряд чи вдається вистежити майбутнє, яке завжди надійно ховається 
подалі від очей. Годинник, який вказує нам на буденні клопоти та дає 
поштовхи в спину, коли запізнюємось, зовсім не здатен показати нам 
цінність моментів життя, які інколи забирають у компасів їхню роль — 
підказувати, куди рухатись далі. І саме таким моментом є зустріч Бога 
з людиною — Стрітення Господнє. 

Стрітення Господнє —Стрітення Господнє —
зустріч, яка може зустріч, яка може 
змінити життязмінити життя
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— Степане  Миколайовичу,  як  ві-
домо,  думки,  почуття,  емоції,  на-
стрій впливають на стан організму. 
Негативні  думки  породжують  пси-
хосоматичні захворювання, а пози-
тивні ведуть до здоров’я. Як можна 
керувати власними думками?

— Великий французький філософ 
Мішель де Монтень казав: «Людина 
страждає не стільки від того, що відбу-
вається, скільки від того, як вона оці-
нює те, що відбувається». Луцій Анней 
Сенека радив переборювати болючі 
відчуття: «Стережися посилювати свої 
болі й погіршувати становище скарга-
ми. Біль легше перенести, якщо не ду-
мати про нього. Якщо підбадьорювати 
себе словами «це не біда», «хвороба 
мине», то біль стане легшим». Слова 
Ісуса Христа «Прощайте сім разів по 
сімдесят» допоможуть багатьом убе-
регтися від підвищеного кров’яного 
тиску, серцевих хвороб, виразок шлун-
ку та багатьох інших захворювань. 

Постійні думки про хворобу і смерть 
пригнічують людину. Тому потрібно са-
мим мобілізувати свої внутрішні ре-
зерви, сконцентрувати зусилля і думки 
на подолання хвороб. Як це зробити? 
Свідомим керуванням своїх думок, 
тобто позитивним мисленням. Тоді 
успіх та щастя завжди будуть з вами. 

Соромтеся хворіти. У ваших думках 
мають бути чотири твердження, які 
стосуються ваших досягнень. Згадай-
те чотири найкращих висловлювань 
про вас від друзів, рідних чи знайомих. 
Починайте кожен день із будь-якого 
позитивного твердження про себе. По-
вторюйте його подумки, поки не пові-
рите в те, що повторюєте. Цим підні-
мете собі настрій.

Гляньте на своє тіло. Знайдіть чо-
тири моменти, які варто похвалити. 
Не важливо, що це (руки, усмішка, 
очі, нігті), головне – хвалити перекон-
ливо. Уявіть спілкування з приємними 
людьми, компліменти та інші пози-
тивні події. Налаштуйтесь на добре. 
Якщо це не станеться сьогодні, отже 
станеться завтра, це всього лише пи-
тання часу.

— Існує  твердження,  що  потріб-
но любити себе, не боятись робити 
помилки,  бути  оптимістом.  Як  це 
робити практично?

— Помилка — це чудове джерело 
руху вперед. І той, хто спробує її уник-
нути, неодмінно через деякий час за-
знає поразки. Той же, хто вчиться на 
помилках, буде щедро винагородже-
ний. Пам’ятайте: ваші помилки — це 
не ви. У вас нема підстав ставитись 
до себе неприязно тільки через те, що 
ви — не сама досконалість. Дуже важ-
ливо навчитися сприймати своє «я» зі 

всіма його недоліками, бо це єдиний 
«спосіб просування».

Найбільш нещасні ті люди, які не-
відступно в думках повертаються до 
минулих помилок та невдач, знову 
і знову переживаючи їх у своїй уяві, 
тим вони викликають психосоматичні 
захворювання. Тому, як щойно помил-
ка виявлена, визнана і в діях людини 
внесені корективи, її варто цілком за-

бути, а пам’ятати лише успішні дії, по-
думки затримуючись на них.

Якщо нас щось стримує від великих 
справ, то згадаймо Юлія Цезаря, який 
писав свої твори вночі, коли римське 
військо спало, а вранці він вів вояків 
у бій. Георг Фрідріх Гендель написав 
свої музичні твори після того, як лікарі 
повідомили його, що він — невиліков-
но хворий. Хто міг подумати, що калі-
ка стане президентом США на кілька 
термінів? Одначе Франклін Рузвельт 
став ним. 

