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Угорницька школа збільшую темпи розвитку сучасної освіти

З

Святий гість

има – прекрасна пора року, яку з нетерпінням чекають діти. Саме у грудневу
нічку, до малят, приходить святий Миколай. 9 грудня учні 1 класу зустрічали Миколая з піснями, танцями, віршами. На святі

Починаючи із дитинства, ми поєднуємо разом відчуття свята, пухнастий сніг, запах святкової ялинки, Діда Мороза і найтаємнішу ніч,
коли новорічними зірочками і ліхтариками висвічується нескінченна дорога наших мрій.
Мріємо із найпрекраснішими надіями і сподіваннями на краще! Я бажаю всім Вам отого кращого, про яке Ви мрієте вже сьогодні! Я
бажаю Вам побачити дорогу до цього кращого
і мати багато позитивної енергії, щоб іти цією
дорогою щодня, зустрічаючи мудрих і щирих
людей, залучаючись до цікавих і різноманітних подій, створюючи щось своє, сяюче, неповторне, добре! Веселих Вам свят!

(керівник Турчин Л. М.) Новосельська Л., Стасів Р., Багай М.,Турчин М., Терлюк Я., Кузів Д.,
Хом'як П., Красняк Н., Ковальчук С., Чуйко С.,
Кузьмин Н., Стефанюк Т., Дмитрів С. розповіли про життєвий шлях борця за незалежність
нашої держави В.Чорновола.

Петрунів М.В., директор школи

Святковий грудень

були присутні батьки, адміністрація та вчителі
школи, які щирими оплесками зустрічали та
проводжали наших маленьких акторів – першачків, адже для них – це перше шкільне свято, до якого готувалися і батьки, і діти. У дітей, завдяки батькам, були яскраві костюми:
ангеляток, місяця, зірочок, звіряток, цукерочок, медяників, горішків. А скільки було радості, коли до дітей на свято, завітав святий
Миколай з подарунками.

М

ісяць грудень розпочинає цикл зимових свят. Андріївські вечорниці принесли нам колорит народних традицій, бабусину пісню, багаті звичаї
нашого народу.

Тиждень початкової
освіти

З

12.12. по 16.12. 2011 року у школі проходив Тиждень початкової освіти "Впровадження педагогічних технологій – основа інноваційного розвитку школи".

Фученко Н.В., класний керівник 1 класу

Н

Святкування
Нового року

овий рік… Мабуть, кожна дитина
очікує від цього свята якогось дива.
І це диво ми намагалися втілити
в життя. 21, 29 грудня у школі пройшли новорічні святкові ранки та вечори для учнів шко-

ли. Кожний з таких заходів став незабутнім феєричним святом, особливо для учнів 1-4 класів, адже вони зустрілися із казковими героями. А ще й тому, що вони і самі були учасниками дійства – вбрані у яскраві костюми казкових героїв, хлопчики та дівчатка декламували вірші, співали веселих пісень, танцювали
та кружляли у веселих хороводах. Дід Мороз
і Снігуронька, звичайно ж, не залишили нікого без подарунка.
Старшокласники, під керівництвом заступника директора Комановської О.І. та педагогаорганізатора Чопик Н.М., підготували та провели цікавий новорічний вечір. «Родзинкою»
вечора був виступ хлопців 11 класу Третяка
Є., Стасіва Р., Терлюка Я., Дмитріва С. Свято
закінчилось веселою дискотекою.
Щира подяка від адміністрації школи отцю
Роману за фінансову допомогу у придбанні призів та солодощів для новорічних свят.

Перед учасниками свята виступили директор центру Галина Йосипівна Савченко і представник НРУ, які розповіли цікаві факти із життя цієї людини.
Даний захід сприяв формуванню патріотичних почуттів у старшокласників.
Комановська О.І., заступник директора
з виховної роботи

Свято Миколая – це казкові ранки з піснями, веселощами та подарунками. 20 грудня у
нашій школі відбулося відкрите заняття з музичного мистецтва, яке проводила вчитель
Павлик І. В. з учнями 6 класу, класним керівником якого є вчитель української мови та літератури Сворак С. О.
Тема нашого уроку: «Колядки та щедрівки». Настрій дітей, всіх присутніх гостей був
святковий і піднесений.
Діти дуже активно спілкувались з учителем, відповідаючи на всі поставлені запитання. Співали колядки і щедрівки, вивчали творчі
портрети тих композиторів, які писали колядки. Слухали та аналізували музику Ф. Шуберта, використовуючи вдало підібраний літературний текст вчителя мови та літератури Світлани Олексіївни.
На нашому уроці були присутні дирекція
школи, гості з управління освіти та науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, з МЦДТЮТ.
Завершився наш урок святковим Різдвяним віншуванням дітей та співом вокального
ансамблю вчителів «Незабудки», які виконали колядку «Ніч над Вифлеємом».
Гості та адміністрація школи дали високу
оцінку проведеному заняттю.
Павлик І. В., вчитель
музичного мистецтва

