
Спорт 
і священство:  
речі сумісні?

Насправді заняття спор-
том — це не просто корис-
не хобі для священика, 
який багато часу прово-
дить у сповідальниці чи 
у церкві, мало рухаючись. 
Це також гарний спосіб 
євангелізації для молоді.

3 березня 1876 р.
в с. Пакошівка, поблизу 
м. Сянік (нині м. Санік, 
Польща) у хліборобській 
родині народився Йоса-
фат Коциловський — свя-
щеник, доктор філосо-
фії і теології, професор, 
єпископ Перемишльської 
єпархії УГКЦ, виходець 
із Чину святого Василія 
Великого, блаженний Ка-
толицької Церкви.  

3 березня
Всесвітній день письмен-
ника.

4 березня
70 років від дня наро-
дження Володимира 
Михайловича Івасюка 
(1949-1979), українського 
композитора, співака.

7 березня 1935 р. 
упокоївся в Бозі о. Леонід 
Федоров — Екзарх Росій-
ської Греко-Католицької 
Церкви, мученик за віру, 
Блаженний.
У 1937 р. розпочато бе-
атифікаційний процес 
за старанням Праведно-
го Митрополита Андрея 
Шептицького.
27 червня 2001 р. 
у м. Львові під час Святої 
Літургії у візантійському 
обряді Папа Іван-Павло ІІ 
проголосив його Блажен-
ним.

Рік, що розпочався, має стати випробувальним для нашого народу. Перш за все, трішки більше як через місяць 
перед нашим суспільством в сьомий раз постане відповідальне завдання — зробити гідний вибір президента 
України. Крім того, 27 жовтня 2019 року мають відбутися чергові вибори до Верховної Ради 9 скликання. І від 
того, який вибір зробить український народ, залежатиме подальша доля нашої держави. А також цей рік буде 
визначальним для Православної Церкви України, яка, отримавши Томос, повинна визначити свій вектор руху. 

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

Церква і держава

Звернення Синоду Єпископів 
Галицького Верховного 
Архиєпископства УГКЦ з нагоди 
Президентських виборів стор. 2

Служіння

Вести, слухаючи Бога  
і ближніх 
 
  стор. 4

Слово священика

Бути християнином 
сьогодні — це плисти  
проти течії  
 стор. 6

Благодійність

Центр для людей  
з особливо великим  
серцем 
  стор. 6
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число 9 (1252)

«Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить; а хто погубить  
свою душу Мене ради та Євангелія, той її спасе». (Мр. 8, 35).

Цей тиждень в подіях

Закінчення на стор. 3

Людські долі 
в трагедії Голокосту

Дві книги про спільне до-
воєнне життя українців, 
поляків та євреїв в одному 
з покутських містечок, про 
Другу світову війну, про Голо-
кост та депортації українців 
з Польщі, а поляків з України 
нещодавно збагатили містеч-
ко Обертин на Покутті. 

стор. 7стор. 5

Софія Київська — святиня як Софія Київська — святиня як 
православних, так і греко-католиківправославних, так і греко-католиків

Що відбувається з прощею вірних УГКЦ до Софії Київської?
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Пам’ятка політика-
християнина 

1. «Влада повинна керуватися 
моральним законом. Уся її гідність 
походить з приналежності до сфе-
ри морального порядку». Моя діяль-
ність повинна втілювати цей мораль-
ний порядок, здійснюючи й утверджу-
ючи основні моральні цінності та прин-
ципи. Ці цінності випливають з істини 
про людину та відображають і захи-
щають її гідність, тому вони не можуть 
піддаватися довільному тлумаченню 
та мінливим поглядам «більшості» чи 
«меншості», оскільки є складовою мо-
рального закону, яка повинна слугува-
ти взірцем для цивільного права.

2. Я захищатиму гідність люд-
ської особи, святість і непоруш-
ність людського життя від його за-
чаття і до природної смерті та тра-
диційні християнські сімейні цін-
ності. Стоятиму на варті традиційних 
сімейних цінностей і гідності сім’ї як 
первинної клітини суспільства. Адже 
сім’я, як союз чоловіка і жінки, є фун-
даментом суспільства, тому будь-які 
спроби зашкодити інституту сім’ї че-
рез насаджування різних ідеологій чи 
його довільного трактування насампе-
ред завдає шкоди побудові миру в міс-
цевій, національній та міжнародній 
спільноті. Тому я негайно реагуватиму 
на будь-які спроби популяризації чи 
узаконення новітньої загрози гендер-
ної ідеології, а також розпусти, содомії 
та інших подібних видів гріховної по-
ведінки, активно протидіючи їм всіма 
законними способами.

3. Я братиму участь у творенні 
справедливих законів. У своїй діяль-
ності я долучатимуся до творення за-
конів, які повністю узгоджуються з мо-

ральним законом та слугуватимуть 
цілісному розвитку людини. Проте 
і чинні закони я поважатиму і викону-
ватиму, оскільки дотримання законо-
давства є соціальною цінністю, яку 
необхідно утверджувати, культивувати 
та поширювати як моральну вимогу.

4. «У власній сфері (створен-
ня законів, управління, розробка 
систем контролю) народні обран-
ці зобов’язані займатися пошуком 
і здійсненням того, що сприятиме 
розвитку всього громадянського 
життя». Усвідомлюю те, що політич-
на влада — це інструмент координації 
та управління. А моя політична діяль-
ність — це робота задля розбудови 
спільного блага, а не задоволення 
приватних інтересів. Саме тому всі 
мої рішення і вчинки будуть спрямова-
ні лише на захист суспільних інтересів 
і здійснюватимуться в межах моралі та 
згідно з юридичним правопорядком.

5. Я забезпечуватиму належне 
правове поле для вільної участі 
в політичній діяльності її окремих 
суб’єктів. Отримавши мандат на здій-
снення довіреної мені народом влади, 

я гарантуватиму по-
дальшу вільну участь 
у політичному житті 
країни її громадянам, 
громадським організа-
ціям і об’єднанням та 
іншим представникам 
т. зв. «третього секто-
ру».

6. Якщо буде 
необхідним втру-
чання влади в певну 
сферу суспільного 
життя, то я здійсню-
ватиму його на осно-

ві принципу субсидіарності. «Хрис-
тиянське суспільне вчення наголошує 
на необхідності гармонійних відносин 
між суспільними групами — надава-
ти стільки свободи, скільки можливо, 
і стільки допомоги, скільки необхідно. 
Будь-які форми бюрократизації, пе-
ребільшеної централізації, надмірної 
присутності державного апарату і вла-
ди в житті суспільства гальмують сус-
пільний розвиток».

7. Безкомпромісно засуджую-
чи корупцію, я не лише уникатиму, 
а й викорінюватиму її та активно 
протидіятиму їй у сфері своєї ді-
яльності. Я не купуватиму голоси та 
не змінюватиму свою позицію шляхом 
надання/отримання будь-якої винаго-
роди чи підкупу. Політична корупція — 
одне із найсерйозніших спотворень 
демократичної системи, адже насам-
перед порушує всі моральні принципи, 
а також спричиняє зростанню недові-
ри до державних установ, навіть біль-
ше — ставить під загрозу правильне 
функціонування усієї держави.

8. У всіх аспектах своєї діяль-
ності поважатиму свободу сумлін-

ня і релігії. Це означає, що не вико-
ристовуватиму ані Церкви, ані релі-
гійної організації, ані священнослужи-
телів як інструментів для політичної 
агітації та пропаганди.

9. Здійснюючи владу в демо-
кратичній системі, нестиму відпо-
відальність перед людьми. Осно-
воположний елемент демократичного 
представництва — це обов’язок об-
ранців скласти звіт про виконану ро-
бот. Тому, відповідно до займаної мною 
виборної посади, регулярно і прозоро 
звітуватиму про всі досягнення та не-
вдачі перед своїми виборцями.

10. Використовуватиму різні ЗМІ 
та інформаційні канали для того, 
щоби свідчити правду. У своїй пе-
редвиборчій кампанії та подальшій по-
літичній діяльності послуговуватимуся 
цими засобами лише для передаван-
ня правдивої інформації громадянам. 
Для мене є неприпустимим викорис-
тання цих ресурсів для будь-яких ма-
ніпуляцій виборцями, для очорнення 
моїх політичних опонентів чи розпо-
всюдження неправдивої інформації.

Задля досягнення 
поставлених завдань 
зобов’язуюся:

1. Не зловживати владою, керую-
чись корисливими мотивами та нама-
гаючись задовольнити будь-чиї при-
ватні чи корпоративні інтереси коштом 
спільного добра.

2. Завжди в усіх своїх привселюд-
них висловлюваннях і вчинках керува-
тимуся загальнолюдськими нормами 
моралі та християнськими цінностями 
задля спільного блага громади, дер-
жави і народу України.

3. Усіма силами сприятиму захис-
ту, поширенню та утвердженню в сус-
пільстві християнських цінностей і мо-
рально-етичних засад, насамперед 
в освіті, охороні здоров’я, економіці, 
політиці, ЗМІ та міжнародних відноси-
нах і загалом у всіх суспільних інститу-
ціях, творячи Україну християнською 
державою.

