
22 лютого 2016 р. 
в Римі упокоївся в Бозі митрофор-
ний протоієрей д-р Іван Музичка. 

22 лютого
Міжнародний день підтримки жертв 
злочинів.

23 лютого 1574 р.
445 років тому Іван Федоров видав 
у Львові першу в Україні друковану 
книгу «Апостол”.

23 лютого 1954 р. 
в містечку Стюбенвіл, Огайо (США) 
народився Владика Гліб Лончи-
на — Єпископ УГКЦ, Єпарх Єпархії 
Пресвятої Родини з осідком у Лон-
доні, Апостольський Візитатор для 
українців греко-католиків Ірландії.

23 лютого 1989 р. 
у м. Куритиба (Бразилія) упокоївся 
в Бозі перший Єпископ для укра-
їнців греко-католиків у Бразилії — 
Владика Йосиф Мартинець.

26 лютого 1888 р.
с. Іване-Пусте нині Борщівського 
району Тернопільської обл. наро-
дився о. Авксентій Бойчук — свя-
щеник УГКЦ, педагог, церковний 
діяч; доктор богослов’я від 1916 р. 
Репресований в СРСР.

26 лютого 1933 р. 
85 років тому у Львові народився 
Блаженніший Любомир Гузар — 
український релігійний діяч, па-
тріарх-предстоятель УГКЦ (2001-
2011).

26 лютого 2006 р. 
в Прудентополісі (Бразилія) у хра-
мі св. свщмч. Йосафата відбулася 
Архиєрейська хіротонія ієромонаха 
Діонісія Ляховича.

28 лютого 2013 р. 
Папа Bенедикт XVI оголосив про 
зречення з престолу і відтоді він 
офіційно вважається почесним Па-
пою Римським.

18-20 лютого 2014 року в центрі 
Києва загинули понад 100 гро-
мадян, названих пізніше «Не-
бесною сотнею». Вони були 
розстріляні під час протестів 
проти політики тодішнього пре-
зидента Віктора Януковича.

Це протистояння стало завер-
шальним етапом Революції Гіднос-
ті. Результатом подій стало усунен-
ня 22 лютого Верховною Радою від 
обов’язків президента України Віктора 
Януковича і призначення дострокових 
президентських виборів на 25 травня 
2014 року.

П’ять років минуло, як просто так, 
у центрі Києва «хтось», знаючи, що 
залишиться безкарним, віддав наказ 
розстріляти понад сотню беззахисних 
людей, більшість яких для мене були 
дітьми. 

Цього тижня відбувались пам’ятні 
віче, хода по містах із закликами «Ге-
рої не вмирають!»… Але ж вони заги-
нули! Вони померли для своїх батьків, 
дітей, рідних. Вони не були солдата-
ми, які йшли на війну і були готові до 
смерті. Це були звичайні люди, які вва-
жали, що живуть у європейській країні, 
де мають право висловити свою дум-
ку, протестуючи. Але вони загинули, їх 
немає, і для їхніх рідних єдиною вті-
хою могла б залишитись думка про те, 
що їх жертва стала корисною… 

Патріарх УГКЦ 
оголосив 
прощу до 
собору Святої 
Софії у Києві
Патріарх УГКЦ 
Святослав 
анонсував 
проведення прощі 
та Богослужіння 
у Софійському 
соборі у Києві. 
Паломництво 
заплановане на 
7 квітня до свята 
Благовіщення.

«Дітей не треба забезпечувати,  
їх треба вчити жити!»
На Стрітення Господнє в родині Яремчуків з Тисме-
ниці Івано-Франківської області було подвійне свя-
то. Кожної неділі уся їхня велика сім’я відвідує храм 
св. Арх.  Михаїла, а 15 лютого знову усі прийшли, щоб 
взяти участь 
в святому Таїн-
стві хрещення. 
Батьки о. Ва-
силь та Галина 
Яремчуки при-
несли в храм 
свою дванад-
цяту дитину, 
щоб охрестити. 

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

у к р а ї н с ь к и й  г р е к о - к а т о л и ц ь к и й  ч а с о п и с

Служіння

Вести, слухаючи Бога  
і ближніх стор. 3

З архівних джерел

Родина Гнатківських 
  стор. 4

Милосердя в дії

Подарували радість  
дітям стор. 7
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«Істинно, істинно кажу вам: побачите небеса відкриті,  
і ангелів Божих, як возходять та сходять на Сина Чоловічого». (Лк. 1, 51).

Цей тиждень в подіях

стор. 5стор. 2

АА сотню вже зустріли небеса…сотню вже зустріли небеса…
Летіли легко, хоч Майдан ридав…Летіли легко, хоч Майдан ридав…
І з кров’ю перемішана сльоза….І з кров’ю перемішана сльоза….

А батько сина ще не відпускав…А батько сина ще не відпускав…

Й заплакав Бог, побачивши загін:Й заплакав Бог, побачивши загін:
Спереду — сотник, молодий, вродливийСпереду — сотник, молодий, вродливий
І юний хлопчик в касці голубій, І юний хлопчик в касці голубій, 
І вчитель літній — сивий-сивий…І вчитель літній — сивий-сивий…

І рани їхні вже не їм болять…І рани їхні вже не їм болять…
Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло…Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло…
Як крила ангела, злітаючи назад,Як крила ангела, злітаючи назад,
Небесна сотня в вирій полетіла…Небесна сотня в вирій полетіла…

Людмила МАКСИМЛЮК.

Трагедія, яка нічого 
нас не навчила…

Закінчення на стор. 2
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Дорогі в Христі брати 
і сестри, шановні 
співгромадяни!

31 березня 2019 р. Б. відбудуться 
чергові Президентські вибори. Зва-
жаючи на величезну значимість при-
йдешніх виборів для подальшого роз-
витку нашого суспільства, а можливо, 
навіть для існування самої незалеж-
ної Української Держави, ми, ієрархи 
УГКЦ, прагнемо поділитися з вами 
кількома думками, керуючись нашою 
пастирською відповідальністю та щи-
рим вболіванням про спільне благо 
українського народу.

Передовсім звертаємося до всіх, 
кому належить виборче право: 
обов’язково взяти участь у виборах, 
продемонструвавши, таким чином, го-
товність до особистої відповідальності 
за майбутнє нашої держави. Водно-
час нагадуємо, що нашим завданням 
є зробити добре усвідомлений вибір, 
показавши себе зрілими громадянами.

Усвідомлюючи, що «коли Господь 
та не будує дому, — дарма працю-
ють його будівничі. Коли Господь 
не зберігає міста, — дарма пильнує 
сторож» (Пс. 127, 1), ми закликаємо 
всіх дітей нашої Церкви та віруючих 
людей України до усильної молитви за 
Божу опіку, мудрість і благословення 
на прийдешні вибори.

Пам’ятка виборця-христия-
нина щодо усвідомлення 
відповідальності  
за власний голос

Будучи відповідальним христия-
нином, я усвідомлюю свій обов’язок 
участі в суспільно-політичному жит-

ті Батьківщини і сприймаю його як 
невід’ємну частину власного христи-
янського покликання, адже через таку 
участь виявляю турботу про спільне 
благо свого суспільства і роблю вне-
сок у його розбудову. Це усвідомлення 
зобов’язує мене реалізувати гаранто-
ване право вибору того чи тих, кому 
я делегую повноваження здійснювати 
владу на державному чи місцевому 
рівні шляхом участі у виборах до орга-
нів державної чи місцевої влади.

Зокрема, як відповідальний вибо-
рець-християнин, я усвідомлюю таке: 
1. Участь у виборах для мене є гро-

мадянським і моральним обо-
в’язком. Гарантоване моральним 
законом і Конституцією України 
право участі у виборах накладає 
на мене обов’язок це право реалі-
зувати, адже саме так я проявляю 
свою громадянську позицію і солі-
дарність з іншими співгромадяна-
ми у розбудові держави як політич-
ної спільноти.

2. «Пасивність чи бездіяльність є 
проявом байдужості, егоїзму, лі-
нивства, а отже, гріхом». Участь 
у політичному житті держави є вод-
ночас дотриманням євангельської 
заповіді любові до ближнього. 
Свідоме ухилення від такої участі, 
зокрема від участі у виборах, є ви-
явом байдужості не лише до кан-
дидатів у представники влади, а й 
до всього суспільства.

3. Мій вибір повинен бути ретель-
но обдуманим і виваженим. На-
род — носій верховної влади, який 
делегує її тим, кого вільно обирає 

своїми представниками. Тому ви-
бір кандидата — дуже відпові-
дальний крок, від якого залежить 
майбутнє всієї держави, а отже, я 
здійснюю його розсудливо, не ке-
руючись тільки власними чи наві-
яними емоціями. Відповідально та 
критично ставлюся до інформації, 
яка надходить, не піддаюся мані-
пуляційним впливам і не поширюю 
неперевіреної та неправдивої ін-
формації. 

4. Приймаючи рішення, за кого від-
дати свій голос, обиратиму тих, 
хто своїми діями демонструє 
повагу до християнських цін-
ностей і захищає їх. Зважаючи на 
те, що «влада повинна визнавати, 
поважати й утверджувати основні 
людські і моральні цінності», я від-
даватиму свій голос за тих канди-
датів, чиї дії демонструють захист 
цих цінностей і принципів.