Приречений на вічність

22

грудня у Центрі патріотичного виховання імені С.Бандери старшокласники нашої школи вшанували
пам'ять В’ячеслава Чорновола. До 74 річниці
від дня народження В’ячеслава Максимовича
була проведена літературно-музична композиція « Приречений на вічність ».
Надзвичайно зворушливо, емоційно учасники гуртка «Люби і знай свій рідний край»

Розпочався він організаційною лінійкою,
на якій учням школи було повідомлено план
його проведення.
Учні і вчителі початкових класів ділилися своїми здобутками, “родзинками” досвіду. У школі пройшли цікаві заходи, відбулися конкурси, вікторини, відкриті уроки,
майстер-класи.
Виставка дитячої творчості охопила кращі
роботи з трудового навчання та образотворчого мистецтва. Всі старанно виконували додаткові завдання і врешті продемонстрували позитивні результати.
Найактивніших учнів було відмічено на
спортивному святі «Веселі старти», що завершив насичений для початківців тиждень.
Клід Г.М., вчитель початкових класів,
голова методичного об’єднання

Вшанування пам’яті
жертв Голодомору

У

останню суботу листопада в Україні вшановується пам'ять жертв Голодомору .
Учні нашої школи також не залишились
осторонь цієї сумної дати. Школярі взяли
участь у загальноміській акції «Запали свічу», а у п’ятницю
25 листопада вчитель історії Андрушевська Р.П. провела вечір-реквієм на тему «Сумні жнива 1932–1933 р.р.». На початку заходу

учні переглянули відеокліп з участю Оксани
Білозір, яка виконала пісню «Свіча». Учнями
було висвітлено сумні сторінки нашої історії,
відтворено драматичні сцени з життя українського села того часу, охарактеризовано злочинну роль КПРС в організації голодомору
в Україні. Звучали уривки з літературних творів українських поетів та письменників.
Жоден з учасників дійства не залишився
байдужим до трагічної сторінки нашої історії.
Комановська О. І., заступник директора
з виховної роботи

День Збройних Сил
України

П

одвиги захисників Вітчизни – це та велика і велична правда історії, яку не
перекреслити жодним змінам у сучасному мінливому світі. Це взірець реального,
дієвого патріотизму для кожної чесної людини і свідомого громадянина, наочне свідчення
єдності всіх поколінь нашого народу.
Це не тільки свято військових, не тільки
захисників Вітчизни, а й усіх чоловіків. Цього дня всі чоловіки та юнаки заслуговують на
шану та подарунки з привітаннями. Через серце кожного протікає кров наших дідів, батьків,
які боронили рідну землю.
В Угорницькій ЗШ захід, присвячений
Дню Збройних Сил України, відбувся 6 грудня 2011 року в спортивному залі школи. До
складу команд входили юнаки 9–11 класів.
Змагання оцінювали Рубашевська О. І., заступник директора з навчально-виховної ро-

боти, Ковальчук C., президент школи, Семанюк В.І.,вчитель фізичного виховання.
Конкурсна програма розпочалася з презентації команд. Під час свята було проведено
безліч різноманітних конкурсів та змагань, де
юнаки показували свої найкращі якості. Фортуна – мінлива і непередбачувана, то посміхається, то відвертається. Тому ніхто не міг передбачити переможця в кожному конкурсі, боротьба видалася дуже цікавою та напруженою.
Вболівальники та глядачі мали можливість
спостерігати за запеклою боротьбою учасників в конкурсах та естафеті. Всі присутні отримали масу задоволення та позитивних емоцій.
Команди фінішували дуже щільно, різниця склала 1-2 бали.
Чуйко В.Я., вчитель предмету
«Захист Вітчизни
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ДУХОВНА СТОРІНКА НАШОЇ ПАРАФІЇ

Про Стратегію розвитку УГКЦ на період до 2020 року:

"Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом"

П

роголошення Доброї Новини всім
людям, тобто євангелізація, – це місія, яку доручив Церкві Господь
Бог. Українська Греко-Католицька Церква, як
невід’ємна частина Вселенської Церкви, також бере участь у цій місії”, – сказав у своєму вступному слові під час прес-конференції
в УНІАН Блаженніший Святослав (Шевчук),
Глава УГКЦ, розповідаючи про Стратегію розвитку УГКЦ на період до 2020 року.
За словами Предстоятеля УГКЦ, для виконання вищевказаної місії Церкви, єпископи вирішили якнайчіткіше визначити стратегію діяльності Церкви на наступні роки. Щоб
полегшити втілення цього проекту та кращого відстеження його перебігу, було визначено
період десять років: до 2020 року (включно).
“Під керівництвом місцевого єпископа,
який є символом єдності в єпархії, основним
компонентом у процесі євангелізації є парафія.
Адже саме в парафії віруючі найчастіше вперше зустрічаються з Христом чи то через участь
у Божественній Літургії в неділю, чи то через
хрещення, весілля або похорон”, – сказав Глава УГКЦ, говорячи про причину головного акценту стратегії: жива парафія.
“Розвиток парафіяльної громади повинен
бути нашим пріоритетом. Плекаючи та оживляючи парафії, ми тим самим плекаємо та оживляємо цілу Церкву”, – наголосив Блаженніший Святослав.

