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оїздка була запланована
давно, та вдалося її здійс-
нити лише тепер. За до-

мовленістю з кардиналом Явор-
ським та папським нунцієм
М.Етеровичем, Львівський
музей Історії релігії експонува-
тиме виставку, присвячену 85-
річчю з дня народження Івана
Павла ІІ.

Метою поїздки була і аудієн-
ція зі Святішим Отцем, що
відбулася 4 січня. Під час
зустрічі п.Володимир з радістю
(як вдячність від України та
автора) вручив Івану Павлу ІІ
авторську ікону А. Покотюка
«Почаївська Богородиця», в яку
вкладені святі реліквії, свята
вода з місць з’явлення Почаївсь-
кої Богородиці, сказавши такі
слова: «Я знаю, що Ви, Святий
Отче, молилися за Україну, і
дійсно сталося чудо!

Зустрічаючись з молоддю
під час візиту до України в 2001
році, ви поблагословили їх для
плідної діяльності, кращого
життя України. І саме ці молоді
люди стали найактивнішими
учасниками Помаранчевої ре-
волюції

Вашими молитвами, які
додавали віри та сили, а також
стараннями усіх людей, Україна
здобула волю. І знаючи, що
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своє життя Ви віддали під опіку
Божої Матері, я хочу передати
ікону Почаївської Богородиці –
святиню Українського народу.
Нехай ця Божа Мати, що є
гордістю Світу, святі реліквії,
що вкладені тут, нагадують
Вам про тепло гостинної Ук-
раїнської землі та її Боже бла-
гословення».

5 січня відбулася зустріч з
Франческо Буранеллі – дирек-
тором Ватиканського музею,
результатом якої стала оста-
точна домовленість про вис-
тавки Львівського музею Історії
релігії у Ватикані, а також і в
польському домі Івана Павла ІІ
кольорових фото Василя Пи-
лип'юка, присвячених приїзду
Івана Павла ІІ в Україну 2001
року.

Однією з наступних, що гідно
представлятиме Україну, буде
виставка у Ватикані авторсь-
ких ікон Сокальського митця
Анатолія Покотюка.

І, можливо, не випадково,
що в день, коли повідомили
А.Покотюку про вручення його
ікони Папі Римському, Святіший
Отець Іван Павло ІІ саме тоді
привітав і поблагословив Вік-
тора Ющенка на Президента
України.

Нагадаємо, що Святішому
Отцю було вручено в свій час
три авторські ікони.

2 січня 2005 року начальник Управління культури м. Львова Володимир Гаюк та головний редактор
газети «Український шлях» Олександр Масляник відвідали Ватикан

Â äí³ Ð³çäâÿíèõ ñâÿò (10 ñ³÷íÿ 2005 ð.), Ñîêàëü-
ñüêèé ìóçåé «Ëþäèíà. Çåìëÿ. Âñåñâ³ò» â³äâ³äàâ
êîíòð-àäì³ðàë, êîìàíäèð ð³çíîð³äíèõ ñèë ç
ì.Ñåâàñòîïîëÿ ²ãîð Òåíþõ ç äåëåãàö³ºþ. Ãîñò³
áóëè íàäçâè÷àéíî âðàæåí³ åêñïîçèö³ºþ ìóçåþ,
äî ãëèáèíè ñåðöÿ çâîðóøåí³ ðîçäóìàìè ïðî
ìàéáóòíº Óêðà¿íè ³ ¿¿ ì³ñ³ºþ íà Çåìë³.

ÌÓÇÅÉ â³äâ³äàâ
êîíòð-àäì³ðàë

²ÃÎÐ ÒÅÍÞÕ

свій час авторська ікона Ана-
толія Покотюка «Покрова Пре-
святої Богородиці» зі святими

реліквіями світу, посвячена єпис-
копом Сокальським Кир Михаїлом
Колтуном та священиками Сокаль-
щини у церкві Воздвиження чесного
Хреста с.Стенятин під час ювілейних
урочистостей – 100 ліття церкви, була
вручена з нагоди 10-ої річниці ВМС
ЗС України судну «Сагайдачний».

Нагадаємо, що Ігор Тенюх, один з
перших, хто звернувся у дні Пома-
ранчевої революції до військових
стати на сторону народу.

Íàòàë³ÿ ÏÎÊÎÒÞÊ

Îëåíêà ÏÎÊÎÒÞÊ

Âèñòàâêà ïðîâîäèòèìåòüñÿ çà ñïðèÿííÿ ïðîãðàìè
«ÄÅÌÎÊÐÀÒÈÇÀÖ²ß ÓÊÐÀ¯ÍÈ: ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÌÀËÈÕ

ÏÐÎÅÊÒ²Â» çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè DFID (Ì³í³ñòåðñòâà
ó ñïðàâàõ ì³æíàðîäíîãî ðîçâèòêó Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿).

(Çàê³í÷åííÿ íà 2 ñòð.)
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січня 2005 року у Киє-
ві в приміщенні Бу-
динку вчителя відбу-

лась історична подія в кон-
тексті розбудови в Україні
громадянського суспільст-
ва – створення громадської
Ради освітян і науковців
України (ГРОНУ). У великій
залі на Установчому з’їзді
зібрались 282 делегати зі
всіх областей нашої держа-
ви, а також понад сто по-
чесних гостей з’їзду (народ-
ні депутати України, керів-
ники наукових та освітянсь-
ких установ і структур).

Делегація Львівщини бу-
ла представлена десятьма
делегатами, зокрема, Ма-
рією Яцейко (голова проф-
спілки освітян і науковців
Львівщини), Ігорем Боча-
ном (ректор Львівського
Інституту економіки і ту-
ризму), Богданом Долішнім
(представник Львівського
відділення Національної
академії наук України), Ярос-
лавом Кмітом (керівник
Львівського науково-прак-
тичного центру АПН Ук-
раїни, проректором Універ-
ситету «Львівський Став-
ропігіон»), Богданом Камінсь-

ким (головою Асоціації пра-
цівників професійно-тех-
нічної освіти Львівщини),
Петром Сікорським (голова
Крайового Товариства «Рід-
на школа») та ін.

Високе зібрання приві-
тали у своєму зверненні
Голова Верховної Ради Ук-
раїни Володимир Литвин,
народний депутат України
Олександр Мороз та ін.

У порядку денному Уста-
новчого з’їзду були такі питан-
ня: про створення Громадсь-
кої ради освітян і науковців
України; затвердження Ста-
туту ГРОНУ; вибір керівних
органів Всеукраїнської ор-
ганізації. Основна мета і
завдання новоствореного
елементу громадянського
суспільства, яке формуєть-
ся в Україні, – підтримувати
і лобіювати розвиток осві-
тянської і наукової галузей
через належне фінансове і
кадрове забезпечення, де-
легувати представників ГРОНУ
у виконавчі структури, будити
громадську думку та ін.

На Установчому з ’їзді
було обрано президію но-
воствореної організації та
інші керівні органи. Головою
ГРОНУ обрано народного
депутата України  Станісла-
ва Ніколаєнка. Прийнято
звернення до освітян і нау-
ковців України.

настанням зимових шкіль-
них канікул прийшли до
нас Новорічні та Різдвяні

свята. Вони принесли у Со-
кальський Будинок учнівської
творчості низку виступів,
чудовий настрій.

Виконавці літературно-мис-
тецької студії «Зернинка» (кер.
Тетяна Конарська) та турис-
тичного гуртка (кер. Ірина
Рудик), гортаючи сторінки по-
вісті-казки М.Гоголя, перенес-
лись у ті часи, коли молодий
коваль Вакула (Назарій Кона-
шевич) закохався у найкраси-
вішу дівчину села Оксану
(Ольга Таланчук).

Напередодні Свят-вечора

(5 січня) відбулася прем’єра
вистави «Ніч перед Різдвом» з
героями Гоголя. Тут були і
Солоха (Олена Кокотень), і Чорт
(Ростислав Тулачок), і Одарка
(Софія Ткачук), і Запорожець
(Павло Осос), і дяк (Михайло
Андрущак), і кума (Анастасія
Левко), і цариця (Ганна Мацюк),
і служниця (Марічка Конарська).

Режисером-постановником
була Олена Кокотень.

Акторам вдалося відтво-
рити історичне минуле наших
прадідів та залишити глядачам
незабутні враження від вис-
тави.

Керівники студії, вихованці
та батьки вдячні дирекції,
керівникам гуртків Аллі Смаль
і Оксані Сумбаєвій за підбір
костюмів.

«Í²× ÏÅÐÅÄ Ð²ÇÄÂÎÌ» ç ãåðîÿìè Ì.Ãîãîëÿ
ÏÐÈËÅÒ²ËÈ ßÍÃÎËßÒÀ

січня гуртківці вокаль-
но-хореографічного ан-
самблю «Фа-Солька»

Великомостівського центру
творчості та дозвілля їздили з
виступом до м.Львова на зак-
лючний гала-концерт «Різдвяні
канікули -2005», що проходив в
Палаці дітей та юнацтва Га-
личини. Там, ми разом з нашою
солісткою Марічкою Ковальсь-
кою, відкривали концертну
програму  дипломантів конкур-
су. Солістка ансамблю «Фа-
Солька» виконувала різдвяну
колядку «Прилетіли янголята»,

а всі дівчатка кружляли нав-
коло Марічки, немов ті анге-
лята, що спустились з неба в
Різдвяну ніч. Ми хотіли пока-
зати глядачам, як вміють спі-
вати та танцювати ангели,
хотіли показати таланти гуртків-
ців нашого Центру творчості. І
це нам вдалось! Ансамбль «Фа-
Солька» одержав ІІІ премію на
обласному фестивалі .

Все це стало можливим
завдяки кропіткій праці керів-
ників ансамблю: хореографа
Оксани Ключки та вокалістів
Марії й Романа Білецьких.

Від імені нашого ансамблю,
щиро їм дякуємо.

До зустрічі на конкурсі
«Різдвяні канікули» – 2006 року!

Àíàñòàñ³ÿ ÏÎË²ÙÓÊ,
îïîâ³äà÷ âèñòàâè

ніціаторами створення сай-
ту стали працівники «Ін-
тернет-центру», який діє

при Сокальській центральній
районній бібліотеці ім.В.Бо-
бинського.

На сьогодні своє «представ-
ництво», власну www-сторін-
ку в мережі інтернет, має
практично кожна велика орга-
нізація, фірма чи компанія. В
інтернеті розміщені «електрон-
ні» версії багатьох тисяч газет
і журналів, через Мережу ве-
дуть мовлення сотні радіостан-
цій і телекомпаній. Важко знайти
яку-небудь галузь людської
діяльності, яка не була б пред-
ставлена в інтернеті у всій
своїй повноті сотнями і тися-
чами сторінок.

Тож приємно, що тепер цей
незлічений перелік всесвітньої
павутини поповнився й нашим
сокальським сайтом.

Завітавши  за  адресою
www.library.sokal.lviv.ua , ви
зможетете змістовно ознайо-
митися з історією Сокальської
центральної бібліотеки, її сис-
темою, планом роботи і захо-
дів, а також роботою дитячої
бібліотеки.