5. Мій вибір має бути особистим і я 
не змінюватиму його через вина-
городи чи підкупи, які мені про-
понують за мій голос. Будь-яка 
неправомірна винагорода чи підкуп 
є корупцією, злочином, в якому ви-
нні обидві сторони — хто пропонує 
і хто отримує винагороду. Згода на 
«купівлю-продаж» голосу виборця 
є свідомим порушенням суспільної 
справедливості і невластивим ви-
користанням своєї свободи. Тому 
торгівля голосом є одночасно зло-
чином і моральним злом, тобто 
 гріхом.

6. Я не маю права брати участі 
в політичних віче, мітингах чи 
інших політичних заходах із ко-

рисливою метою. Неправомірним 
є не лише продавати свій голос на 
виборах, а й підтримувати канди-
датів чи політичні сили, які про-
понують незаконну винагороду за 
участь в агітаційних заходах.

7. Я не осуджую інших за їхні пере-
конання. У дусі поваги до людської 
гідності, прав та свобод інших, не-
припустимим є осуд та зневага 
особи за її політичний вибір. Мож-
на вести різні обговорення, диску-
сії, дебати на політичні теми, але 
не слід опускатися до ображання 
чи очорнення людей, які різняться 
політичними поглядами.

8. Ставши свідком підкупу, мані-
пуляцій, протиправних схем, які 
суперечать проведенню чесних 
і справедливих виборів, я не за-
мовчуватиму їх. Церква вчить не 
мовчати на гріх, тому що це є безді-
яльністю і гріхом. Тому моя участь 
у виборах полягає не лише в голо-
суванні, а й у всіх можливих діях, 
що сприятимуть чесності та прозо-
рості цього процесу.

9. Я усвідомлюю, що моя участь 
у виборах полягає не тільки 
у свідомому голосуванні, а й 
у подальшому контролі вла-
ди. «Церква цінує демократичний 
устрій настільки, наскільки він за-
безпечує громадянам право полі-
тичного вибору, гарантує їм мож-
ливість контролювати правителів 
і, в разі потреби, відстороняти їх 
мирним шляхом».

10. Я маю право здійснювати владу 
не лише через вибори уповнова-
жених представників, а й безпо-
середньо. «Усім громадянам має 
бути гарантовано право на участь 
і створення політичних партій 
і можливість бути обраними на ви-
борах різних рівнів». Це право до-
зволяє мені самостійно бути руші-
єм суспільно-політичних змін, а не 
лише обирати уповноважених.

Нагадаємо, що у Посланні Глави 
УГКЦ з нагоди століття відновлення 
соборності українського народу та його 
держави Предстоятель нагадав, що 
УГКЦ є спадкоємицею Київської Церк-
ви: «Дивовижним втіленням, непо-
рушною святинею Премудрості Божої 
стала Свята Київська Софія, собор, 
що донині є промовистим символом 
первинної цілісності й повноти єдиної 
та неподільної Київської Церкви».

Слід відзначити, що до Собору 
Святої Софії всі не зможуть потра-
пити, тому на Софійській площі сто-
ятимуть монітори і всі зможуть взяти 
участь у Літургії та приступити до 
Святої Сповіді і Святого Причастя.

Департамент інформації УГКЦ.

Офіційно!

З життя Церкви

Звернення Синоду Єпископів Києво-
Галицького Верховного Архиєпископства 
УГКЦ з нагоди Президентських виборів

Патріарх УГКЦ оголосив прощу  
до Собору Святої Софії у Києві
«Я хочу поділитися з вами великою радістю, — сказав Глава УГКЦ після Богослужіння у Па-
тріаршому соборі УГКЦ у Києві. — На наше прохання цього тижня я отримав повідомлен-
ня від Міністра культури України Євгена Нищука, що 7 квітня, на свято Благовіщення, ми 
зможемо відправити Божественну Літургію в соборі Святої Софії в Києві. Тому всіх вас я 
сердечно запрошую долучитися до цієї події… Ми зробимо все можливе, щоб всі ми змогли 
достойно взяти участь у цій Божественній Літургії! Тож я урочисто проголошую прощу всієї 
нашої Церкви до собору Святої Софії у Києві цьогоріч 7 квітня», — наголосив духовний лі-
дер греко-католиків.

ТРАГЕДІЯ, ЯКА НІЧОГО НАС  
НЕ НАВЧИЛА…

Закінчення. Початок на стор. 1.
Але ми продовжуємо жити так, ніби цих 

розстрілів і не було. А недавно мене приголо-
мшило опитування: «Яким президентом укра-
їнський народ найбільш розчарований?». Ре-
зультат був приголомшуючий: ним виявився не 
Янукович! Так, долар був по 8 грн., так, ціни на 
газ були нижчими, так, було жити легше. Але, 
власне, за правління цього президента стались 
розстріли на майдані! Невже життя «Небесної 
сотні», яку ми так оплакуємо, для нас важить 
менше, ніж будь-який матеріальний добробут?! 

Я, як мама, не хочу більше майданів, не 
хочу більше героїв. Сьогодні будь-який кон-
флікт можна вирішити шляхом переговорів. 
Герої потрібні вдома, вони потрібні своїм дітям 
та молодим дружинам, вони потрібні старень-
ким батькам. Жити в Україні, кожен день роби-
ти все можливе, щоб твоя країна змінювалась 
на краще — ось героїзм! На жаль, «Небесну 
сотню» не повернеш, і їхня жертва стане ще 
однією трагічною сторінкою в історії України. 
Чи стане вона гірким уроком для прийдешніх 
поколінь? Так, для молоді, яка на власні очі 
бачила, як вмирають їх ровесники за прагнен-
ня жити в іншій, кращій державі. Але те, інше 
покоління, ніяких висновків з тих подій не ви-
несло. Вони продовжують жити у звичному 
ритмі, мріючи про чудове майбутнє та наріка-
ючи на щодення, нічого не роблячи, щоб до-
сягти першого та змінити друге. 

Віра БІЛА.

http://news.ugcc.ua/documents/nasha_svyata_sof%D0%86ya_poslannya_blazhenn%D1%96shogo_svyatoslava_z_nagodi_stol%D1%96ttya_v%D1%96dnovlennya_sobornost%D1%96_ukrainskogo_narodu_ta_yogo_derzhavi_85063.html
http://news.ugcc.ua/documents/nasha_svyata_sof%D0%86ya_poslannya_blazhenn%D1%96shogo_svyatoslava_z_nagodi_stol%D1%96ttya_v%D1%96dnovlennya_sobornost%D1%96_ukrainskogo_narodu_ta_yogo_derzhavi_85063.html
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18 лютого у Ватикані повідоми-
ли, що Папа Франциск благо-
словив рекомендацію Синоду 
єпископів Української Греко-
Католицької Церкви і призна-
чив владику Бориса Ґудзяка 
митрополитом і архиєпископом 
Філадельфійської Архиєпархії 
у США. Протягом останніх шес-
ти з половиною років владика 
Борис був єпархом Паризької 
єпархії св. Володимира, служа-
чи українцям греко-католикам 
у Франції, Бельгії, Нідерландах, 
Люксембурзі та Швейцарії. Ми 
попросили Владику поділитися 
своїми першими реакціями на 
новину про номінацію, підсуму-
вати роки служіння в Західній 
Європі та розповісти про плани 
щодо нового служіння.

— Якою була Ваша реакція на 
новину про рішення Синоду і Свя-
тішого Отця, щоб призначити Вас 
митрополитом Філадельфійським?

— Це  призначення  і  все,  що  воно 
передбачає, спонукає до глибокої при-
задуми та викликає багато різноманіт-
них  почуттів.  Найпершим  є  почуття 
вдячності, насамперед Богові.

У міру того як я,  сподіваюся,  зрос-
таю як людська особа, мене все біль-
ше  захоплює  і  притягає  глибина  Та-
їнства  нашого  Бога,  сущого  у  Трьох 
Особах.  Це  може  прозвучати  надто 
сміливо,  але  я  бажаю бути  в  присут-
ності Бога-Отця, Сина і Святого Духа... 
В осерді моєї віри є те, що Син зійшов 
до  людства,  яке  є  водночас  велич-
ним  і  слабким, щоб  бути  з  нами,  на-
віть у нашій смерті, щоб привести нас 
до  Отця.  Страсті  і  Воскресіння  Ісуса 
Христа та наше відкуплення у Ньому 
мене надихає і захоплює ще більше... 
Супровід  та  утішення  Святого  Духа 
дають  мені  надію  й  радість.  Глибоко 
відчуваю  заступництво  Матері  Божої 
та  солідарність  спільноти  святих,  зо-
крема  мучеників.  Життя  в  Господі, 
Який  служив  і  страждав,  закликає 
мене  співстраждати  і  радісно  служи-
ти  тим,  до  кого  я  покликаний.  Мене 
переповнює прагнення всеціло відда-
вати своє життя Богові і ділитися Його 
любов’ю і дружбою з іншими.

Вдячний  Святішому  Отцеві  Папі 
Франциску,  Главі  і  Отцеві  УГКЦ  Бла-
женнішому Святославові  та Синодові 
єпископів за їхню довіру та благосло-
вення. Як християнин і священик, при-
ймаю Божу волю, висловлену голосом 
Церкви,  чесно  зізнаюся,  що  у  цьому 
випадку ні не прагнув, ні не опирався 
призначенню, а прийняв його. 