Парафія Всіх Святих 
Українського Народу є ще 
порівняно молодою. У 2016 
році було освячено ново-
збудований храм, а зараз 
він просто переповнений 
малечею, яка, завдяки ста-
ранню отців Василя Чорнія 
та Ярослава Рохмана, з ра-
дістю бере участь у дитячій 
Службі Божій. Так нещо-
давно близько 20-ти хлоп-
чиків було посвячено у ві-
втарну дружину, а дівчатка 
під керівництвом їмості 
Христини Чорній співають 
у дитячому церковному 
хорі. Така парафія дійсно є 
прикладом живої парафії, 
де вміють разом молитися 
та весело проводити час. 

Вл. інф.

Офіційно!

Жива парафія

Звернення Синоду Єпископів Галицького 
Верховного Архиєпископства УГКЦ 
з нагоди Президентських виборів

Суботній вечір дітей парафії
Дивовижний вечір відбувся на парафії Всіх Святих Українського Народу УГКЦ м. Івано-
Франківська, де при парафіяльній катехитичній школі діє «Християнський кінотеатр». Діти 
молилися, грали у пізнавальну вікторину на знання Біблії, дивилися цікаві мультфільми 
і смакували смачною піцою. Окрім того, діти танцювали захоплюючі банси та брали участь 
у цікавому майстер-класі. 

Справа №127/18
Визнання неправосильності  
Тайни подружжя: Глива Лілія —  
Глива-Ставенько Леонід
м. Івано-Франківськ, 26 лютого 2019 р. Б.

Виклик відповідача
Викликається до Митрополичого трибуналу Івано-

Франківської Архиєпархії п. Леонід Глива-Ставенько 
у справі визнання недійсності його подружжя з п. Лілі-
єю Гливою, яке було укладено 08 вересня 2012 року 
в храмі «Царя Христа» м. Івано-Франківськ.

В осідку Митрополичого трибуналу Він зможе озна-
йомитись із змістом Позовної скарги і інших декретів, 
які були видані на цей час.

Даний виклик опублікований в «Новій Зорі» — вісни-
ку Івано-Франківської Митрополії УГКЦ.

Ті, що знають про теперішнє місце проживання 
п. Леоніда, нехай подбають, щоб він був повідомле-
ний про даний виклик, як також нехай повідомлять про 
його місце проживання Митрополичий трибунал Івано-
Франківської Архиєпархії УГКЦ за адресою: вул. Васи-
ліянок 64, м. Івано-Франківськ тел.: 8-0342 78-53-76.

Після пройдених 15 днів від моменту публікації цьо-
го виклику справа перейде до наступної стадії процесу.

Ієр. І. КОЗЯР, нотар трибуналу.
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Закінчення. Початок на стор. 1

З моменту об’єднання українського 
православ’я постають не менш важли-
ві завдання і для інших Церков України, 
зокрема для УГКЦ. Буквально до вчо-
рашнього дня останній було вкрай важ-
ко налагодити діалог з православними 
Церквами в Україні. Це було пов’язано 
насамперед з тим, що православ’я, як 
таке, було подрібнене між собою, тому 
діалог з одними нерідко міг викликати 
негативну реакцію у інших. А ще УПЦ 
МП вважала себе «релігійним монопо-
лістом» в Україні, коли всі інші для них 
були «раскольнікі», «уніати» та «іно-
вєрци»… В такій риториці, самозро-
зуміло, спасіння поза їхнім кораблем 
нікому не передбачалося… На жаль, 
в таких реаліях жила Україна, в той 
час, як на вселенському православно-
католицькому рівні ведеться активний 
діалог вже з 60-х років минулого сто-
ліття, розпочатий Папою Іваном ХХІІІ 
під час ІІ Ватиканського Собору. 

Як відомо, в 1964 році на Оливній 
горі в Палестині, де 2000 років тому 
Ісус Христос прохав свого Отця, «щоб 
всі були одно» (Ів. 17, 21), відбулася 
зустріч Папи Павла VI (1963-1978) 
і Патріарха Константинопольського 
Атанагора. Вона призвела до взаєм-
ного зняття анафеми, що стало сти-
мулом до виникнення ще більш ін-
тенсивного екуменічного діалогу між 
Католицькою і Православними Церк-
вами. Обійми між Папою Римським 
та Патріархом Константинопольським 
з тих часів у західному світі є більш 
ніж звичною річчю. Проте усі ці роки на 
пострадянському просторі, зокрема 
в Україні, де домінував Московський 
патріархат, на відміну від решти пла-
нети, на жаль, переважала агресивна 
риторика в сторону католицького сві-
ту, мовляв, «ми справжні, лише у нас 
спасіння, а увесь католицький світ – то 
єретики»… Цікаво, що згідно з остан-
німи даними, зараз у світі проживає 
2,1 млрд. християн. Близько полови-
ни з них є католиками — 1,09 млрд. 
(50%); ще більше третини відносять 
себе до протестантів — 800600000 
(37%). До православних себе відно-
сять 260400000 (12%) християн. 

А тепер повернемося до українських 
реалій. Православна Церква України, 
отримавши Томос від Константино-
польського Патріарха, набула неабия-
кий привілей бути рівноправним пере-
мовником на шляху до поєднання між 
Православною і Католицькою Церква-
ми. І в цьому найбільша загадка, який 
вектор обере Православна Церква 
України: екуменічний діалог, як це ро-
бить Константинополь у відношенні до 
Рима, чи все-таки унаслідує вона агре-
сивну московську риторику, від якої ж 
сама ще донедавна потерпала?

А який вектор у греко-католиків? 
Тут слід відзначити, що Отець і Гла-
ва УГКЦ Блаженніший Святослав не 
вважає, що єднання між УГКЦ і Пра-
вославною Церквою України в пер-
спективі є утопічним. Таку позицію 
Предстоятель УГКЦ висловив у тра-
диційному різдвяному інтерв’ю для «5 
каналу». «Навпаки, — сказав Блажен-

ніший Святослав, — це гарна, радісна 
перспектива. Бо весь християнський 
світ, зокрема католицька і православ-
на спільноти, шукають шляхів до єд-
ності. На вселенському рівні відбува-
ється діалог, щоб цю єдність віднови-
ти. Передусім йдеться про Євхарис-
тійне сопричастя». За його словами, 
не йдеться про відновлення якихось 
структур чи перепідчинення однієї 
Церкви іншій. «Найвищим знаком цер-
ковної єдності є Таїнство Євхаристії. 
Тому, коли говоримо про пошук шляхів 
відновлення єдності між християна-
ми, маємо на думці відновлення єд-
ності у вірі, а відтак – в її вираженні 
в літургійному житті. Тому коли хтось 
розриває цю єдність, то розриває Єв-
харистійне сопричастя. Як це сталося 
між Москвою і Константинополем піс-
ля рішення нашої Церкви-матері про 
надання автокефалії для Православ-
ної Церкви України», — додав Глава 
УГКЦ, відзначивши, що вже є кілька 
рівнів щодо співпраці, про які домови-
лися з Його Блаженством Епіфанієм.

Передумовою до зовнішнього єд-
нання є розбудова духовних важелів, 
плекання належної богословської осві-
ти в середині окремих сестринських 
Церков. Ще важливішим завданням 
є розбудова «живих парафій» та бра-
терського згуртування вірних. Саме 
в такому векторі УГКЦ рухалася в усі 
часи свого існування. Нещодавно Бла-
женніший Святослав оголосив про дві 
прощі для своїх вірних: одна — до про-
катедрального собору Святої Софії, 
що у Римі, інша, дещо ближча — до 
собору Софії Київської (7 квітня 2019 
р.). Проголошення останньої прощі 
викликало неабияке зацікавлення та 
підтримку серед вірних нашої Церкви. 
При парафіях вже почали формувати-
ся численні групи паломників. Але 22 
лютого почесний патріарх Православ-
ної Церкви України Філарет заявив, що 
літургія УГКЦ «може викликати проти-
стояння між православними і греко-
католиками», і висловився проти того, 
щоб греко-католики відправляли бого-
служіння в національній святині. Така 

заява, «м’яко кажучи», дещо спантели-
чила вірних УГКЦ, адже ми щиро раді-
ли появі Православної Церкви України 
і вірили, що йдемо назустріч єднанню. 
Мало того, багато наших вірних обурю-
ються, стверджуючи, що заявку такого 
типу можна було б очікувати від пред-
стоятеля Московського Патріархату… 

Собор святої Софії, як відомо, ніко-
ли не належав УПЦ КП, він перебував 
і перебуває у державній власності. 
Часто цей храм за дозволом держа-
ви використовували різні Церкви для 
відзначення непересічних подій. 15 
грудня 2018 р. у його стінах відбувся 
об’єднавчий Собор ПЦУ. 3 лютого там 
відбулася інтронізація Предстоятеля 
ПЦУ Митрополита Епіфанія (Думенка). 

У стінах святої Софії свої урочисті 
заходи проводили й греко-католики. 
Так, 23 листопада 2018 р. у Софії Київ-
ській Патріарх Української Греко-Като-
лицької Церкви Святослав презенту-
вав факсимільне видання Галицького 
Євангелія 1144 року. Згодом ці видан-
ня він подарував тодішнім Предстоя-
телям двох православних Церков — 
Владикам Філарету та Макарію. До 
речі, сам Предстоятель ПЦУ Епіфаній 
одразу після свого обрання заявив, що 
головним храмом нової Церкви буде 
Михайлівський Золотоверхий собор.

Як би там не було, чи відбудеться 
проща, запланована на 7 квітня? 