Погортавши сторінки сайту,
ознайомитесь з життєвим і
творчим шляхом Василя Бо-
бинського, ім’я якого носить
бібліотека.

Сторінка «Інтернет-центр»
повідомить про діяльність
центру, послуги, які надаються
читачам. «Інтернет-центр»
допомагає розширити світог-
ляд читача, збагачує знаннями
та інформацією.

В розділі «Новини» можна
дізнатися про культурні та
бібліотечні новини Сокальщини.

Багата сокальська земля на
таланти, і переконатись можна,
зайшовши в розділ «Творчість
наших читачів», де дізнаєтесь
про митців слова, музики на-
шого краю.

В пригоді стануть вам і
«Корисні лінки» – перелік поси-
лань на сайти органів влади,
інформаційні центри, учбові
заклади, музеї України та ба-
гато інших.

Отже, багатогранним, різно-
манітним є веб-сайт Сокальсь-
кої центральної бібліотеки, для
детальнішого ознайомлення
завітайте за адресою

www.library.sokal.lviv.ua
і ви зможете в цьому перекона-
тися.

ÂÏÅÐØÅ çàïðàöþâàâ
ÑÎÊÀËÜÑÜÊÈÉ

ÂÅÁ-ÑÀÉÒ

січня 2005 р. на запрошен-
ня молодіжного клубу
інтелектуальної творчої

ініціативи «Мрія» м.Сокаль
â³äâ³äàëè ïðåäñòàâíèêè ì.Ñòà-
ðîá³ëüñüê, ùî íà Ëóãàíùèí³
ï.Ïåòðî ÖÀÐÅÂÑÜÊÈÉ  та
ï.Ëåîí³ä Ç²Í×ÅÍÊÎ.

Метою візиту було озна-
йомлення з роботою громадсь-
ких організацій, налагодження
співпраці між ними. Гості відві-
дали БФ «Карітас»-Сокаль,
«Пласт» та інші громадські
організації. Також гості відві-
дали музей «Людина. Земля.
Всесвіт», побували на зустрічі
«Культура та історична спад-
щина Сокаля», яка відбувалась
в рамках сокальського проекту
«Добробут кожної людини –
запорука демократії», за сприян-
ня програми «Демократизація
України: програма малих проек-
тів». Охоче гості спілкувалися
з учасниками цього ж таки
проекту на зустрічі Клубу літньої
людини.

Взяли участь у конференції
РУХу на запрошення Штабу
В.Ющенка. П.Царевський вис-
тупив перед присутніми, розпо-
вівши про ситуацію на Старо-

більщині та загальні настрої
Сходу України.

Зустрілись з представни-
ками громадських організацій та
бізнес структур м.Червонограда.

Цікаве спілкування й надія на

співпрацю, обмін інформацією
відкрило шлях до об’єднання
різних вікових категорій і
менталітетів Сходу і Заходу
України.

Представникам Старобіль-

ÍÀËÀÃÎÄÆÅÍÍß ÑÏ²ÂÏÐÀÖ² Ç ËÓÃÀÍ×ÀÍÀÌÈ
щини велику юридичну допо-
могу надав начальник юстиції
А.Б.Олесько у підготовці доку-
ментів для реєстрації та діяль-
ності громадських організацій.

Сокальчани охоче спілкува-
лись з луганчанами, ділились
досвідом, літературою. Під час
зустрічей було досягнено до-
мовленостей у налагодженні
співпраці.

Вже іде підготовка до зустрі-
чі 30 старобільських дітей і
святкування Великодніх свят
на теренах Сокальщини разом
з нашими дітьми.

Ìè çâåðòàºìîñü äî ãðî-
ìàäñüêîñò³, á³çíåñîâèõ ñòðóê-
òóð, ùîá ïî ìîæëèâîñò³
äîëó÷àëèñü äî öüîãî ïðîåê-
òó. Õòî õî÷å ³ ìîæå ÷èìîñü
äîïîìîãòè, ïðîõàííÿ çâåð-
òàòèñü çà òåëåôîíîì (03257)
2-32-14. Ìè áóäåìî ðàä³
ï³äòðèìö³ òà äîïîìîç³.

Особлива подяка БФ «Карі-
тас» (М.Яремчук, о.Ярослав
Кащук), районному штабу В.Ющен-
ка (О.Солодяк), музею «Лю-
дина. Земля. Всесвіт», газетам
«Сокальщина» та «Храм Сер-
ця», молодіжній організації
«Пласт» (С.Дмитрук), Сокальсь-
кій районній асоціації інвалідів
(Н.Сергєєва), Червоноградсь-
кому штабу В.Ющенка, М.Сол-
дату, І.Говді.

під Верховним Судом Ук-
раїни у Києві:

«Для України моряки жи-
вуть, за неї життя відда-
дуть! Готові негайно вико-
нати завдання за призна-
ченням».

За подаровану раніше
ікону, яка благословляє і
оберігає Військово-Морські

глянувши музей, він з
гордістю написав, як
клятву, на авторській

іконі Анатолія Покотюка
«Всецариця», що побувала
у знаменні дні на Майдані і

Збройні Сили України, ко-
мандувач зняв зі своїх гру-
дей заслужену нагороду «За
службу в ВМС ЗС України» і
цінну реліквію вручив Анато-
лію Покотюку, як вдячність
за діяльність музею для
України і Світу.

Анатолій Покотюк в знак
подяки подарував контр-

адміралу Ігорю Тенюху обе-
ріг «Святий Тарасій», де
вкладені святі реліквії з
місць світу, Тараса Шевчен-
ка, та земля з могили Т.Шев-
ченка, що побувала у травні
1999 р. на горі Еверест.

Гості запросили праців-
ників Музею відвідати Се-
вастополь.

Ñ
â³

òë
è
íà

 à
âò

îð
à

Ñ
â³
òë

è
íè

 Î
ëå

íê
è
 Ï

îê
îò

þ
ê

Òåòÿíà ÏËÞÒÀ,
âèõîâàíåöü àíñàìáëþ

«Ôà-Ñîëüêà» òà ãóðòêà
«Þíèé æóðíàë³ñò»

Áîãäàí ØÊËßÍÊÀ,
ìîëîä³æíèé êëóá

³íòåëåêòóàëüíî¿ òâîð÷î¿
³í³ö³àòèâè «Ìð³ÿ»

(Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷. íà 1 ñòîð.)

Íàòàë³ÿ ÏÎÊÎÒÞÊ

Ñòâîðåíî ãðîìàäñüêó
ðàäó Îñâ³òÿí ³

íàóêîâö³â Óêðà¿íè
ßðîñëàâ ÊÌ²Ò,

ïðîðåêòîð óí³âåðñèòåòó
«Ëüâ³âñüêèé Ñòàâðîï³ã³îí»

Àíàòîë³é ÏÎÊÎÒÞÊ (ìîë.)

Ãåðî¿ âèñòàâè «Í³÷ ïåðåä Ð³çäâîì»

Ãîñò³ ç Ëóãàíùèíè: ï.Ïåòðî Öàðåâñüêèé (ë³âîðó÷) òà
Ëåîí³ä Ç³í÷åíêî (ïðàâîðó÷)

Íà ñâ³òëèíàõ: ë³âîðó÷ – âèñîêîïîâàæãíà äåëåãàö³ÿ â Ñîêàëüñüêîìó ìóçå¿; ïðàâîðó÷ – ²ãîð Òåíþõ, ÿê êëÿòâó âïèñóº ñëîâà
ãîòîâíîñò³ ñëóæèòè Óêðà¿í³, íà ³êîí³ À.Ïîêîòþêà «Âñåöàðèöÿ»

ÌÓÇÅÉ â³äâ³äàâ êîíòð-àäì³ðàë
²ÃÎÐ ÒÅÍÞÕ
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 Ñòîð³íêó ï³äãîòóâàëà Îëåíêà ÏÎÊÎÒÞÊ, ãîëîâíèé ðåäàêòîð ÷àñîïèñó «Õðàì Ñåðöÿ»

«

ÏÎÄ²¯ Ì²ÑßÖß

Öÿ ñòîð³íêà îïóáë³êîâàíà â
ðàìêàõ ïðîãðàìè

«Äåìîêðàòèçàö³ÿ Óêðà¿íè:
ïðîãðàìà ìàëèõ ïðîåêò³â»
çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè
Ì³í³ñòåðñòâà ó ñïðàâàõ

ì³æíàðîäíîãî ðîçâèòêó
Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ (DFID).

ÏËÀÍÓªÒÜÑß
Â ËÞÒÎÌÓ:

Ò

ÏÐÎÂÅÑÒÈ:
• два засідання КРГ;
• роботу громадської
приймальні;

• навчання Школи
громадського лідера-ІІ;

• дві зустрічі Клубу літньої
людини;

• роботу Центру
соціальної інформації;

• опитування цільової
групи;

• збори коаліції;
• роботу дитячих гуртків;
• видати спецвипуск
часопису «Храм Серця»;

• зустріч з цікавими
людьми;

• два круглих столи;
• тренінги для НУО.

• проведено виїздну
громадську
приймальню;

• робота дитячих гуртків;
14 Ñ²×Íß

виставка-продаж картин
(акварель, туш) Ольги
Мулинської, виробів з
бісеру Анни Вихтюк
(представників цільової
групи);

29 Ñ²×Íß
 зустріч молоді з
цікавими людьми на
тему: «Історична та
культурна спадщина
Сокаля»;

ÏÐÎÒßÃÎÌ Ñ²×Íß
• закінчила навчання
перша група Школи
громадського лідера;

• відбулося два
засідання КРГ
(координаційної робочої
групи);

• два засідання Клубу
літньої людини.

січня 2005 р. в музеї
«Людина. Земля. Всес-
віт», відкрилася вистав-
ка творів художниці

Îëüãè ÌÓËÈÍÑÜÊÎ¯ та сту-
дентки Àííè ÂÈÕÒÞÊ.

Різдвяні свята дарували
піднесений настрій і бажання
побачити щось нове, поспілку-
ватися з людьми, яких об’єднує
любов до мистецтва. І мої
сподівання виправдалися, коли
я зайшла до невеликої зали
музею, стіни якої посміхалися
квітами Ольги Мулинської, а
вітрина з герданами Ані Вих-
тюк чарувала візерунками з
бісеру. Серед дощової зими у
виставковій залі квітла весна,
її тепло зігріло гостей та органі-
заторів презентації.

То було маленьке, але щире
свято. П.Наталя Покотюк розпо-
відала про творчий шлях та
стильові манери художниці.
Сама п.Ольга (така ж правдива
і гарна, як і її квіти) розповідала
про себе і про свою працю
просто і цікаво. А мене, власне,
зачарувало гармонійне поєднан-
ня квітів на полотні, їх загад-
кова симетрія. І та надприродна
симетрія живих квітів перекли-
калася із симетрією намистин
у візерунках Ані.

Олена Покотюк зробила
цікавий екскурс в історію гер-
дана, розкрила секрети техніки
його виконання.