Залишатиму  служіння  в  Паризькій 
єпархії  з  почуттями  вдячності,  але 
також і смутку: дякую за чудових свя-
щеників, монахів і монахинь та мирян, 
якими Господь благословив мене у цих 
п‘яти  країнах,  радію  безліччю  дарів, 
які  ми  отримали,  зокрема  духовною 
і  душпастирською  зрілістю  духовен-
ства,  єдністю  вірних  та  автентичною 
соборністю,  яку  нам  вдалося  розви-
нути  і досвідчити. Ми уважно прислу-
халися  до  заклику  Папи  Франциска 
і припадали до джерел християнсько-
го  сходу. Протягом минулих чотирьох 
років  ми  провели  вісім  єпархіальних 
соборів,  які  стали  ефективним  засо-
бом  плекання  єдності,  віри  і  любові. 
Мушу зізнатися, що це не було просто, 

зважаючи на відстані та різноманіття. 
Господь допоміг нам жити у любові та 
взаємній  повазі.  Служіння  в  Франції, 
Швейцарії  та  країнах  Бенілюксу  для 
мене не було титулом чи роботою. Це 
було життя у сопричасті з Богом і Його 
людом. Ніхто не може просто так віді-
йти від цього досвіду...

Ми  жили  у  приязних  стосунках. 
Жили доволі  скромно у непростих со-
ціальних  та  економічних  обставинах. 
Вже  більше  п‘яти  років  триває  війна 
в Україні. Більшість наших вірних у Па-
ризькій  єпархії —  нелегальні  мігранти 
та  біженці. Майже  всі  ми,  зокрема  це 
стосується  мене  особисто,  намагали-
ся  вивчити  одну  або  й  більше  з шес-
ти  офіційних  мов  цих  трьох  монархій 
і  двох  республік.  Франція,  Швейцарія 
та країни Бенілюксу є одними з найсе-
куляризованіших на планеті. Ми разом 
молилися  і  працювали,  щоб  віднайти 
та зберегти наш курс у цих непередба-
чуваних та небезпечних водах. Ми були 
разом у жертві і служінні. Наша єпархія 
стала скромним, однак автентичним та 
сповненим віри  куточком Царства Бо-
жого, у якому живемо і на яке чекаємо. 

Я  ніколи  не  забуду  всього  спільно 
пережитого.  Сумуватиму  за  енергією 
і  життєдайністю  Паризької  єпархії, 
відданістю нашої невеличкої команди 
і  любов‘ю,  яку  постійно  відчував  від 
людей.  Духовенство  і  вірні  були  про-
сто фантастичними. Вони стали моїми 
вчителями. Глибоко вдячний єпископ-
ським конференціям Західної Європи, 
благодійним організаціям та фундаці-
ям,  які  підтримували  наше  служіння, 
і незліченним благодійникам, що допо-
магали нам рости. Відчуття вдячності 
за цих шість з половиною років пере-
повнює моє серце.

Водночас,  призначення  до  Філа-
дельфії  —  це  повернення  додому. 
Моя українсько-американська родина 
і Церква в США дали мені життя тілес-
но і духовно. Я народився в Сиракузах, 
штат Нью-Йорк. Там, у церкві святого 
Івана Хрестителя  на Tompkins Street, 
пірнув у хрещальні води. Там Господь 
покликав мене до священства. Десять 

років  перед  тим  американська  земля 
щедро прийняла моїх батьків, які при-
були туди без копійки за душею, тікаю-
чи від комуністичного переслідування 
в повоєнній радянській Україні. Амери-
ка дала їм новий старт, забезпечивши 
свободу  і  гідність.  Такою  є  особиста 
історія  багатьох  вірних  Філадельфій-
ської  архиєпархії.  Там  живе  мій  брат 
і  решта  членів  родини,  там  спочива-
ють мої  батьки.  Америка  подарувала 
мені  безпечне  дитинство,  католицьку 
школу та університетську освіту. Спо-
лучені Штати  Америки —  це  надзви-
чайна  соціо-політична  модель,  яку 
неможливо уявити без біблійних прин-
ципів та інтуїцій. Це країна, яка все ще 
декларує, що довіряє Богові. 

Проживши 30 років дорослого життя 
в Європі, з нетерпінням чекаю можли-
вості  по-новому  пізнавати  Сполучені 
Штати і Церкву в Америці. Глибоко по-
важаю те, що Церква робила для слу-
жіння поколінням мігрантів та знедоле-
них.  Інтелектуальний розвиток Церкви 
в США  став  важливим  здобутком  для 
Вселенської  Церкви.  Вірю,  що  в  час 
великих викликів, який водночас є мо-
ментом  очищення,  Церква  покликана 
до нового духовного і морального свід-
чення,  сміливого  голошення  Доброї 
Новини.  Цього  можна  досягти  через 
навернення  і  служіння.  У  час  глибин-
них  поділів,  агресії,  страху  та  навіть 
згіршення Господь явить свою милість. 

— Під час Вашої інтронізації в Со-
борі Паризької Богоматері 2 грудня 
2012 року Ви закликали духовен-
ство і вірних Паризької єпархії йти 
разом «від слави до слави». Яким 
було це паломництво? Що сталося 
протягом цих шести років?

— Наше  паломництво  «від  слави 
до  слави»  (2  Кор.  3:18)  в  Паризькій 
єпархії  варто  розуміти  у  духовному 
вимірі,  зокрема  й  тому,  що  наші  ма-
теріальні  добра  були  надзвичайно 
скромними.  Єпархіальні  будинки  по-
требували  ремонту,  деякі  взагалі  за-
крили.  Жити  довелося  просто.  І  це 
виявилося благословенням. Ми зосе-
редилися на основному: Слово Боже, 
літургія  і  молитва,  плекання  довіри, 
гоєння  ран,  заохочення  мирян  брати 
відповідальність  за  церковні  справи. 
Точкою відліку стала Христова любов, 
на основі якої ми будували дружбу, со-
лідарність та плідну співпрацю. Через 
жертву та втрачання себе ми входили 
у Пасхальне Таїнство, заглиблювали-
ся в життя у Христі. Ми слухали  і  го-
ворили від серця до серця. Саме там 
перебуває  Господь  і  там Він  приготу-

вав місце для Його слави — у наших 
душах і серцях, у нашій свободі, у на-
шій гідності і здатності давати життя. 

— Паризька єпархія все-таки роз-
почала нові проекти. Чи вони про-
довжуватимуться і як розвивати-
муться? 

— Сьогодні  я  зі  смиренням  думаю 
про те, чого ми не досягли або що ще 
треба  зробити.  Однак,  також  правда, 
що Господь благословив багато наших 
ініціатив. Єпархія відкрила нові парафії 
і місії. Спочатку їх було 20, тепер — 44. 
Кількість священиків зросла більше, ніж 
вдвічі —  з  9  до  23.  Утворені  канонічні 
структури  та  адміністрація.  Створені 
та ефективно працюють пресвітерська 
та  економічна  ради,  шість  єпархіаль-
них  комісій,  центр  комунікації.  Донори 
з багатьох країн щедро відгукнулися на 
наші  ініціативи.  У  проводі  єпархії  важ-
ливу  роль  отримали  миряни.  Єпархія 
придбала  церкву,  яку  вже  більше  200 
років  не  використовували  для  молит-
ви,  і започаткувала «Культурний центр 
Анни Київської», названий на честь Ки-
ївської князівни, яка в XI столітті стала 
королевою  Франції.  За  участі  майже 
сотні священиків, мирян, зовнішніх кон-
сультантів  та  богословів  ми  розроби-
ли  п’ятирічний  душпастирський  план. 
Єпархіальна  команда  сформулювала 
візію  відродження  паломницького  цен-
тру  в  Люрді.  Вдалося  оживити  деякі 

покинуті  проекти  єпархії,  наприклад 
повільно повертається до життя моло-
діжний центр  в Ельзасі,  створений от-
цем Павлом Когутом. Ми підтримували 
міжнародні  академічні  конференції  та 
публікували книги різними мовами про 
нашу  Церкву.  Однак  найважливішим 
«проектом» було плекання атмосфери 
любові  і життя у сопричасті, церковної 
єдності  духовенства,  монашества  і  ві-
рних, при відкритості до тих, хто пере-
буває за межами Церкви. Багато вдало-
ся досягти завдяки тому, що ми разом 
вірили у Божу присутність серед нас.  

Найважливіше — це продовжувати 
чувати  над  духом  відповідальності, 
взаємної  довіри  та  відкритості  у  ду-
ховному  житті,  управлінні  і  служінні. 
Важливо  говорити  правдиво,  але  ла-
гідно  та  милосердно.  У  єпархії,  яка 
простягається на майже 2000 кіломе-
трів з півночі на південь  і з заходу на 
схід та складається з невеличких роз-
киданих місій, духовна єдність є осно-
вою життєздатності. 

Департамент інформації УГКЦ.

(Закінчення в наступному числі).

Життя в Господі, Який 
служив і страждав, 
закликає мене 
співстраждати і радісно 
служити тим, до кого я 
покликаний. 

Служіння

Вести, слухаючи Бога і ближніх

Слово Владики Бориса до учасників Революції Гідності
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На  жаль,  нам  не  вдалося  відтво-
рити  детальну  біографію  священика 
Омеляна  Гнатківського.  Не  відомо, 
звідки він був родом, де здобував ду-
ховну  освіту,  але  точно  знаємо,  що 
починав  він  працювати  на  Львівщи-
ні у Сокалі  (1912 р.) та Тисовій (1923 
р.).  Звідти  був  переведений  у  Ста-
ниславівську  Єпархію.  Спочатку  від 
1  грудня  1924  р.  він  був  завідателем 
у Задубрівцях Снятинського деканату, 
а менш ніж через рік, з 1 вересня 1925 
р. став парохом у цьому селі. Правда, 
працював тут недовго, бо вже у грудні 
того ж року (з 26 грудня) став сотруд-
ником у Смодній Косівського деканату.