віру регулярно, так і тих, хто
робить це рідко (на Різдво і
Великдень), або й зовсім не
робить”, - пояснив Блаженніший Святослав.
У Стратегії розвитку
УГКЦ на період до 2020 року
її автори перераховують такі
складові живої парафії:
Провід – де священик, монашество і миряни працюють разом, будуючи парафію як місце зустрічі з живим Христом.
Літургія – де вірні моляться Богу і зростають в Його
благодаті.
Катехизація – де вірні
отримують знання про свою
віру й Церкву.
Койнонія – де вірні будують спільноту.

Синод Єпископів, за словами Предстоятеля
УГКЦ, вирішив сконцентрувати зусилля усієї
Церкви для розвитку живої парафії, яку названо “найкращим способом для досягнення цілей
євангелізації”. “Жива і відкрита парафія наближатиме до Христа як тих, хто практикує свою

Дияконія – де вірні йдуть
за межі парафії служити іншим.
Місійність – де вірні євангелізують інших,
запрошують їх до життя в Христі.
Тільки досягнувши і зреалізувавши кожну з цих складових, за словами Блаженнішого Святослава, Стратегія розвитку УГКЦ буде
реалізована.

Як ми повідомляли раніше, Синод Єпископів УГКЦ, який відбувався у Бразилії 5-11 вересня затвердив Стратегію розвитку УГКЦ на
період до 2020 року. Пригадуємо, що попередній Синод, який проходив у 2010 році у Львові, створив відповідну робочу групу, яка мала
сформулювати бачення розвитку УГКЦ за наступні десять років. До цієї групи увійшли
єпископи, які були уповноважені від імені всього Синоду представити таке бачення розвитку
Церкви. Відтак була створена ще одна група,
яка розробила відповідні механізми для досягнення цієї мети.
У світлі прийнятої Стратегії ієрархи та
душпастирі скеровуватимуть свою увагу як на
практикуючих членів Церкви (щоб дедалі більше залучати їх до місії Церкви), так і на тих,
хто з різних причин віддалився від Церкви чи
ще взагалі не мав нагоди пізнати Ісуса Христа.
Для втілення в життя прийнятої Стратегії розвитку УГКЦ Синод Єпископів визначив Робочу групу щодо її реалізації, яку
очолив Владика Кен (Новаківський), Єпарх
Нью-Вестмінстерський. А кожен єпархіальний єпископ призначить у своїй єпархії/екзархаті особу, яка увійде до складу Робочої групи
та координуватиме втілення Стратегії УГКЦ
в межах єпархії.
Департамент інформації УГКЦ

Дня 27 лютого – початок великого посту
Уже апостоли й перша християнська громада почали заміняти день єврейської Пасхи днем
поминання Христових мук і смерті. Роковини
Христової смерті були для них дуже сумним
днем. Тож, щоб його належно відсвяткувати,
вони зберігали піст у цей день. І так первісна
християнська Пасха почала існувати у вигляді посту. Це була хресна Пасха. За свідченням
святого Іринея (к. 125 — к. 203), про яке говорить історик Церкви Євсевій (к. 260 — к. 340),
перший зародок нинішнього 40-денного посту
в той час обмежувався одним-двома днями посту, який не вважався передпасхальним, а таки
самою Пасхою.
У ІІІ столітті передпасхальний піст у деяких Церквах триває цілий тиждень. Це той
час, який сьогодні звемо Страсним тижнем.
При кінці ІІІ століття Великий піст уже сягає
40 днів. Від IV віку маємо перші свідчення про
40-денний передпасхальний піст. Перше свідчення дає нам Нікейський Собор, котрий каже,
щоб помісні собори відбувалися “один перед
Чотиридесятницею , щоб після усунення всякого неладу чистий дар приносився Богові,
а другий під осінній час” (Правило 5).
Хоч говоримо про 40-денний піст, але
у Східній Церкві він триває тільки 36 з половиною днів. Сім тижнів посту без субот і неділь — це 35 днів. До цього числа треба ще додати Велику суботу і половину ночі перед празником Пасхи, що також уважається посним,
і тоді наша 40-ця матиме 36 і пів дня, що становить одну десяту цілого року.