Аня Вихтюк не була багато-
мовною. За неї говорили її

роботи з бісеру. Розказала, що
вони – то бажання самовира-
ження та плід творчого натхнен-
ня. Ці твори стали її першим
кроком  на нелегкому мис-
тецькому шляху. Зараз дівчина
займається керамікою. Перші
гердани Ані, барвисті та веселі,
ніби переносять глядача у
безтурботній світ дитинства.
Інші роботи витримані у пев-

ному стилі. Тут і українська
вишивка і прикраса до ве-
чірньої сукні. Цілий світ молодої
дівчини відкривається глядачам.

Авторам та організаторам
виставки дякували директор
Сокальського проекту «Доб-
робут кожної людини – запорука
демократії» о. Ярослав Кащук,
менеджер Мар’яна Яремчук, в
рамках якого відбувалася

презентація, а з вітальним
словом виступив п.Любомир
Чабан, секретар виконкому
міської ради.

І яке ж Різдвяне свято без
коляди та вертепу. Співали та
щедрували маленькі артисти
хору під керівництвом Оленки
Покотюк, колядували гості
виставки.

Мами та бабусі водили за

руку і найменших поцінову-
вачів творів мистецтва. І їм
сподобалися квіточки і намис-
тинки, і шопка з маленьким
Ісусом. А ще можна було дос-
хочу посівати і бігати поміж
гостями.

Кожен у цій залі намагався
подарувати один одному свя-
то, справжнє свято в ці свят-
кові дні.

січня 2005 року двері
музею «Людина. Зем-
ля. Всесвіт» гостинно і
радо відкривались усім,

хто в цей день хотів поділи-
тись своїми спогадами та
враженнями, пережитими в дні
надзвичайно важливими та
вирішальними для всієї України
– дні Помаранчевої революції.

Сьогодні це вже перегор-
нута сторінка історії, яку ми
привідчинили в цей день, щоб
ще раз пережити ті неповторні
миті єднання, гордості за свою
націю, революцію посмішок та
душевного тепла.

Кожна людина чи народ,
живучи в певний час, творить
свою історію. Творила її в
останні місяці 2004 року і Ук-
раїна. Тому не випадковою була
тема зустрічі – Історія сьогод-
нішньої, сучасної України, яку ми
переживали, що відбувалася в
Музеї.

Ще за часів козаччини то-
дішнє покоління прагнуло єд-
ності народу та української
землі. Гетьман Петро Доро-
шенко писав: «Хоч Божою
волею український народ обох
сторін Дніпра роздвоєний…,
одначе ніхто чужий не є нам
такий прихильний, як ми самі
собі є приятелями». Ця просто

і сердечно висловлена думка
була провідним гаслом тієї
доби. В ті часи українські політи-
ки вперше усвідомлюють су-
цільність української території.
Ще Богдан Хмельницький у
переяславських промовах виз-
начив кордони своєї держави.

Тодішнє громадянство злу-
чували не тільки мова й віра.
За найціннішу прикмету козаць-
кої держави вважали те, що в
ній панує свобода і громадська
гідність.

Як і в ті часи, сучасних
українців турбують ті ж пи-
тання єдності українських
земель, державності, націо-
нальної свідомості, гідності,
свободи і т.д.

Сокальці, як клітинка ук-
раїнської нації, не могли стояти
осторонь цих подій, органічно
вболіваючи та відчуваючи
обов ’язок підтримати всіх
людей, що в дні Помаранчевої
революції гуртувалися в одне
ціле, щоб показати свою єд-
ність, свободу вибору.

Саме про це йшлося на
зустрічі молоді з цікавими
людьми, учасниками Помаран-
чевої революції, організованої
Благодійною Духовно-мис-
тецькою Фундацією А. Поко-
тюка – в рамках Сокальського

проекту «Добробут кожної
людини – запорука демократії»,
яку на високому професійному
рівні вела журналіст п.Оксана
Оніпко. Зустріч розпочав о.Ярос-
лав Кащук – директор проекту
та менеджер п Мар’яна Ярем-
чук, подякувавши усім, хто
прийшов на зустріч, а також
тим, хто в ті вирішальні дні були
на Майдані.

Згадавши колишню історію
свого краю, Сокальщини, усі
перенеслися спогадами в «га-
рячі», хоч і морозні, засніжені
дні Помаранчевої революції.

Зустріч об’єднала різні поко-
ління, які мали що сказати один
одному, зав ’язалась тепла,
зворушлива до сліз розмова.
Відвідали зустріч і гості з Лу-
ганщини.

Особливо радісно було за
молодь. Почувши її враження
та переживання, можна з впев-
неністю сказати, що майбутнє
України в надійних руках.

Україна виконає заповіт
великого Кобзаря!

січня 2005 року була
проведена виїзна гро-
мадська приймальня в

рамках проекту громади м.Со-
каля, на якій були присутні 54
особи, в основному люди
похилого віку, пенсіонери та
інваліди.

Громадяни звертались з
питаннями про соціальні пільги
та гарантії, на які мають право
учасники війни, бойових дій,
інваліди І-ІІ групи. Також були
прохання дати пояснення За-
кону України «Про соціальний
захист дітей війни»: коли він
вступає в силу, хто може
набути цей статус, які пільги
будуть поширюватись на цю
категорію людей.

Люди запитували, яким гро-
мадянам надано право на
пільгове встановлення квартир-
них телефонів і оплату за
користування ними.

В основному були звер-
нення щодо розміру мінімаль-

них пенсій, порядку їх нараху-
вання та чи будуть збережені
пільги на оплату житлово-
комунальних послуг. Керу-
ючись Законом України «Про
держбюджет України на 2005
рік», було надано детальні

консультації й роз’яснено від-
повідні статті Закону, які дають
відповідь на поставлені запи-
тання.

Консультації надавала Îëü-
ãà ÏÐÈÑÒÓÏÀ – юрист проекту
громади м.Сокаль.

²ÑÒÎÐ²ß ÓÊÐÀ¯ÍÈ â ÑÜÎÃÎÄÅÍÍ²
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Âè¿çíà ãðîìàäñüêà ïðèéìàëüíÿ

езперечно, після подій, що відбулися в нашій країні
останнім часом, ні одна розсудлива, поважаюча себе
людина не могла стояти осторонь. Вже в котрий раз

влада хотіла поставити український народ «на коліна». Вони
навіть не сподівалися, що за свою свободу будуть боротися
молодь і старше покоління.

Для мене кожна хвилина, яку я перебувала на майдані, була
святом. Саме тут я відчула на собі потужну атмосферу
взаємопідтримки, коректності та поваги. Неможливо
передати словами свої почуття, коли дивилась на майдан
Незалежності, який вкривався помаранчевими символами.

Коли я збиралася на Майдан, то страшенно боялася
замерзнути, адже надворі зима. Але прийшовши туди, я відчула
тепло та усмішки людей, що були як одна українська родина.

Я дуже вдячна Сокальському проекту «Добробут кожної
людини – запорука демократії» за те, що на зустрічі,
організованій в рамках цього проекту, мала змогу поділитися
своїми емоціями з людьми, які пройшли через те ж саме. Це
була надзвичайно тепла зустріч, з допомогою якої люди з інших
областей, а зокрема з Луганської, змогли пересвідчитись, що
ми не щось окреме, а одне ціле. Я маю надію поспілкуватися
ще з людьми, які, по можливості, будуть приїжджати до Сокаля
з різних регіонів України. Можливо, завдяки такій Програмі
«Демократизація України: програма малих проектів», гасло
«Схід і Захід – разом» буде на 100 відсотків правильним.

Слухаючи твори наших співвітчизників, що так яскраво
оспівували красу української нації, я зрозуміла, що майбутнє
України в надійних руках, які не будуть розділяти нашу землю
на схід і захід, підніматимуть все вище українську святиню по
щаблях світової слави!

Îëåêñàíäðà ÁËÀÆÊÎ,
ó÷åíü 7-Á (11) êë. Ñîêàëüñüêî¿ ã³ìíàç³¿

Ìè íå ùîñü îêðåìå,Ìè íå ùîñü îêðåìå,Ìè íå ùîñü îêðåìå,Ìè íå ùîñü îêðåìå,Ìè íå ùîñü îêðåìå,
à îäíå ö³ëå!à îäíå ö³ëå!à îäíå ö³ëå!à îäíå ö³ëå!à îäíå ö³ëå!

Â ÑÎÊÀËÜÑÜÊÎÌÓ ÌÓÇÅ¯ â³äêðèòî ÂÈÑÒÀÂÊÓ ÀÊÂÀÐÅËÅÉ òà âèðîá³â ç Á²ÑÅÐÓ
Îëåêñàíäðà ÊÅÐÍÈÖÜÊÀ,

ì.Ñîêàëü
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Свою Україну любіть,
Любіть її… Во время люте,
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.

Т.Шевченко.

Þíà ìàéñòðèíÿ Àííà ÂèõòþêÎëüãà Ìóëèíñüêà ñåðåä êâ³òêîâî¿ ôåºð³¿ êàðòèí

Ðîìàí Ïåòðóøêà ä³ëèòüñÿ ñâî¿ìè âðàæåííÿìè
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Ìèðîñëàâà ²ÂÀÍÅÖÜ,
ì.Ñîêàëü
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рийняття християнст-
ва на Україні-Русі вик-
лакало потребу в про-

повідницько-повчальній лі-
тературі. Євангельське вчен-
ня утверджувалося у своє-
рідному жанрі проповіді.
Таким зразком проповіді-
панегірика (прославлення)
є «Слово про закон і бла-
годать» митрополита Іла-
ріона. Це перший українець
на митрополичім престолі у
Києві (1051). З Початкового
літопису дізнаємося, що
Іларіон (спочатку «муж») був
священиком у Берестові під
Києвом. Це був «муж благ,
книжен і постник».

Його «Слово про закон і
благодать» є прикладом
тогочасного красномовства.
Це твір високомистецької
риторики, якому притаман-
ні як ерудиція, так і глибокі
почуття. Проповідь була
виголошена у 1047 році.
Складається вона з трьох
частин: теологічної, біогра-
фічної і молитви.

Уже в заголовку підкресле-
но, що мова йтиме про «бла-
годать» (тобто про Новий
Заповіт, християнство), яка
для автора є синонімом
істини. «Благодать і істина
всю землю сповнили, і віра
на всі роди поширилась і на
наш народ руський,» – чи-
таємо у творі. Вживаючи
поняття «закон» автор має
на увазі перші п’ять книг
Старого Заповіту, в яких
викладено віровчення, зас-
новане на 10 Божих за-
повідях.

У першій частині твору
автор використовує біблійні
настанови. Рабиня Агар і

Ïðî çàêîí, Ìîéñåºì äàíèé, ³ ïðî áëàãîäàòü òà ³ñòèíó, ùî áóëè ²ñóñîì Õðèñòîì, ³ ÿê çàêîí îä³-
éøîâ, à áëàãîäàòü ³ ³ñòèíà âñþ çåìëþ ñïîâíèëè, ³ â³ðà íà âñ³ íàðîäè ïîøèðèëàñü, ³ íà íàø
íàðîä ðóñüêèé, ³ ïîõâàëà êàãàíó íàøîìó Âîëîäèìèðó, ùî íèì îõðåùåí³ ìè áóëè. ² ìîëèòâà äî
Áîãà îä óñ³º¿ çåìë³ íàøî¿.

