Моє село –
Угорники

01 листопада 2011 р. • № 6 (006)

Місцевий часопис громади с. Угорники Івано-Франківської міськради Івано-Франківської області
Газета виходить один раз у квартал (на підставі внутрішнього розпорядження
сільської ради № 26 від 28 липня 2009 р. — рішення про створення редакційної ради)
76492 с. Угорники Івано-Франківської міської ради, вул. Просвіти, 4 • тел. (0342) 55-42-43 • ygornukupress@ukr.net

Тема дня

Осінь — час підвести підсумки
та проаналізувати те, що зроблено і збулося
А після цього вдихнути свіже повітря майбутнього, в якому небо буде чистим і безхмарним, прозорим
і невагомим, яким буває тільки восени

Д

орогі односельчани, прийшла
найбагатша пора року — осінь.
Пора, коли кожний господар нашого села оцінює працю своєї родини та
всіх надбань. Сільська рада також працює
для добра та розвитку нашого села, докладає всіх зусиль для покращення умов
життя кожної родини, щоб наша громада
розвивалася у всіх сферах соціальної діяльності і не просто розвивалася, а ефективно покращувала умови життя для Вас.
Незважаючи на труднощі, які завжди є на
нашому шляху, ми спільно відкрили нове
приміщення сільської ради, будуємо каналізаційну систему для села, по мірі можливості провели ремонт доріг, встановили додаткове освітлення на вулицях села.
Наша творча інтелігенція: аматорський
хор «Прикарпаття», дует «Тандем», доро-

гі Союзянки, вокально-інструментальний
квінтет «Доля», молодь села, школярі протягом літа брали участь у фестивалях місцевого та міжнародного рівня, готували
святкові дійства в селі та багато іншого,
яке творимо для нашого добра.
Сьогодні хочу звернутися до Вас з подякою, що ми дочекалися до зимового
періоду, спільно зробили багато напрацювань і хочу закликати Вас до спільної праці і розуміння. Живімо і стараймося, щоб наша громада була найкращою, пам’ятаймо, що тільки від нас залежить добро нашого села, майбутність наших дітей, яке залежить від виховання як
духовного, так і соціального. Стараймося дбати і за екологічну ситуацію нашого села, не викидаймо сміття і не забруднюймо самі себе. Піклуймося про охай-

ність своїх дворів. Шануймо наші визначні місця, такі як площа перед монументом Степана Ленкавського. На жаль, тут
часто можна бачити нашу молодь, яка облюбувала собі там місце для розпивання
спиртних напоїв, не усвідомлюючи те, що
принижують значимість великих українців у нашій історії. Виховуймо дітей, щоб
нам не було соромно за них.
Господь поблагословив нас добрим
цьогорічним урожаєм. Творімо своє, розвиваймо своє і пам’ятаймо що ми єдина
громада, яка повноцінно живе і розвивається, дружньо поборює труднощі і наживає добра для наших сімей та родин.
З повагою сільський голова
п. Любов Атаманчук

Сьогодні
у номері:
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2	Угорницька громада на

відзначенні Дня прапора
на Вічевому майдані
в м. Івано-Франківську.
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Оргкомітет

ДО ВІДОМА ВЛАСНИКІВ ГОСПОДАРСТВ!
Проведено перезакладку погосподарських книг на 2011-2015 р.р.
Звертаємося до Вас з проханням провести уточнення даних
Вашого господарства.
Звертатися до секретаря сільської ради, при собі мати технічний
паспорт на будинок.

ШАНОВНІ
МЕШКАНЦІ СЕЛА!

Не створюйте стихійних
сміттєзвалищ. Не викидайте
сміття будь-де. Не засмічуйте
село. Селом курсує машина за
раніше затвердженим графіком
і вивозить сміття з господарств
нашого села.

XIX міжнародний
гуцульський фестиваль,
присвячений 20-річчю
Незалежності України
у м. Косів.

2	Фестиваль Української
культури «Українські
клімати» — Польща.

3

Відкриття нового
приміщення сільської
ради (святкові заходи).

4

Стоп — секти!
секти, які поширюються,
і протидія їм.

7

Нові надбання нашої
школи до свята першого
дзвоника.

історія — це не минуле, а наше майбутнє

Дорогі односельці, у приміщенні сільської ради передбачено створення музею села. розпочато збір матеріалів
для музею. Звертаємося з проханням до вас долучитись до цього проекту. У кого збереглися старовинні речі
(сільський реманент, предмети побуту, одяг, вишиванки, фото та інше), просимо приносити у сільську раду
або звертатись за телефоном 55-42-43.
Наперед вдячні за Вашу небайдужість.

Інформує сільська
рада (будівництво
каналізаційної
системи).

8	Результати футбольного
турніру.

НАГАДУЄМО!

Сплатіть
земельний податок
та самооподаткування.
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Інформує сільська рада
УГОРНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Івано-Франківської міськради Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання Сьома сесія
РІШЕННЯ
від 29 вересня 2011 року.
Про забезпечення збереження кабельних ліній електрозв’язку
З метою попередження пошкоджень кабельних ліній зв’язку та на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 р. № 135 «Про затвердженння Правил охорони ліній електрозв’язку її змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 28.10.2004 р.
№ 1465» сільської ради сільська рада
вирішила:
1.Заборонити в межах охоронних зон ліній електрозв’язку виконувати різного роду будівельні, монтажні, меліоративні, кар’єрні, вибухові та земляні роботи, розрівнювати грунт землерийними механізмами, саджати дерева, складати матеріали, розпалювати вогнища, бурити свердловини, проводити сільськогосподарські земляні роботи на глибину більше понад 45 см, зокрема
заміну опор, підключення житлових будинків до водогонів, газопроводів та інших підземних
комунікацій, викопування підвалів, колодязів та інших без попереднього погодження та письмового дозволу землевпорядника і Івано-Франківської лабораторії №16 ТОВ «Атраком» який
перебуває на вул. Довженка, 5а.
2.Виклик працівника зв’язку повинен бути здійснений за 3 доби до початку виконання робіт.
З.Опублікувати дане рішення в місцевому часописі громади «Моє село Угорники».
Сільський голова Любов Атаманчук

XIX міжнародний гуцульський
фестиваль, присвячений 20-річчю
Незалежності України, м. Косів

Н

ародний аматорський хор «Прикарпаття» с. Угорники взяв участь у цьому фестивалі. Учасники також побували в гостях у нашого земляка о. Романа Іванюлика, пароха парафії Св. Василія Великого м. Косів Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ, декана Косівського.
Добрий виступ з концертною програмою
засвідчив реакцію залу, який щедро обдарував нас своїми оплесками.