23 лютого на сайті Міністерства 
культури з’явилось повідомлення, що 
УГКЦ не надавалося письмового до-
зволу щодо проведення Літургії. Але 
дуже швидко це повідомлення із сайту 
зняли.

На сьогодні відомо, що предстоя-
телі УГКЦ Святослав Шевчук та ПЦУ 
Епіфаній обговорять це питання. З та-
ким проханням митрополит Епіфаній 
звернувся до предстоятеля греко-ка-
толиків ще 19 лютого, про що є пові-
домлення на офіційному сайті ПЦУ. 
У свою чергу, Департамент інформації 
УГКЦ офіційно повідомив про те, що 
Глава УГКЦ цими днями перебуває 
у Римі. Допоки зустріч лідерів обох 
Церков не відбулась, представники 

УГКЦ і ПЦУ, а також Міністерства куль-
тури уникають коментарів.

Чому ж для греко-католиків так важ-
ливо провести службу в Софії Київ-
ській?

«Це належність до спільної київ-
ської традиції — до купелі хрещення 
Русі, київського християнства. І гре-
ко-католицька церква, і православна 
своїми джерелами тотожності мають 
витоки саме в подіях 988 року. Софія 
Київська є святинею як для православ-
них, так і для греко-католиків», — за-
значив у коментарі для Радіо Свобода 
історик, професор Українського като-
лицького університету Ігор Скочиляс.

Друге – це історичні питання. Храм 
використовувався як православний 
собор упродовж історії, але ми маємо 
також прецеденти в історії, коли при-
наймні два періоди Свята Софія була 
також катедральним храмом для уній-
ної чи для греко-католицької церкви. 
Це після проголошення Флорентій-
ської унії в 1439 році, коли митрополит 
Ісидор, повертаючись із Італії, відвідав 
Львів, Галич, Київ і в грудні 1440 року 
прибув до Софії Київської, де його уро-
чисто вітав місцевий київський князь 
Олександр (Олелько) Володимирович 
з роду Ґедиміновичів. І митрополит 
Іси дор 5 лютого 1441 року урочисто 
проголосив Акт Флорентійської унії 
у Святій Софії.

Протягом 37 років, з 1596 року по 
1633-й, храм Святої Софії канонічно 
належав до унійної церкви.

Наступне – це Берестейська унія. 
Протягом 37 років, з 1596 року по 
1633-й, храм Святої Софії каноніч-
но належав до унійної церкви. Його 
митрополити Київські були в єдності 
з Римом. Хоча б із цих двох перспек-
тив УГКЦ має право на літургію у со-
борі Святої Софії», — каже професор 
Ігор Скочиляс.

«Дивовижним втіленням, непоруш-
ною святинею Премудрості Божої ста-
ла Свята Київська Софія, собор, що 
донині є промовистим символом пер-
винної цілісності й повноти єдиної та 
неподільної Київської Церкви», — на 
цьому наголосив Глава і Отець УГКЦ 
Блаженніший Святослав у Посланні 
«Наша Свята Софія” від 14 січня 2019 
р. (у частині «Київська Церква — ікона 
Божественної Премудрості») з нагоди 
століття відновлення соборності укра-
їнського народу та його держави.

Залишаючись в очікуванні на офіцій-
ні повідомлення щодо подій навколо 
прощі вірних УГКЦ до Софії Київської, 
хотілося б просто помолитися словами 
Христа, які Він підніс до Отця Небес-
ного в Оливному городі за Церкву всіх 
часів. Зокрема і за нас, християн ХХІ 
століття. Молився Він за єдність учнів 
усіх часів, які увірують в Нього, завдяки 
місії, започаткованій апостолами, що 
триватиме протягом всієї історії: «Та не 
лиш за цих молю, але і за тих, які за-
вдяки їхньому слову увірують в мене, 
… щоб були всі одно: як ти, Отче, 
в мені, а я у тобі, щоб і вони були в нас 
об’єднані, щоб світ увірував, що ти 
мене послав» (Ів. 17, 22-23). 

о. Іван СТЕФУРАК, 
головний редактор.

Колонка редактора

Софія Київська — святиня як 
православних, так і греко-католиків

Під час презентації Галицького Євангелія у Софії Київській
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— Чого  Ви  боїтеся  найбільше? 
Яка Ваша найглибша турбота?

— Назагал,  я  намагаюся  не  підда-
ватися  страхам,  за  винятком  здоро-
вого трепету перед Богом. Страх є по-
ганим порадником. Він або паралізує, 
або породжує агресію. У Церкві муси-
мо завжди остерігатися двох базових 
і взаємно зв’язаних небезпек — втра-
ти віри і згасання молитви. Без віри ми 
не можемо жити в Церкві, без молитви 
неможливо  розвивати  стосунки  з  Бо-
гом.  Тоді  все  розсипається.  Намага-
юся  бути  пильним,  щоб  дрібні  поро-
ки  не  ставали  причиною  грандіозних 
проблем:  заздрість  серед  священиків 
і мирян, нетерпеливість та саморекла-
ма  талановитих  людей,  розгнуздані 
пристрасті,  особливо  гнів,  риторика 
самолюбування,  поділи  та  творен-
ня  ворожих  груп  серед  вірних.  Папа 
Франциск  часто  піднімає  ці  питання. 
Вони  можуть  з’явитися  будь-де.  Ігно-
рування  реальних  проблем  мене  та-
кож турбує. Все це інструменти, якими 
нечистий  підважує  будівництво  Цар-
ства Небесного. Однак, моя довіра до 
Бога і до ближніх по обидва боки океа-
ну набагато більша, ніж страхи.

— Владика  Гліб  Лончина,  прав-
лячий єпископ Лондонської єпархії 
для Великобританії та Ірландії, від-
тепер  стає  Апостольським  Адміні-
стратором Паризької. Як би Ви його 
представили вірним?

— Щасливий,  що  Святіший  Отець 
призначив саме владику Гліба Лончину, 
єпарха  Лондонського,  Апостольським 
Адміністратором  Паризької  єпархії, 
доки  не  буде  обраний  новий  єпископ. 
Владика  Гліб  є  представником  мона-
шества  та  людиною  Божого  Слова. 
Він досвідчений служитель і дослідник 
літургії,  затребуваний  реколектант  та 
людина широкої  культури. Як  обдаро-
ваний музикант, чудового говорить ба-
гатьма  мовами,  включно  з  французь-
кою.  Владика  Гліб  чіткий  у  доктрині 
і щедрий у милосерді. І що найважливі-
ше, він знає нашу єпархію надзвичайно 
добре — протягом останніх років вла-
дика регулярно відвідував нас, співслу-
жив з нами і навчав нас. Він особисто 
знає священиків та їхні родини, а вони 
знають його. Владика Гліб завжди при-

носить радість нашим вірним. Сподіва-
юся, що  з  його  появою мене  не  забу-
дуть надто швидко (сміється).

— З яким настроєм Ви починаєте 
нове служіння?

— Я починаю з надією. На початку 
намагатимуся  багато  слухати  і  вчити-
ся, щоб ставати братом, батьком і душ-
пастирем  для  священиків  і  вірних. 
Важливо молитися та продумувати, як 
розвивати  майбутню  візію  Філадель-
фійської  архиєпархії,  як  співпрацюва-
ти  з  іншими  єпархіями  митрополії  та 
іншими  східними  католиками,  римо-

католицькими та православними єпис-
копами, священиками та вірними. Спо-
діваюся, що ми можемо зробити  крок 
уперед у пошуку екуменічної співпраці 
з  протестантськими  сусідами,  міжре-
лігійної,  міжетнічної  і  міжрасової  гар-
монії.  Ми  триматимемо  близько  біля 
серця  потреби  бідних  і  маргіналізо-
ваних. Наприклад, в Українському ка-
толицькому  університеті  присутність 
розумово  неповносправних  осіб  ста-
ла центральною для розуміння нашої 
педагогіки та місії. Вірю, що ми маємо 
слухати одне одного і говорити від сер-
ця  до  серця.  Бідні  можуть  допомогти 
нам  бачити  Бога,  тому що  Ісус  є  бід-
ним у цьому світі. Сподіваюся, що про-
вадитиму, слухаючи Господа і ближніх. 
Станом на сьогодні для мене найваж-
ливіше  добре  слухати  і  чути,  щоб  не 
творити передчасно  стратегій  та  пла-
нів, які будуть лише плодом моєї уяви.

— Ви  народилися  в  США,  але 
30  років  дорослого  життя  прове-
ли  в  Європі.  Якою  Вам  видається 
Америка  сьогодні?  Які  потреби  є 
в українців різних хвиль міграції?

— Країни  і  культури  можуть  бути 
різними, але духовне ДНК всіх людей 
однакове.  Протягом  життя  мав  наго-
ду жити  чи  служити  у  більше  десяти 
країнах. Останніми роками часом пе-
ретинав  державні  кордони  двічі  на 
 тиждень.

З  огляду  на  те,  що  моя  блаженної 
пам’яті  мама,  яка  померла  минулого 
червня,  мешкала  сама  в  Сиракузах 
і потребувала підтримки, я приїжджав 
до  неї  3-4  рази  на  рік. Я  спостерігав, 
як поглиблюються поділи в американ-
ському  суспільстві,  зростає  поверхо-
вість морального дискурсу, соціальних 
медіа  та  віртуальність  міжособистіс-
них  стосунків.  Ми  стаємо  залежними 
від  стимулів —  гастрономічних,  хіміч-
них,  інформаційних,  чуттєвих.  З  таки-
ми ж викликами зустрічаються і Захід-
на, і Східна Європа. Вони ж стосують-
ся українських мігрантів різних хвиль. 