місячне сяйво символізують
Закон. «Блякне, бо світло
місяця перед сяйвом соняч-
ним,» – пише автор. Біблійна
Сара, яка була вільною жін-
кою, і сонце означають хрис-
тиянство.

У «Слові» щедро циту-
ються книги Старого і Ново-
го Завітів. Іларіон зупиняєть-
ся на окремих моментах
життя Христа, щоб підкрес-
лити Його невичерпне лю-
динолюбство. Ідея Христа як
Боголюдини проводиться
послідовно у творі. «Як лю-
дина розп’ятий був, і як Бог
своєю владою разом із Ним
розп’ятого впустив у рай».

Друга частина «Слова»
розповідає про поширення
християнства на Русі-Ук-
раїні. Царем, який «почув
нову вість і побачив світло»,
став Володимир. «Всі на-
роди почитають і славлять
кожний свого вчителя, того,
хто навчив їх... Похвалимо ж
і ми, по силі нашій, хоч ма-
лими похвалами, того, хто
велике і дивне сотворив, –
Володимира. Не в худо-
рідній і невідомій землі
волододарював той, а в
Руській, про яку відати і чути
на всі чотири сторони зем-
лі». В цій тезі автор поєднує
могутнє євангельське чуття
із глибоким патріотизмом.
Зворушливо, піднесено Іла-
ріон возвеличує Володими-
ра: «Як знайшов ти Христа?
Як передався Йому? Як тобі
серце розкрилося? Як уві-
йшов у тебе страх Божий?»
Автор прославляє велич
духу, щедрість князя, гово-
рячи: «Спільником своїм
зробив тебе Господь на
небесах...» Іларіон виголо-
сив у Десятинній церкві пох-
валу «великому кагану на-

шея земля Володимиру за
те», що князь охрестив Русь.

Князь Ярослав, якому
при хрещенні дали ім ’я
Георгій, гідно продовжує
справу батька. Іларіон звер-
тається до Володимира:
«Встань! Не вмер єси, бо
годі тобі вмерти, увірувавши
в Христа, життя всього світу...
возведи очі, поглянь, якої
тебе честі Господь сподо-
бив... Поглянь на того, який
красить престол на землі
твоїй.» Прославлення Воло-
димира немовби перехо-
дить у величання Ярослава.

Один з найпоетичніших
церковно-християнських
текстів у світовій літературі
– молитва, третя частина
«Слова». Вона є літератур-
ним твором високого зву-
чання: «Славимо Тебе, Гос-
пода нашого, Ісуса Христа, з
Отцем і з Пресвятим Духом,

Трійцю нероздільну, єдино-
божественну, що царює на
небесах і на землі, над ан-
гелами і людьми, над усім
створеним, видимим і не-
видимим. Нині і завжди на
віки-віків. Амінь».

У своєму «Слові» Іларіон
доводить, що християнська
благодать однаково поши-
рюється на всі країни, а тому
всі народи рівноправні. Жо-
ден з них не повинен нама-
гатися панувати над іншими.
Ця проповідь виражала
реальні інтереси Русі, її
прагнення до політичної,
культурної та релігійної не-
залежності.

Іларіон гордий за свою
державу. В кінці «Слова про
закон і благодать», дякуючи
за Милість, молить Бога про
благополуччя держави та
опіку над нею. Слава ж Богу
за все.

Ñëîâî Ìèòðîïîëèòà ²ëàð³îíà
ïðî çàêîí ³ áëàãîäàòü

ß – ÆÈÒÒß,
à âè íå øóêàºòå Ìåíå

ß – ØËßÕ,
à âè íå éäåòå çà Ìíîþ

ß – ÑÂ²ÒËÎ,
à âè íå áà÷èòå Ìåíå

ß – ²ÑÒÈÍÀ,
à âè íå â³ðèòå Ìåí³

ß – Â×ÈÒÅËÜ,
à âè íå ñëóõàºòå Ìåíå

ß – ÂÀØ ÄÐÓÃ,
à âè íå ëþáèòå Ìåíå

ß – ÃÎÑÏÎÄÜ,
à âè íå ïîê³ðí³ Ìåí³

ß – ÂÀØ ÁÎÃ,
à âè íå ìîëèòåñü Ìåí³

ßêùî âè íåùàñí³, òî
íå âèí³òü Ìåíå.

Пам ’ятаймо минуле
заради майбутнього! –

Такі слова кидаються у
вічі, перегорнувши першу
сторінку видання.

Ця збірка є працею ба-
гатьох авторів-себечівців.
Вона дає можливість повер-
нутись думками у минуле і
роздумувати над тими по-
діями, які мали місце у
с.Себечів, побачити його
духовне і культурне життя.
Це історичне минуле й буде
добрим вчителем для кож-
ного, щоб не забути, хто ми
є, чиї ми діти, хто наші бать-
ки, яка в нас мати-Батьків-
щина. Щоб ми навчилися
любити свою землю, свій
народ, Церкву та продовжу-
вати славні традиції наших
предків.

Книжка «Себечів у розпо-
відях та спогадах» присвя-
чена 100-літньому ювілею
Себечівської церкви Возне-
сіння Христового, а також
тим колишнім та нинішнім
парафіянам, які в більшій чи
меншій мірі спричинилися
до її становлення.

Минають роки, десяти-
ліття, і все менше нині зали-
шається тих, які б могли

ÑÅÁÅ×²Â Ó ÐÎÇÏÎÂ²ÄßÕ
ÒÀ ÑÏÎÃÀÄÀÕ

розповісти нинішньому та
майбутньому поколінню про
перебіг подій, що відбува-
лися на наших землях (Со-
кальщині). Саме від них
можна довідатись про ті
жахливі 40-50 роки, коли
жорстока депортація ділила
українців Закерзоння, пере-
селяючи одних у 1944-46 і
1951 роках до УРСР, а інших
у 1947 р. на поміщицькі
території Польщі. Довідує-
мось про концтабори у Явож-
но і за Полярним колом,
про розстріли і репресії, про
тюрми і дикий Сибір, про те,
як нищили Божі храми, ви-
корчовуючи під корінь націо-
нальну свідомість.
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1 ËÞÒÎÃÎ – ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÌÀÊÀÐ²ß ªÃÈÏÅÒÑÜÊÎÃÎ

6 ËÞÒÎÃÎ – ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎ¯ ÊÑÅÍ²¯ ÐÈÌËßÍÊÈ

7 ËÞÒÎÃÎ – ÑÂßÒÎÃÎ ÃÐÈÃÎÐ²ß ÁÎÃÎÑËÎÂÀ,
ÀÐÕÈªÏÈÑÊÎÏÀ ÖÀÐÃÎÐÎÄÑÜÊÎÃÎ

10 ËÞÒÎÃÎ – ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ªÔÐÅÌÀ ÑÈÐ²ÉÑÜÊÎÃÎ

12 ËÞÒÎÃÎ – ÒÐÜÎÕ ÑÂßÒÈÒÅË²Â

реподобний Макарій Єгипетсь-
кий народився 300 році в Єгипті.
Уже в юні роки покинув світ і жив

у малій келії. У перші роки його
самотнього життя одна грішна жінка
пустила наклеп, що Макарій вчинив
над нею насилля. Побожний пустель-
ник зносив зневагу і наругу від людей,
поклавшись у всьому на Господа.
Коли наклепниця призналася, що
Макарій невинний, тоді люди заду-
мали просити в нього вибачення, але
30-літній Макарій, довідавшись про
це, втік у пустелю в Єгипті. Життя
Макарія було дуже суворим, а їв він тільки раз на тиждень.
Він повчав своїх учнів: «Упродовж останніх 20 літ я ніколи
не їв, не пив і не спав стільки, скільки потребувало моє тіло».
До Господа преподобний Макарій відійшов у 390 році.

реподобна Ксенія Римлянка нази-
валася Євсевією і походила з ро-
дини заможного сенатора в Римі.

Невинна й надзвичайно побожна Єв-
севія мріяла про те, щоб душею й тілом
належати лише одному Ісусові. Тим
часом батьки, що не здогадувалися про
наміри дочки, вже готувалися до весілля.
Тоді Євсевія разом з двома служницями
втекла з дому на малозаселений острів
Коа, де вони почали вести аскетичний
спосіб життя. Євсевія назвала себе

Ксенією, тобто чужою, щоб ніхто не довідався, хто вона і
звідки. Невдовзі Ксенія заснувала в карійському місті
Милассі монастир і стала його ігуменією. Господь
покликав її по небесну нагороду 450 року.

вятий Григорій Богослов наро-
дився 329 році в Аріянзі у Малій
Азії. Покинувши блискучу кар’єру

юриста, разом із св. Василієм Великим
декілька років у понтійській пустелі вів
аскетичний спосіб життя. Згодом
батько Григорія, св. Григорій Старший,
який був єпископом Назіянза, висвятив
його на священика. Невдовзі став єпис-
копом у м.Сазимі. У 381 році – цар-
городський патріарх. Перебуваючи на
катедрі Царгородським патріархом,
виголосив свої славні проповіді про
Пресвяту Трійцю. Помер Григорій Богослов 389 року в
Аріянзі.

реподобний Єфрем Сирійський
народився у Сирії. Був учнем ниси-
бійського єпископа св. Якова, з

яким побував у 325 році на Соборі в
Нікеї. Пізніше Єфрем поселився у печері
серед скель міста Едесси, де вів аске-
тичний спосіб життя. Святий Єфрем був
великим проповідником, марійським
поетом й відважним оборонцем Христо-
вої віри. У 373 році закінчив своє бого-
угодне життя.

ри архієпископи –
Василій Великий,
Григорій Богослов та

Іван Золотоустий – ще за
життя здобули славу
своєю святістю, спасен-
ними проповідями й ре-
лігійними творами. Схід-
на Церква святкує їхню
пам ’ять в окремі дні,
однак, було введено
спільний празник вша-
нування трьох святих.
Підставою для цього
стала суперечка між лю-
дьми: кого з них вважати більшим і святішим за інших. Тоді
три святителі уві сні з’явились єпископові міста Евхаїти
Іванові й сказали такі слова: «Ми – одне в Бога. Тож немає
між нами ні більшого, ні меншого, але як назвеш одного,
то за ним ідуть два інші. Встань, отже, і поклади край
суперечці вірних, бо як за життя, так і після смерті нашим
намаганням було всі сторони світу приводити до миру і
єдності».

вятий чудотворець Кир жив у ІІІ ст., в
м.Олександрія. Він був побожним
лікарем, який не брав жодної ви-

нагороди, а закликав людей не грішити,
бо недуги часто є наслідком грішного
життя. Згодом він вступив до монастиря
в Арабії. Бог дав йому чудесний дар
лікувати недужих молитвою. Пізніше до
нього долучився колишній військовий
Іван. Довідавшись про ув’язнення Анас-
тасії та трьох її малолітніх дочок, Кир та
Іван вирушили, щоб підтримати їх на дусі.
Але побожних мужів також ув’язнили та
жорстоко мучили, схиляючи до від-
ступництва від Христової віри. В 311 році
Кира та Івана убили мечем.