Угорницька громада на відзначенні
Дня прапора на Вічевому майдані
в м. Івано-Франківську

23

серпня — відзначено День прапора
України. Після подячної Архієрейської Літургії, яку Владика звершив
в Катедральному Соборі м. Івано-Франківська
Єпископ Івано-Франківський Кир Володимир (ВІЙТИШИН) на Вічевому майдані міста освятив нове полотно Прапора України.
На урочистій частині освячення були присутні представники всіх християнських конфесій
міста та місцевої влади. Після підняття прапора відбувся святковий концерт за участю на-

ших односельчан, дуету «Тандем» — Володимира Бардецького та Мар’яни Атаманчук, чудовий спів яких підняв рейтинг нашого села.
Після завершення концерту святкова колона
вирушила на вулицю Шевченка, де на одному
з фасадів будинку Владика Володимир освятив пам’ятний знак Михайлу Дяченку (Марко Боєслав), відомому підпільному поету, керівнику рефентури пропаганди карпатського
крайового проводу ОУН.

Взяли участь у Божественній Літургії,
яку відслужив для нас і для парафіян о. Роман Іванюлик, привітавши нас у Храмі, наголосивши на тому, що в Косові перебувають його земляки. Також зробив екскурс про
парафіяльне життя і напрацювання та провів тепле прийняття для нашого відпочинку, подарувавши для громади ікону Св. Василія Великого.

Фестиваль Української культури
«Українські клімати» — Польща

У

же декілька років поспіль об’єднання
українців у Польщі проводить Фестиваль української культури. На нього
був запрошений вокально-інструментальний
колектив «Доля» Народного дому с. Угорники у складі Галини Мартиненко, Наталії Когут, Володимира Бардецького, Ігоря Савина,

Лілії Пирожняк, Ігоря Козака, Леоніда Бондара. Для участі у фестивалі, який проходив
у м. Лігниця в Польщі, ансамбль вдало виступив з концертною програмою, поділившися нашими надбаннями у сфері української культури та виконання наших творів.

Будівництво каналізаційної системи в нашому селі

Б

удівництво каналізаційної системи
та водопостачання є найважливішою
і пріоритетною соціальною програмою в нашому селі, яка реалізовується з 2007
року. Дане будівництво є дуже складним процесом, оскільки прокладання центральних
труб, до яких будуть підключені інші труби з усіх вулиць села, ведеться на глибині не
менше 5-и метрів. Вже встановлені труби по
вулицях Береговій, Лозовій, Новорічній, а на
даний час по вул. І. Підкови. Також збудовано
двохлінійний напірний колектор та каналізаційну насосну станцію.
Варто зазначити, що дане будівництво не
тільки покращить соціальні умови та добробут односельців, а вирішить також екологічне
питання, адже ж шкодимо самі собі, коли не
дотримуємося санітарних умов використання
септиків та їх будівництв, забруднюючи ґрунтові води та землю, яку самі використовуємо
в пізнішому для свої потреб. Підводячи під-

теми в експлуатацію. З нашої сторони докладаємо
всіх зусиль, щоб
проект каналізаційної системи та
водопостачання
в нашому селі був
якнайшвидше реалізований.

сумок стану будівництва варто зазначити, що на даний
час проведено робіт на суму
3,1 мільйони гривень, що становить 67 % вартості проекту, але складна економічна
ситуація та криза збільшила вартість проекту на 60 %,
що змінює графік завершення будівництва та здачу сис-
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Відкриття нового приміщення сільської ради
(святкові заходи).

Минулого року в цей час ми відкрили прекрасний, як для нашого села, сквер і встановили монумент уродженцю нашого села, великому патріотові, провідникові УПА Степану Ленкавському. Степан Ленкавський був совістю УПА. Сьогодні є совістю кожного з нас,
бо проходячи чи проїжджаючи повз нього, згадуємо, яку дорогу ціну український народ заплатив за Незалежність. Нам не потрібно сьогодні вмирати за державу, як це робили вони,
але кожен з нас на своєму місці своєю клопітливою працею повинен утверджувати Україну.
Нашим подарунком до дня Незалежності є
відкриття нового адміністративного будинку,
який стане окрасою села, створить належні
умови для працівників та покращить якість обслуговування наших мешканців. Читачі отримають просторе приміщення сільської бібліотеки з читацьким залом, спортсмени кімнату

О

дна з найбільших подій в нашому
селі — це відкриття нового приміщення сільської ради, до якого готувалися чималий час. Відкриття і освячення
відбулося 21 серпня і передувало і було приурочено до 20-ої річниці Незалежності Батьківщини нашої України. На відкриття були запрошені всі мешканці Угорник, місцева інтелігенція, творчі колективи села, представники влади міста Івано-Франківська та області: п. Віктор Анушкевичус — міський Голова
Івано-Франківська, п. Роман Онуфріїв — Голова бюджетної комісії міста, п. Олександр
Сич — Голова Івано-Франківської обласної
ради, сільські Голови — сусіди, а на освячення
був запрошений Єпископ Івано-Франківський
УГКЦ Кир Володимир (ВІЙТИШИН), митр.
прот. Роман Голейко — парох нашого села, ієрей Юрій Трухан — сотрудник парафії с. Угорники, прот. Роман Іванюлик — декан Косівський, уродженець с. Угорники.
Перед освяченням відбулося чимало подій, які були приготовлені для мешканців, а це
«Козацькі Забави» для молоді, виставка угорницьких пасічників, які поділилися свої напрацюваннями — виставка меду, а також чудовий святочний концерт після відкриття та
освячення нового приміщення сільської ради,
який переплітався з виступами та привітаннями, врученням подарунків гостям, що були запрошені на свято.

До вашої уваги привітальне слово Сільського Голови с. Угорники п. Любові Атаманчук:
«Преосвященний владико, всечесні отці,
високоповажні представники влади, гості, дорогі односельчани!
Пісня, яка прозвучала, народилася у нашому селі і є традиційним гімном Угорник, яким
ми розпочинаємо сьогоднішнє свято, приурочене 20-й річниці Незалежності України. Такі
пісні народжуються з великої любові до рідного села, до рідного краю і як безліч річок та
потічків зливаються у ту велику любов до нашої рідної України.

І сьогодні, напередодні
величного свята нашої державності — Дня Незалежності України, дозвольте
привітати усіх нас і усе українство з днем народження нашої держави — прекрасним,
величним ювілеєм. 20 років свободи, 20 років волі
та розбудови України. В цей
день ми радіємо, адже живемо у своїй державі. Ми святкуємо 20-ту річницю, відколи здійснилася споконвічна мрія наших предків — бути господарями на своїй найбагатшій,
прекрасній, щедрій українській землі. Сьогодні
вклоняємося світлій пам’яті усім нашим патріотам, які віками зазнавали поневірянь та утисків і віддавали своє життя за те, щоб наше покоління могло жити на рідній землі, говорити
українською мовою, вшановувати своїх героїв, розвивати свою культуру, традиції, звичаї.
1991 рік. Уже наші сучасники-нинішнє покоління вибороли свободу. Перші роки незалежності стали випробуваннями для всіх
нас — тестуванням на зрілість, на терпіння,
на толерантність і зрештою на здоровий глузд.
Запитуємо себе — чи можемо ми гордитися своєю країною? Очевидно, що повинні, бо
вона наша рідна і, незважаючи ні на що, найкраща для нас. І свою свободу, і Незалежність

ми не проміняємо на дешевий газ чи інші блага цивілізації . Бо добре розуміємо, що тільки на своїй землі і в своїй Державі ми можемо мати щасливого українця.
Наша Держава з кожним роком стає більш
дорослою, прагматичною та позбавляється від
необґрунтованих мрій та ілюзій і усвідомлюємо, що якщо сьогодні не здійснимо потужний
економічний розвиток, не захистимо економічну незалежність, то завтра втратимо і політичну. І в черговий раз треба буде боротися
і відстоювати те, що вже маємо. Тому, як кожен добрий син чи донька, ми повинні вносити
кожен свій вклад у розбудову рідної держави.