У  XXI  столітті  ми  покликані  починати 
заново, йти глибше, до суті речей, слі-
дуючи за Христовим «Виплинь на гли-
бину». Святий папа Іван Павло ІІ нази-
вав це «новою євангелізацією». У цьо-
му світі найглибшим є людське серце. 
Ми мусимо прислухатися до його биття 
і його прагнень, а людське серце має 
зрозуміти  своє  правдиве  покликання. 
Саме там промовляє Господь. Це моє 
найперше  завдання як новопризначе-
ного архиєпископа — слухати уважно, 
вдумливо і молитовно. 

— Чи Ви відчуваєте, що поверта-
єтеся додому? 

— Так,  з  огляду  на  причини,  які  я 
вже  назвав,  та  з  інших мотивів. Про-
те  після  десятиліть мандрівного  жит-
тя поняття дому для мене перестало 
бути географічним. Для мене дім там, 
де  можу  жити  у  добрих  стосунках, 
що відображають наші стосунки з Бо-
гом.  Так,  я  повертаюся  додому,  але 
не лише через мою особисту  історію, 
а тому, що добрі Божі люди мешкають 
в Америці, в нашій Церкві та поза нею. 

— Після  того  як  стали  публічно 
відомими скандали в Пенсильванії, 
Католицька Церква в США пережи-
ває важкі  часи. Тепер, будучи чле-
ном  американського  католицького 
єпископату,  як  Ви  прийматимете 
цей виклик? 

— Сексуальне насилля щодо моло-
дих людей чи будь-якої людини, в Церк-
ві  чи поза нею,  є великим згіршенням 
нашого  часу. Страждання жертв  є  не-
вимовним.  Це  глибока  духовна  кри-
за.  В  її  суті  є  відсутність  чесноти. Ми 
потребуємо  навернення,  повернення 
до джерел. В Церкві  багато робиться, 
щоб почати адекватно реагувати  і  до-
лати цю кризу. Однак, очевидно, що ще 
багато незробленого. Подивляю відда-
ність тих, хто прямо заангажований у ці 
справи. Наскільки я розумію, в сучасній 
Америці Церква стала найбезпечнішим 
місцем  для  молоді.  Однак,  ще  багато 
треба зробити, щоб загоїти рани мину-
лого,  почути жертв,  які мовчали деся-
тиліттями. Вірю, що Церква очиститься 
і зможе знову бути лідером у боротьбі 
за гідність та безпеку усіх людей від за-
чаття до природної смерті. 

Ми  мусимо  прийняти  правду  зі 
смиренням,  визнаючи  та  спокутуючи 
власні  гріхи.  Коли  перестати  бояти-
ся, надія повертається. Кілька  тижнів 
тому  ми  в  Паризькій  єпархії  глибоко 
пережили семінар про сексуальне на-
силля в Церкві  та  поза нею  і  пошуки 
адекватної відповіді, що його прочитав 
о. Ганс Цолльнер. Отець Ганс є одним 
з організаторів конференції про сексу-
альне насилля, яку у цих днях скликає 
папа Франциск  в Римі.  Історії  та  ста-
тистика жертв, які він озвучив, просто 
огидні.  Однак  усвідомлення  правди 
дає надію. Якщо ми живемо в ілюзіях, 
то приречені на неспокій. Ми розуміє-
мо, що це фейк і що рано чи пізно нас 
викриють. Зараз Церква позбавляєть-
ся  ілюзій.  Це  болісний  процес,  але, 
зрештою, правда породить надію.

Сподіваюся, що  кожен  з  нас  може 
долучитися до справи викорінення на-
силля та надужиття. Бог нас сотворив 
у свободі  і закликає жити нею вповні, 
що  завжди  передбачає  відповідаль-
ність.  Ті  структури,  що  не  підтриму-
ють  Богом  даної  свободи  і  гідності, 
не триватимуть довго, навіть якщо це 
стосується церковних структур. Нічого 
страшного, якщо вони зникнуть. Щось 
мусить  відпасти  і  розсипатися.  Таке 
вже  було  у  минулому:  Римська  імпе-
рія та  інші сучасні колоніальні  імперії 
впали. Церква зникала у одному кінці 
світу і розквітала в іншому. Це Господ-
ня Церква, і Він її провадитиме, якщо 
ми  не  заважатимемо.  Якщо  ми  має-
мо віру, то у нас немає вибору, лише 
приймати, що Божі плани для Церкви 
перевищують  людську  уяву.  Що  Він 
могутньою рукою може визволити свій 
люд і відбудувати свою Церкву. 

У  другій  половині  XX  ст.  УГКЦ  як 
публічна,  легальна,  видима  інститу-
ція була знищена. Після двох поколінь 
безперервного переслідування з 1945 
до 1989 року здавалося, що їй судило-
ся зникнути. Однак після невимовного 
приниження  мученики  та  ісповідни-
ки, що зі смиренням прийняли Божий 
провід,  вивели Церкву  з  катакомб до 
нового  життя.  Вогонь  переслідувань 
випалив  штучні  і  навіть  шкідливі  ас-
пекти церковного життя та загартував 
віру малого стада. Ця невеличка груп-
ка свідків була покликана привести до 
віри  мільйони.  Зараз  в  Україні  наша 
Церква, що налічує 4-5 мільйонів, має 
800 семінаристів. Війна та пересліду-
вання зменшили кількість священиків 
з 3000 у 1939 до 300 священиків стар-
шого віку в 1989, однак сьогодні знову 
є 3000 священиків в Україні та з Украї-
ни, і багато з них щедро служать в Па-
ризькій єпархії та в США. 

Департамент інформації УГКЦ.

У Церкві мусимо завжди остерігатися двох базових 
і взаємно зв’язаних небезпек — втрати віри і згасання 
молитви. Без віри ми не можемо жити в Церкві, без 
молитви неможливо розвивати стосунки з Богом.

Служіння

Вести, слухаючи Бога 
і ближніх
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Книга «Предивні дороги провидіння 
в моєму житті» Кристини Кармі вида-
на кілька років тому польською мовою. 
А  нещодавно  її  переклад  здійснила 
мешканка  Обертина  Юлія  Меньщи-
кова,  голова  Товариства  польської 
культури.  А  книга  «Obertyn, Обертин, 
 ןיטרעבָא —  оповіді  про  життя  містеч-
ка»  —  колективна  робота  студентів 
польських та українських вузів під ке-
рівництвом Петра Зубовського.

Про  кожну  книгу  розповім  окремо, 
вони обидві мені дорогі, бо висвітлю-
ють історію мого селища, де жили мої 
прадіди, де живуть мої батьки.

Кристина Кармі  (Соня Зоргер)  опи-
сала життя єврейської спільноти Обер-
тина до Другої  світової  війни  і  в  часи 
винищення  євреїв  1942-1944  років. 
Спогади сягають в щасливе дитинство 
(1932-1941  роки),  часи  небезпеки  та 
чудо, що вона залишилась жива.

Дівчинка запам’ятала щасливі миті 
в батьківському домі, своїх подруг по-
лячок  та  українок,  навчання  в  укра-
їнській  школі,  свята  та  будні.  Пані 
Кристина  описує  дружні  польсько-єв-
рейсько-українські  стосунки.  Мандру-
ючи  з  11-річною  дівчинкою  вулицями 
довоєнного Обертина, пізнаємо життя 
трьох  народів,  які  мирно  вживались, 
читаємо психологічні портрети тих лю-
дей, їх ставлення до Бога. 

Родинний дім Зоргерів був огорнутий 
турботою  батьків  про  добре  вихован-
ня  трьох доньок. Милі  будні  перервав 
брутальний  початок  війни.  Загальний 
страх,  паніка,  вступ  солдат  Червоної 
Армії, арешт польських патріотів, мор-
дування євреїв в околицях селища — 
таким був початок війни 1941 року.

Несамовиті  світлини  потоплених 
євреїв у Дністрі біля с. Незвисько на-
віювали  жах  на  малу  дитину.  Батько 
Кристини був фотографом, тож прояв-
ляв плівки, які надали угорські військо-
ві з тієї страшної трагедії. 

Кристина разом з батьками та інши-
ми євреями потрапила в Коломийське 
гетто. Психічно-фізичні терпіння неви-
нних жертв,  голод, відкриті уста й очі 
людських  трупів  —  картини,  які  ще 
довго  переслідували  її.  Смерть  бать-
ків,  двох  сестер,  переховування,  го-
лод, спрага, страх за життя, а з часом 
байдужість — такий зміст спогадів.

Читаючи  книгу,  усвідомлюємо,  як 
Бог діяв у житті людини. Дівчинка під 
час  переховувань  вивчила  молитви 
«Отче  наш»  і  «Богородице  Діво».  Її 
сильна віра та бажання жити, допомо-
га багатьох обертинців, жуківчан — це 
предивні  дороги  Божого  провидіння. 
Після завершення війни вона потрапи-
ла до Польщі, де в знак вдячності Бо-
гові та Богородиці за своє врятування 
стала  католичкою  і  вибрала  собі  ім’я 
Кристина-Марія-Софія.