Коли о. Омелян Гнатківський прий-
шов на цю парафію, життя у селі ста-
ло  більш  активним.  Церкві  було  на-
дано  статус  окремих  парохій.  Отець 
Гнатківський зумів згуртувати довкола 
себе заможних ґаздів, які допомагали 
йому  в  громадській  і  культурно-про-
світницькій  діяльності.  Отця  Гнатків-
ського  обрали  головою  «Просвіти». 
Це  товариство  сприяло  розвиткові 
у селі національної свідомості. Він зі-
брав бібліотеку  українських  книг,  яка, 
на  жаль,  не  збереглася.  Старожили 
кажуть, що  їхній  священик  і  вся  його 
сім’я  належали  до  високоосвічених 
людей. Також при смоднянській церкві 
діяло «Братство Апостольської молит-
ви» та було засноване «Братство тве-
резості», де читали лекції і проводили 
бесіди про здоровий спосіб життя.

Отець Омелян  Гнатківський  усі  за-
ходи  учасників  «Просвіти»  спрямову-
вав на формування національної ідеї, 

необхідності  відновлення  Української 
держави, любові до всього національ-
ного:  пісні,  звичаїв,  традицій. У  своїй 
діяльності  він  мав  мудру  підтримку 
в  особі  своєї  дружини.  Олександра 
Гнатківська  (з  дому Никорак)  поєдну-
вала в собі шляхетні жіночі риси: ніжну 
дружину, чуйну, люблячу матір і актив-
ного  громадського  діяча.  Пані  Олек-
сандра з 1925 по 1928 роки очолюва-
ла  філію  «Союзу  українок»  у  Косові. 
Її рідна сестра Марія була у шлюбі зі 
Степаном  Григорцівим  і  проживала 
спочатку  у  місті  Косові,  а  пізніше  — 
у Львові. Після того, як 17 квітня 1943 
року  помер  о.  Омелян  Гнатківський, 
до столиці Галичини переїхала  і його 
дружина. Вона  замешкала  з  сестрою 
на вулиці Вербицького, 20. Дім стояв 
за містом при залізничній дорозі. Там 
якийсь  час  мешкала  і  їх  дочка  Дарія 
Гнатківська-Лебедь. 

У  січні  1944  році  уся  родина  бала 
заарештована гестапівцями. Олексан-
дра Гнатківська із сестрою та її чоло-
віком  опинилися  у  концентраційно-
му  таборі.  Степан  Григорців  загинув, 
а  вони  вижили.  Коли  більшовицький 
фронт  наблизився  до  Равенсбріку,  їх 
перевезли під Берлін. Там опинилося 
і подружжя Лебедів.

Дарія  Гнатківська  народилася 
22 жовтня 1912 року у Сокалі. Пізніше 
з батьками переїхала у Смодну, де про-
йшло її дитинство. У селі добре знали 
цю  надзвичайно  здібну  і  обдаровану 
дівчину. Її мати пані Олександра не за-
бороняла, а, навпаки, спонукала дочку, 
щоб  вона  бавилася,  виростала  в  ото-
ченні сільських дітей. Їмость запрошу-
вала дітей до резиденції і пригощала їх 
ласощами. По  закінченні школи Дарія 
вступає  до  Коломийської  гімназії.  Зді-
бності  до  навчання  вирізняють  її  се-
ред  гімназистів.  Вона  стає  активною 
учасницею  «Пласту». Старожили  роз-
повідали, що дочка отця Гнатківського 
згуртовувала молодь села до спортив-

ної  організації  «Січ»,  молодіжних  ор-
ганізацій  «Луг»  і  «Каменяр».  Разом  із 
батьком організовувала і брала участь 
у різних мистецьких заходах села. 

Після  успішного  складання матури 
(підсумкових  іспитів)  у  гімназії  Дарія 
вступає  у  Львівську  консерваторію. 
У Львові на  той час в  усіх вищих на-
вчальних закладах вирував дух укра-
їнства. Там створювались групи націо-
налістичної молоді. Дарія Гнатківська 
вже на молодших курсах консерваторії 
вступає в ОУН, де знайомиться з ак-
тивістами  національного  руху,  серед 
яких був і Микола Лебедь. Згодом між 
ними  зав’язується  взаємна  симпатія 
і  дружні  стосунки.  Разом  з  посестра-
ми і побратимами вона поринає у вир 
революційної боротьби за кращу долю 
українського  народу,  який,  вважала, 
мав бути господарем на своїй землі. 

9  жовтня  1934  р.  Д.  Гнатківська 
(псевдо  «Ода»)  була  заарештована 
за участь у підготовці замаху на міні-
стра  внутрішніх  справ  Польщі  Б.  Пє-
рацького.  На  Варшавському  процесі 
(1935-1936 рр.) засуджена на 15 років 
ув’язнення. В тюрмі одружилася із за-
судженим  на  смертну  кару  Миколою 
Лебедем,  побралися  вони  у  тюрем-
ній  капличці.  Після  розпаду  Польщі 
у 1939 р., Дарія  і Микола Лебеді опи-
няються на волі. 

Спочатку живуть у Кракові, потім пе-
реїжджають до Львова, де зазнають пе-
реслідувань  від  німецької  окупаційної 
влади. У 1942 р. у львівському шпиталі 
пані Дарія  (під чужим  ім’ям) народила 
донечку  Зою.  Щастя  було  недовгим. 
З 18-місячною дитиною її арештовують 
гестапівці.  Згодом  їх  перевозять  у  Ні-
меччину  до  концтабору  Равенсбрюк. 
Лише  з  наближенням фронту до Бер-
ліна Дарія з дитиною дочекалися волі. 
У  тому  часі  Микола  Лебедь  вивозить 
свою сім’ю до Канади.

Дарія  Гнатківська,  маючи  природні 
здібності  до  музики,  генетично  пере-

даний  інтелект,  після  закінчення  кон-
серваторії могла долучитися до праці 
з  обраного  фаху,  мати  спокійне  жит-
тя  в  оточенні  однодумців  мистецької 
інтелігенції.  Та  вона  вибрала  інший 
шлях — героїчний і тернистий. Батьки 
дали  їй  чудове  виховання  та  прище-
пили любов до Бога  і України. А жит-
тя  сформувало  особистісні  духовні, 
моральні,  естетичні  засади  в  її  єстві: 
любов до людей, до рідного краю.

24  лютого  1989  р.  у  м.  Йонкерс 
(штат  Нью-Йорк)  української  діячки 
визвольного  руху  30-40-х  рр.  ХХ  ст. 
Дарії  Гнатківської-Лебедь  не  стало. 
Поховали її на упівській дільниці цвин-
таря св. Андрея у м. Саут-Баунд-Брук 
(штат  Нью-Джерсі).  В  еміграції  вона 
працювала  в  апараті  голови  Гене-
рального  Секретаріату  Закордонних 
Справ УГВР, була членом Об’єднання 
колишніх  вояків  УПА  США  і  Канади. 
Залишила після себе спогади «В ті да-
лекі роки», «Бачу як сьогодні», «Катру-
ся Зарицька».

На закінчення скажемо, що у Смод-
ній  біля Косова  й  дотепер  з  великою 
пошаною  згадують  священичу  ро-
дину  Гнатківських.  Про  це  свідчить 
і  збережений  (а  тепер  добротно  від-
ремонтований)  будинок,  збудований 
ще у 1875 р., який довгі роки слугував 
у селі за дитсадок, та постійно догля-
нута могила о. Омеляна Гнатківського 
на місцевому цвинтарі. На будинку, де 
у минулому жила родина Гнатківських, 
встановили  пам’ятну  дошку,  автором 
і  виконавцем  якої  є  художник  Йосип 
Приймак.  А  у  2012  році  тут  відбула-
ся  Всеукраїнська  науково-практична 
конференція,  присвячена  Дарії  Гнат-
ківській. Серед  її учасників були  гості 
з Києва, Львова, Трускавця, Тернопо-
ля, Івано-Франківська, Коломиї. 

Іван ДРАБЧУК, 
співробітник Національного 
заповідника «Давній Галич».

Уже стала крилатою справед-
лива думка багатьох істинних 
патріотів: «Мова — душа нації». 
Я б упевнено сказав, що мова — 
це генетичний код нації, який по-
єднує минуле з сучасним, про-
грамує майбутнє і забезпечує 
буття нації у вічності. 

Народ,  котрий  втрачає  свою  мову, 
перестає бути нацією. Отже, боротьба 
за  рідну  мову —  це  боротьба  за Не-
залежну українську державу, боротьба 
за Незалежну Церкву,  за віру в Бога. 
А  хто  не  любить  своєї  Держави,  той 
негідний  ходити  по  нашій  українській 
землі.

Нижче подаю висловлювання відо-
мих людей про рідну українську мову.

Іван  Огієнко:  «Народ, що не розу-
міє сили й значення рідної мови і не 
працює для збільшення культури її, 
не скоро стане свідомою нацією й не 
стоїть на дорозі до державности».

Олесь Гончар: «Навіть така чудова 
наука, як кібернетика, і та знайшла 
в українській мові свою першодомівку, 
адже маємо факт унікальний: енци-
клопедія кібернетики вперше у світі 
вийшла українською мовою в Києві».

Ліна Костенко: «Нації вмирають не 
від інфаркту. Спочатку їм відбирає 
мову».