для спортивного клубу. Важливо те, що в даному приміщенні передбачається розміщення музею, в якому буде
висвітлено життя нашої громади в різні часи.
Звичайно, такий комплекс будувався не рік і не два.
Розпочато його будівництво
у 1994 році. З того часу моїми попередниками була проведена значна робота по його
будівництву.
І сьогодні, через 17 років, нам вдалося добудувати цю споруду. Багато людей, справжніх фахівців своєї справи, долучилося до її
завершення. В першу чергу я хочу подякувати п. Степану Волковецькому, директору фірми «Стандарт-ІФ»,
просто порядній людині, яка
вміє тримати слово і всі свої
соціальні зобов’язання перед громадою він виконав.
Це чимало — це, як ви бачите, дах з металочерепиці, і утеплений красивий фасад, гідроізоляція фундаменту та облаштування подвір’я.
Особлива подяка генеральному директору фірми «Галкомбуд» п. Роману Галіпчаку за

здійснений великий об’єм внутрішніх робіт,
які зроблені швидко і, основне, якісно, за його
зразковий котроль за веденням робіт. Також
його заступнику п. Михайлу Гояну, який безпосередньо здійснював керівництво на даному
об’єкті та вміло організовував роботу, а також
усім працівникам їхньої фірми, які добросовісно віднеслись до своїх обов’язків.
З гордістю та подякою хочу назвати прі
звища наших депутатів, які внесли особистий посильний вклад: це Тихон Середюк (він
здійснював безкоштовно технічний нагляд),
Богдан Криховецький, який забезпечив технічними засобами та повністю зробив телефонний зв’язок, пожежну та охоронну сигналізацію, Володимир Бойчук (за електрифікацію даного приміщення), а також усім депутатам та членам виконкому, які взяли участь
у благоустрою території.
Окремо хочу подякувати за надану допомогу Олегу Гарасимику, Михайлу Думичу, Івану Криховецькому, Михайлу Довгану, Михайлу Баб’яку, Тарасу Кедику.
Від усієї громади дякую нашому односельцю депутату міської ради п. Роману Онуфріїву, який долучається до усього доброго, що
робиться у нашому селі і до даного будинку
безпосередньо.
Шановні односельці! Це тільки перша черга проекту. Наступна черга — це реконструкція старого приміщення під сучасне відділення сімейної медицини. Маю надію, що з Бо-

жою допомогою та спільними зусиллями ми
якнайкоротший термін зможемо реалізувати даний проект та старатимемося ще багато добрих справ зробити для нашої громади».
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Церква — корабель спасіння — парафія Святого влкмч. Юрія.

Обережно — секти!
Є

чи увагу всіх, хотіли захопити Катедральний
Собор Святого Воскресіння ГНІХ УГКЦ в м.
Івано-Франківську і це вже вдруге. Перша невдала спроба відбулася, коли проходив Чин Архієрейського похорону Світлої пам’яті Владики Софрона (ДМИТЕРКА), чи випадок монастир так званих сестер-монахинь в м. Тисмениці, які доброю волею провадили реколекції для
сімейних пар та дітей, що люди втікали з монастиря і були у повному-психологічному відчаї. Невдала спроба захоплення парафіяльної
Церкви УГКЦ в с. Розточки, Болехівського протопресвітеріату та інші випадки, які траплялися
в Єпархіях УГКЦ. Викрики, бійки, гіпноз людей, які вигукують несамовиті слова та проклинають — такі речі не притаманні для християн
та Греко-Католиків. Багато інших сект, які реєструються в державі, подаючи статути загального зразку розпочинають свою смертну діяльність (летальні випадки, зриви психіки….) намагаючись знищити Церкву та переманити вірних під диявольську руку. З цього приводу 28
жовтня було опрелюднено звернення Синоду
Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ та Конференції РимськоКатолицьких Єпископів України.

пископи Греко-Католицької Церкви та
Римо-Католицької, як правдиві пастирі
вирішили звернутися до всіх вірних, попереджуючи про обережність та пильність у духовному житті, наголошуючи на стійкості віри,
пригадуючи слова Ісуса Христа: «“Бережіться лжепророків, які приходять до вас у овечій
одежі, а всередині є вовками хижими» (Мат., 7,
15).» В сучасний етап розвитку суспільства чим
далі тим частіше ми зустрічаємося з неправдою,
обманом та затягненням через деякі інтереси
людей в різного роду секти, не традиційні віри
тощо… Останній час, особливо в 2010 році ми
багато чули про Догналівців або «підгорецьких
отців», чи як вони себе проголосили «Українською Правовірною Греко-Католицькою Церквою», самими обравши всі органи правління,
а нашу рідну Греко-Католицьку Церкву та духовенство, використавши ім’я, почали зневажати та осміювати і намагатися захопити храми,
які будувалися тисячоліттями нашими батьками на основі доброї та твердої віри у Бога та
Греко-Католицьку Церкву. Особливо затягнення до такого роду сект відбувається шляхом обману та неправди, зводження наклепів та вивищування свого статусу, як приклад пригадується випадок у Івано-Франківську, коли «підгорецькі отці та монахині» маніфестом, що Церква замовчує різного роду нечистоти, відводя-

Ієрей Юрій Трухан — прес-секретар
Івано-Франківської єпархії УГКЦ

ЗВЕРНЕННЯ

Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ та Конференції
Римсько-Католицьких Єпископів України щодо небезпечних явищ у духовному житті України