В  цій  книзі  Кристина  Кармі  згадує 
кожну  родину,  кожну  людину,  дитину, 
яка подала їй кусень хліба, переховува-
ла в хаті, стайні, на горищі, в стозі сіна. 
Наприклад, родини Антонія та Вероніки 
Стангретів,  Гавлінських,  Груб’яків,  по-

ліцейського Романиці ризикували влас-
ним життям, щоб врятувати євреїв.

Через 70 літ, у липні 2017 р., Кристи-
на Кармі приїхала з Ізраїлю до Оберти-
на разом зі своїми дітьми та онуками. 
Вона показала  їм дім, де проживала, 
будинок  колишньої  тюрми, де чекала 
своєї смерті. Мені пощастило зустріти-
ся з п. Кристиною та всією її родиною 
в Обертині. Це милі, толерантні люди. 

Два роки тому обертинці відновили 
єврейський цвинтар, виклали мацеви 
(надгробки),  які  збереглись  у  селищі. 

Туди  вже  почали  приїздити  паломни-
ки, чиї родичі колись жили в Обертині. 
Мріє п. Кристина дожити до того часу, 
щоб  побачити  пам’ятник  на  могилі 
своїх старших сестер, яких розстріля-
ли в с. Велика Кам’янка. 

Книга «Obertyn, Обертин, ןיטרעבָא — 
oповіді  про  життя  містечка»  — 
з’явилась в результаті дослідницького 
проекту,  що  здійснювався  в  осеред-
ку  «Пам’ять  і  майбутнє»  у  Вроцлаві 
упродовж 2016-2018 рр. Під час двох 
дослідницьких експедицій до Оберти-
на  та  двох  десятків  виїздів  до  різних 
місць західної та північної Польщі за-
писано 38 свідчень  колишніх  і  ниніш-
ніх  мешканців  містечка  та  його  око-
лиць. Проект охоплював такі держави, 
як Ізраїль, Австрія та США, що їх вці-
лілі в Голокості обертинські євреї об-
рали місцем постійного проживання.

Структура книги, а також те, що вона 
вийшла  одночасно  українською  та 
польською мовами, сприяють розвитку 
дискусії про співіснування в минулому 
поляків,  українців  та  євреїв  у  Східній 
Галичині, що може прислужитися роз-
витку кращого взаєморозуміння.

Наприклад,  частина мешканців  хо-
дила  до  римо-католицького  костелу, 
а  частина  —  до  греко-католицької 
церкви. Шлюби укладалися між пред-
ставниками  різних  обрядів  так  часто, 
як  і  між  представниками  свого,  одно-
го  обряду.  В  часи  Другої  світової  ві-
йни  гітлерівська  Німеччина  та  СРСР 

прагнули  знищити  вже  сформований 
характер цього регіону і замінити його 
своїм порядком — радянським та на-
цистським. Євреям не було місця в но-
вому  порядку,  запланованому  Третім 
рейхом, а судилося знищення. 

Станіслав  Гавлінський,  який  ви-
їхав  з  родиною  до  Польщі,  згадує, 
що Обертин до війни мав п’ять тисяч 
мешканців  і  такий  поділ  населення: 
третина – українців, третина – поляків, 
третина – євреїв. У навколишніх селах 
в більшості жили українці. 

Доктор Маркус Вільбах, якого пере-
ховувала родина Стангретів, розповів, 
що євреї жили в центрі містечка, вони 
займались  ремеслом  і  торгівлею, 
мали три синагоги, дві школи.

Яніна Гринишин з Обертина згадує, 
що на релігію приходили два священи-
ки: з церкви і костелу. До одного класу 
йшли поляки,  а  до другого — україн-
ці  і  їм  окремо  читали  цей  предмет. 
А  опісля  два  священики  прогулюва-
лись по шкільному коридору, бо були 
в хороших стосунках.

За два роки збору матеріалів для на-
писання книги деякі обертинці відійшли 
у вічність. Покійна Ольга Кобилянська 
розповідала,  що  в  Обертині  говорили 
трохи  польською,  трохи  українською 
мовами,  євреї  вдома  говорили  по-
єврейськи.  Покійна Ольга Яцик  згаду-
вала, що всі діти гралися з єврейським 
дітьми, бо вони були їхніми сусідами. 

Яніна  Гринишин  розповіла  про  за-
хоронку,  яку  провадили  сестри  Слу-
жебниці Непорочної Діви Марії.  Вони 
навчали 25 польських дітей. Зналися 
на лікарських травах. Лікували усіх — 
і українців, і поляків. 

У  період  1939–1945  рр.  мешкан-
ці  Обертина  зіткнулись  із  небаченим 
масштабом  насильства  і  зла.  Були 
ліквідовані  культурні  організації  та 
товариства,  заборонена  торгівля,  ра-
дянська  влада  суворо  контролювала 
суспільство.

Євреїв  було  визнано  шкідливою 
групою. У с. Незвисько зігнали євреїв 

з навколишніх сіл, позв’язували і пото-
пили в Дністрі. Згідно з Маркусом Віль-
бахом, однією з перших справ, які роз-
глядав  обертинський  владний  орган, 
було  рішення  про  знищення  євреїв 
у містечку, що викликало категоричний 
спротив з боку о. Дмитра Грабця, гре-
ко-католицького  священика  та  інших 
обертинців.

Зі  ста  євреїв,  що  переховувались 
в українських та польських сусідів, які 
ризикували  через  це  своїм  життям, 
врятувалося 44 особи. Решта загину-
ли  в  Коломийському  та  Городенків-
ському гетто, були розстріляні у Вели-
кій Кам’янці. 

Кристина  Кармі  переховувалася 
в  українській  родині  Груб’яків.  Коли 
після доносу її батьків та сестер було 
убито, їй допомагали родини Стангре-
тів,  Гавлінських,  Колянковських.  Ра-
зом з Гачинськими виїхала до Польщі. 
Потрапила до сиротинця в Йорданові, 
закінчила  ліцей.  Працювала  вчите-
лем. У 1958 р. виїхала до Ізраїлю, де 
створила родину.

Німецька  окупація  Обертина  за-
кінчилася 30 березня 1944 року, коли 
місто зайняла Червона армія. Під час 
евакуації 1944 року в околицях Обер-
тина  дійшло  до  нападів  на  поляків. 
І знову обертинська влада (Євген Ков-
цуняк) та о. Дмитро Грабець вислови-
ли протест щодо вбивства поляків.

Ольга Кобилянська згадувала: «Це 
була дикість, щоб бути такому жорсто-
кому. Адже кожна нація має жити! По 
селах з нападами на поляків було по-
гано, в Обертині такого не було. Бо від 
1944 року був район, міліція і боялись 
вбивати. Що я винна, що я — україн-
ка? А що вона винна, що вона — поль-
ка? Ким людина народилася, тим і має 
жити! Вбивати не можна! Людина має 
вмерти своєю смертю!».

Юзеф  Пальчинський  казав,  що 
в Обертині жоден українець не вбивав 
людей.  Тут  жили  у  злагоді,  спілкува-
лись  між  собою.  За  німців  було  два 
брати-українці  Ковцуняки.  Один  був 
війтом,  а  другий  —  при  німецькому 
війську  в  СС.  Другий  був  капітаном, 
його  два  сини  хотіли  різати  поляків. 
То  батько  так  синам  сказав:  «Хочете 
бавитися в бандитів, то мусите вбити 
свою дружину і маму, які були полька-
ми». 

Після  війни  в  Обертин  приїхали 
лемки та бойки, яких примусово висе-
лили з Польщі. Містечко залишили єв-
реї, вцілілі від Голокосту, поселяючись 
в країнах Європи та світу.

Ольга  Кобилянська  згадувала,  що 
коли  поляків  виселяли,  то  люди  пла-
кали, бо розуміли, що родини роз’єд-
нуються чи не назавжди. 

Багаторічного  пароха  о.  Дмитра 
Грабця спіткали репресії, бо не підпи-
сав постанов псевдособору. Далі були 
вирок, строк на 10 років, ув’язнення та 
смерть у таборі. 

Книга «Obertyn, Обертин, ןיטרעבָא» — 
це цінна знахідка для нащадків. Вона 
показує  незвичний  світ  багатоконфе-
сійного й мультиетнічного містечка, ді-
тей війни, які попри біди та злидні були 
добрими  сусідами,  членами  спільно-
ти, з’єднаної особливими емоційними 
зв’язками. У роки окупації ця спільно-
та перестала існувати.

Старий  Обертин  залишається 
в серцях та пам’яті все меншої жмень-
ки людей. Завдяки Петру Зубовському, 
чиї бабуся і дідусь походять з Оберти-
на,  історія містечка до 1945 року збе-
режена.

Юлія БОЄЧКО.

Трагічні сторінки історії

Дві книги про спільне довоєнне життя українців, поляків та євреїв в одному з покутських 
містечок, про Другу світову війну, про Голокост та депортації українців з Польщі, а поляків 
з України нещодавно збагатили містечко Обертин на Покутті. 

Кристина Кармі з родиною на місці загибелі її сестер в с. Велика Кам’янка 
Коломийського району.

Людські долі  
в трагедії Голокосту
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Наразі Центр налічує чотирнадцять 
підопічних — дітей та молодих людей 
з  різними  проблемами.  Це  мешканці 
не  лише  Тисмениці.  Двоє  приїздять 
сюди  з  Клубівців,  двоє  —  з  Липівки 
і ще  двоє —  з Нових  Кривотул. Най-
молодшому  з  них,  клубівчанину  Ва-
силькові – чотирнадцять, а найстарша 
підопічна — 30-річна Тетяна. 