Не важливо, скільки часу ви дума-
ли про себе негативно, віднині – нія-
кої ненависті до себе і своїх вчинків. 
Частіше повторюйте: «Я люблю і по-
важаю себе таким, яким я є. Я схва-
люю себе». Якщо себе заохочувати 
і любити, то життя стане прекрасним 
і чудовим. 

— Кажуть, що сон — це найкращі 
ліки від денних бід. А безсоння — 
насилля  ночі  над  людиною.  Які  є 
причини безсоння і як вилікуватись 
без ліків?

— Тривалість сну у кожного своя. 
Нічна норма коливається в межах 
семи-дев’яти годин. Є люди, яким для 
відпочинку вистачає чотирьох-п’яти 
годин. Є гарний спосіб перевірити, чи 
достатньо ви спите.

1. У вихідні дні ви спите довше, ніж 
у будні?

2. Протягом дня ви періодично від-
чуваєте сонливість і інколи хоче-
те заснути?

3. Через скільки хвилин ви засинає-
те, коли ляжете в ліжко?

Якщо на два перші запитання ви 
відповідаєте «ні», то недостатку у від-
починку у вас немає. Людям, які нор-
мально відпочивають, для засинання 
необхідно 15-20 хвилин.

Лягаючи спати, ми закриваємо очі 
й немовби перестаємо контактувати 
з оточуючим світом. Добрий спосіб 
підготуватися до засинання — слуха-
ти тиху інструментальну музику. Тепер 
є спеціальні записи для міцного сну. 
Серед них є «фізіологічні», зі звука-
ми хвиль і навіть серця, яке ритмічно 
б’ється.

Їжа й телевізор — це дві умови, 
які найчастіше руйнують процес нор-
мального засинання. На голодний 
шлунок важко заснути, але й переїда-
ти не варто. Чай з ромашкою, м’ятою, 
анісом допомагають заснути. Не мож-
на у ліжку читати, вирішувати задачу 
чи відгадувати кросворди. У спальні 
не варто мати телевізор, він — сер-
йозна перешкода для засинання. Не 
має значення, активно чи пасивно ми 
переглядаємо телепередачі, все одно 
наш мозок напружується. А разом із 
стресом і втомою — те, що не дає за-
снути і шкодить здоров’ю. 

З безсонням можна впоратись без 
ліків. 

1. Потрібно в один і той же час вста-
вати й лягати, навіть у вихідні дні. 

2. Уникайте кофеїну й тютюну. Ко-
феїн є і в чаї (танін), шоколаді, 
кока-колі. Відмовтесь від них за 
чотири години до сну. Якщо хо-
четься пити, то випийте води, ке-
фіру або теплого молока.

3. Спіть у добре провітреній кімнаті.

4. Спіть на зручному ліжку, роз-
вернувши його у напрямі «пів-
ніч-південь». Лягайте головою на 
північ — це положення вирівнює 
тіло у відповідності з магнітними 
полюсами землі.

5. Навчіться засинати на спині. Це 
найкраща поза для розслаблен-
ня, яка дозволяє відпочивати 
внутрішнім органам. Якщо зму-
шені спати на боці, то краще – на 
правому. Сон на лівому приму-
шує легені, шлунок, печінку дави-
ти на серце.

6. Прекрасний засіб для засинан-
ня — подушечки зі щільної полот-
няної тканини, заповнені аромат-
ними рослинами (меліси, м’яти, 
шишок хмелю, цвіту ромашки, 
лаванди, звіробою, подрібнені 
корені валеріани).

7. Добре за 30 хвилин до сну при-
ймати заспокійливу ванну.

— Степане  Миколайовичу,  Ви 
мудрий на схилі своїх літ. Часто са-
мотнім людям похилого віку важко 
формулювати свої думки, вони час-
то  повторюються,  згадуючи  різні 
дрібниці. А інші ж навпаки — занад-
то багатослівні, хочуть, щоб те, що 
вони  говорять,  постійно  слухали 
інші. Яку дасте пораду?