Дорогі в Христі!
Від найдавніших часів і до сьогодні людина стреміла до повноти власного життя. Створена на образ і подобу Бога, вона може знайти
цю повноту лише у своєму Творці. Йдучи назустріч людині, свята Католицька Церква невпинно проголошує їй Христове Євангеліє,
відкриває істину про Господа та дає їй можливість пережити особисту злуку з Ним. Водночас, на людину в сучасному українському суспільстві, котре переживає зараз період нестабільності, чигають різноманітні небезпеки, застерегти перед якими ми прагнемо цим нашим
спільним Зверненням.
Йдеться про псевдохристиянські угруповання, які намагаються використати тугу сучасної
людини за Богом та маніпулювати її релігійними потребами. Вони маскуються під Католицьку Церкву, використовують її символи та обряди, а навіть присвоюють її ім’я. Ці угруповання
підступно зловживають щирим прагненням багатьох людей поглибити своє духовне життя і,
замість живої води Євангельської науки та чистого вчення Святої Католицької Церкви, подають людям ілюзію богоспілкування, приправляючи її фальшивою ідеологією «власної обраності» та духовного егоїзму. У своєму прагненні здобути вплив на легковірних людей вони
не гребують психологічним тиском, перекручуванням фактів та нагнітанням страху і тривоги
в душах тих, хто довіряється їхньому проводові.
Одним із таких угруповань, що видає себе
за істинних представників Католицької Церкви, а насправді має багато ознак новітньої тоталітарної секти, є угруповання Догнала (яке ще

відоме під назвою «підгорецькі отці»). Накидаючи сучасному українцеві свій «духовний провід», його проводирі привласнюють право навчати від імені Католицької Церкви та викривляють її вчення. Вони сіють ненависть і злобу супроти всіх, хто до них не належить, а насамперед — до католицького єпископату, духовенства та монашества. Особливо гостро вони
зневажають блаженного Папу Івана Павла ІІ та
Святійшого Отця Венедикта XVI.
Пригадуємо усім, що ця група не має жодного відношення до Католицької Церкви, оскільки
її проводирі, колишні католицькі священики, за
важкі церковні злочини були покарані карою великої екскомуніки — відлучені від Церкви. Кожен, хто приєднується до неї, сам себе ставить
поза правдивою Католицькою Церквою і таким чином не може називати себе католиком.
Догналівська секта, відчуваючи власну нелегітимність, намагається отримати кадри, виховані
у католицьких монастирях і навчальних закладах, чинить спроби проникнення у найрізноманітніші католицькі середовища, щоб руйнувати їх зсередини, що є загальновідомою тактикою таємних товариств, які діють проти Католицької Церкви, в Україні і поза нею.
Ми, греко-католицькі та римсько-католицькі
єпископи України, заявляємо про нашу єдність
з апостолом Петром наших часів — Святійшим Отцем Венедиктом XVI. Це йому Христос силою Духа Святого дарував особливий
дар берегти віру Католицької Церкви та утверджувати у ній своїх братів словами: «О, Симоне, Симоне! Ось сатана наставав, щоб просія-

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 08:00 в Угорницькій ЗОШ
І-ІІІ ступенів в каплиці св. Миколая:
Сповідь, Свята Літургія, катехизаційна наука.
Неділя і свята: 9:00 — Утреня.
10:00 — Свята Божественна Літургія.
13:00 — Свята Божественна Літургія.

ти вас, як пшеницю, та я молився за тебе, щоб
віра твоя не послабла, а ти колись, навернувшись, утверджуй своїх братів» (Лк. 22, 31). Католицькими є лише ті єпископи, які перебувають у єдності із Святійшим Отцем — Папою
Римським, одностайно й правильно навчають
тих самих істин Христової віри у всьому світі,
зберігають непорушну Традицію Католицької
Церкви, благодатно звершують її Святі Таїнства та істинно здійснюють її Учительський
уряд, будучи визначеними, або потвердженими
на своє служіння декретом Святійшого Отця
Папи Римського. Імена та прізвища усіх католицьких єпископів публікуються у спеціальному щорічному виданні Апостольської Столиці (Annuario Pontificio). Будь-хто, не внесений до цього списку, не є і не може називати
себе єпископом Католицької Церкви.

Дорогі в Христі! Ми, ваші пастирі, закликаємо вас до християнської
пильності, щоб ви не дали себе звести цим диявольським підступам сьогодення. Заохотою до духовної чуйності нехай стануть для всіх нас слова св. Івана Богослова: «Любі, не кожно-

му духові вірте, а випробовуйте духів, чи вони
від Бога, — багато бо лжепророків прийшло
на світ… Ми — від Бога. Хто знає Бога, слухає нас; хто ж не від Бога, не слухає нас. З цього спізнаємо дух правди й дух омани» (1 Ів. 4,
1.6). Тим духом омани є просякнута секта «догналовців» у нинішній самостійній Україні.
Закликаємо всіх наших душпастирів витривало і наполегливо навчати вірних здорової на-

«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.

уки Святої Католицької Церкви та відважно
боронити Христове стадо від хижих вовків,
котрі приходять в овечих шкурах, як нас сам
Господь Ісус попереджав: «Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині — вовки хижі. Ви пізнаєте їх
за плодами їхніми…» (Мт. 7, 15–16).

Угруповання Догнала виділяється
винятковою релігійною нетерпимістю,
що веде до міжконфесійного протистояння, а навіть до відкритих конфліктів. Його діяльність вносить неспокій
та розбрат в українське суспільство.
Тому звертаємося до органів державної влади в Україні з вимогою не дозволяти зловживати ім’ям Католицької
Церкви тим, хто її поборює і до неї не
належить, та вжити відповідних заходів щодо припинення шкідливої протизаконної діяльності цієї секти.
Поручаємо молитвам нашого духовенства, монашества і вірних тих
нещасних осіб, які потрапили до тенет угруповання Догнала і подібних
до нього, щоб вони віднайшли єдиний шлях до спасіння, істинну Дорогу, Правду і Життя — Господа нашого Ісуса Христа, та знову стали поруч із нами у Єдиній, Святій, Соборній і Апостольській Церкві.
Львів-Брюховичі,
26 жовтня 2011 року Божого

Оголошення!

З вересня місяця при нашій парафії
почав діяти другий, молодіжний хор,
керівником якого є п. Мар’яна Калитка. Хор співає на другій недільній Літургії для молоді в нашому парафіяльному храмі. Запрошуємо до участі молодь, будемо раді Вас бачити, як активного учасника хору. Записатися можна
в час репетиції, які відбуваються кожного понеділка та четверга в Народному домі с. Угорники о. 19:00.
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Новини нашої парафії

Молодіжно-християнcький табір

«Бог є любов»
У

днях з 18-25 липня проходив
молодіжно-християнський
літній табір «Бог є любов»,
організований парафією св. влкмч.
Юрія Переможця с. Угорники,
Південно-Східного протопресвітеріату м. Івано-Франківська. Учасниками табору стали учні Угорницької ЗОШ І-ІІІ ступенів та парафіяльна молодь с. Угорники. Метою
християнського відпочинку стала ключова фраза: «Дорогами Кар-