Ось що  розповідає  мешканка  Тис-
мениці,  мама  чотирнадцятилітнього 
Павла  і  його  сестри  шістнадцятиліт-
ньої  Марійки,  що  приходить  сюди  як 
помічниця-волонтерка:

— Ми  відвідуємо  Центр  відколи 
він  існує.  Займаємося  усілякою  руч-
ною  працею:  ліпимо фігурки  з  глини, 
плетемо  кошички,  до  Різдва  робили 
паперові  шопки,  також  виготовляли 
екологічне мило. Ще ми тут кулінари-
мо: і деруни смажимо, і борщ варимо, 
і  пельмені  та  вареники  ліпимо...  Різ-
ні  заняття з нами проводить о. Юрій, 
а ще  приходять  волонтери — Олена 
Шкромида  та  Наталія  Щербанюк,  які 
ведуть гуртки. Тут нам добре — і вчи-
мося,  і  спілкуємося,  і  святкуємо наші 
дні народження, інші свята. 

Сам Павло  трохи  соромиться  роз-
повідати  про  себе.  Але  на  питання, 
чи йому тут подобається, однозначно 
каже: «так». За словами о. Юрія, Пав-
ло дуже активний хлопець. А його се-
стричка, шістнадцятилітня Марійка, — 
то ще й велика допомога для Центру. 
Вона приходить сюди не як підопічна, 
а в якості волонтерки:

— Я  приходжу  з  братом  Павлом. 
Спочатку мені  було  страшно,  чи  зна-
йду  спільну  мову  з  цими  дітьми.  Та 
вже  з  першого  заняття  здружилася 

і з ними, і з їх батьками. Ці діти хворі, 
але вони дуже добрі, у них велике чуй-
не серце, вони дуже відрізняються від 
інших.  Коли  я  закінчу  школу,  то  хочу 
вивчитися на вчителя початкових кла-
сів, а далі — працювати саме з такими 
дітьми.

Спілкування  з  цими  людьми  під-
тверджує  Марійчину  думку  про  їх 
щирість  та  відкритість.  Вони  охоче 
діляться  враженнями  про  Центр,  по-
яснюють, чому він для них такий важ-
ливий.  Так,  25-річна  Христина  каже, 
що когось із цих дітей та молоді знала 
раніше, а з іншими вже познайомила-
ся  тут.  І  знайшла  в Центрі  справжніх 
друзів. Дівчина має талант  і  потяг до 
вишивання бісером, вона вишиває об-
рази і дарує їх близьким. Ці діти теж не 
позбавлені талантів. Просто розкрити 
їх  іноді  вкрай  складно.  Мабуть,  най-
перше  складно  в  це  повірити  самим 
батькам. 

Іншій  Христині  —  27  років.  Як  зі-
знається,  зазвичай  сидить  удома,  бо 
їй важко ходити. «Я дуже охоче сюди 
приїжджаю.  Якби  не  цей  Центр,  я, 
мабуть, нікуди б не виходила. Ми тут 
вчилися  готувати  їсти  і  я  допомагаю 
в  цьому  також  вдома  мамі».  Мама, 
пані Світлана, каже, що у них вдома є 
90-літня бабуся  і донька допомагає  її 
доглядати. Каже, що дівчина самостій-
на —  її можна  залишити вдома саму 
і  вона дає собі раду, миє посуд, при-
бирає, хоча погано ходить.

Чого бракує Центрові — то це тран-
спорту. Про це розповідає пані Марія, 
яка мешкає в Клубівцях. Їй автобусом 
із сином їздити практично неможливо: 
він  погано  бачить,  взимку  на  зупинку 

йти  слизько. А  на  таксі — це 60  гри-
вень лише в один бік...

Того дня з Клубівців приїхали також 
мама Валентина  і  її  синочок Василь-
ко — наймолодший підопічний Центру. 
Він дуже мало говорить, лише окремі 
слова, і дуже соромиться. Їм, як і підо-
пічним  з  Липівки  та  Нових  Кривотул, 
було б не зайвим, коли б їх до Тисме-
ниці доставляв якийсь бус.

А  тисменичанка,  пані  Галина,  при-
ходить  до  Центру  із  сином  Ігорем 
пішки. Йому 21 рік і він закінчив спец-
школу  в  Івано-Франківську.  Хлопець 
має синдром Дауна і не говорить. Од-
нак  з  усього  видно,  що  все  розуміє. 
Центр — чи не єдине місце, де мама 
може поспілкуватися з тими, хто її зро-
зуміє,  а  Ігор —  побути  в  середовищі 
доброзичливих  людей  та  дітей.  Ціка-
во,  що  такі  діти  якось  знаходять  між 
собою контакт.

Того  дня  прийшла  відзначити  свій 
30-літній ювілей разом  з друзями ще 
одна  підопічна  —  Таня  Ващишак.  Їй 
теж важко ходити, але вона дуже об-
дарована.  Розповідає,  що  після  на-
вчання  в  Реабілітаційному  центрі 
в Івано-Франківську залишилася фак-
тично без спілкування. А тут наче зно-
ву  почалося  життя.  Із  захопленням 

згадує  поїздки,  котрі  організовував 
отець  Юрій:  у  Зарваницю,  у  труска-
вецький дельфінарій, у галицький зоо-
парк, до кінно-спортивної школи в селі 
Павлівка… 

На закінчення нашої зустрічі до сво-
їх  підопічних,  найперше  до  батьків, 
звернувся  о. Юрій:  «Ви  знаєте, що  я 
невдовзі  мушу  їхати  на  навчання  до 
Італії.  З  вами  буде  мій  наступник  — 
семінарист. Але хочу вам сказати, що 
я є тут не для того, щоб усе робити за-
мість вас, а ви лише користали… Ви 
мусите бути активними, ініціативними 
самі. Мусите брати справу в свої руки. 
Для цього існує цей Центр». 

Слова отця зрозумілі й правдиві — 
людина мусить хотіти жити сама. Але 
якщо  ті,  котрі  поруч,  не  хочуть  таким 
допомагати, то чого вартий наш світ? 
І ще, дивлячись на цих людей, дума-
єш:  маєш  ноги,  руки,  голову,  можеш 
ходити,  говорити… То на що ти нарі-
каєш? Ось цього і вчать нас «ангели» 
з великими серцями.

P.S.  Запрошуємо  дітей  та  молодь 
з  особливими  потребами  до  нашого 
Центру в м. Тисмениця (парафія Архи-
стратига Михаїла), тел. 098 90 55 127 
о. Юрій.

Вероніка ЗАНИК.

У наш тривожний час дуже легко 
бути  формальним  чи  анонім-
ним християнином, тобто буду-

чи  тільки  охрещеним.  Постійне  прак-
тикування своєї християнської віри ви-
магає чималих подвигів. Це не тільки 
ходіння до церкви в неділі-свята, час-
та сповідь і Причастя. Живе християн-
ство — це насамперед живі  стосунки 
з  Господом  Богом  і  вірність  Йому  на 
кожному  місці:  на  роботі,  у  навчанні, 
вдома,  на  відпочинку,  в  соціальних 

мережах і т.д. Автентичні 
християни живуть щодня 
Божим  Словом,  яке  за-
суджує всякий гріх  і про-
славляє  християнські 
чесноти…

Де  не  глянь,  скрізь 
у  світі  шалена  реклама 
гріха на противагу до ре-
клами  святості.  Неабияк 
поширюється  розпуста 
у ЗМІ, зокрема культ сек-
су, з котрого багато людей 
зробили собі своєрідного 

божка.  Для  численних  людей  це  не-
мовби новітня «релігія» з поклонінням 
власним  порокам  (пристрастям).  Чи 
багато християн стоять на сторожі за-
повідей Всевишнього? Засуджують те 
зло, що їм суперечить? «Хто заповідь 
охороняє, той душу свою стереже; 
хто дороги свої легковажить, — по-
мре» (Прип. 19, 16). На жаль, немало 
віруючих  людей  дружать  із  грішним 
світом,  толеруючи,  наприклад,  гріх 
гомосексуалізму,  забобонства,  магії, 

мовчать  на  пропаганду  контрацепції, 
абортів,  вільних  статевих  стосунків 
тощо. І чим далі, тим гірше.

Але  ж  усі  послідовники  Ісуса  по-
кликані до святості або досконалості... 
Це наше загальне покликання, як теж 
пригадує  II  Ватиканський  собор  (див. 
Lumen gentium 39-69). «Причиною на-
ших невдач  і  всіх бід нашого церков-
ного  й  національного  життя  є  те,  що 
християнство  і  науку Євангелія  зама-
ло  застосовуємо  до  себе  та  замало 
передаємо  її  як  святість  душ»  (Ми-
трополит  Андрей  Шептицький,  Єван-
геліє — святість душі). Стояти на боці 
світла  —  святий  обов’язок  кожного. 
Головною  дійовою  силою  освячення 
християн є, як відомо, Св. Дух як душа 
Христової Церкви. 