13 ËÞÒÎÃÎ – ÑÂßÒÈÕ ×ÓÄÎÒÂÎÐÖ²Â ² ÁÅÇÑÐ²ÁÍÈÊ²Â
ÊÈÐÀ ÒÀ ²ÂÀÍÀ
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Îëåíêà ÏÎÊÎÒÞÊ

ÑÌÅÐÒÜ ÆÅÍÅ, ×ÀÑ
ÂÒ²ÊÀª, ÆÈÒÒß ÌÈÍÀª,

Â²×Í²ÑÒÜ ×ÅÊÀª.



ÃÐÓÄÅÍÜ

ËÈÑÒÎÏÀÄ

ÆÎÂÒÅÍÜ

ÂÅÐÅÑÅÍÜ

ÑÅÐÏÅÍÜ

ËÈÏÅÍÜ

×ÅÐÂÅÍÜ

ÒÐÀÂÅÍÜ

Ñ²×ÅÍÜ
1 Ñá Áîí³ôàò³ÿ ì÷., Äàð³ÿ, Ñâ³òñüêèé Íîâèé Ð³ê
2 Íä Ïåðåä Ð³çäâîì, Ñâ.Îòö³â, ²ãíàò³ÿ Áîãîíîñöÿ

ñâùì÷.
3 Ïí Þë³ÿí³¿ ì÷ö., Óëÿíè ì÷.
4 Âò Àíàñòàñ³¿ Óçîð³øèòåëüêè âëì÷.
5 Ñð 10 ìó÷åíèê³â ó Êðèò³
6 ×ò Íàäâå÷³ð’ÿ Ð³çäâà Õðèñòîâîãî (ï³ñò), ªâãåí³¿

ïðï.ì÷.
7 Ïò Ð²ÇÄÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÅ
8 Ñá + Ñîáîð Áîãîðîäèö³ ³ Éîñèôà Îáðó÷íèêà
9 Íä Ïî Ð³çäâ³. + Àï.ïåðâîì³÷. ³ àðõèäèÿêîíà

Ñòåôàíà
10 Ïí 20 òèñ. ìó÷åíèê³â ó Í³êîäèì³¿. Àï. Íèêàíîðà.

Ì÷. Àãàô³¿
11 Âò 14 òèñ. ä³òåé Âèôëèºìñüêèõ. Ìàðêåëà ïðï.
12 Ñð Àí³ñ³¿ ì÷., Ôåîäîðè ïðï, Çîòèêà ïðï.
13 ×ò Â³ääàííÿ Ð³çäâà Õðèñòîâîãî, Ìåëàí³¿ ïðï.
14 Ïò + Îáð³çàííÿ ÃÍ²Õ, ñâ.Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî,

Íîâèé ð³ê
15 Ñá Ñèëüâåñòðà ñâ., Ñåðàôèìà Ñàðîâñüêîãî ïðï.
16 Íä Ïåðåä Áîãîÿâëåííÿì, Ìàëàõ³¿ ïðï, Ãîðä³ÿ

ì÷.
17 Ïí Ñîáîð 70-òè àïîñòîë³â, Òåîêòèñòà ïðï., Àõ³ëè

Ïå÷åðñüêîãî ïðï.
18 Âò Íàäâå÷³ð’ÿ Áîãîÿâëåííÿ (ï³ñò), Òåîïåìïòà é

Òåîíè ì÷÷., Ì³õåÿ ïðï.
19 Ñð ÁÎÃÎßÂËÅÍÍß. ÕÐÅÙÅÍÍß ÃÎÑÏÎÄÍª
20 ×ò + Ñîáîð ²âàíà Õðåñòèòåëÿ
21 Ïò Ãåîðã³ÿ Õîçåâ³òà, Äîìí³êè ïðï., Îìåëÿíà ³ñï.
22 Ñá Ïîë³ºâêòà ì÷.
23 Íä Ïî Áîãîÿâëåííþ, ñâ.Ãðèãîð³ÿ ºïèñêîïà

Í³ññüêîãî, Ìàðê³ÿíà ïðï. Ïðàòóëèíñüêèõ
ì÷÷.

24 Ïí + Ôåîäîñ³ÿ Âåëèêîãî ïðï.
25 Âò Òåòÿíè ì÷., Ñàâè Ñåðáñüêîãî ñâ.
26 Ñð ªðìèëà ³ Ñòðàòîí³êà ì÷÷.
27 ×ò Îòö³â, óáèòèõ ó Ñèíà¿ ³ Ðà¿ò³ (â³ääàííÿ

Áîãîÿâëåííÿ), Ð³âíîàï. Í³íè ÃÐóçèíñüêî¿
28 Ïò Ïàâëà Òèâåéñüêîãî, ²âàíà Êóùíèêà ïðïï.
29 Ñá Ïîêë³í îêîâàì ñâ.Àï.Ïåòðà, Ìàêñèìà ïðàâåä.
30 Íä + Àíòîí³ÿ Âåëèêîãî ïðï.
31 Ïí Àòàíàñ³ÿ ³ Êèðèëà Îëåêñàíäð³éñüêèõ ñââ.

1 Íä ÂÎÑÐÅÑ²ÍÍß ÕÐÈÑÒÎÂÅ. ÏÀÑÕÀ
2 Ïí + Ñâ³òëèé ïîíåä³ëîê. ²âàíà

Ñòàðîïå÷åðíèêà
3 Âò + Ñâ³òëèé â³âòîðîê. Òåîäîðà Òðèõèíè

ïðï.
4 Ñð ßíóàð³ÿ ñâùì÷. òà ³í. ì÷÷.
5 ×ò Òåîäîðà Ñèêåîòà ïðï., Â³òàë³ÿ
6 Ïò + Ñâ. âëêì÷. Þð³ÿ Ïîá³äîíîñöÿ,

Îëåêñàíäðè ì÷ö., ßðîñëàâà
7 Ñá Ñàâè Ñòðàòèëàòà ì÷.
8 Íä Òîìèíà, + Ìàðêà àïîñòîëà òà

ºâàíãåëèñòà
9 Ïí Âàñèë³ÿ ñâùì÷.
10 Âò Ñèìåîíà ñâùì÷., Ñòåôàíà ïðï.
11 Ñð ßñîíà, Ñîñ³ïàòðà àïï., Ìàêñèìà òà ³í. ì÷÷.
12 ×ò 9 ì÷÷. ó Êèçèö³, Ìåìíîíà ïðï.
13 Ïò + Ñâ. àïîñòîëà ßêîâà, áðàòà ñâ. ²âàíà

Áîãîñëîâà
14 Ñá ªðåì³¿ ïðîð., Òàìàðè Ãðóçèíñüêî¿
15 Íä Ìèðîíîñèöü: Ñîëîì³¿, Ìàð³¿, ²âàííè,

Ñóñàííè, Àòàíàñ³ÿ Âåëèêîãî ïðï.
16 Ïí + Òåîäîñ³ÿ Ïå÷åðñüêîãî ïðï.
17 Âò Ïåëàã³¿ ì÷ö.
18 Ñð ²ðèíè ì÷ö., Íèêèôîðà ïðï. ²êîíà

Íåóïèâàºìà ×àøà
19 ×ò Éîâà ñâ.
20 Ïò Ïîÿâà ×åñíîãî Õðåñòà â ªðóñàëèì³,

Àêàê³ÿ ì÷.
21 Ñá Ñâ. àï. ³ ºâ. ²âàíà Áîãîñëîâà, Àðñåí³ÿ ïðï.
22 íä Ðîçñëàáëåíîãî. + Ïåðåíåñ. ìîùåé

ñâ.Ìèêîëàÿ ×óäîòâîðöÿ
23 Ïí + Ñâ. àï. Ñèìîíà Çèëîòà
24 Âò + Êèðèëà ³ Ìåòîä³ÿ ñââ., Ìîê³ÿ ñâùì÷.
25 Ñð ªï³ôàí³ÿ ³ Ãåðìàíà ñââ.

(Ïåðåïîëîâèíåííÿ Ï’ÿòäåñÿòíèö³)
26 ×ò Ãë³êåð³¿ ì÷ö.
27 Ïò ²ñèäîðà ì÷., Íèêèòè ïðï.
28 Ñá Ïàõîì³ÿ Âåëèêîãî ïðï.
29 Íä Ñàìàðÿíêè, Òåîäîðà Îñâÿùåííîãî

ïðï.
30 Ïí Àíäðîí³êà àï., Þë³¿
31 Âò Òåîäîòà, Ïåòðà, Ä³îíèñ³ÿ ì÷÷.

1 Ñð Ïàòðèê³ÿ ñâùì÷. òà ³í.
2 ×ò Òàëàëåÿ ì÷.
3 Ïò + Êîñòÿíòèíà é Îëåíè ð³âíîàïï.
4 Ñá Âàñèë³ñêà ì÷. òà ²îàííà
5 Íä Ñë³ïîíàðîäæåííîãî. Ìèõà¿ëà ïðï.

ºï. Ñèíàäñüêîãî
6 Ïí Ñèìåîíà Äèâíîãîðöÿ ïðï.
7 Âò + 3-òº çíàéä. ÷åñíî¿ ãîëîâè ²âàíà

Õðåñòèòåëÿ
8 Ñð Êàðïà àï. (â³ääàííÿ Ïàñõè), Àëòåÿ àï.
9 ×ò ÂÎÇÍÅÑ²ÍÍß ÃÎÑÏÎÄÍª
10 Ïò Ìèêèòè ïðï., ²ãíàò³ÿ ñâ.
11 Ñá Òåîäîñ³¿ ïðïì÷ö.
12 Íä Ñâ.Îòö³â. ²ñààê³ÿ Äàëìàòñüêîãî ïðï.
13 Ïí ªðì³ÿ àï., ªðìåÿ ì÷.
14 Âò Þñòèíà ì÷., Àãàïèíà ïðï.
15 Ñð Íèêèôîðà ñâ. ³ñï., ²âàíà Ñó÷àâñüêîãî

ñâùì÷.
16 ×ò Ëóêèë³ÿíà ì÷.
17 Ïò Ìèòðîôàíà ñâ. (â³ääàííÿ Âîçíåñ³ííÿ)
18 Ñá Çàóïîê³éíà ñóáîòà. Äîðîòåÿ ñâùì÷. ²ãîðÿ

ñâ. êí. ×åðí³ã³âñüêîãî
19 Íä Ç²ÑËÀÍÍß ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ,

Ï’ßÒÄÅÑßÒÍÈÖß
20 Ïí + Ïðåñâÿòî¿ Òð³éö³, Áîãäàíà ì÷.
21 Âò Òåîäîðà Òèðîíà âëêì÷.
22 Ñð Êèðèëà ñâ., Ìàðòè òà ³í. ì÷÷.
23 ×ò Òèìîòåÿ ñâùì÷.
24 Ïò + Ñâ. Âàðòîëåìåÿ ³ Âàðíàâè àïï.
25 Ñá + Îíóôð³ÿ Âåëèêîãî ïðï., Ïåòðà

Àôîíñüêîãî ïðï. (Â³ää. Ï’ÿòäåñÿòíèö³)
26 Íä Âñ³õ ñâÿòèõ. Àêèëèíè ì÷ö., Òðèôèë³ÿ

ñâ.
27 Ïí Ïî÷. Ïåòðîâîãî ïîñòó. Ìèêîëàÿ

(×àðíåöüêîãî), Îìåëÿíà (Êîâ÷à) áëë.,
ªëèñåÿ ïðîð.