пат до Бога», адже табір відбувався в с. Ямна,
Яремчанського р-ну в обителі сестер Мироносиць, які радо прийняли 40 учасників віком
від 9-18-ти років. Наймолодша учасниця табору Яринка — 4 роки. Духовну опіку та організаційні питання табору виконував ієрей Юрій
Трухан — сотрудник парафії при допомозі п-і
добродійки Оксани та семінариста ІІІ-го курсу Івано-Франківської Духовної Семінарії бр.
Юрія Дубницького.
Все відбувалося згідно попередньо укладеної програми: встання, руханка біля джерела,
ранковий туалет, ранішні молитви, сповідь та
Літургія (монастирська богослужбова каплиця
Преображення ГНІХ), розважання над Євангелієм дня, сніданок, духовні науки, присвячені 10-м Божим Заповідям (два рази на день),
духовне читання (християнські новели — один
раз на день) обговорення, праця в командах (табір був поділений на три команди), обід, спортивне дозвілля, походи у гори, екскурсії, вечеря, солодкий стіл (брейн-ринг та релігійні загадки), вечірні молитви та спочинок.
Протягом п’яти днів діти, згідно поставленої мети, духовно відновилися, пригадали
Божі Заповіді та їх застосування у повсякденні. Життєві приклади розглянули на духовному читанні новел, а втілення їх, діти виготовляли власноручно в командах (Ангел Хорони-

тель — виготовляли з пластиліну, будівництво Церкви — будували з каменю біля монастиря сестер Мироносиць, творча робота «Земне життя
з Богом веде до вічності» — творили
використовуючи папір, фломастери,
клей та зібрані в лісі матеріали, виготовлення знаку табору «Бог є любов» — діти виклали з свічок серце і навколо самі сформували фігуру серця, а коли стемніло запалили свічки).
Не забували ми також про спортивний розвиток (футбол, бадмінтон, теніс…) дані змагання провадили в Ямницькій школі кожного дня.
За період п’яти днів діти відвідали і стали учасника Літургії в парафіяльному храмі
с. Ямна (пам’ятка архітектури), пінялись на
скелі Довбуша, камінь «Жабу», гору Маковицю, збирали дари лісу (афини, гогодзи), побачили Яремчанський водоспад, заповідник (кор-

мили власноручно оленів та диких кабанів у
вольєрі заповідника), відвідували Гуцульський
базар. На завершення табору в прощальний вечір на лісовій галявині спільно вечеряли (гуцульська ватра, гриль, розваги), а на завершення був організований феєрверк.
Останні вечірні молитви та духовна наука:
«Бог, Церква та Батьківщина Україна» — в монастирській каплиці та вручення пам’яткок табору: ікон Тайної Вечері та Українського прапору.
Зранку, після подячної молитви — Літургії, останнього дня діти поприбивавши кімнати, відвідали урочище Жнець — водоспад
«Гук», а повернувшись до обителі сестер Мироносиць, виготовили подячну стінгазету «Бог
є любов».
п. Богдан Монастирецький
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серпня — тринадцять наймолодших парафіян на свято Успіння
Пресвятої Богородиці під проводом отця-пароха митр. прот. Романа Голейка, прийняли перший раз у своєму життя
Святу тайну Покаяння (сповідь) та урочисте
Святе Причастя. До цієї події діточки готу-
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жовтня — на свято Покрови пресвятої Богородиці після Святкової
Літургії, було відслужено Панахиду за всіма полеглими, які віддали своє життя за Батьківщину нашу Україну в рамках
відзначення 69-ої річниці створення Української Повстанської Армії. Опісля Літур-

18

вересня — парафіяни нашої парафії разом з отцем сотрудником ієреєм Юрієм Труханом, відвідали
відпустове місце Івано-Франківської Єпархії — Гошів, обитель оо. Василіян на Ясній
Горі. Прийняли Святу Тайну Покаяння, при-

валися протягом цілого місяця липня в парафіяльному храмі: вивчали Катехизмуву частину Церкви, молитви, релігійні пісні та вірші, а також підготували чудове свято після
Божественної Літургії в присутності всіх парафіян та батьків.

гії діти нашої Угорницької школи в присутності о. Юрія — сотрудника парафії, дирекції школи, Сільської Голови п. Любові Атаманчук підготували чудовий творчий вечір
до цієї події, через негоду все відбувалося
в приміщенні школи.

йняли участь у Божественій Літургії, приступивши до Святої Тайни Євхаристії, набрали цілющої води і подячно вимолювали
в Прнесвятої Богородиці заступництва та покровительства для свої родин.

† Співчуття
Отець Роман — парох, о. Юрій — сотрудник, всі парафіяни, учителі та діти школи висловлюють щире співчуття родині та близьким через втрату близької та доброї людини
п. Дмитра Демківа — дяка парафії. Нехай Господь оселить
душу його у місці світлому, місці квітучому, де всі святі і праведні спочивають.
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Про задушні дні — Пізнай свій обряд
С

вята Церква як Містичне Христове Тіло об’єднує всіх охрещених вірних чи вони ще тут на землі, чи
вже у славі в небі або чи ще може покутують за свої провини в чистилищі. Тому говоримо про Церкву воюючу, прославлену
й терплячу. Усіх членів цієї троякої Церкви
пов’язує та сама любов Господа Бога і ближнього. Ту взаємну злуку всіх вірних на землі, святих у небі й душ у чистилищі ми називаємо сопричастям святих. Вона полягає
в тому, що святі в небі своїм заступництвом
перед Богом можуть помагати й помагають
нам на землі й душам у чистилищі. А ці знов
можуть молитися за нас, але не можуть собі
допомогти, бо час їхніх заслуг уже скінчився. Зате ми можемо їм допомогти своїми молитвами, добрими ділами а передусім жертвою святої Літургії.
І якраз на науці святої віри про сопричастя
святих основується прадавня практика Церкви, щоб молитися за тих, які відійшли до вічности. Про цю практику Другий Ватиканський Собор у Догматичній Конституції про
Церкву каже: «Признаючи вповні цю спільноту цілого Містичного Тіла Ісуса Христа, Церква на землі від самих початків християнської
релігії плекала пам’ять померлих з великою
побожністю» (§ 50).
Хоч Церква у своїх щоденних молитвах
і богослуженнях пам’ятає про душі померлих,
все-таки вона, як добра мати, у часі церковного року призначає ще окремі дні для поминання й молитви за померлих. Ці дні називаємо
задушними, або поминальними.