Яскравим  взірцем  для  постійного 
наслідування  є  наш  Божественний 
Спаситель.  Божа  святість  далека  від 
гріха.  Потрібно  бути  перед  Господом 
чистим серцем чи душею. Тільки тре-
ба  цього  дуже  бажати.  «Я все можу 
в Тім, Хто мене підкріпляє, в Ісусі 

Христі»,  −  пише  св.  апостол  Павло 
в листі до Филип’ян (4, 13).

І  насамкінець  ще  кілька  способів 
стати радикальним задля Бога.

1. Живімо, ніби все  те,  чим ми во-
лодіємо,  насправді  належить  Богові. 
«Господня є земля, її повнота, все-
ленна та її мешканці. Бо він на морях 
заснував її і утвердив її на ріках» (Пс. 
24, 1-2).

2.  Запам’ятовуймо  Св.  Писання 
в  якості  щита  проти  гріха.  «Я в моїм 
серці сховав Твоє слово, щоб не згрі-
шити проти Тебе» (Пс. 119, 11).

3.  Дотримуймося  Христових  запо-
відей, незалежно від того, що інші ду-
мають або говорять. «Горді глузують 
з мене вельми, та від закону Твого я 
не відхиляюсь» (Пс. 119, 51).

4. Просімо в Господа помочі  знайти 
своє серце, щоб нам показати, де треба 
щось  змінити. «Вивідай мене, о Боже, 
і спізнай моє серце випробуй мене 
й спізнай мої задуми! І подивись, чи є 
в мені якась лиха дорога, і веди мене 
дорогою давньою» (Пс. 139, 23-24).

5. Завжди живімо, як промінь світла 
нагорі.  «Ви − світло світу. Не може 
сховатись місто, що лежить на вер-
ху гори» (Мт. 5, 14).

о. Миколай МИКОСОВСЬКИЙ, ЧСВВ

Благодійність

Слово священика

Центр для людей з особливо великим серцем
«Діти з особливими потребами — ангели цього світу», — таку думку 
виголосив о. Юрій Павлюк, священик тисменицької парафії храму 
св. Архистратига Михаїла. А спілкувалися ми з ним та його підопіч-
ними у приміщенні Центру для дітей з особливими потребами, що 
діє при цій церкві у райцентрі. Отець Юрій ось уже третій рік про-
вадить роботу з особливими дітьми та молоддю.

Бути християнином сьогодні — 
це плисти проти течії
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Прийшла кума до куми та й ста-
ла  казати,  що,  напевно  твій 
Микола та й буде вмирати.

«Що ти, кумо?! — кум говорить… – 
Невже кум вмирає?». 

Той  закликав  свого  сина.  Заповіт 
складає.

«Дорогенький сину, буде тобі добре 
жити, як три мої заповіді будеш випо-
вняти». 

Взяв син тата за руку: «Що ти, тату, 
кажеш? На яку тяжку ти муку мене по-
кидаєш?».

«Бо скоро тебе  і маму я вас зали-
шаю.  То  ж  для  твого  добра  й щастя 
заповіт складаю. Ще раз кажу я: тобі 
буде добре жити,  як  три  заповіді мої 
будеш виповняти.

Перша заповідь така: щоб ти так ста-
рався, як рано ідеш ти у поле, ні з ким 
не вітався. Друга заповідь така: щоб ти 
так старався, як в неділю йдеш до церк-
ви — в нові чоботи взувався. Третю за-
повідь  тобі  я  уже  складаю,  бо  прихо-
дить та година, що я вже вмираю. Тож 
навесні наше поле як будеш орати, щоб 
не забув кожен раз лисами обкидати».

Не мучився довго батько, пішов та 
й до Бога, бо усіх нас чекає така ось 
пригода.

Пожурилися вони, стали ґаздувати, 
став наш син та й свого батька заповіт 
сповняти.

Як він  іде рано в поле, ні з ким не 
вітає. Кожен, хто йде попри нього, на-
зад обертає. Кожен думає собі: що ж 
то з ним ся стало? Яким був Михась 
привітним — усе село знало. А в не-
ділю йде до церкви, тоже ся старає – 
кожен раз у нові чоботі він ся обуває. 
Назбирав він тих чобіт уже цілу  гору. 
Наскладав  їх  в  коридорі — не  зайде 
в  комору.  А  навесні  оре  поле —  ли-
сами обкидає. На другий день вийде 
в поле — а їх вже немає. Доґаздувався 

він до того, що з виду почорнів, а сам 
він так виглядає, наче глу він з’їв. 

Якось  одного  разу  зустрів  його  ді-
дусь старенький, який тата знав. «Що 
з тобов, Михаську?».

«Не  питайте,  —  каже  хлопець,  — 
маю  зло  на  тата.  Обіцяв,  що  добре 
житиму й хата буде багата. То знав би 
мій татусь, як я тут бідую, то не знаю, 
чи цю зиму я перезимую». 

«Розказуй, — каже дідо, — що тобі 
тато говорив? Чи то все, що він казав, 
чи так робив?». Розказав Михась діду-
севі три заповіді оті. Дідусь споглянув 
на  Михася,  усміхнувся,  руков  попра-
вив брови.

«Дорогий Михасику, тобі тато добре 
говорив. Лиш ти все не так зробив.

Отож, дорогенький, треба так рано 
вставати, щоб не було з ким ся вітати. 
А чоботи май одні, шануй їх так, щоб 
були, як нові. А поле не треба лисами 
вкидати.  Кожен  раз  своє  поле  треба 
доорати».

То ж ви, люди дорогенькі, хочу вам 
сказати,  коли  заповіт  робите,  треба 
об’ясняти. Бо декотрі діти своїх роди-
чів лиш тоді знають, як вони їм заповіт 
роблять і вмирають.

Богдан ФЕДОРІВ.
с.Цінева Рожнятівського р-ну.

R R R R R

Отець  Володимир 
Савчин  та  парафіяни 
храму св. Арх. Михаї-
ла  с.  Міжріччя  Боле-
хівського деканату ра-
зом  з  дитячим  та  до-
рослим хором вітають 
з днем народження

о.-митр. Федора ЮРІВА.
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід,
Отож прийміть найкращі побажання
Здоров’я, щастя і багато літ.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла,
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Земної радості й сердечного тепла.

R R R R R

Священики,  вірні  та  парафіяни 
с.  Підгір’я  Богородчанського  деканату 
щиросердечно вітають пароха храмів св. 
Миколая та Різдва Христового 

о.-митр. Петра ДИРІВА
з  30-річчям  служіння 
на  парафії  та  20-річ-
чям  перебування  де-
каном  Богородчан-
ським.

Молитовно  проси-
мо у Всевишнього для 
Вас  міцного  здоров’я, 

миру, душевного спокою, бадьорого духу, 
благодатей Святого  Духа,  опіки Матінки 
Божої, світла Божої премудрості, рясних 
Господніх благословінь.
Ваш ювілей — не тільки Ваше свято,
Радіємо і молимось ми теж,
Хай Бог пошле ще років пребагато,
Здоров’я, щастя, радості без меж.

R R R R R

Парафіяни  храму  св.  Арх.  Михаїла 
с. Залужжя Рогатинського деканату віта-
ють з днем народження свого духовного 
наставника

о. Ігоря НАРИТНИКА.

Всечесний  отче,  бажа-
ємо  Вам  міцного 
здоров’я,  щастя  і  Бо-
жого  благословення. 
Хай  Ваше  серце  буде 
зігріте  ласкавим  те-
плом весняного сонця, 
людської  вдячності 

і шани. Хай кожен день буде осяяний про-
лісковою ніжністю та високим злетом душі. 
Хай здійсняться всі Ваші мрії, а на духовній 
ниві  у  Христовому  винограднику  щедро 
рясність плоди Вашої наполегливої праці.

R R R R R

Парафіяни церкви св. Миколая с. Сло-
бідка Більшівцівського  деканату  вітають 
з днем народження 

о. Ярослава КЛЮСУ.
Бажаємо Вам, всечес-
ний  отче,  міцного 
здоров’я, добра, миру, 
незліченних  Божих 
ласк. Хай Ваша душа 
повниться  духовною 
радістю,  а  Матінка 
Божа повсякчас допо-

магає Вам у нелегкій праці в Господньо-
му винограднику.

R R R R R

Отець Микола Кук ЧСВВ, о. Петро Ко-
валь,  о.  Микола  Андибур,  о.  Кшиштоф 
Панасовець,  дяк  Богдан  Капко,  хорис-
ти  та  парафіяни  церкви  св.  Параскеви 
м. Болехів вітають з днем народження

о. Зеновія СЛОЇКА,
регента церковного хору «Світоч»

п. Лесю МАЛЕНДЕВИЧ,
а також катехитку 

п. Світлану ВИТВИЦЬКУ.
Молитовно бажаємо Вам добра, миру, 

міцного  здоров’я,  Божої  опіки  та  благо-
словення  у  всіх Ваших добрих  справах. 
Хай безмежне Боже милосердя й надалі 
надихає Вас на невтомне щире служіння 
в ім’я прослави Бога.

Ще донедавна навколо священи-
ків,  монахів,  монахинь  і  взагалі 
богопосвячених осіб існувало ба-
гато  стереотипів  поведінки.  Лю-
дям  старшого  покоління  важко 
уявити сестру-монахиню, яка тан-
цює банси з дітлахами, чи брата-
монаха, який ганяє м’яча. Але на-
справді заняття спортом — це не 
просто  корисне  хобі  для  свяще-
ника, який багато часу проводить 
у сповідальниці чи у церкві, мало 
рухаючись. Це також гарний спо-
сіб євангелізації для молоді.