28 Âò Àìîñà ïðîð., ªðîí³ìà ïðï.
29 Ñð Òèõîíà ñâ.
30 ×ò + Ïðåñâÿòî¿ ªâõàðèñò³¿ (íà íåä³ëþ),

Ìàíó¿ëà òà ³í. ì÷÷., ²ïàò³ÿ ïðï.

1 Ïò Ëåîíò³ÿ òà ³í. ì÷÷.
2 Ñá + Ñâ. àï. Þäè Òàäåÿ, áðàòà Ãîñïîäíüîãî.

Çîñèìè ì÷.
3 Íä Ìåòîä³ÿ ñâùì÷. ºï. Ïàòàðñüêîãî
4 Ïí Þë³ÿíà Òàðñ³éñüêîãî ì÷., Òåðåíò³ÿ ñâùì÷.
5 Âò ªâñåí³ÿ ñâùì÷., Çåíîíà ³ Ç³íè ì÷÷.
6 Ñð Àãðèïèíè ì÷ö.
7 ×ò Ð³çâäî ñâ.²âàíà Õðåñòèòåëÿ
8 Ïò Õðèñòà ×îëîâ³êîëþáöÿ (íà íåä³ëþ), +

Ôåâðîí³¿ ïðï.
9 Ñá Äàâèäà Ñîëóíñüêîãî ïðï. Ñîñòðàäàííÿ

Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³. Òèõîíà
10 Íä Ñàìñîíà, Ñåðàï³îíà ïðïï.
11 Ïí Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé Êèðà òà ²âàíà

áåçñð³áíèê³â
12 Âò + Ñâÿòèõ Âåðõîâíèõ Àïîñòîë³â Ïåòðà ³

Ïàâëà
13 Ñð + Ñîáîð 12-òè àïîñòîë³â
14 ×ò Êîñìè ³ Äàì’ÿíà áåçñð³áíèê³â, Àðêàä³ÿ

ñâùì÷.
15 Ïò + Ïîëîæåííÿ ÷åñíî¿ ðèçè Ïðåñâÿòî¿

Áîãîðîäèö³
16 Ñá ßêèíòà ì÷., Àíàòîë³ÿ ñâ.
17 Íä Âñ³õ ñâÿòèõ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, Ìàðòè

ïðï.
18 Ïí + Àòàíàñ³ÿ Àôîíñüêîãî ïðï.
19 Âò Ñ³ñîÿ Âåëèêîãî ïðï.
20 Ñð Òîìè ç Ìàëå¿³, Àêàê³ÿ, ªâäîê³¿ ïðïï.
21 ×ò Ïðîêîï³ÿ âëêì÷.
22 Ïò Ïàíêðàò³ÿ òà Êèðèëà ñâùì÷÷.
23 Ñá + Àíòîí³ÿ Ïå÷åðñüêîãî ïðï.
24 Íä + Áëàæåííî¿ êí. Îëüãè, ªâòèì³¿ ì÷ö.
25 Ïí Ïðîêëà òà ²ëàð³ÿ ì÷÷.
26 Âò Ñîáîð Àðõ. Ãàâðè¿ëà, Ñòåôàíà ïðï., Þë³ÿíà

ñâ.
27 Ñð Àêèëè àï., Îíèñèìà ïðï.
28 ×ò + Ð³âíîàï. êí. Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî, ó

õðåùåíí³ Âàñèë³ÿ
29 Ïò Àòèíîãåíà ñâùì÷. ³ 10-õ éîãî ó÷í³â
30 Ñá Ìàðèíè âëêì÷ö.
31 Íä ßêèíòà òà Åì³ë³ÿíà ì÷÷.

1 Ïí Ìàêðèíè òà Ä³ÿ ïðïï., Â³íêåíò³ÿ ñâ.,
Ñåðàôèìà Ñàðîâñüêîãî ïðï.

2 Âò + Ñâ. ïðîðîêà ²ëë³, Àëüôîíñà Ë³ãóîð³ ñâ.
3 Ñð Ñèìåîíà òà ²âàíà ïðïï., ªçåêè¿ëà ïðîð.
4 ×ò Ìàð³¿ Ìàãäàëèíè ð³âíîàï., Ôîêè ñâùì÷.
5 Ïò Òðîõèìà, Òåîô³ëà òà ³í. ì÷÷., + Ïî÷à¿âñüêî¿

³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³
6 Ñá + Ñâ. ì÷÷. Áîðèñ³ òà Ãë³áà, Õðèñòèíè ì÷ö.
7 Íä + Óñïåííÿ ñâ. Àííè, Ìàòåð³ Ïðåñâÿòî¿

Áîãîðîäèö³
8 Ïí ªðìîëàÿ, Ïàðàñêåâè, Ìèðîñëàâè, ªðì³ÿ

ñâùì÷÷.
9 Âò + Ïàíòåëåéìîíà âëêì÷., Êëèìåíòà àºï.
10 Ñð Ïðîõîðà, Íèêàíîðà òà ³í. àïï.
11 ×ò Êàëåíèêà, ªâñòàõ³ÿ ì÷÷., Ñåðàôèìè òà

Ôåîäîò³¿ ì÷öö.
12 Ïò Ñèëè, Ñèëóàíà, Êðèñêåíòà, Àíäðîí³êà,

ªïåíåòàÿ àïï.
13 Ñá ªâäîêèìà ïðàâåäí.
14 Íä Ïåðåíåñåííÿ ×åñíîãî Õðåñòà.

Ìàêêàâå¿â ì÷÷. Õðåùåííÿ Óêðà¿íè.
15 Ïí Ïî÷àòîê Óñïåíñüêîãî ïîñòó. Ïåðåíåñ.

ìîùåé Ñòåôàíà ïåðøîìó÷åíèêà
16 Âò ²ñààêà, Äàëìàòà, Ôàâñòà ïðïï., Â’ÿ÷åñëàâà

ñâùì÷.
17 Ñð 7-õ ì÷÷. ªôåñüêèõ, ªâäîê³¿ ïðïì÷ö.
18 ×ò ªâñòèãí³ÿ ñ÷. (ïåðåäïðàç. Ïðåîáðàæåííÿ),

Íîííè ïðàâ.
19 Ïò ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÍß ÃÎÑÏÎÄÍª
20 Ñá Äîìåò³ÿ ïðïì÷., Ìèòðîôàíà ñâ.
21 Íä Åì³ë³ÿíà ³ñï., Ìèðîíà ñâ. ÷óäîòâîðöÿ
22 Ïí + Ñâ. àïîñòîëà Ìàòåÿ
23 Âò Ëàâðåíò³ÿ àðõ³äèÿêîíà ì÷.
24 Ñð ªâïëà ì÷., Ñóñàíè ì÷ö., Äåíü Íåçàëåæíîñò³

Óêðà¿íè
25 ×ò Ôîò³ÿ òà Àí³êèòè ì÷÷.
26 Ïò Ìàêñèìà ³ñï. ïðï. (â³ääàííÿ Ïðåîáðàæåííÿ)
27 Ñá Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé Òåîäîñ³ÿ Ïå÷åðñüêîãî
28 Íä ÓÑÏÅÍÍß ÏÐÅÑÂßÒÎ¯ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²
29 Ïí Ïåðåíåñåííÿ íåðóêîòâîðíîãî îáðàçà ÃÍ²Õ
30 Âò Ìèðîíà ì÷., Àë³ï³ÿ ïðï.
31 Ñð Ôëîðà ³ Ëàâðà ì÷÷.

1 ×ò Àíäð³ÿ Ñòðàòèëàòà ì÷., Òèìîô³ÿ ì÷.
2 Ïò Ñàìó¿ëà ïðîð.
3 Ñá + Òàäåÿ àï., Âàññè ì÷ö.
4 Íä Àãàòîíèêà, Ñåâåð³ÿíà òà ³í. ì÷÷.
5 Ïí Ëóïïà òà ²ðèíåÿ ì÷÷. (â³ääàííÿ Óñïåííÿ)
6 Âò ªâòèõ³ÿ ñâùì÷., ñâ.Ïåòðà Êè¿âñüêîãî
7 Ñð Âàðòîëîìåÿ ³ Òèòà àïï.
8 ×ò Àíäð³ÿíà ³ Íàòàë³¿ ì÷÷.
9 Ïò Ï³ìåíà ïðï.
10 Ñá Ìîéñåÿ Ìóðèíà ïðï., Àâãóñòèíà ñâ., + ²îâà

Ïî÷à¿âñüêîãî ïðï.
11 Íä + Óñ³êíîâåííÿ ÷åñíî¿ ãîëîâè ñâ. ²âàíà

Õðåñòèòåëÿ (ï³ñò)
12 Ïí Îëåêñàíäðà, ²âàíà, Ïàâëà ñââ.
13 Âò + Ïîëîæåííÿ ÷åñíîãî ïîÿñà ÏÐåñâÿòî¿

Áîãîðîäèö³
14 Ñð + Ïî÷àòîê Öåðêîâíîãî Ðîêó, Ñèìåîíà

Ñòîâïíèêà ïðï., Ìàðòè ïðï.
15 ×ò Ìàìàíòà ì÷., ²âàíà Ïîñíèêà ïðï.
16 Ïò Àíòèìà ñâùì÷., Òåîêòèñà ïðï., Âàñèëèíè

ì÷ö.
17 Ñá Âàâèëè ñâùì÷., Ìîéñåÿ Áîãîâèäöÿ ïðîð.
18 Íä Çàõàð³¿ ïðîð. ³ ªëèçàâåòè ïðàâåäíèõ
19 Ïí + ×óäî Àðèñòðàòèãà Ìèõà¿ëà â Õîíàõ
20 Âò Ñîçîíòà ì÷. (ïåðåäïðàç. Ð³çäâà Ïðåñâÿòî¿

Áîãîðîäèö³)
21 Ñð Ð²ÇÄÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÎ¯ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²
22 ×ò ßêèìà é Àííè ïðàâ., Ñåâåð³ÿíà ì÷.,

Ôåîäîñ³ÿ ×åðí.
23 Ïò Ìèíîäîðè, Ìèòðîäîðè, Í³ìôîäîðè

ì÷öö.
24 Ñá Òåíäåðè., Ôåîäîðè, Ñåðã³ÿ òà Ãåðìàíà

ïðïï.
25 Íä Àâòîíîìà ñâùì÷. (â³ääàííÿ Ð³çäâà

Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³), Êðîí³äà ì÷.
26 Ïí Êîðíèë³ÿ ñâùì÷. (ïåðåäïðàç.

Âîçäâèæåííÿ)
27 Âò ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÍß ×ÅÑÍÎÃÎ ÆÐÅÑÒÀ. (ï³ñò)
28 Ñð Ìèêèòè âëêì÷.
29 ×ò ªâòèì³¿ âëêì÷ö., Êèïð³àíà Êè¿â., Ëþäìèëè

ì÷.
30 Ïò Ñîô³¿, Â³ðè, Íàä³¿, Ëþáîâ³ ì÷öö.