Латинська Церква
має 6-тижневий піст, бо вона й суботу зачисляє до посних
днів, тобто у практиці й на Заході 40-ця мала
тільки 36 днів. Та щоб мати повних 40 днів посту, латинська Церква в VII сторіччі додала ще
чотири дні на початку посту. Тому Захід починає тепер свій піст у т. зв. “Попільну середу”,
тобто в середу нашого першого тижня посту.
Число 40, як числа 3, 7 і 9, з давніх-давен
мало символічне значення. Тому воно ввійшло
і до передпасхального посту радше в символічному, аніж буквальному значенні. У Старому Завіті читаємо про 40 днів потопу (Бут.
7, 4), про 40-літню мандрівку Ізраїля пустинею (Чис. 14, 33), про 40-денний піст Мойсея,
поки він дістав від Бога таблиці закону (Вих.
34, 28), про 40-денну подорож пророка Іллі
до гори Хорив (1 Цар. 19, 8). У Новому Завіті
святе Євангеліє говорить, що 40-го дня Йосиф
і Марія принесли Дитятко-Ісуса до святині, про
40-денний піст Ісуса Христа в пустині (Мт. 4,
2), про 40-денне перебування Його на землі
після свого воскресення (Ді. 1, 2).
Посні богослуження різняться від звичайних богослужень тим, що мають більше молитов, більше псалмів і більше читань, передусім
зі Старого Завіту. Увесь Псалтир під час посних
богослужень перечитують два рази щотижня.
Головне тут, що з усіх посних відправ пробивається великий дух покути й жалю за гріхи.
Посні стихири на вечірні чи утрені своїм зміс-

Коротка історія
том або оплакують гріхопадіння людини, або закликають до
покути й жалю, або підносять
користь посту й добрих діл, або
поручають панування над змислами чи практику чеснот. “Постімося постом милим і приємним Господеві, — каже стихира на стиховні вечірні першого понеділка посту, — правдивий піст це відчуження від злого, здержання язика, відкинення ненависти, відлучення похотей, обмови, неправди і ламання присяги, — усе те залишити — це справжній піст”. А на
стиховні утрені понеділка першої седмиці посту співаємо:
"Настав піст, мати чистоти, викривач гріхів, проповідник покаяння, життя ангельське і спасення людей: вірні закличмо:
“Боже, помилуй нас!”.
Хоч наші часи принесли багато змін щодо церковних законів, традиції й дисципліни, все-таки й сьогодні
час Чотиридесятниці має своє велике значення
для нашого духовного життя. Може сьогодні
через різні причини ми не можемо так строго
постити, як постили колись наші предки, але й

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ

В ЦЕРКВІ СВЯТОГО влкмч. ЮРІЯ ПЕРЕМОЖЦЯ с. УГОРНИКИ.
Кожного дня Свята Божественна Літургія о 8:00.

(понеділок – за здоров’я, субота – заупокійна).
Щопонеділка о 8:00 в Угорницькій ЗОШ І-ІІІ ступенів в каплиці св.
Миколая: Сповідь, Свята Літургія, катехизаційна наука.
Середа і п’ятниця - катехизаційні уроки для учнів школи.
Неділі і свята
9:00 – Утреня.
10:00 – Свята Божественна Літургія.
13:00 – Свята Божественна Літургія.
В час великого посту у середу і п’ятницю о 8:00 Літургія наперед освячених дарів (Сорокости); у вечері Хресна Дорога.

сьогодні над нами тяжить обов'язок духовного
посту, боротьби з нашими гріхами і злими нахилами, обов'язок молитви, практики чеснот
та добрих діл. І якраз ця наша духовна обнова
є властивою і найважливішою метою святого
Великого посту.

«ЗАПИТУЄМО СВЯЩЕНИКА»

ваші запитання можна
надсилати на поштову
адресу сільської ради:
76492 с. Угорники ІваноФранківської міської ради,
вул. Просвіти, 4, а також на
електронну скриньку редакції
ygornukupress@ukr.net
Чекаємо на Ваші запитання,
на які Ви зможете отримати
розгорнуті відповіді.
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Літургія Напередосвячених Дарів – Сорокоусти