Ватикан  хоч  є  окремою  державою, 
але будучи на території Італії, не міг не 
потрапити під вплив італійської любові 
до футболу. Більше того, у Ватикані іс-
нує Кубок Священиків або Кубок Свя-
того Престолу, де беруть участь збірні 
команди  католицьких  навчальних  за-
кладів Ватикану. Поділяють команди на 
дві групи, переможці цих груп і грають 
у  фінальному  матчі  на  Олімпійсько-
му стадіоні в Римі, кубок вручає Папа 
Римський.  Але  не  це  є  найцікавішим 
у цьому турнірі. Правила. Вони тут від-
різняються від звичайних футбольних.

По-перше,  тайми  тривають  по 
30 хви лин. У  звичайних правилах  гри 
у футбол за  грубе порушення показу-
ють жовту або червону картку, а тут — 

голубу.  Також  є  запозичене  правило 
з баскетболу:  команда може взяти по 
одній паузі у кожному таймі, але не для 
тактичних  настанов,  а  заради  молит-
ви. По-друге, за нецензурне висловлю-
вання тебе виганяють з поля на п’ять 
хвилин. А ще, що не менш цікаво, — 
матчі відбувається у всі дні, крім неділі. 

Проте  не  тільки  у  Ватикані  свяще-
ники збираються  і влаштовують спор-
тивні змагання. Така традиція є і у нас. 
Шостий  рік  поспіль,  після  Стрітення 
Господнього,  на  базі  гірськолижного 
курорту  «Буковель»  проводяться між-
єпархіальні змагання з лижного спорту.

Для духовенства, їхніх сімей та сту-
дентів  духовних  семінарій  вже  стало 
традицією  зустрічатися  на  Прикар-
патті  з  метою  активного  відпочинку. 
Ідея популяризації здорового способу 
життя через приклад духовенства на-
лежала  єпископу  Коломийсько-Черні-
вецької єпархії св. п. Миколі Сімкайлу. 
З  2013  року  бажаючих  взяти  участь 
у змаганнях було близько 100 учасни-
ків. Такі змагання цього року відбулися 
з нагоди 10-ліття проголошення блаж. 
свщмч. Омеляна Ковча покровителем 
душпастирів  Української  Греко-Като-
лицької Церкви.

Цьогоріч турнір зібрав 54 учасники. 
Традиційно  змагалися  в  3-х  вікових 
категоріях.  Після  двох  спусків  з  гори 
судді визначили переможців. 
У категорії від 53 років і старші:

І місце — о. Михайло Смолінський 
(Львівська Архієпархія).

ІІ  місце  —  о.  Дмитро  Кривецький 
(Івано-Франківська Архієпархія).

ІІІ місце — о. Ярослав Біляїв (Коло-
мийська Єпархія).
У категорії 1964-1983 рр. народження:

І  місце  —  о.  Віталій  Токар  (Івано-
Франківська Архієпархія).

ІІ місце — о. Олексій Данилюк (Іва-
но-Франківська Архієпархія).

ІІІ місце — о. Роман Дутчак (Терно-
пільська Архієпархія).
У категорії від 35 років і молодші:

І місце — бр. Микола Скірчук (Коло-
мийська Єпархія).

ІІ місце — бр. Василь Качмарський 
(Івано-Франківська Архієпархія).

ІІІ місце — бр. Руслан Копей (Івано-
Франківська Архієпархія).

Нагородили переможців почесними 
Митрополичими грамотами.

Учасники висловлюють щиру подяку 
пароху с. Поляниця о. Богдану Скірчуку 
та гірськолижному курорту «Буковель» 
за допомогу в проведенні турніру.

Іван МУКАНИК,
студент I курсу Прикарпатського 

університету.

Вітаємо!З редакційної пошти

Дозвілля

Спорт і священство: речі сумісні?

Батьківський заповіт
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ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
в Івано-Франківській академії  

Івана Золотоустого

ЧЕКАЄМО ВАС!!! БУДЕ ЦІКАВО…

ВПЕРШЕ НА ПРИКАРПАТТІ
БОГОСЛОВСЬКА ОСВІТА (ТЕОЛОГІЯ)

МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ І ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА
В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ НОВОГО ТИПУ —

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ АКАДЕМІЇ ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО

 � Ви дізнаєтесь про можливості навчання в Академії і проживання.
 � Ви дізнаєтесь про переваги спеціальності «богослов’я» в Україні і в світі.
 � Ви дізнаєтесь про можливості працевлаштування після закінчення Академії.
 � Ви дізнаєтесь про можливості  продовжити навчання у провідних світових 
навчальних і наукових центрах після закінчення Академії.

 � Ви познайомитесь із керівництвом і викладачами Академії.
 � Ви побуваєте на екскурсії навчальними корпусами Академії.
 � Ви відвідаєте бібліотеку Академії.
 � Ви оглянете кімнати відпочинку і проживання.
 � Ви зможете задати всі питання, які вас цікавлять і отримати на них вичерпні 
відповіді.

Адреса Академії:
місто Івано-Франківськ, вулиця  

Софрона Мудрого (Гарбарська), 22
Сайт: ifaiz.edu.ua

Контактні телефони:
відповідальний секретар  
Приймальної комісії

РУСЛАН ДЕЛЯТИНСЬКИЙ: 
+38 068 410 32 26

заступник відповідального секретаря 
Приймальної комісії

протоієрей ВАСИЛЬ ГОГОЛЬ: 
+38 095 410 10 54

Електронна пошта: vstup-ifa@ukr.net

Оголошення

Дякуємо всім, хто є друзями «Нової Зорі»!
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Дякуємо за підтримку

Притчі

Для призадуми

Неправильно
 � Відімкнути світло 
 � Відказуватися від гостинця 
 � Екіпаж відключав систему 
реєстрації 

 � Відмінити смертну кару  

 � Відклонити пропозицію
 � Відкриємо книжку 
 � Відкрий вікно 
 � Відкрити очі 
 � Віднайти правильне рішення 

Правильно
 � Вимкнути світло
 � Відмовлятися від гостинця
 � Екіпаж відмикав систему 
реєстрації

 � Заборонити, скасувати  
смертну кару

 � Відхилити пропозицію
 � Розгорнемо книжку
 � Відчини вікно
 � Розплющити очі
 � Знайти правильне рішення

Підготувала Людмила ІВАНОТЧАК.

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

Зокрема,  о.  Олегу  МУШИНСЬКО-
МУ  із с. Лани Галицького р-ну; п. Ма-
рії  ВОЛОСОВСЬКІЙ  з  м.  Тисмениця; 
п.  Зоряні  КУЛЬЧИЦЬКІЙ  з  м.  Івано-
Франківська;  парафіянам  Собору 
Пресвятої  Богородиці  (м-н  Пасічна) 
м.  Івано-Франківська;  п.  Ганні  ГУТ-
НИК та п. Орисі РУДИК з с. Гута; по-
стійній  жертводавиці  п.  Ярославі 
з  м.  Івано-Франківська;  п.  Ярославу 
з м. Івано-Франківська; п. Іллі ЗАХАР-
ЧУКУ  з м.  Івано-Франківська; п. Анні 
НОВИЦЬКІЙ з м. Калуша.

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

РОЗРАДА
О дна  дівчинка  повернулася  від 

сусідки, у котрої щойно померла 
восьмирічна донька. 

— Чому ти ходила до пані Олі?  — 
питає батько. 

— Щоб  її  розрадити,  —  відповіла 
дівчинка. 

— А як ти, така мала, могла її роз-
радити? 

— Я обняла її, вона взяла мене на 
коліна, і я... плакала разом з нею. 

Якщо хтось поруч тебе страж-
дає, плач разом з ним. Якщо хтось 
радіє, радій разом з ним. Любов — 
дивиться й бачить, чує і вислухо-
вує. 

Бруно ФЕРРЕРО.

2  березня  в  народному  домі 
«Просвіта»  м.  Івано-Франків-
ська відбудуться українські ве-
чорниці та дискотека.

У  традиційних  українських  виши-
ванках вхід вільний!

Чекаємо  вас  за  адресою:  вул. 
Грушевського, 18.

Початок — о 18.00.
Громадсько-християнський  

рух «Клич».

НАМІРИ ДЛЯ 
АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ 

Березень

Євангелізаційний:  щоб  християнські 
спільноти,  особливо  ті,  які  зазнають 
переслідувань,  відчували  близькість 
Христа  та  щоб  були  пошановані  їхні 
права.

Редакція газети «Нова Зоря» висловлює щиросердечну подяку 
своїм читачам, небайдужим християнам, які регулярно підтри-
мують наш греко-католицький часопис, складаючи свої щирі по-
жертви на розвиток газети.

ця,  щоб  примножив  Вам  сили 
й  здоров’я  та рясно наділив  сво-
їми ласками.

Свої  пожертви  на  розвиток 
газети  Ви  можете  надсилати  на 
розрахунковий  рахунок  редакції 
(вказаний  на  8-ій  сторінці  вни-
зу),  а  також  завітавши  особисто 
за  адресою:  м.  Івано-Франківськ, 
пл. Міцкевича, 5. 

Ласкаво  просимо  Вас:  заохо-
чуйте своїх рідних, сусідів, друзів 
та  знайомих  передплатити  часо-
пис на 2019 рік. 