ПОМИНАЛЬНІ СУБОТИ
1. Субота — день молитви
за померлих
У нашому церковному календарі не тільки кожний день у році присвячений якомусь
празнику чи святому, але й кожний день тижня має свого покровителя.
У понеділок свята Церква почитає ангельські хори, які в небі посідають перше місце
після Пресвятої Богородиці. Вівторок присвячений святому Йоанові Хрестителеві, бо він є
символом усіх пророків. У середу пригадуємо зраду Ісуса Христа і початок Його страстей
та віддаємо честь Животворящому хресту, на
якому помер наш Спаситель. У четвер почитаємо святих апостолів і святого о. Миколая.
У п’ятницю віддаємо поклін Христовим мукам і його смерти на хресті.
У суботу Господь Бог відпочивав після
створення світу, і в суботу Ісус Христос спочив у гробі, спасши людський рід; отже, субота стала символом вічного спочинку і щастя в Бозі. Тому Церква присвятила суботу
Всім святим, що відійшли до вічности, але
ще не ввійшли у вічний і блаженний відпочинок зі святими в небі. Богородиця не має
окремого дня в тижні, тому що кожного дня
тижня Церква величає її у своїх богослуженнях. Три дні в тижні (середа, п’ятниця і неділя) по-особливому прославляють Пречисту
Діву Марію у зв’язку з муками, смертю і воскресенням Ісуса Христа, у чому вона брала
активну участь.
2. М’ясопусна субота
Крім згадування про померлих у кожну суботу тижня, маємо ще в нашому церковному
році деякі суботи, церковні богослужби яких
уповні присвячені молитвам і поминанню померлих. Ті суботи звемо задушними, або поминальними. До них належить субота перед
М’ясопусною неділею, друга, третя і четверта субота Великого посту та перед Зеленими святами.
М’ясопусна неділя згадує день Страшного Суду. І тому в суботу перед тим молимося «за всіх від віків померлих християн», себто за всіх тих, які коли-небудь і де-небудь померли або згинули, про кого, може, ніхто ніколи не молиться, щоб усі вони могли стати
на Страшному Суді по правиці вічного Судді.

«Отців і праотців, дідів і прадідів, від перших аж до останніх..., всіх пом’яни, Спасе наш»
(Четверта пісня канону утрені М’ясопусної суботи).

3. Друга, третя і четверта суботи
Великого посту
Великий піст — це не тільки час посту й покути, але й молитов за померлих. З цією метою виділено три суботи в пості. У часі Великого посту свята Літургія правиться тільки в суботу й неділю, а в инші дні правиться
Літургія Передосвячених Дарів. Щоб померлі не залишилися без ласк і заслуг святої Літургії, то суботу в пості призначено на осібне
поминання померлих.
4. Зеленосвяточна субота
Зіслання Святого Духа 50-го дня після Воскресення було завершенням справи відкуплення людського роду. Тому свята Церква,
бажаючи, щоб і померлі були учасниками дарів відкуплення, у цю суботу поминає всіх від
віків спочилих християн. Студитський монаший устав, написаний близько 980 року в студитському монастирі в Константинополі, подає, що в М’ясопусну й Зелену суботи всі монахи йшли на цвинтар молитися за померлих монахів.
5. Димитрієва субота
У требнику митрополита Петра Могили
сказано ще про поминання померлих у суботу перед празником святого великомученика
Димитрія. Та це поминання не є традицією ані
Східної Церкви, ані нашого українського народу. Цей звичай прийшов до нас від московської
Церкви. Підставою для поминань у цю суботу
стала перемога великого князя Димитрія Івановича Донського над татарським ханом Мамаєм 8 вересня 1380 року на Куликовому Полі.
Князь Димитрій Донський (1362-1389) після
перемоги наказав щорічно поминати воїнів,
які полягли в тій битві. З часом почали поминати не лише воїнів, а днем поминання стала
субота перед святим Димитрієм, мабуть, тому,
що сам святий був воїном.

ИНШІ ПОМИНАЛЬНІ ДНІ
1. Третини; Дев’ятини;
Сороковини
Східна Церква має прадавній звичай поминати померлих 3-го, 9-го і 40-го дня після смерти, тому і ці дні звуться третини, дев’ятини
й сорочини або чотиридесятини. Ті поминання сягають апостольських часів. Посна Тріодь
у синаксарі (духовній науці) на М’ясопусну
суботу пояснює, чому якраз у згадані дні поминаємо померлих: «Творимо третини, бо
третього дня змінюється обличчя покійника,
дев’ятини, бо 9-го дня розкладається усе тіло,
крім серця, а сорочини, бо 40-го дня розкладається і серце».
У требнику Петра Могили говориться і про
духовне значення тих поминальних днів: «Поминання 3-го дня означає, що померлий вірив
у Христа, Який воскрес 3-го дня, а також і те,
що померлий зберіг три богословські чесноти: віру, надію і любов. Поминанням 9-го дня
просимо Господа Бога, щоб через заступництво небесних ангельських хорів упокоїв померлого зі святими на місці грішних ангелів.
Поминання 40-го дня на спомин 40-денного Христового посту й 40-го його перебування на землі по своєму воскресенні, а також на
спомин 40-го посту Мойсея і пророка Іллі».
Вищеназвані поминання називаються також сорокоустами. Слово «сорокоуст» дослівно означає: сорок уст, себто моління 40 устами
чи священиками. Вірні, щоб гідно пом’янути
своїх померлих членів родини у 3-ій, 9-ий чи
40-ий день смерти, давали на відправи до великих церков-соборів, де було багато священиків, щоб у відправах в один день брало участь
40 священиків. Багатші замовляли сорокоусти не тільки в 40 церквах рівночасно, але й через 40 днів, тобто сорок разів по сорок. У часі
сорокоустів читають диптихи, тобто списки
померлих. Тепер звемо сорокоустами окремі
моління за померлих під час Великого посту.

Колись давніше у нас був звичай при відправі парастасу чи панахиди ставити в церкві на тетраподі посудину з коливом. Коливо — грецьке слово, означає кутя, або варена
пшениця з медом. Пшениця означає, що тіло
померлого колись воскресне, подібно як зернятко пшениці, посіяне в землю, на якийсь час
наче завмирає, а відтак сходить і плід приносить. Солодкість меду є символом вічної радости і щастя в небі. Разом із кутею ставлять
також три хліби, що мали б означати приносжерт-ву для померлих. Цю практику схвалює
і рекомендує Львівський Синод з 1891 року.
(Титул XII, Гл. 1, §2).
2. Роковини смерти й похорону
Виявом нашої любови до тих, що відійшли
до вічности, є також наші моління в роковини їхньої смерти чи похорону. Це похвальний
християнський звичай у роковини давати на
відправу святої Літургії, парастасу чи панахиди. Так ми засвідчуємо нашу любов до дорогих нам померлих і нашу вдячність їм.
3. День після празника храму
Львівський Синод зазначає, що це звичай
нашої Церкви — наступного дня після празника храму правити святу Літургію і чин за померлих. Якщо б той день випав тоді, коли не
можна правити Літургії за померлих, то це по-

минання треба перенести на инший найближчий день (Титул XII, Гл. І).
4. Проводи на цвинтар
у воскресному часі
У нашого народу був гарний звичай другого або третього для Великодніх свят або також
у Томину неділю йти з процесією на цвинтар
і там, на гробах, ставити хліби та правити панахиди. Ця практика має символічне значення: живі в часі воскреснім ідуть до померлих,
щоб поділитися з ними радістю Христового
Воскресення.
5. Зеленосвяточні поминки
на гробах героїв
У новіших часах на землях Галицької України був звичай іти на Зелені свята з процесією на могили тих, які віддали своє життя за
Рідний Край, і там правити панахиди за спокій їхніх душ.