Б

огослужіння Великого посту,
які постійно спонукають до
застанови і покаяння, зображають стан душі, яка кається і плаче про свої гріхи. Цьому відповідає
і зовнішній образ здійснення богослужінь у часі посту: у седмичні дні
Великого посту, виключаючи суботи і неділі. Церква не звершує повної Літургії. Натомість, щосереди
і щоп'ятниці здійснюють Літургію
Напередосвячених Дарів. Її служать
у Великому пості у такі дні: у середу і п'ятницю перших шести тижнів посту, у вівторок або четвер 5-го
тижня, у перші три дні Страсного
тижня. Літургію Напередосвячених
Дарів можуть відправляти також у
понеділок, вівторок і четвер, починаючи з 2-го тижня Великого посту.
Перша і основна характеристика Літургії Напередосвячених
Дарів – це вечірнє богослужіння, точніше. Причастя після вечірні. У ранні часи церковної історії це богослужіння не мало
своєї теперішньої урочистості, і його зв'язок з Вечірнею був ще
більш очевидним. Євхаристія - завжди закінчення приготування і звершення очікування, а через те, що в Церкві піст є найголовнішим виявом приготування, то досконалий піст увінчується
Причастям після вечірні.
Дійсно, ніде краще і повніше не пізнати значення посту,
ніж у ці дні вечірнього причастя, і не тільки Великого посту,
але й усієї Церкви і загалом християнського життя. У Христі ціле життя, час, історія, сам космос стали чеканням, приготуванням, надією, вознесінням. Христос уже прийшов, та Царство Його ще попереду! На землі, «у світі сьому», ми можемо лише передчувати славу і радість Царства Небесного; одначе в Церкві ми полишаємо світ цей і духовно зустрічаємося
з Христом на Його трапезі, споглядаючи в тайниках свого серця Його нетварні світло і славу. Це передчуття дається нам,
щоб ми, возлюбивши Царство Боже, бажали якнайдосконалішого спілкування з Богом у грядущому «невечірньому дні».
І щоразу, немовби наперед зазнавши «миру і радості Царства Небесного», ми повертаємось у земне життя, де перед нами знову довгий, вузький і тернистий шлях. Із свята ми повертаємося у реальність посту, в життя, що є приготуванням і чеканням.
Ми чекаємо вечора цього земного життя, коли будемо учасниками «Світа Тихого святої слави Безсмертного Отця Небесного» – початку, якому не буде кінця.
Літургія Напередосвячених Дарів стала характерною особливістю лише Великого посту, і поволі, під впливом великопосного
богослужбового духу, тієї «світлої туги», про яку ми вже мовили, вона здобула ту неповторну красу і урочистість, що становлять духовну вершину великопісного богослужіння.
Богослужіння розпочинається з Великої Вечірні, однак перший поклик священика той самий, що і на Літургії: «Благословенне Царство Отця й Сина і Святого Духа...»; отже все богослужіння звернене до надії Царства, воно є тим духовним очікуванням, яке визначає також собою увесь Великий піст. Далі,
як заведено, йде вечірній псалом (103): «Благослови, душе моя.
Господа...», велика єктенія і 18 катизма (частина) Псалтиря.
Цю катизму читають кожного дня тижня Великого посту. Вона
складається з псалмів 119-133, що їх називають «піснями сходження». Ці псалми співали на сходах Єрусалимського храму,
піднімаючись ними; це пісня людей, що зібралися для молитви
й готуються до зустрічі з Богом: «Я радів, як казали мені: ходімо до дому Господнього..» (Пс. 121,1) – «Благословіть нині
Господа, всі раби Господні, що по ночах у домі Господньому
ви стоїте! Ваші руки здійміть до святині, і Господа благословіть! Нехай благословить тебе із Сіону Господь, що вчинив небо й землю!» (Пс. 133).
Під час читання цих псалмів священик бере Агнця (Святі
Дари), освяченого попередньої неділі, і кладе його на дискос.
Потім, після перенесення дискосу з престолу на жертовник, він

наливає вино в чашу і покриває Святі
Дари, як це звичайно робиться перед
Літургією. Слід зазначити, що все це
чиниться мовчки, без жодних молитов
священика. Статут наголошує цю особливість: всі молитви вже були прочитані на недільній Літургії.
Після малого входу і співу «Світло Тихе...» читають дві вказані на цей
день паремії, тобто читання із Старого
Заповіту, взяті з Книги Буття і Притч.
Поміж цими читаннями (пареміями)
здійснюється обряд, що нагадує нам
ті часи, коли Великий піст головним
чином був присвячений приготуванню оглашенних до Хрещення. Під час
читання першої паремії з Книги Буття священик ставить запалену свічку
на Євангеліє, що лежить на престолі; після закінчення читання
священик бере свічку і кадило й благословляє молільників, проголошуючи: «Світло Христове просвітлює всіх!» Свіча – символ Христа, Світла світу. Те, що свічу ставлять на Євангеліє під
час читання Старого Заповіту, означає, що все пророцтво справдилося у Христі, Котрий просвітив Своїх учнів, щоб вони «розуміли Писання». Старий Заповіт веде до Христа так, як Великий Піст веде до просвічення тих, хто охрещується. Світло Хрещення, що поєднує оглашенних з Христом, відкриває їх розум
для осягнення науки Христової.
Після другого читання зі Старого Заповіту, за вказівкою статуту, мають співати п'ять віршів із вечірнього псалому (140),
що починається словами: «Хай стане молитва моя, як кадило перед лицем Твоїм...». Цей псалом уже співали перед входом; то яке ж значення співу тих самих віршів удруге? Можна
припускати на підставі декотрих посилань, що повторний спів
цих віршів сягає найранішого періоду служіння Літургії Напередосвячених Дарів. Вірогідно, що в ті часи, коли ця Літургія
ще не набула теперішньої урочистості і полягала в здійсненні
Причастя на вечірні, ці вірші співали під час причащання. Нині
ж вони є ніби чудесним покаянним вступом до другої частини
богослужіння, тобто до самої Літургії Напередосвячених Дарів.
Ця друга частина починається з Літургії Оглашенних – цілої низки особливих молитов і прохань за тих, хто готується до