— У людей похилого віку запас ці-
кавих ідей вичерпується. Старші люди 
живуть замкнено, їх життя бідне поді-
ями, особливо, якщо воно обмежене 
стінами дому й вузьким колом друзів. 
Гарними співбесідниками є активні 
люди, що живуть в ногу з часом, ба-
гато читають і роздумують над прочи-
таним.

Добра бесіда полягає в розмові 
з людьми, а не у зверненні до них. 
З роками треба бути більш обачни-
ми і стриманими, зберігати контакти 
зі своїми однолітками, знайомими. 
Такі зустрічі дають імпульс. Потрібно 
бути у формі, не імітувати молодості 
і не виглядати вульгарно. Для дітей та 
внуків — це не дрібниці. Це повага до 
себе та оточуючих.

Увага та щире співчуття вимагаєть-
ся від тих, з ким старші люди спілку-
ються.

— І на завершення, кілька Ваших 
порад, як бути довгожителем…

— Не розчулюйтесь через дрібниці! 
Їжте не до насичення, пийте повільно 
й помірно, вранці робіть кілька вдихів! 
У будь-якій справі складіть собі план. 
Кожен день йдіть на прогулянку пішки! 
Будьте до всіх привітні! Забудьте про 
свої роки, пам’ятайте, що здоров’я — 
від Бога!

Розмовляла Юлія БОЄЧКО.

Наші інтерв’ю

МИСТЕЦТВО  
бути здоровим
Лікар, вчений-винахідник, публіцист Степан Ґеник з Івано-Франківська у січні відзначив 83-річницю від 
дня народження. Він у чудовій фізичній формі, при доброму здоров’ї щодня спішить на роботу до своїх 
колег-лікарів, студентів-медиків та пацієнтів. Видавництво «Нова Зоря» вже багато років співпрацює із 
Степаном Миколайовичем як з публіцистом. 

Перу професора Івано-Франківського національного медичного університету належать дев’ять книг на 
морально-етичні, історико-патріотичні, науково-популярні теми. Серед них: «Скарби здоров’я навколо 
нас» (2002), «Мистецтво бути здоровим» (2005), «Обдарована дитина» (2007), «Благоговіння перед жит-
тям» (2016), видані у видавництві «Нова Зоря». Отож, про те, як бути здоровим, запитуємо у доктора 
медичних наук п. Степана Ґеника.
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Парафіяни церкви св. Василія Ве-
ликого с. Петранка Рожнятівського 
деканату вітають з днем народження 
свого пароха

о. Юрія СЕНИЧАКА.
Нехай духовна 
нива Вашого життя 
щедро колоситься 
рясним врожаєм. 
Хай засіяні Вами 
зерна правди, до-
бра і любові дають 
плоди стократ. Хай 
Господь обдаровує 

міцним здоров’ям, радістю, натхнен-
ням до праці, всіма ласками і щедро-
тами. Дякуємо Вам за молитву і моли-
мось повсякчасно за мудре служіння 
для добра людей і на славу Господню. 

R R R R R

Отець-сотрудник Василь Скурчан-
ський з парафіянами храму Воздви-
ження Чесного Хреста смт. Лисець ві-
тають з днем народження свого пароха

о. Федора БОЙКА.
Всечесний отче! 
Прийміть щирі сло-
ва привітань в знак 
великої поваги й лю-
бові до Вас, як ду-
хов ного провідника. 
Бажаємо Вам міцно-
го здоров’я, миру та 
злагоди. Хай Ваше 

серце буде зігріте теплом людської 
вдячності та шани, а добре почуття та 
гарний настрій стануть запорукою Ва-
шої праці. Господнього благословення 
й опіки Пречистої Діви Марії для Вас 
та родини на довгий вік, на многії літа!

Україна вирізняється високим рів-
нем захворюваності на цю недугу. Рак 
посідає друге місце в структурі смерт-
ності населення України і разом із 
серцево-судинними захворюваннями 
визначає рівень здоров’я нації. Ризик 
захворіти на рак в Україні має кожен 
третій чоловік та кожна п’ята жін-
ка. Щороку майже 180 тис. українців 
хворіють на злоякісні новоутворення, 
а помирає від різних форм раку близь-
ко 90 тисяч. На обліку в онкологічних 
установах України перебуває понад 
мільйон хворих.