КОНДАК ПОМЕРЛИМ:
Зі святими упокій, Христе, душі
рабів Твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання але життя безконечне.
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Святого великомученика
Димитрія
Коротка
історія
Св. Димитрій жив у
другій половині третього сторіччя у місті Солуні,
з грецької Тессалоніке, де
його батько був високим
цісарським достойником.
По смерти батька цісар
Максиміліян зробив його
солунським проконсулем.
Св. Димитрій від дитинства був вихований у християнській вірі. Хоча займав
високий уряд, то він свою
віру явно визнавав та був
апостолом своєї віри. За
те цісар Максиміліян каже
вкинути його до в’язниці.
Будучи у в’язниці, він благословив св. Нестора на
боротьбу з цісарським непереможним гладіатором
Лієм. Св. Нестор виступив проти Лія з хрестом у руках, і поконав та вбив його. Цісар довідавшися, що це Димитрій благословив Нестора на боротьбу з Лієм, послав своїх жовнірів і вони прокололи його списами. Це було 306 року. Пам’ять св. Нестора відзначає Східна Церква наступного дня після празника св. Димитрія.
Геройську віру св. Димитрія прославив Господь Бог не тільки різними чудами по його
смерти, але також нетлінністю тіла та мироточивістю. Коли, по яких сто роках після його
смерти, відчинено гріб — то його тіло знайдено нетлінним, а його кості видавали пахуче
миро–олій, яке зціляло недужих.
Празник св. Димитрія належить до середніх празників. З цим празником є злучена
пам’ять землетрусу, який був у Царгороді 26 жовтня 740 року. В богослуженні на день
св. Димитрія св. Церква ставить нам перед очі його геройську віру та різні чесноти. Вона
славить його як мужнього Христового воїна й ісповідника, як чудотворця, що лікує недуги душі й тіла та помагає в кожній потребі. «Мучениче страстотерпче, святий Димитріє, — співаємо на стихирах вечірні — ти чудами світиш світові, наче сонце. Тож святкуючи твою пам’ять, ми всі радіємо твоїми чудами, Блаженне...» А в п’ятій пісні канона
утрені читаємо: «Ті, що з вірою щиро прибігають до твого храму, Димитріє, скоро звільняються від недуг і душевних терпінь».

7

Моє село — Угорники • 1 листопада 2011 р. • № 6 (006)

наша школа

Перший раз —
у перший клас…
1

вересня по праву можна назвати всенародним святом. Його відзначають усі:
від вихованців дитячих садків до людей,
які давно вже закінчили школу. Це наше спільне свято, тому що в основі будь-якої справи,
будь-якої професії лежать знання. Вони дають
людині впевненість і свободу у виборі життєвого шляху, можливість досягти успіху і реалізувати свої здібності.
Головними у День знань є першокласники. Цього року, поріг нашої школи переступили 29 першачків. Для них 1 вересня — це початок нового життя, перший дзвінок, перший
учитель, радісні зустрічі з невідомим. Вступ
до школи є важливим етапом у житті кожної
дитини. Перед нею відкривається невідомий
світ — цікавий, загадковий, непростий, який
несе радість і хвилювання. Я вважаю, що осно-

Гордість школи
та гордість батьків

У

же вдруге учениця 9 класу Боднар
Юлія стала переможцем шкільного конкурсу «Учень року», який фінансується Угорницькою сільською радою.
Багато зусиль до формування її як особистості докладають вчителі школи, але вагома заслуга у тому , що Юлія виросла вихованою, працьовитою, творчою та ініціативною належить її батькам. Мама, Марія Степанівна, і батько, Руслан Васильович, приділяють багато часу спілкуванню з дочкою,
цікавляться її справами, допомагають у навчанні, спільно проводять дозвілля. У сім´ї

існують довірливі, доброзичливі , рівноправні стосунки. Мати спілкується з дочкою на
різні теми, а коли виникають проблеми, завжди приходить їй на допомогу. Батько теж
завжди підставить плече. Батьки Юлі часто
навідуються до школи, цікавляться успіхами дітей, відвідують виховні заходи, у яких
вони беруть участь. Отже , запорукою успіху
дітей у навчанні та вихованні — є спільна та
наполеглива праця школи та сім´ї.
Рубашевська О.І., заступник
директора з навчально-виховної роботи

Вітаємо

вне завдання вчителів — створити такі умови,
щоб дітям хотілося йти до школи, щоб дитина
навчалася охоче, решта — додасться. Для дитини школа повинна стати другою домівкою.
У ній учень має почуватися комфортно, затишно, спокійно.
Не менш значущим 1 вересня є і для вчителів, адже вони зазвичай хвилюються не менше дітей і батьків. Особливо ті, хто вперше
заходить у клас до першокласників. Адже початкова школа — це науковий палац дитинства, у якому учитель має бути неперевершеним майстром. Тільки тоді діти впустять його
у свій світ. А якщо дитячі очі світяться радістю, то батьки спокійно віддають свою найбільшу втіху в руки педагога.
Я добре усвідомлюю, яку велику відповідальність беру на себе за довіру кожної дитини. Можливо, малюка не так важливо навчити швидкого читання чи розв’язання задач (він
усього цього й так неодмінно навчиться), як подарувати йому радість навчання.
Сухомлинський казав, що в серці кожної
дитини звучить своя струна. І звучить вона на
свій лад. І завдання вчителя полягає в тому,
щоб почути звук цієї струни і налаштувати на
неї своє серце.
Класний керівник 1-го класу
Фученко Надія Василівна

ученицю 9-го
класу Боднар
Юлію
за зайняте
2-ге місце
у міському
літературному
конкурсі
«Слово
про великого
Каменяра».
Вчитель
Сворак С.І.

Новий клас музики

1

вересня. Цей день став радісним і щасливим для нашої школи. Завітало до нас багато першокласників у нові, відремонтовані класи. На лінійці звучав справжній хор малюків. Та найбільше вразив всіх клас музики,
справді сучасний клас, зроблений по-новому:
з підвищеною підлогою, казковою картиною
на весь зал, сучасною апаратурою.
Ідея створення нового класу визрівала
дуже давно. Але цього навчального року, завдяки нашому директору Петрунів М. В., яка

зробила все, щоб це приміщення було готове
до початку навчального року.
Дякую нашим спонсорам, а особливо голові Угорницької сільської ради п. Атаманчук Л. З., яка піклувалась завершенням цього прекрасного приміщення.
Це один із кращих музичних класів у місті, де діти дуже раді займатись, проводити
своє дозвілля, музичні заняття.
Вчитель музики Павлик І. В.