Господи Боже наш, надіє всіх країв землі і тих, що в морі
далеко. Ти призначив святі дні посту і в Старому Заповіті через пророків Твоїх і в Новому через апостолів і євангелистів. Сподоби ж усіх нас у чистоті час постування провести, віру тверду зберегти і заповіді Твої виконувати у всі
дні життя нашого.
Благаємо Тебе, Владико Милосердний: пристав до нас ангела Твого, щоб охороняв нас немічних у всіх ділах наших і
допомагав нам, щоб ми були слухняні й догоджали Тобі та
щоб сподобилися достойно причаститись святих Твоїх Таїн.
Прийми ж, Господи, поклоніння і постування рабів Твоїх (імена) і всім нам подай благословення ради Христа Ісуса, Господа нашого, що з Ним благословенний Ти, з пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині й повсякчас,
і на віки віків. Амінь.
Преблагий Слове, що з Отцем і Духом* створив видиме
разом з невидимим, невимовною мудрістю Своєю,* час світлого посту перейти нам у мирі глибокому благоволи, Милосердний,* розсіюючи оману гнітючого гріха,* подаючи сокрушення, сльози зцілення, і прогрішень прощення,* щоб з
непохитною душею і завзятим духом звершуючи піст,* ми з
ангелами оспівували силу Твою

Хрещення. У першій ми просимо очистити нашу душу, тіло і
почуття:
...і око хай уникає всякого погляду лукавого, і слух хай не
прихиляється до слів пустих, і язик хай буде чистий од слів
непристойних. Очисти уста наші, що хвалять Тебе, Господи, учини, щоб руки наші від злих учинків здержувалися, лише
угодне Тобі діяли, зміцнюючи всі наші члени й помисли благодаттю Твоєю.
Друга молитва готує нас до перенесення Напередосвячених Дарів.
...Бо ось Пречистеє Його Тіло і Животворча Кров, що в оцю
годину входять, що їх проводить невидимо множество воїнства небесного, будуть подані на цій таємній трапезі; дай нам
неосудно причаститися їх, щоб просвіщаючи ними духовні очі,
ми стали синами світла і дня.
І ось настає урочиста мить перенесення Святих Дарів на
престол. Зовні цей вхід подібний на великий вхід у Літургії,
але за сутністю і духовним значенням він, звісно, інший. У повному євхаристійному богослужінні великий вхід – це перенесення (приношення) ще не освячених Дарів: Церква приносить себе, своє життя, життя своїх вірних і все творіння Боже
у жертву Богу, включаючи цю жертву в єдину і досконалу Жертву Самого Христа. Згадуючи Христа, Церква згадує всіх тих,
кого Він покликав для їх відкуплення і спасіння. На Літургії
Напередосвячених Дарів немає ні пропонування, ні жертви, ні
Євхаристії, ні освячення, проте нам відкривається і стає явною
таємниця присутності Самого Христа!
Великий вхід виник з потреби перенесення Напередосвячених Дарів, котрі до цього перебували не на престолі, а зберігалися в певному особливому місці, іноді навіть не в храмі. Перенесення Дарів, природно, вимагає виняткової урочистості,
адже в богослужінні воно символічно зображує явлення Христа і звершення Пасхи, молитви і чекання, наближення сподіваного порятунку, втіхи і радості.
Нині сили небесні з нами невидимо служать, тут бо входить
Цар Слави, а вони Жертву таємну звершеную з честю проводять.
З вірою й любов'ю приступімо, щоб учасниками життя вічного
бути. Алилуя, алилуя, алилуя.
Святі Дари тепер перенесені на престол, а ми, готуючись до
Причастя, прохаємо:
...освяти душі й тіла всіх нас освяченням неодійманим,
щоб із чистим сумлінням, із не осоромленим лицем, із просвіченим серцем причащаючись цих Божественних Святощів і
від них оживаючи, ми з'єдналися з Самим Христом Твоїм, Істинним Богом нашим. Який мовив: хто споживає Моє Тіло
і Мою Кров, той у Мені пробуває і Я в ньому... щоб ми стали храмом Пресвятого і Поклоняємого Твого Духа, визволившись од усякого підступу диявольського... та осягнули обіцяні нам блага зо всіма Твоїми святими...
Далі йде Молитва Господня, яка завжди завершує наше приготування до Причастя: промовляючи молитву Самого Христа,
ми тим самим приймаємо Дух Христа як свій власний, Його молитву до Отця як нашу, Його волю, Його бажання. Його життя як наші власні.
Розпочинається Причастя під спів причасного вірша: «Вкусіте і пізнайте, що Добрий Господь!».
Богослужіння закінчується і священик проголошує: «З миром ідімо!». Остання («Заамвонна») молитва підводить підсумок значимості цього богослужіння, цього вечірнього Причастя, задля нашого подвигу у час посту.
Владико Вседержителю, Ти все творіння премудро сотворив і невимовним промислом задля Своєї доброти привів нас
до цих священних днів на очищення душ і тіл, на втихомирення пристрастей, у надії воскресіння. Ти в сороковий день вручив угодникові Твоєму, Мойсееві, скрижалі. Богом писаний Закон; дай і нам. Милостивий, подвигом добрим трудитися, час
посту завершити, віру непохитну зберегти, голови невидимих зміїв сокрушити і переможцями над гріхом стати, і щоб
змогли ми неосудно поклонитися й Святому Воскресінню...
Ігор САВ'ЯК.
За матеріалами часопису "Місіонар"