Головний онколог України Олек-
сій Ковальов наголосив, що кількість 
хворих збільшилась у 35 разів. Якщо 
нічого не робити, то через 10 років 
кожна друга жінка і кожен третій чо-
ловік хворітимуть на рак. За оцінками 
експертів, у 2030 році на рак захворіє 
20 мільйонів людей.

На даний момент вже відомо, що 
виникненню 40% ракових захворю-
вань можна було б запобігти, орієнту-
ючись і дотримуючись елементарних 
норм здорової поведінки. Варто позбу-
тися шкідливих звичок, насамперед 

куріння. Важливою є фізична актив-
ність, збалансована та здорова їжа, 
своєчасна вакцинація проти вірусів, 
які викликають рак печінки та рак ший-
ки матки. В теплу пору року важливо 

утримуватися від тривалого перебу-
вання на сонці та в солярії. Також це 
своєчасна діагностика і увага до влас-
ного здоров’я.

Підготувала О. БИСТРИЦЬКА.

Вітаємо!

Жартома про серйозне Оголошення

 � Якщо вдома пожежа, то з криком 
«Допоможи, Господи!» потрібно 
телефонувати 101, рятувати ді-
тей, документи і гроші, а не бігати 
з палаючою Стрітенською свічкою 
по хаті. Вогню і так вистачає. Реко-
мендується й самому намагатися 
загасити полум’я.

 � Якщо гримить гроза і блискавка, 
то з криком «Допоможи, Господи!» 
необхідно висмикнути з розеток 
електроприлади, ліквідувати про-
тяги і згадати свої гріхи. Стрітен-
ську свічку запалювати немає сен-
су, краще в черговий раз пообіцяти 
Богові, що тепер-то Ви обов’язково 
станете ходячою святістю.

 � Якщо вдома суцільний грім скан-
далів, блискавки образ і гуркіт об-
раз, то після гучного прохання «До-
поможи, Господи!», закрий свого 
рота, запали Стрітенську свічку 
і подумки, багаторазово, з почут-
тям та щирістю про себе повторюй: 
«Так мені й треба».

 � Якщо Вас «наврочили, зачарували, 
навели порчу або причарували», то 
не треба кричати «Допоможи, Гос-
поди!» і запалювати Стрітенську 
свічку, оскільки Ви в Бога не вірите.

 � Якщо Ваша Стрітенська свічка 
згасне (згорить) дуже швидко, то 
не треба з криком «Допоможи, 
Господи!» бігти в похоронне бюро 
і обирати найкраще місце на кла-
довищі, просто прийміть до відома, 
що всі помремо, причому раніше, 
ніж нам хочеться.

 � Якщо Стрітенська свічка тріщить — 
це не означає, що влітку буде бага-
то гроз, просто після обов’язкового 
вигуку «Допоможи, Господи!» тре-
ба розібратися, хто так «сумлінно» 
ці свічки виготовляв, використо-
вуючи неякісний стеарин. Воско-
ві свічки тріщать тільки тоді, коли 
вони мокрі.

Веселого вам і благословенного 
Стрітення!

о. Тихон КУЛЬБАКА.

Актуально!

Щороку 4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби проти раку. Від раку легень, шлунку, печінки, 
ободової і прямої кишки та стравоходу помирають найчастіше чоловіки. Від раку молочної залози, ле-
гень, шлунку, прямої та ободової кишки і шийки матки помирають найчастіше жінки. 

Своєчасно піклуймось 
про своє здоров’я

(Інструкція для користувача)
СТРІТЕНСЬКА СВІЧКА СТРІТЕНСЬКА СВІЧКА 
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Подяка

Оголошення

Вітаємо!

По утвердженні незалежної Украї-
ни, як держави, о. Іван Козовик актив-
но долучився до світських та церков-
них діянь. Багато років був деканом 
філософсько-богословського фа-
культету Івано-Франківської теоло-
гічної академії, є почесним доктором 
богослов’я, професором. 