Бачимо  яскравий  приклад  захисту 
рідної  мови  Степаном  Бандерою  ще 
в 1936 році  на Варшавському проце-
сі.  Володіючи  сімома  мовами,  зокре-
ма й досконало польською, він та всі 

одинадцять учасників судового проце-
су висловили протест  і домоглися не 
тільки перекладача, а й ведення про-
цесу українською мовою!

Український буковинський письмен-
ник, композитор, священик та педагог 
Сидір Воробкевич писав: 

«Мово рідна! Слово рідне!
Хто вас забуває,
Той у грудях не серденько,
Тільки камінь має!»

А Максим Рильський стверджував: 
«Мова — втілення думки. Що багат-
ша думка, то багатша мова. Любімо 
її, вивчаймо її, розвиваймо її! Борімося 
за красу мови, за правильність мови, 
за багатство мови».

Степан ГОЛІНЕЙ.
смт. Делятин.

Життєві історіїЗ архівних джерел

Родина Гнатківських
Про родину Гнатківських можна писати багато і, без перебільшення, скажемо, вона на це заслуговує. 
З одного боку, глава сім’ї отець Омелян був активним парохом у селах Галичини, мати Олександра — 
членом «Просвіти» та «Союзу Українок», але найбільшу славу принесла родині їх дочка Дарія. Вона 
була визначною діячкою ОУН і залишила вагомий слід у подіях визвольної боротьби, якій присвятила 
своє молоде життя. 

До Міжнародного дня рідної мови

Мова — генетичний код нації
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Їхній  ошатний  двоповерховий  бу-
динок  розташований  на  вулиці  Віль-
шанецькій,  28-А.  Сідаємо  за  стіл  на 
кухні.  Розпочинаємо  розмову.  Родом 
подружжя із с. Гута Богородчанського 
району. Після  закінчення  8  класу Ва-
силь  Яремчук  здобув  спеціальність 
столяра  по  виготовленню  художніх 
меблів.  Потім  була  служба  в  армії. 
Галина Чибрик, закінчивши 9 клас, по-
їхала навчатись до Тернополя на опе-
ратора  та  секретаря.  Одружились  1 
серпня 1998 року, коли Галині було 18, 
а Василю — 24. За рік до одруження 
Василь  почав  навчання  в  дяківсько-
регентській школі при ІФТКДІ. По закін-
ченні продовжив навчатися на свяще-
ника у цьому ж навчальному закладі.

Родина  виховує  дванадцять  діто-
чок — 6 хлопчиків та 6 дівчаток: Пав-
ліну, Михайла, Марію, Василя, Галину, 
Василину,  Івана,  Степана,  Йосифа, 
Іллю,  Вікторію  і  маленьку  Анничку, 
яка народилася в січні цього року. Усі 
діти  народились  здоровими,  доноше-
ними  і природнім шляхом. Цікаво, що 
дати  народження  кожної  дитини  знає 
напам’ять  о.  Василь,  а  їмость  тільки 
підтверджувала,  що  все  вірно.  Хлоп-
чики, які уважно слухали, також вклю-
чились  у  розмову.  Степан,  9  років, 
розповів, що грає на акордеоні, співає 
в  хорі музичної школи.  Іван, 10 років, 
захоплюється  волейболом  і  грає  на 
цимбалах. Йосифу 7 років, він любить 
читати. Мріє навчитись грати на гітарі, 
правда, вона поламана. Усі ці музичні 
інструменти, а також піаніно є в будин-
ку родини Яремчуків. 

Батько  великого  сімейства  ствер-
джує,  що  його  діти  мають  усе  необ-
хідне для життя: їжу, одяг, можливість 
здобувати освіту  та розвивати талан-
ти. «Дітей не треба забезпечувати,  їх 
треба вчити жити! В наших дітей нема 
дуже  дорогого  одягу,  найдорожчих 
смартфонів, бо вони їм не потрібні. Ми 
даємо лише те, що необхідне. Звісно, 
нам не є легко і просто, але ми відчу-
ваємо Божу підтримку та допомогу до-

брих людей і благодійних організацій, 
зокрема  «Карітасу»  та  «Мальтійської 
служби  допомоги».  Також  вдячні  па-
рафіянам с. Задністрянськ за постійну 
допомогу й підтримку. Наші діти — це 
Божі діти, довірені нам Господом тим-
часово, під час нашого земного життя. 
Ми  вкладаємо  найбільше  у  вихован-
ня, прищеплюємо духовні цінності», — 
підсумовує о. Василь. 

Але діти є діти. Помічаючи в одно-
класників  дорогі  смартфони,  краси-
ві  речі,  дорогі  іграшки,  вони  просять 
у  батьків  і  їм  купити.  На  це  питання 
відповідає  п.  Галина:  «Цей  телефон, 
який  є  в  твого  однокласника,  не  до-
дасть  йому  ні  розуму,  ні  здоров’я,  ні 
сили.  Ви  досягнете  більшого,  якщо 
прочитаєте  книгу,  пограєте  на музич-
ному інструменті». 

Пані  Галина  готує  просту  їжу,  не 
смажену.  Її  діти  дуже  рідко  хворіють, 
в лікарні та аптеці батьки майже не бу-
вають. Якщо  в  когось  піднялась  тем-
пература, мати заварює чай із верби, 
парила та карпатських трав. Також ва-
рить чай із сосни. Діти постійно п’ють 
козяче  молоко.  (В  родини  Яремчуків 
є  п’ятеро  кіз).  Пані  Галина  радіє,  що 
діти — здорові і мають міцний імунітет. 
Батько  каже,  що  солодощі  дозволяє 
дітям їсти тільки в часі різдвяних свят, 
бо  їм  дуже  багато  дарують  на  свято 
Миколая, Новий рік, Різдво. Коли діти 
просять солодкого, то можуть їсти мед 
стільки, скільки хочуть. «Мед — дуже 
корисний,  він  також  підтримує  імуні-
тет.  Даємо  дітям  сухофрукти  та  різні 
горішки.  Стараємось,  щоб  їжа  була 
рослинного походження», — підсумо-
вує батько.

У суботу-неділю вся родина вдома, 
бо  приїздять  студенти  з  Івано-Фран-
ківська та учні старших класів із ліцею. 
Тоді мати  готує страви з м’ясом. Що-
дня є борщ або суп та каші. Улюбле-
на  —  гречана.  Картоплю  рідко  спо-
живають,  тільки  в  перших  стравах. 
З  козячого  молока  мати  робить  сир 
сулугуні. Біля хати є дуже мало горо-

ду,  але  на  зелень  та  овочі  вистачає. 
Є свій  виноград  та  смородина, росте 
горіх,  з  якого  збирають  великий  уро-
жай.  Їмость випікає коржики, які біль-
ше схожі на невеликі хлібці, з цільно-
зернового  борошна  та  льону.  Старші 
дівчата ліплять пельмені та вареники. 

І знову говоримо про дітей, про їхні 
досягнення.  Найстарша  Павліна  на-
вчається  в  Медичному  університеті 
на  фармацевта,  Михайло —  студент 
Прикарпатського  університету,  спеці-
альність — прикладна фізика, вміє ре-
монтувати  телефони.  Марія  закінчує 
Ліцей для обдарованих дітей і планує 
стати  німецьким  філологом.  Василь 
закінчує 9-й клас цього ж ліцею (біоло-
гічний профіль) і 6 клас музичної шко-
ли (скрипка). Галя — на економічному 
профілі  ліцею  та  в  6  класі  музичної 
школи  (бандура).  Василина  —  шес-
тикласниця і чотири роки грає на бан-
дурі. Діти часто виступають, співають 
в ансамблях, хорах. Наймолодші Ілля 
(6 років) та Вікторія (4 роки) відвідують 
дитсадок. Ще  ніхто  не  освоїв  піаніно 
(його нещодавно подарували родині), 
тож  Йосиф  сказав,  що  він  навчиться 
на  ньому  грати.  Найстарші  дівчата 
пошили собі й матері вишиті сорочки 
з бісеру. 

Будні розпочинаються в кожного по-
різному. Найстарші  діти  першими ви-
ходять з дому, бо їдуть на навчання до 
Івано-Франківська.  Середні  йдуть  до 
школи, наймолодших потрібно відвез-
ти  машиною.  Отець  Василь  служить 
у  с.  Задністрянськ  Більшівцівського 
деканату. Там він є у неділю та в свя-
та,  бо  добиратись  потрібно  більше 
50  кілометрів  в  один  бік.  Коли  свято 
випадає серед тижня, о. Василь про-
водить катехизацію в школі. А щодня 
о 9.30 відправляє Богослужіння в хра-
мі св. Миколая в Тисмениці. 

Потім отець допомагає їмості в до-
машніх справах, дітям — з домашнім 
завданням.  Привчає  їх  до  самостій-
ності, все вчить робити самим. Всі ра-
зом збираються ввечері. Перед сном є 

спільна молитва. Щоб помолитись, всі 
стають на коліна. 

Будинок  родини  Яремчуків  має  сім 
кімнат на двох поверхах. Дівчата мають 
свої кімнати, хлопці — свої. На запитан-
ня про відпочинок, відразу пригадують 
подорож на море у Мелітополь чотири 
роки тому. У Мелітополі Запорізької об-
ласті служить священик, який постійно 
їх  запрошує.  Найбільшою  проблемою 
залишається транспорт. Тоді, коли їха-
ли на море, то позичили мікроавтобус. 
Родина з радістю могла б подорожува-
ти. Для них навіть поїхати в чудотворне 
місце в с. Погоню, що за 7 кілометрів, 
не є просто, бо нема чим.