Церковний хор (регинт Ольга Носків)

Молодіжний церковний хор (керівник Мар’яна Лупійчук)

Сімейне тріо Бардецьких

Хор «Союзу Українок (керівник Люба Юрків)

Молитва на початок
Великого Посту

12 лютого – Р О З К О Л Я Д А
В УГОРНИКАХ
У неділю на нашій парафії в храмі св. Юрія після Недільної Літургії відбулася спільна розколяда за участю
творчих колективів села. Своїм чудовим співом прославляли Новонародженого Спасителя...

Народний аматорський хор «Прикарпаття»
(керівник. Галина Мартиненко)
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Новорічні святкування
в нашому дитячому садочку

Г

амір, музика, веселий сміх лунали з актової зали школи-інтернату. То малеча
села Угорники святкувала новорічне
свято у дитячому садочку. Казкове дійство за-

чаровувало і дорослих і малих, тому всі з цікавістю спостерігали за ним.
Хитрий Вовк з Чаклункою намагалися сховати подарунки, але спритні Зайці з Снігуронькою та Дідусем Морозенком встигли перешкодити їм. І ось вдячна малеча вже отримує солодкі пакуночки від Дідуся. А ще зовсім не-

давно в день святого Миколая хлопчики й дівчата не могли натішитись подарунками від
святого. Цього року їх було багато. Бо вже стало доброю традицією в нашому садочку, коли
до нас з подарунками від святого Миколая навідується голова сільської ради Атаманчук Л.З., це і солодощі до різдвяних
свят, і канцтовари
для групових занять
з художньої творчості, і розвивальні ігри,
іграшки, конструктор, спортивний інвентар. За роки функціонування дитячого садка Любов Зеновіївна не забуває
про найменших. І це
є дуже приємно для
нас усіх.
Тож хочеться побажати, щоб чари Різдвяної ночі зігрівали всіх
своїм теплом, а щастя та спокій супроводжували вас увесь рік!
Іванна Павлюк,
вихователь дошкільної групи «Веснянка»
дитячого садка с. Угорники.

«Від Різдва до Великодня»

АКТУАЛЬНО

Д

Сніг – перешкода?...

обігає до свого календарного завершення надзвичайно морозна та
в останній період сніжна зима, яка
створила сприятливі умови для дитячих розваг і одночасно багато проблем для дорослих.
Виконкомом сільської ради, незважаючи
на обмежене фінансування, прикладає багато
зусиль щодо впорядкування вулиць села в зимовий період та створення задовільних умов
для руху транспортних засобів. Зокрема проводилось розчищення доріг від снігу та посипання центральних доріг та перехресть вулиць
пісчано-сольовою сумішшю. І дуже прикро, що
для деяких наших мешканців спрацьовує принцип «моя хата з краю - нічого не знаю». Впорядковуючи свої обістя вивозять сніг на розчищені дороги, чим самим створюють проблеми
не тільки для приватних транспортних засобів,
а й для спеціальних служб в т.ч. й невідкладної швидкої допомоги. Як не прикро, але час-

тина жителів вул. Підгірної не змогли викинути побутові відходи з власних господарств
18 лютого, так як повивозили сніг на дорогу,
що стало перешкодою, яку не зміг подолати
автомобіль КамАЗ. На превеликий жаль такі
випадки непоодинокі.
Шановні мешканці села звертаємося до Вас,
як до мудрих господарів, розважливо підходити до вирішення даного питання. Просимо
не викидати сніг на дорогу, а вивозити на город, квітники та сади. Весною талий сніг стане доброю підживою для городніх культур,
а на вулиці призведе до підтоплень та руйнації дороги.
Просимо також з настанням тепла почистити біля своїх господарств канави, старорічище р.Млинівки для відведення талих і стічних вод у весняно-літній період та прибрати
прилеглі території.
Виконком