Отець Іван Козовик понад 50 ро-
ків викладав студентам латинську 
мову, чимало часу віддавав і творчим 
розшукам, написав чимало книжок, 
а ще — незліченних передмов та піс-
лямов до книг богословської, худож-
ньої й перекладацької літератури, є 
богословським цензором Івано-Фран-
ківської Архієпархії УГКЦ.

Митрополит Івано-Франківський 
Кир Володимир Війтишин, духовен-
ство та редколегія газети «Нова Зоря» 
засилають щиросердечні вітання з на-
годи Ваших, отче Іване, уродин! Хай 
завжди Ваша жертовна праця в Гос-
подньому винограднику буде належ-

но оцінена людьми та винагороджена 
Господом. Нехай Бог і надалі про-
славляється у Вашому священичому 
служінні, а безмірне Боже Милосер-
дя засяє світлом у кожній заблуканій 
душі, за яку Ви молитесь. Божого Вам 
благословення та заступництва Пре-
чистої Діви Марії!

Неправильно
 � Конференція відбудеться  
в три години 

 � Відмічено 
 � Віддихати  
 � На що відважиться не кожен 
 � Віддавати собі звіт  
 � Не відігравали ніякого значення  
 � Від цієї практики потрібно відійти   

Правильно
 � Конференція розпочнеться  
о третій годині

 � Відзначено
 � Відпочивати
 � На що зважиться не кожен
 � Усвідомлювати
 � Не мали жодного значення
 � Від цієї практики потрібно 
відмовитися

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

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

Меджугор’є:
• 27.02 — 04.03.2019 р.
• 16.03 — 21.03.2019 р.
• 25.03 — 30.03.2019 р.
• 31.03 — 05.04.2019 р.

Святині Польщі: (Ченстохово, 
Краків-Лагевники, Кальварія).

• 22.02 — 25.02.2019 р.
• 3.05 — 6.05. 2019 р.

Меджугор’є-Дрвенік (Хорва-
тія) — відпочинкові:

• 12.06 — 25.06.2019 р. — 
Меджугор’є (2 дні) Дрвенік (9 днів).

• 18.07 — 31.07.2019 р. — 
Меджугор’є (2 дні) Дрвенік (9 днів).

• 05.08 — 18.08.2019 р. — 
Меджугор’є (2 дні) Дрвенік (9 днів).

• 10.09 — 23.09.2019 р. — 
Меджугор’є (2 дні) Дрвенік (9 днів).

Святині Польщі: 
12.04 — 15.04. 2019 р.

Святинями Італії: 
19.05 — 27.05. 2019 р.

Люрд — Фатіма: 
07.05 — 18.05. 2019 р.

Паломницький відділ «Байдюк тур» запрошує в паломництва:

Чекаємо Ваших дзвінків  
за тел.: 099-230-7007; 063-230-7007.

Прощі відбуваються під духовним проводом священика.

Отець Віталій Луцак, отець 
Дмитро Фуфалько та вірні парафії 
Різдва Пресвятої Діви Марії смт. 
Солотвино висловлюють щиру по-
дяку п.  Галині   ВОЗНІЙ за перед-
плату 50 примірників газети «Нова 

Зоря» для громади. Варто зазначити, 
що п. Галина робить цю доброчинну 
справу уже третій рік поспіль. 

Щира Вам вдячність! Хай Господь 
рясно благословляє Вас своїми щед-
ротами!Розколяда на парафії Всіх Святих українського народу

Розколяда на парафії свв. Кирила і Методія с. Крихівці

Творчі здобутки  
отця Івана Козовика
12 лютого 2019 р. виповнився 91 рік з дня народження митрофор-
ного  протоієрея  Івана  Козовика,  відомого  літературознавця,  мо-
вознавця,  перекладача,  педагога,  кандидата  філософських  наук, 
священика-науковця, який взяв на себе вагому частку праці щодо 
становлення Івано-Франківської академії Івана Золотоустого та роз-
будови УГКЦ на Прикарпатті. 

Свято 
Розколяди 
на парафіях  
Івано-Франківська