1 Ñá ªâìåí³ÿ ïðï.
2 Íä Ïî Âîçäâèæåíí³. Òðîõèìà ³ Ñàââàò³ÿ,

Äîðèìåäîíòà ì÷÷.
3 Ïí ªâñòàõ³ÿ âëêì÷. ³ òèõ, õòî ç íèì
4 Âò Êîäðàòà àï. (â³ääàííÿ Âîçäâèæåííÿ)
5 Ñð Ôîêè ñâùì÷., Éîíè ïðîð.
6 ×ò Çà÷àòòÿ ñâ. ²âàíà Õðåñòèòåëÿ, ²ðà¿äè ì÷ö.
7 Ïò Òåêë³ ïåðøîìó÷åíèö³ ð³âíîàïîñòîëüíî¿
8 Ñá ªâðîñèí³¿ ïðï., Ñåðã³ÿ Ðàäîíåæ.
9 Íä + Ñâ. àïîñòîëà ³ ºâàíãåë³ñòà ²âàíà

Áîãîñëîâà
10 Ïí Êàë³ñòðàòà ì÷. òà éîãî äðóæèíè, Ìàðêà àï.
11 Âò + Õàðèòîíà ïðï., Îòö³â Ïå÷åðñüêèõ,

Â’ÿ÷åñëàâà ñâ.
12 Ñð Êèð³ÿêà Ñàì³òíèêà ïðï., Ôåîôàíà

ìèëîñòèâîãî
13 ×ò Ãðèãîð³ÿ Â³ðìåíñüêîãî ñâùì÷., ñâ.Ìèõà¿ëà

Êè¿â.
14 Ïò + ÏÎÊÐÎÂÀ ÏÐÅÑÂßÒÎ¯ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²
15 Ñá Êèïð³ÿíà ñâùì÷., Þñòèíè ì÷ö.
16 Íä Ä³îíèñ³ÿ Àðåîïàã³òà ñâùì÷.
17 Ïí ªðîòåÿ ñâùì÷., Ôðàíö³ñêà Àññ³çüêîãî ïðï.
18 Âò Õàðèòèíè ì÷ö.
19 Ñð + Ñâ. àïîñòîëà Òîìè
20 ×ò Ñåðã³ÿ ³ Âàêõà ì÷÷.
21 Ïò Ïåëàã³¿, Òà¿ñ³¿, Äîñèôåÿ, Òðèôîíà ïðïï.
22 Ñá + Ñâ. àï. ßêîâà Àëôåºâîãî, Àíäðîí³êà ïðï.,

ïðàâ. Àâðààìà ³ Ëîòà
23 Íä ªâëàìï³ÿ ³ ªâëàìï³¿ ì÷÷.
24 Ïí Ïèëèïà àï., Òåîôàíà ïðï., Çèíà¿äè ì÷ö.
25 Âò Ïðîâà òà ³í. ì÷÷., Êîñìè ïðï., Ìàðòèíà ñâ.
26 Ñð Êàðïà òà ³í. ì÷÷.
27 ×ò + Ïàðàñêåâ³¿ Òåðíîâñüêî¿ ïðï., Íàçàð³ÿ òà ³í.

ì÷÷.
28 Ïò ªâòèì³ÿ ïðï., Ëóê³ÿíà ïðïì÷.
29 Ñá Ëîíãèíà ñîòíèêà ì÷.
30 Íä Îñ³¿ ïðîð., Àíäð³ÿ Êðèòñüêîãî ïðïì÷.
31 Ïí + Ñâ. àïîñòîëà ³ ºâàíãåë³ñòà Ëóêè

1 Âò Éî³ëà ïðîð., Óàðà ì÷. Òåîäîðà (Ðîìæ³)
áë.ñâùì÷.

2 Ñð Àðòåì³ÿ âëêì÷.
3 ×ò ²ëàð³îíà Âåëèêîãî ïðï.
4 Ïò Àâåðê³ÿ ð³âíîàï., 7-õ îòðîê³â â Åôåñ³
5 Ñá Ñâ. àï. ßêîâà, áðàòà Ãîñïîäíüîãî.

Äìèòð³âñüêà ïîìèíàëüíÿ.
6 Íä Àðåòè òà ³í. ì÷÷.
7 Ïí Ìàðê³ÿíà é Ìàðòèð³ÿ ì÷÷.
8 Âò + Ñâ. âëêì÷. Äìèòð³ÿ Ìèðîòî÷öÿ
9 Ñð Íåñòîðà ì÷. òà ³í. ì÷÷. Íåñòîðà Ë³òîïèñöÿ

ïðï.
10 ×ò + Ïàðàñêåâè Ï’ÿòíèö³ ì÷ö., Òåðåíò³ÿ ì÷. òà ³í.
11 Ïò Àíàñòàñ³¿ Ðèìëÿíêè ïðïì÷ö.
12 Ñá Çèíîâ³ÿ òà Çèíîâ³¿ ì÷÷.
13 Íä Ñòàõ³ÿ, Àìïë³ÿ òà ³í. àïï.
14 Ïí + Êðñìè òà Äàì’ÿíà áåçñð³áíèê³â

Àñ³éñüêèõ
15 Âò Àê³íä³íà òà ³í. ì÷.
16 Ñð Àêåïñ³ÿ, Éîñèôà é Àéòàëà ì÷÷.
17 ×ò Éîàí³ê³ÿ Âåëèêîãî ïðï., Í³êàíäðà ì÷.
18 Ïò Ãàëàêò³îíà ³ ªï³ñòèì³¿ ì÷÷.
19 Ñá Ïàâëà ì÷., ïàðò. Öàðãîðîäñüêîãî, Ëóêè

Ïå÷åð. ïðï., Îëåêñàíäðè ³ Êëàâä³¿ ì÷öö.
20 Íä 33-õ ìó÷. â Ìåë³òèí³. Éîñàôàòè

(Ãîðäàøåâñüêî¿)
21 Ïí + Ñîáîð Àðõèñòðàòèãà Ìèõà¿ëà
22 Âò Îíèñèìà ³ Ïîðôèð³ÿ ì÷÷.
23 Ñð Åðàñòà, Îë³ìïà, Ðîä³îíà òà ³í. àïï.
24 ×ò Òåîäîðà Ñòóäèòà ïðï., Â³êòîðà, Ñòåôàíà òà

³í. ì÷÷.
25 Ïò + Ñâ. ñâùì÷. Éîñàôàòà àºï. Ïîëîöüêîãî
26 Ñá + Ñâ. ²âàíà Çîëîòîóñòîãî
27 Íä + Ñâ. àïîñòîëà Ïèëèïà, ñâ. Ãðèãîð³ÿ Ïàë.
28 Ïí Ïî÷àòîê Ð³çäâÿíîãî ïîñòó, Ãóð³ÿ ì÷.
29 Âò + Ñâ. àïîñòîëà ³ ºâàíãåë³ñòà Ìàòåÿ
30 Ñð Ñâ. Ãðèãîð³ÿ ×óäîòâîðöÿ

1 ×ò Ðîìàíà é Ïëàòîíà ì÷÷.
2. Ïò Àâä³ÿ ïðîð., Âàðëààìà ì÷. òà Éîñàôàòà
3. Ñá Ãðèãîð³ÿ Äåêàïîë³òà (ïåðåäïðàç. Ââåäåííÿ)
4 Íä ÂÂÅÄÅÍÍß Ó ÕÐÀÌ ÏÐÅÑÂßÒÎ¯

ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²
5 Ïí Ôèëèìîíà àï., Àðõèïà àï.
6 Âò Àìô³ëîõ³ÿ é Ãðèãîð³ÿ ñââ.
7 Ñð + Êàòåðèíè òà Ìåðêóð³ÿ âëêì÷÷.
8 ×ò Êëèìåíòà Ïàïè, Ïåòðà ñâùì÷. (â³ääàííÿ

Ââåäåííÿ)
9 Ïò Àëèï³ÿ Ñòîâïíèêà ïðï.
10 Ñá ßêîâà Ïåðñèÿíèíà âëêì÷., Ïàëàä³ÿ ïðï.
11 Íä Ñòåôàíà Íîâîãî ïðïì÷., ²ðèíàðõà ì÷.
12 Ïí Ïàðàìîíà, Ô³ëóìåíà ì÷÷., Íåêòàð³ÿ ïðï.
13 Âò + Ñâ. àïîñòîëà Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî
14 Ñð Íàóìà ïðîð., Ô³ëàðåòà Ìèëîñòèâîãî ïðàâ.
15 ×ò Àâàêóìà ïðîð., Àôàíàñ³ÿ ïðï.
16 Ïò Ñîôîí³¿ ïðîð.
17 Ñá + Âàðâàðè âëêì÷ö., ²âàíà Äàìàñêèíà ïðï.
18 Íä + Ñàâè Îñâÿùåííîãî ïðï.
19 Ïí + Ñâ. Ìèêîëàÿ ×óäîòâîðöÿ
20 Âò Àìâðîñ³ÿ ñâ. ºï. Ìåä³îëàíñüêîãî
21 Ñð Ïàòàï³ÿ òà Êèðèëà ïðïï.
22 ×ò + Çà÷àòòÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³

ñâ.Àííîþ
23 Ïò Ì³íè, ªðìîãåíà, ªâãðàôà ì÷÷.
24 Ñá Äàíè¿ëà Ñòîâïíèêà ïðï.
25 Íä Ñâ. Ïðàîòö³â. Ñïèðèäîíà ÷óäîòâîðöÿ

ïðï.
26 Ïí + Îðåñòà, ªâñòðàò³ÿ òà ³í. ì÷÷.
27 Âò Ôèëèìîíà, Ëåâê³ÿ, Àïîëëîí³ÿ òà ³í. ì÷÷.
28 Ñð Åëåâòåð³ÿ ñâùì÷., Ïàâëà Ëàòð³éñüêîãî ïðï.
29 ×ò Àãåÿ ïðîð., Ìàðèíà ì÷., Ôåîôàí³¿ áëàæ.
30 Ïò Äàíè¿ëà ïðîð., Àíàí³¿, Àçàð³¿, Ìèñà¿ëà ñââ.
31 Ñá Ñåâàñò³ÿíà, Çî¿, Ìàðêà ì÷÷.

1 Âò Ìàêàð³ÿ ªãèïåòñüêîãî ïðï., Ìàðêà Åôåñüêîãî
ñâ.

2 Ñð + ªâòèì³ÿ Âåëèêîãî ïðï., ²ííè, Ï³ííè, Ðèììè
ì÷÷.

3 ×ò Ìàêñèìà ³ñï. ïðï., Ìàêñèìà Ãðåêà ïðï.,
ªâãåí³ÿ, Âàëåð³ÿíà òà ³í. ì÷÷.