Фотоальбом
Дана рубрика нашої газети має на меті проінформувати мешканців села
про події, які відбулися у фоторепортажі. Варто зазначити, що кожна подія в нашій
громаді є важливим ракурсом у творенні історії нашого села.
Йорданське водосвяття 2012
на подвір’ї нашого парафіяльного храму

Колядуймо разом – молодіжний вертеп 2012

Щороку в Художньому музеї м. Івано-Франківська проходять Фестини духовної музики «Від
Різдва до Великодня». Творчі колективи с. Угорники приймають активну участь. Традиційно
цього року виступили з цікавою програмою наші аматорські колективи: Народний хор «Прикарпаття», Церковний та Молодіжний хори парафії св. влкмч Юрія, тріо Бардецьких. Усі колективи за високопрофесійне виконання коляд були відзначені керівництвом міського управілння
культури, а особливо захопив присутніх спів Молодіжно-Церквоного хору.

Церковний хор (регинт Ольга Носків)

з роси і з води!
15 січня відзначила свій
60-ти річний ювілей від дня
народження голова Союзу
Українок с. Угорники, член
виконавчого комітету сільської ради п. Люба Юрків.
Шануємо і поважаємо
Вас – берегиню українського роду та національних традицій, за безмежну духовну щирість, одвічну жіночу мудрість,
вміння розуміти, підтримувати, дарувати віру
в майбутнє.
З нагоди цього славного ювілею засилаємо Вам найщиріші вітання.
Нехай будуть здійсненими всі Ваші мрії,
надії і сподівання, успішними творчі задуми
та започаткування.
Ваш ювілей-щаслива дата,
І сумніватись тут не слід.
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід.
Отож прийміть найкращі побажання:
Любові, щастя, радості, тепла.
Щоб весело завжди жилося,

Вітаємо

А все задумане збулося
Хай Мати Божа Вас охороняє,
А Господь із небес здоров»я посилає
На многії літа!
З шаною та повагою сільський голова
Любов Атаманчук, членкині СУ

Здоровимо депутатів сільської ради, членів виконавчого комітету, які святкували дні
народження
Грицак Світлану Іванівну
Галету Володимира Григоровича
Атаманчука Василя Володимировича
Шліхутку Миколу Тарасовича
Зінька Богдана Нестеровича
Кубішина Миколу Володимировича
Чорнописького Богдана Петровича
Котовича Володимира Михайловича
Бажаємо міцного здоров»я, веселих і сонячних днів, щирих і добрих навколо людей,

Ìîº ñåëî — Óãîðíèêè
Ì³ñöåâèé ÷àñîïèñ ãðîìàäè
ñ. Óãîðíèêè ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿
ì³ñüêðàäè ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³

Статистична довідка

особистого щастя,невичерпної енергії у повсякденній відповідальній праці, а життєва мудрість допомагає у втіленні найсміливіших задумів.

Союз Українок села Угорники щиро здоровить з прекрасним ювілеєм співголову осередку п. Оксану ДОВГАН – велику патріотку, істинну українку, берегиню родинних та національних традицій. Тож з нагоди цієї сердечно віншуємо Вас і зичимо міцного здоров’я,
рясних Божих ласк, заступництва та опіки
Матері Божої, родинного затишку і любові
на многії літа.
Хай цвіте не в”яне із роками доля,
Нехай літ щасливих зозуля накує.
Від землі Вам сили, від води здоров’я,
Миру і любові хай Вам Бог дає!

Âåðñòêà ³ äðóê
âèäàâíèöòâà «Ì³ñòî ÍÂ».
Íàêëàä 1000 ïðèì.
Çàì. № 3350.

У виконкомі сільської ради протягом 2011 року зареєстровано:
27 народжень,
на рушничок щастя стало 9 пар,
відійшли у вічність 36 наших односельців.
У 2011 році надійшло 296 заяв,
з них 214 в письмовій формі, 82 в усній.
Питання, які найбільше порушуються у зверненнях це земельні питання,
реконструкції та будівництва, підключення до інженерних мереж.

НАГАДУЄМО!

Сплатіть
земельний податок
та самооподаткування.

Ãðîìàäà ñåëà Óãîðíèêè âèñëîâëþº
ùèðó ïîäÿêó çà äîïîìîãó ó âèäàíí³
íîìåðà ãàçåòè «Ìîº ñåëî — Óãîðíèêè»
êîëåêòèâó âèäàâíèöòâà «Ì³ñòî ÍÂ»
та директору п. Роману ОНУФРІЇВУ.