Дзвенить дзвінок —
і знову йдуть до школи…

З

дається, ще вчора ти ніжився під теплими літніми променями сонця, аж ось уже
перше вересня покликало тебе на урок.
Як і завжди, цього року свято першого дзвоника привело до школи не лише школярів (аїх
цього року у нашій школі 207), а і вчителів,
батьків, шановних гостей. Хлопчики і дівчатка
прийшли до школи у новенькій шкільній формі, прихопивши з собою гарний настрій та чудові осінні квіти.
Найбільше на святі хвилювалися першокласники та їх батьки. Це і не дивно, адже для
них розпочинається зовсім нове, цікаве неповторне життя.

Татусі пишалися своїми синами, мами милувалися чарівними доньками, а хлопчики та дівчата були дуже безпосередніми і трішки схвильованими. Цього року поріг школи переступили 29 першокласників.
Не менше від першокласників хвилювалися
учні 11 класу, адже для них ця шкільна осінь
є останньою.
Свято не минуло без подарунків. Учні, які
досягли високих успіхів у навчанні, були нагороджені Похвальними листами.
Петрунів М.В., директор школи

У пам’яті нащадків: Франко і Станіслав (образок)

П

ізній вечір… Дивний вечір… Вечір
оповитий таємницями і чарами… Такий загадковий і водночас ніжний.
Сонце вже давно зайшло, але тепле, злегка вологе повітря, ще розсіює рожеві промені. Торкаючись землі, вони ніби потрапляють у темну
безодню, з якої вже не повернуться.
На вулицях пусто, тихо… Лише старий Станіслав стомлено наспівує колискову дивному
подорожньому. Цей чоловік ніби не бачить, що
все навкруги заснуло, він продовжує милуватися краєвидами міста, улюбленого міста. В той

же час з його уст виходять чарівні слова, які не
залишають байдужою жодну людину, які здатні
торкнутися глибини серця, відчути найменший
порив душі. Вони про те, що справді близьке
і рідне: про Україну, про волю, про колискову
неньки, про кохання, про все, що наболіло, що
залишило пекучі рани на душі. Глибоку думки
про вічне, про те, що було і завжди буде звучать високими мотивами у звичайних словах.
Вони переплітаються з історією та з славним
минулим українського народу, яке живе у серці
справжнього патріота, у серці Франка.

Він, як ніхто інший любив Станіслав. Його
завжди тягнуло сюди, це було місто його мрій
і сподівань, його місто. Тут ціла гама щирих почуттів до Юзефи Дзвонковської, бажання відчути взаємну любов… письменник провів тут
чимало часу, спілкуючись з друзями, підбадьорював жителів і просто милувався історичними
будівлями та затишними вулицями. Станіслав
запам’ятав його найпотаємніші думки, найщиріші слова. Він любив Франка. Був для нього
другом, завжди світлим і теплим. Він дарував
неповторність, вмів розгадати мелодію душі.

Ніжні спогади об’єднають Івана з містом.
Шум осінніх дерев, музика дощу, світло нічних
ліхтарів, радість і журба… Все це навіки залишиться у пам’яті письменника, у його творах. Не
забуде цих щасливих моментів краси та почуттів
і старий Станіслав, а сьогодні Івано-Франківськ.
Для нас уже не існує Франка чи Станіслава окремо. Вони назавжди разом, разом у наших серцях, серцях щирих і чимось стурбованих, серцях вільних. Що ти сьогодні думаєш,
великий Каменяре?
Юлія Боднар
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Здійснення наших традицій

Як ми святкували Преображення Господнє (Спаса)

(спогад у світлинах)

Д

ана 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.

Відвідування паломницького місця в селі
Гошів

футбол

Результати футбольного турніру
П

еремогою завершила свій виступ у сезоні
2011р. чемпіонату міста з футболу команда ФК”Угорники”.3:2 саме таким рахунком заКОМАНДИ
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більш успішний виступ в наступному сезоні.
Нище наведені результати чемпіонату
міста з футболу сезону 2011 року.
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15

3

16

4

1

11

22-56

13

16

0

0

16

4-42

0

3
3
3

0

Р

2

3

4

5

6

І

В

Н

П

Р-М

0

1-0
3

1-0
3
2-0
3

+-3
1-3
0
1-2
0

1-0
3
+-3
1-1
1
1-0
3

5-0
3
1-1
1
3-1
3
+-3
--+
0

9

9

0

0

17-0

27

10

6

1

3

17-8

19

9

2

2

5

9-14

8

9

4

1

4

10-15

13

9

1

1

7

3-10

4

6

1

1

4

2 - 11

4

0-2
0
3-1
3
--+
0
1-1
1

2-1
3
1-1
1
1-3
0

0-1
0
--+
0

+-3

Місце

Івано-Франківська міська федерація футболу. Чемпіонат м. Івано-Франківська підсумкова таблиця сезон 2011 року
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Команда (місто, село, територіальна громада)
«Громадський форум»
м.Івано-Франківськ
«Хортиця»
с.Крихівці
ФК «Благо»
м.Івано-Франківськ
НСК «Микитинці»
с.Микитинці
ФК «Угорники»
с.Угорники
ФК «Опришівці»
т.г.Опришівці
«Бистриця»
с.Вовчинці
«Бистриця»
с.Хриплин
«Зоря»
м.Івано-Франківськ

Ігри

Перемоги

Нічиї

Поразки

Різниця
мячів

Очки

16

11

1

4

35-21

34

16

10

3

3

41-14

33

16

10

0

6

38-18

30

16

9

3

4

46-29

30

16

8

1

7

43-35

16

7

4

5

16

4

3

16

4

16

0

з роси і з води!

Вітаємо

Юнацькі склади
№

Команда (місто, село, територіальна громада)

1

Ігри

Перемоги

Нічиї

Поразки

Різниця
мячів

Очки

«Хортиця» с.Крихівці

9

9

0

0

17-0

27

2

НСК «Микитинці»
с.Микитинці

10

6

1

3

17-8

19

25

3

«Бистриця» с.Хриплин

9

4

1

4

9-14

13

27-26

25

4

ФК «Угорники» с.Угорники

9

2

2

5

1 10-15

8

9

24-39

15

1

11

22-56

13

5

«Бистриця» с.Вовчинці

9

1

1

7

3-10

4

0

16

4-42

0

6

ФК «Опришівці»
т.г.Опришівці

6

1

1

4

2-11

4

Найщиріші вітання для депутатів сільської
ради, які святкували дні народження:
Дем’янець Романію Михайлівну,
Івасишин Оксану Миколаївну,
Гарасимика Олега Михайловича,
Пилип’юка Мирослава Федоровича

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

Хай ладиться скрізь:
на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!
Сільський голова Любов Атаманчук

Âåðñòêà ³ äðóê
âèäàâíèöòâà «Ì³ñòî ÍÂ».
Íàêëàä 1000 ïðèì.
Çàì. № 3347.

20 вересня святкував свій день народження депутат міської ради п. Романа Онуфріїв.
Односельці щиро вітають, зичать міцного
здоров’я, невичерпної енергії, радості, життєвого благополуччя, натхнення у невтомній
благородній праці і багато-багато наповнених
творчими пошуками, земними радощами та
величними задумами років.

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