Також  діти  згадали,  як  три  роки 
тому  тиждень  відпочивали  в  Гошеві. 
У  Гошівському  монастирі  відзначали 
З’їзд родин, куди були запрошені різні 
сім’ї. Тоді мікроавтобус позичив о. Ни-
кодим Гуралюк ЧСВВ, ігумен монасти-
ря в Погоні. 

Сім’я Яремчуків шість разів переїж-
джала. Перша парафія о. Василя була 
в  с.  Синевирська  Поляна  Закарпат-
ської  області.  Туди  із  с.  Гута  поїхали 
з  трьома  дітьми,  там  народилось ще 
двоє.  Потім  було  дворічне  служіння 
в с. Конюшки на Рогатинщині. У двох 
кімнатах важко було розміститись з ві-
сьмома  дітьми.  У  с.  Дорогів  Галиць-
кого  району  на  новій  парафії  родині 
дали резиденцію  з більшою площею. 
Але через те, що там довший час ніхто 
не проживав, у старому будинку була 
сирість  та  грибок.  Після  трьох  років 
перебування в такому помешканні ви-
рішили, що потрібно мати щось влас-
не. Три роки родина виплачувала хату 
в м. Тисмениця. Зараз роблять ремонт 
власними силами в кількох кімнатах. 

Отця Василя та їмость Галину час-
то запитують, як дають собі раду з ді-
тьми,  чи  не  карають  їх?  «Я  багато 
говорю,  хоч  не  завжди  це  спрацьо-
вує»,  —  сміється  багатодітна  мати. 
А батько продовжує:  «Починаємо по-
яснювати, обговорювати, різними спо-
собами виховуємо. Стараємось дітям 
не попускати,  тримаємо дисципліну». 
«Допомагає  старший  син  Михайло. 
В  храмі  стає  біля  хлопців.  Тільки  на 
них гляне, вони відразу затихають», — 
каже п. Галина. 

Пані  Галина — мати  героїня,  вона 
не може працювати на певній роботі, 
бо те, що вона робить вдома, це ціло-
добова праця без вихідних, відпусток. 
Якщо хтось із читачів «Нової Зорі» чи 
людей  доброї  волі  бажає  допомогти 
цій сім’ї, то залишаємо телефон бать-
ка о. Василя: (097 583 37 41; 095 703 
98  56)  та  номер  картки Приватбанку: 
5168 7551 0691 7970. Сім’я радо при-
ймає допомогу, також і самі допомага-
ють  іншим  родинам  одягом,  взуттям, 
що залишаються в доброму стані. 

А  наймолодша  Анничка  упродовж 
усього  часу  нашої  розмови  солодко 
спала в колисочці. Вона уві сні посмі-
хається, як і її щасливі батьки, братики 
та сестрички, дідусі та бабусі. Вона є 
маленьким дивом, свідченням великої 
Божої любові. До речі, усі діти цієї ве-
ликої родини — дуже красиві!

«Це приклад української сім’ї. В той 
час,  коли  інші  сім’ї  бояться  народжу-
вати  одну  дитину,  ця  сім’я  ламає  всі 
сучасні стереотипи. Вони — справжній 
приклад, а яка це злагоджена коман-
да!  Це  треба  бачити!  Схиляю  голову 
перед  Вами.  Нехай  Господь  благо-
словить Вас усіх», — побажав о. Юрій 
Прилепський, який проживає недале-
ко від Яремчуків. 

Юлія БОЄЧКО.

Священичі родини

На Стрітення Господнє в родині Яремчуків з Тисмениці Івано-Франківської області було подвійне свято. 
Кожної неділі уся їхня велика сім’я відвідує храм св. Арх. Михаїла, а 15 лютого знову усі прийшли, щоб 
взяти участь у святому Таїнстві хрещення. Батьки о. Василь та Галина Яремчуки принесли в храм свою 
дванадцяту дитину, щоб охрестити. 

«Дітей не треба забезпечувати,  
їх треба вчити жити!»
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Життя має у собі просту фор-
мулу,  яка  ховається  поміж 
складних  знаків,  довгих 

і  звивистих  шляхів,  які  прокладають 
свої дороговкази кожного дня, але не 
завжди  ми  їх  бачимо.  Не  завжди  ми 
бачимо  та  розуміємо  одну  просту  іс-
тину  —  навколо  нас  дзеркала  пере-
плетених  доль  та  зустрічей,  помилок 
та поразок, слів та вчинків відбивають 
не їх самих, а їх тимчасовість. Ця тим-
часовість поглинає все, що називаєть-
ся «вчора»,  а  те, що «завтра»,  пере-
буває у невагомості, яку ми думаємо, 
що  відчуваємо  та  знаємо,  як  те,  що 
нам повністю належить. Насправді, ця 
тимчасовість має свої пороки, які без 
кольору,  вдягнені  у  плащ  невидимки, 
і свої слабкі місця, які ми не сприйма-
ємо,  як щось  важливе. Це  те, що ми 
називаємо  «сьогодні»,  те,  що  подає 
нам руки та шепоче — живи, твори та 
не падай духом. Ми маємо великий та-
лант та можемо стати справжніми мит-
цями свого полотна життя — творити 
справжню гаму різних барв незабутніх 
моментів, які потім ми так бережно хо-
ваємо у таємну скриньку дорогоцінних 
коштовностей, які не підвладні часу та 
сірому пилу забуття. Спогади, коли ми 
були окрилені, зберігають ці часточки 

щастя  в  кулоні  в  себе  на шиї  та  під-
владні тільки нашому серцю. 

Коли яскраві моменти стають таки-
ми, які хочеться щоразу частіше пере-
мотувати у плівці своєї пам’яті та нада-
ти їм право хоча б ще один раз стати 
дійсністю та бути у їхньому сюжеті зно-
ву  головним героєм? Можливо, ми не 
тільки головні герої, а й режисери філь-
му свого життя? Можливо, ми робимо 
миті незабутніми, а себе щасливими? 
Але коли ми насправді є щасливі? На-
вряд,  коли  самотність  огортає  своєю 
мантією та закриває нам очі, щоб ми не 
бачили горизонт за її кліткою. Навряд, 
коли егоїзм стає нахабним гостем, що 
не відчуває межу тактовності. Навряд, 
коли навіть нас люблять, хоча тоді ми 
відчуваємо себе такими потрібними та 
тими, заради кого сонце сходить  і  за-
ходить над небосхилом. 

Можливо, коли ми любимо?
Любити ближнього — вміння, навчи-

тись якому не допоможе певний  урок 
чи  інструктаж. Неможливо  скласти  іс-
пит  та отримати документ, що  засвід-
чує  наявність  цього  знання.  Бо  уроки 
любові  ховаються  у  розмовах,  в  очах 
та вчинках, які є невід’ємною частиною 
мозаїки нашого життя. Але ці  частин-
ки малюнку найбільш цінні, і найбільш 

безвідповідально  ми  ними  занедбу-
ємо,  з  такою  впевненістю,  ніби  шлях 
попереду  посипаний  цим  коштов-
ним камінням. Не все, що блищить, є 
вартісним,  непомітність  та  простота 
можуть набагато більше сказати у ви-
рішальний  момент,  коли  колізії  долі 
стикаються.  Любов  є  світлом,  яке  не 
тільки отримуєш, а яким ти світиш се-
ред  темряви.  Любов — це  віддавати, 
а не відбирати. Йти назустріч, а не від-
вертатись. Це таємниця, відкриття якої 
вимагає  мужності  та щирості — муж-
ності  повірити  ближньому  та  щирості 
зрозуміти його тривогу у глибині очей. 

Можна  поранитись,  коли  подаєш 
руку  допомоги,  а  в  спину  впивається 
кинджал  зради.  Часом  болить,  коли 
когось чекаєш на пероні однієї зі стан-
цій життя з усмішкою на обличчі, з го-
товністю  йти  однією  дорогою.  Коли 
стаєш  дороговказом,  яким  нехтують, 
або  ж  коли  твоє  світло  поглинається 
байдужістю  та  брехнею.  Але  це  не 
привід  перетворювати  своє  серце  на 
шматок  закам’янілого  метеора,  який 
опинився сам один на чужій планеті. 

Любов  до  ближнього  —  це  коли 
сонце живе всередині та освітлює все 
довкола,  перетворює  довгі  ночі  стра-
хів  та  сумнівів  на  щирість  і  відчуття 
затишку,  а  спокій  отримує  місце  по-
чесного гостя. Любов — це не означає 
бути сліпим або ж глухим до того, що 
навколо  нас  обертається.  Це  читати 
серед рядків та бачити справжній зміст 
за вітриною посмішки. Це вміння чути 
те,  що,  на  перший  погляд,  здається 
правдою,  але  є  лише  її  подобою. Це 
здатність довіряти  тим, без  яких наш 
внутрішній  світ  втрачає  свою  основу, 
тих, без яких нам важко йти далі.

Любов насправді не боїться вогню, 
бо сама є полум’ям. Чи можемо ми від-
чути  його  природу?  Для  цього  треба 
його  торкнутись,  але  ті, що  люблять, 
не  бояться  полум’я,  бо  хочуть  люби-
ти. Любов до  ближнього — складний 
ребус,  розгадати  який  можуть  тільки 
ті, які зрозуміють його простоту, бо це 
підказує серце. Воно каже: це один із 
ключиків щастя, не загубіть його. 

Христина НИЩАЙ.

У  своїй  проповіді  Митрополит  Во-
лодимир наголосив, що Три Святителі 
стали справжніми світилами для віру-
ючих усіх часів. Вони – добрі оборонці 
святої віри, богонатхненні організато-
ри, проникливі молільники за свої па-
стви, приклади євангельських чеснот.

З нагоди ювілею мер Руслан Мар-
цінків, головні лікарі сусідніх лікарень 
Мирон Мулик та Володимир Романчук 
отримали в дар Папські благословен-
ня із вічного м. Рим. Було вручено ми-
трополичі  подячні  грамоти  активним 
та  жертовним  парафіянам.  Парох, 
синкел  у  справах  капеланського  слу-
жіння  о.-доктор Василь Рак  у  своєму 
зверненні зацитував слова св. Василія 
Великого: «Ми повинні вибрати лише 
один небесний скарб, щоб у нім було 
й  наше  серце.  Бо  де  скарб  твій,  там 
буде твоє серце»  (пор. Мт. 6, 21). «А 
скарб  наших  сердець,  —  продовжив 
парох, —  ми  не  шукаймо  в  землі  чи 
в банках, а в небі». 

Після  привітань  усі  перейшли  до 
нового храму, де було освячено воду 
та  унікальний образ  святої  католиць-
кої  стигматички Джемми Ґалґані. Від-
тепер образ, де вмонтовані мощі, че-
кає на своїх прочан та шанувальників 
(пам’ять — 11 квітня). Свята Джемма 
є  покровителькою  екзорцистів,  мо-
лільницею за звільнення від духів де-
пресії. Заступається за тих, які хочуть 
мати дітей, та за щасливе подружжя. 

По завершенні всі об’єднались роз-
колядою,  обмінялися  теплими  приві-
таннями,  ще  раз  повернулися  до  ка-
плиці, щоб у тиші промовити молитви 
до Трьох Святителів перед їхніми мо-
щами, які також зберігаються в храмі. 
Атмосфера була радісна та молитов-
но насичена. 

Дякуємо  Богу  за  вдало  проведене 
свято.  Ласкаво  просимо  допомагати 
нам фінансово  у  завершенні  побудо-
ви нового парафіяльно-капеланського 
храму. Просимо також вашої молитов-
ної підтримки.
 Релігійна громада Святого Апосто-
ла Луки УГКЦ м. Івано-Франківська
ЄДРПОУ 26264145
Р/р 26001580594 
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 
м. Київ МФО 380805 
Призначення платежу: благодійна по-
жертва на храм.

Наталія КОНТРАКЕВИЧ.

На самоті

Вісті з парафій

Десятирічний ювілей 
12 лютого цього року парафіяни храму Трьох Святителів, що по вул. Медична м. Івано-Франківська, від-
значили десяту річницю. З цієї нагоди на парафію завітав Митрополит Івано-Франківський Володимир 
Війтишин, священики, численні віруючі сіл Чукалівка, Опришівці, міста та області. Літургію супрово-
джував народний аматорський хор м. Надвірна «Felicio». Громада сподівається, що наступного року 
урочистості відбудуться в новозбудованому храмі. 

Любов до ближнього — 

МОЛИТВА ЗА УКРАЇНСЬКУ РОДИНУ

Б
оже  великий,  Боже  отців  наших! Дай  нашому  народові  як-
найбільше добрих, святих християнських родин.

Дай нам таких батьків, які голосно й відверто признавали-
ся б до Божого Твого Євангелія і до Твоєї служби. Дай нам бать-
ків, які для своїх дітей були б прикладом християнського життя, 
правдивими опікунами та добрими провідниками у житті.

Дай нам таких матерів, які вміли б добре, по-християнськи ви-
ховувати своїх дітей, а для своїх чоловіків були б допомогою, по-
тіхою та доброю порадою.

Дай нам таких дітей, які були б потіхою для своїх батьків і сла-
вою та красою свого народу.

Благослови,  Всемогутній  Боже,  український  народ.  Подаруй 
йому  ласку  вірно  Тобі  служити  і  доступити  колись  вічної  наго-
роди в Небі, бо Тобі, Боже, у Святій Трійці Єдиний, Отче, Сину 
і  Духу Святий,  належить  вся  слава,  честь  і  поклоніння  на  віки 
вічні. Амінь.

ризик чи крок 
назустріч?
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Зустріч  із  дітьми  та  їх  батьками 
розпочалась  молитвою  та  духовним 
словом  студента  Івано-Франківської 
Богословської  академії,  члена  прав-
ління фонду Миколи Скірчука. Він під-
креслив  слова  Папи  Франциска,  що 
мило сердя  є  основоположним  зако-
ном, що живе в серці кожної людини, 

коли вона щирими очима дивиться на 
свого брата, якого зустрічає на життє-
вому  шляху.

Сільські голови Микуличина Василь 
Скірчук і Татарова — Олег Дзем’юк по-
ділились спогадами про Віталія Ярем-
чука,  який  трагічно  загинув  у  липні 
2017 року. 

Віталій Яремчук народився 11 жовт-
ня 1982 р. в Івано-Франківську. У Між-
народному науково-технічному універ-
ситеті  в  Києві  здобув  фах  юриста  та 
звання офіцера ЗСУ. Працюючи на ке-
рівних посадах,  зарекомендував себе 
фахівцем високого рівня. Патріотично 
налаштований,  був  учасником  Рево-
люції Гідності, членом суспільно-куль-
турного  товариства  «Гуцульщина», 
учасником гуцульських фестивалів. Як 
наставник команди «Сова» виховував 
патріотичну молодь Прикарпаття. Вої-
нам АТО допомагав спорядженням.

Віталій Яремчук — член НСЖУ, був 
меценатом  багатьох  краєзнавчих  ви-
дань, займався проблемами довкілля, 
зеленого  туризму, мав багато  грамот, 
дипломів та подяк. Останні роки про-
живав та працював у США, де трагіч-
но загинув 10 липня 2017 року. В його 
пам’ять створений благодійний фонд, 
одним  з  напрямків  діяльності  якого  є 
допомога  малозабезпеченим,  людям 
з  особливими  потребами,  учасникам 
АТО та їхнім родинам.

Під  час  проведення  акції  «Карпат-
ський  благочин»  були  присутні  рідні, 
друзі,  люди,  які  знали  цю  енергійну, 
доброзичливу особистість. Подарунки 
дітям вручали брат Віталія Яремчука 
Яро слав, директор благодійного фон-
ду Христина Скірчук-Підлетейчук, чле-
ни правління фонду  Ірина Гнип’юк та 
Микола Скірчук.  Батьки  та  діти щиро 
дякували  за  безкорисливу  допомогу. 
А  представники  фонду  запевнили, 
що  й  надалі  підтримуватимуть  добрі 
ініціа тиви.

Світлана ФЛИС,
краєзнавець.

R R R R R
Отець Микола Кук ЧСВВ, о. Петро 

Коваль,  о.  Микола  Андибур,  о.  Кши-
штоф Панасовець, дяк Богдан Капко, 
студенти  та  викладачі  дяківсько-ре-
гентського  інституту  Івано-Франків-
ського богословського університету ві-
тають з днем народження адміністра-
тора церкви св. Арх. Михаїла с. Каль-
на Болехівського деканату

о. Василя БУРІЯ 
та директора дяківсько-регентсько-

го інституту

п. Любов ТЕРЛЕЦЬКУ.п. Любов ТЕРЛЕЦЬКУ.
Всю доброту, яка існує в світі,Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

Інтегрувати дітей та молодь з ін-
валідністю у суспільство, дати 
їм можливість самореалізува-
тися, підтримати батьків та ро-
дичів — з такою метою Івано-
франківський «Карітас» ство-
рює структури самодопомоги 
у районах Івано-Франківської 
області. Для цього в осередках 
проводяться тренінги з соціаль-
ної адаптації, творчі гуртки, вла-
штовують дозвілля. 

У 2018 році «Карітас» ініцію-
вав створення ще чотирьох но-
вих осередків самодопомоги. 
Два — на базі територіальних 
громад — у Більшівцівській та 
Витвицькій ОТГ та ще два — на 
базі парафій — у селищі Лисець 
та селищі Богородчани.

Аби дітям було зручно
Більшівцівська  та  Витвицька  ОТГ 

з ентузіазмом відгукнулися на пропо-
зицію  створити  осередки  для  молоді 
з інвалідністю. У Більшівцях група по-
чала  працювати  у  червні  2018  року. 
На заняття ходить 11 осіб. Вік — від 7 
до 37 років. Збираються у школі, у ка-
бінеті психолога. Коли стане тепліше, 
перейдуть у приміщення селищної бі-
бліотеки. Зараз працюють над покра-
щенням умов для занять.

«Ми зараз пишемо проект, плануємо 
виграти грант, аби обладнати кабінет, — 

говорить заступниця голови Більшівців-
ської ОТГ Марія Щепанська, — там по-
трібно зробити ремонт, придбати меблі, 
аби дітям було зручно».

Місцева  влада  контактує  з  підпри-
ємцями, а ті, у свою чергу, допомага-
ють з транспортом для дітей. З осені 
з  дітьми  почала  працювати  психолог. 
Це дало неабиякі результати. «Психо-
лог допоміг дітям почувати себе впев-
неніше, — говорить керівник групи са-
модопомоги отець Ярослав Клюса, — 
вони вже не бояться розповідати про 
себе,  говорять  про  свої  досягнення, 
вільно висловлюють свою думку». 

Навчилися дружити
Місяцем пізніше, у липні, структура 

самодопомоги  запрацювала  у  Вит-

вицькій ОТГ. Заняття відвідує семеро 
осіб. Це діти та молодь віком від 5 до 
35  років.  Займаються  на  базі  ліцею 
у  класі  інформатики.  У  цьому  керів-
ник  групи  Віра  Курудз  вбачає  вели-
кий  позитив,  адже  постійно  є  доступ 
до  Інтернету.  Переглядають  з  дітьми 
фільми,  мультфільми,  знаходять  ма-
теріали до свят. 

«Діти  та молодь навчилися дружи-
ти,  —  ділиться  враженнями  керівник 
групи,  —  вони  на  вулиці  впізнають 
один одного,  спілкуються поза  занят-
тями у групі». 

У Витвиці задоволені, що благодій-
на організація зайнялася опікою дітей 
та  молоді  з  інвалідністю,  шкодують 
лише  про  те,  що  така  робота  не  ве-
деться на державному рівні. 

Незабуті суспільством 
У  Богородчанах  структура  само-

допомоги на базі парафії почала пра-
цювати з вересня. На заняття ходить 
дев’ять осіб, усі — старші 18 років. За-
ймаються  у  парафіяльному  будинку. 
Керівником  групи  є  Наталя  Присяж-
нюк.  Жінка  вважає  своїм  обов’язком 
долучатися до соціальних ініціатив.

«Я  дуже  творча  людина  і  хочу  на-
вчити молодь з  інвалідністю тому, що 
вмію  робити  сама, —  говорить Ната-
ля, —  я  тішуся,  коли  у  них  це  вихо-
дить, я радію, коли бачу їхні задоволе-
ні обличчя, коли вони беруть із собою 
свої вироби додому». 

У селищі Лисець Тисменицького ра-
йону діти та молодь з інвалідністю по-
чали збиратися з  грудня. Заняття на-
разі відвідує дев’ять осіб. Вік — від 8 
до 30 років. Займаються у приміщенні 
селищної бібліотеки. Небайдужі люди 
долучаються до діяльності  групи. Не-
щодавно місцевий підприємець опла-
тив похід дітей та молоді у піцерію. 

«Зараз вони огорнуті опікою, а рані-
ше були забуті суспільством, — каже 
керівник  групи  отець  Василь  Скур-
чанський. —  Вони  дуже  чекають  цих 
зустрічей, а особливо старші, які вже 
закінчили  школу,  бо  їм  не  вистачає 
спілкування». 

Робота з розбудови структур само-
допомоги триває вже чотири роки. На-
разі діє вже 11 осередків — у м. Бурш-
тин, м. Калуш, м. Тисмениця, смт. Оти-
нія,  с.  Богородчани,  смт.  Рожнятів  та 
Верхнянська ОТГ. 

Юлія ФЕДУНИШИН.

Вітаємо!

Милосердя в дії

Благодійність

Огорнуті опікою, або як «Карітас» створює  
групи самодопомоги для молоді з інвалідністю

Подарували радість дітям
Милосердя єднає нас з Богом, підносить у вірі, приносить радість 
в житті. Воно стає цілющим бальзамом, пахучим миром, що зцілює, 
скріпляє, дає духовне збагачення. Саме таку благородну місію мило-
сердя творить БФ «Карпатський благочин пам’яті Віталія Яремчука». 
9 лютого почесний президент фонду, дружина Віталія — Ксенія Кри-
люк за допомогою волонтерів української громади м. Філадельфія 
(США) зібрала й передала потребуючим дітям Микуличина й Татаро-
ва Яремчанської міськради подарунки (наплічники, одяг, солодощі).

НЕ ПРОДАЄМО...

Молода пара зайшла до крам-
ниці  дитячих  іграшок.  По-

дружжя  довго  вибирало  подару-
нок,  оглядаючи полиці  й  переби-
раючи забавки, підвішені до стелі 
чи  розкладені  просто  на  підлозі: 
ляльки,  що  плакали  і  сміялися, 
електронні іграшки, маленькі печі, 
що пекли торти... 

Однак  не  могли  вирішити,  що 
купити. До них підійшла ввічлива 
продавчиня. 

— Розумієте,  —  почала  пояс-
нювати  жінка,  —  ми  маємо  ма-
леньку  дівчинку,  але  цілий  день 
нас не буває вдома. 

— Донечка  рідко  усміхаєть-
ся, — продовжував чоловік. 

— Ми  хотіли  б  купити  їй  щось, 
що  зробило б  її щасливою, —  го-
ворила  далі  жінка, —  навіть  коли 
нас нема... Щось, що б її забавля-
ло, розраджувало, коли вона сама.

— Вибачте,  —  посміхнулася 
продавчиня,  —  ми  не  продаємо 
батьків. 

Бруно ФЕРРЕРО.

Притчі
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український греко-католицький часопис

Оголошення

МЕДЖУҐОР’Є
25-30 березня: великопосне 125€
5-11 травня: +Будапешт 125€
9-16 червня: Будапешт, Спліт, 

Дубровнік, Плітвіцкі озера 140€
8-13 липня: + 2 дні море 125€
30 липня-7 серпня: Младіфест 165€

5 -12 травня: святині Італії
Сан Марино, Лорето, Ланчано, Сан 
Джованні Ротондо, празник св.Миколая в 
Барі Асиж Падуя 355€Барі, Асиж, Падуя 355€ з вечерями

30 травня-8 червня: Люрд
Венеція, Турин, Ла Салет (з ночівлею), Люрд
(3 дні), Мілан, Верона 425€ з вечерями

літній християнський відпочинок
19-30 червня / 21 липня-1 серпня / 7-18 серпня
Меджуґор’є 3 дні, Заостроґ (Далмація) 7 днів 
перша лінія, триразове харчування на морі, добове молитовне правило 
Запис і резерв кімнат до 1 квітня. 
Пожертва 375€, діти до 12 років 250€ / влітку 425/280€

Асоціації
Для  гри  по-

трібно 3-10 дітей. 
Одна  дитина  ви-
ходить з кімнати, 
а  решта  загаду-
ють  якесь  слово 
чи  поняття  з  Бі-
блії,  наприклад, 
В ифле ємс ь к а 
зірка.  Гравець, 
який  відгадує, 
входить  і  почи-
нає  ставити  кож-

ному  по  черзі  питання,  на  які 
можна  відповісти  тільки  «так» 
чи «ні».

Приклад:
• Це живе?
• Це дерев’яне?
• Це їстівне?
• Це мав Ісус?
• Зараз ми можемо це мати 

(бачити)?
Коли ж, нарешті, гравець від-

гадає слово, то наступним вга-
дувати йде той, кому останньо-
му було поставлене запитання.

1.  Яку  воду  можна  принести 
в ситі?

2.  Кінь  перевозить  10  кг  вугілля, 
а  поні — 10  кг  вати. У  кого  вантаж 
важчий?

3. Що посеред землі стоїть?
4. Яке колесо не крутиться в авто-

мобілі, коли він їде?
5. На небі одна, у баби дві, а у ді-

вки немає.
6.  Коли ми,  дивлячись  на цифру 

«два», кажемо «десять»?

7. Складіть віршик з шести літер.
8.  Їде  чоловік  у  потязі,  сниться 

йому, що сидить він на підлозі, а дош-
ки  у  безодню  летять. 
Глядь  —  лише  одна 
дошка  залишилась. 
Що треба зробити чо-
ловіку, аби не впасти?

9.  Від  чого  у  качки 
ноги червоні?

10.  В  якому  морі 
води немає?

Для вас,Для вас,  дiти!дiти!Для вас,Для вас,  дiти!дiти!
Знайди панду поміж сніговиків.

Відповіді на загадки. 1.  Заморожену.  2.  Вантаж  однаковий — 10  кг.  3.  Літера 
«м». 4. Запасне. 5. Літера «б». 6. Коли стрілка  годинника показує десять хвилин. 7. Віршик. 
8. Прокинутись. 9. Від колін. 10. У тому, що на карті в атласі.

ЗагадкиЗагадки

КросвордКросворд

IгриIгри
Хто вони були 
за професією?

Підготуйте  список 
людей  з  Біблії,  занят-
тя яких вам відомі. Для 
цього  ви  можете  вико-
ристовувати  Біблійний 
словник.  Назвіть  ім’я, 
і  нехай  бажаючий  від-
повість  на  питання  про 
його заняття. Можна та-
кож поділити гравців на 
групи.

Приклад:
1. Петро (рибалка)
2. Лідія (продавала 

одяг)
3. Павло (місіонер)
4. Дмитро (золотар)
5. Захарія (священик)
6. Давид (цар, пас-

тух)
7. Лука (лікар)
8. Авакум (пророк)
9. Ісая (пророк)
10. Закхей (збирач 

податків)

Дізнаєшся про одну з умов доброї 
Сповіді, коли розв’яжеш кросворд. 
Для цього із слів першого стовпчика 
добери відповідники з другого стовп-
чика і впиши їх у клітинки. Відповід-
ник до першого слова вписуєш у крос-
ворд біля числа 1 і так далі.

1. Святе Письмо.
2.  Світло
3.  Покаяння
4.  Піст
5.  Ікона
6.  Добре серце
7.  Місце черепа
8.  Добрий пастир
9.  Поганий вчинок
10. Гріб
11. Престіл
12. Служба Божа

Сповідь
Милосердя
Вівці
Гріх
Біблія
Літургія
Молитва
Голгота
Смерть
Кивот
Риба
Свічка