4 Ïò Òèìîô³ÿ àï., Àíàñòàñ³ÿ Ïåðñüêîãî ïðïì÷.
5 Ñá Êëèìåíòà Àíê³ðñüêîãî ñâì÷., Àãàòàíãåëà ì÷.
6 Íä Êñåí³¿-Îêñàíè Ðèìëÿíêè ïðï.
7 Ïí + Ãðèãîð³ÿ Áîãîñëîâà ñâ.
8 Âò Êñåíîôîíòà, Ìàð³¿, Àðêàä³ÿ, ²âàíà ì÷÷.
9 Ñð + Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé ñâ. ²âàíà Çîëîòîóñòîãî
10 ×ò ªôðåìà Ñèð³éöÿ ïðï.
11 Ïò Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé ñâ.²ãíàò³ÿ Áîãîíîñöÿ,

Ëåîíò³ÿ ñâì÷.
12 Ñá + Òðüîõ Ñâÿòèòåë³â
13 Íä Çàêõåÿ, Êèðà òà ²âàíà áåçñð³áíèê³â
14 Ïí Òðèôîíà ì÷.
15 Âò ÑÒÐ²ÒÅÍÍß ÃÎÑÏÎÄÍª. Îñâÿ÷åííÿ ñâ³÷îê
16 Ñð Ñèìîíà Áîãîïðèºìöÿ òà Àííè Ïðîðî÷èö³
17 ×ò ²ñèäîðà ïðï.
18 Ïò Àãàô³ÿ ì÷., ñâ.Ôåîäîñ³ÿ ×åðí³ã³âñüêîãî
19 Ñá Âóêîëà ïðï., Ñ³ëâàíà ñâùì÷., Õðèñòèíè ì÷.
20 Íä Ìèòàðÿ ³ Ôàðèñåÿ, Ïàðôåí³ÿ ïðï. òà Ëóêè

Åëëàäñüêîãî
21 Ïí Çàãàëüíèöÿ. Òåîäîðà Ñòðàòèëàòà ì÷., Çàõàð³¿

ïðîð.
22 Âò Íèêèôîðà ì÷.
23 Ñð Õàðëàï³ÿ ñâùì÷.
24 ×ò Âëàñ³ÿ ñâùì÷., Áëàãâ. êí. Âñåâîëîäà
25 Ïò Ìåëåò³ÿ Àíòèîõ³éñüêîãî ñâ.
26 Ñá Ìàòèí³ÿíà, Çî¿ ³ Ñâ³òëàíè ïðïï.
27 Íä Áëóäíîãî Ñèíà, Êèðèëà àï. ñëîâ’ÿí,

Àâêñåíò³ÿ
28 Ïí Îíèñèìà àï.

ËÞÒÈÉ

ÁÅÐÅÇÅÍÜ

ÊÂ²ÒÅÍÜ

1 Âò Ïàìô³ëà ³ Ïîðôèð³ÿ òà ³í. ì÷÷.
2 Ñð Òåîäîðà Òèðîíà âëì÷., Ôåîäîðà Ïå÷åðñüêîãî

ïðï.
3 ×ò Ëüâà Âåëèêîãî ñâ.Ïàïè Ðèìñüêîãî
4 Ïò Àðõèïà àï.
5 Ñá Çàóïîê³éíà ñóáîòà, Ëüâà ªï. Êàòàíñüêîãî ïðï.
6 Íä Ì’ÿñîïóñíà. Òèìîòåÿ ³ ªâñòàõ³ÿ Àíò³îõ. ïðïï.
7 Ïí Ìàñëÿíà, Ìàâðèê³ÿ ì÷., çíàéäåííÿ ìîùåé ñâ.

ì÷÷. â ªâãíåí³¿
8 Âò Ïîë³êàðïà ºï. Ñìèðíñüêîãî  ñâùì÷.
9 Ñð + 1-å ³ 2-å çíàéäåííÿ ãîëîâè ²âàíà Õðåñòèòåëÿ
10 ×ò Òàðàñ³ÿ ñâ.
11 Ïò Ïîðôèð³ÿ ñâ. ºï. Ãàçüêîãî
12 Ñá Ïðîêîï³ÿ Äåêàïîë³òà ïðï. ³ñï. ³ Òèòà Ïå÷åðñüêîãî
13 Íä Ñèðîïóñíà. Êàñ³ÿíà ïðï., Âàñèë³ÿ ïðï. ³ñï.
14 Ïí Ïî÷. Âåëèêîãî ïîñòó. ªâäîê³¿ ïðïì÷., Àíòîí³íè

ì÷ö.
15 Âò Òåîäîòà Êèðèíåéñüêîãî ñâùì÷., Áîãäàíà,

Àðñåí³ÿ ñâ.
16 Ñð ªâòðîï³ÿ, Êëåîí³êà ³ Âàñèë³ñêà ì÷÷.
17 ×ò Ãåðàñèìà ïðï., Ïàâëà ³ Þë³¿ ì÷÷., ²îàñàôà ïðï.
18 Ïò Êîíîíà ì÷.
19 Ñá 42- ì÷÷. Àìîð³éñüêèõ, Àðêàä³ÿ ïðï.
20 Íä 1-à Âåëèêîãî Ïîñòó. Âàñèë³ÿ, ªôðåìà, ªâãåí³ÿ

ñâùì÷÷. Òîðæ. Ïðàâîñëàâ³ÿ.
21 Ïí Òåîô³ëàêòà ïðï.
22 Âò + 40 ì÷÷. ó Ñåâàñò³éñüêîìó îçåð³
23 Ñð Ê³íäðàòà, Êèïð³ÿíà ì÷÷.
24 ×ò Ñîôðîí³ÿ ñâ., ïàòð. ªðóñàëèìñüêîãî
25 Ïò Òåîôàíà ïðï., Ãðèãîð³ÿ ñâ.
26 Ñá Çàóïîê³éíà. Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé ñâ.Íèêèôîðà,

Õðèñòèíè ìö., Îëåêñàíäðà ì÷.
27 Íä 2-à Âåëèêîãî Ïîñòó. Âåíåäèêòà ïðï.,

Ðîñòèñëàâà êí., Ôåîãíîñòà ñâ.
28 Ïí Àãàï³ÿ, Ä³îí³ñ³ÿ, Îëåêñàíäðà ì÷÷.
29 Âò Ñàâèíà ³ Þë³ÿíà ì÷÷.
30 Ñð Îëåêñ³ÿ ïðï.
31 ×ò Êèðèëà ªðóñàëèìñüêîãî ñâ.

1 Ïò Õðèçàíòà ³ Äàð³¿ ì÷÷.
2 Ñá Çàóïîê³éíà ñóáîòà. Ïðïì÷÷., óáèòèõ ó

ìîíàñòèð³ ñâ.Ñàâè. ²îàííà, Ñåðã³ÿ, Ïàòðèê³ÿ
ïðïï., Ñâ³òëàíè ñâ.

3 Íä 3-ÿ Âåëèêîãî Ïîñòó. Õðåñòîïîêë³ííà,
ßêîâà ïðï.

4 Ïí Âàñèë³ÿ ñâùì÷., ²ñàê³ÿ ïðï.
5 Âò Íèêîíà ïðïì÷., Ë³ä³¿ ì÷ö.
6 Ñð Çàõàð³¿ ïðï., (ïåðåäïðàç. Áëàãîâ³ùåííÿ)
7 ×ò ÁËÀÃÎÂ²ÙÅÍÍß ÏÐÅÑÂßÒÎ¯ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²
8 Ïò Ñîáîð àðõ Ãàâðè¿ëà, ²ðèíåÿ ñâùì÷.
9 Ñá Ìàòðîíè Ñîëóíñüêî¿ ïðï.
10 Íä 4-à Âåëèêîãî Ïîñòó. ²ëàð³îíà ïðï.,

Ñòåôàíà ñâ., ²âàíà ïðï.
11 Ïí Ìàðêà ³ Êèðèëà ì÷÷.
12 Âò ²âàíà Ëèñòâè÷íèêà ïðï.
13 Ñð ²ïàò³ÿ ïðï. (ïîêëîíè)
14 ×ò Ìàð³¿ ªãèïåòñüêî¿ ïðï.
15 Ïò Òèòà ×óäîòâîðöÿ, Ïîë³êàðïà ì÷.
16 Ñá Àêàô³ñòîâà ñóáîòà. Ìèêèòè ïðï. ³ñï.
17 Íä 5-à Âåëèêîãî Ïîñòó. Éîñèôà, Þð³ÿ ïðïï.
18 Ïí Òåîäóëà, Àãàòîïîäà òà ³í. ì÷÷.
19 Âò + Ìåôîä³ÿ, àï. ñëîâ’ÿí, ªâòèõ³ÿ ñââ.
20 Ñð Ãåîðã³ÿ ïðï., Äàíè¿ëà Ïåðåÿñëàâñüêîãî
21 ×ò Ñâ. Àïï. ²ðàä³îíà, Àãàâà, Ðóôà ïðïï.
22 Ïò ªâïñèõ³ÿ ì÷., Âàäèìà ïðïì÷.
23 Ñá Ëàçàðåâà ñóáîòà. Òåðåíò³ÿ Ìàêñèìà, Çåíîíà òà

³í. ì÷÷.
24 Íä ÊÂ²ÒÍÀ. ÂÕ²Ä ÃÎÑÏÎÄÍ²É Â ªÐÓÑÀËÈÌ
25 Ïí Ñòðàñíèé òèæäåíü. Âàñèë³ÿ, ²ñààêà òà Àôàíàñ³ÿ

ïðïï.
26 Âò Àðòåìîíà ñâùì÷., Ôîìà¿äè ìö.
27 Ñð Ìàðòèíà ³ñï. Ïàïè Ðèìñüêîãî
28 ×ò Âåëèêèé ×åòâåð. Ñòðàñò³. Àðèñòàðõà, Òðîõèìà

àï.
29 Ïò Âåëèêà Ï’ÿòíèöÿ. Âèíîñ Ïëàùàíèö³. Àãàï³¿,

²ðèíè, Õ³îí³¿ ì÷öö.
30 Ñá Âåëèêà Ñóáîòà. Ñèìåîíà, Àêàê³ÿ ïðïï.

Великий піст 14.III – 30.IV
Петрівка 27.VI – 11.VII
Спасівка 15.VIII – 27.VIII
Пилипівка 28.XI – 06.I
Строгий піст: 6.I, 18.I, 14.III, 29.IV,
11.IX, 27.IX, а також кожної п'ятниці,
крім загальниць

Ïîñòè: Çàãàëüíèö³
(çâ³ëüíåííÿ â³ä

ïîñòó â ï'ÿòíèöþ):
1.І, 7.І -17.І, 21.ІІ - 25.ІІ, 2.V - 6.V,
19.VІ - 25.VІ, 24.VІІІ.

2005 ðiê2005 ðiê2005 ðiê2005 ðiê2005 ðiê2005 ðiê2005 ðiê2005 ðiê2005 ðiê2005 ðiê

Àíàòîë³é Ïîêîòþê (ì.Ñîêàëü, Ëüâ³âñüêà îáë.). «ÏÎ×À¯ÂÑÜÊÀ ÁÎÆÀ ÌÀÒÈ».
³íòàðñ³ÿ, ð³çüáà ïî äåðåâó, 2004 ð. Âêëàäåí³ ðåë³êâ³¿ ç ì³ñöü Ïî÷à¿âñüêî¿ Áîãîðîäèö³.

Âðó÷åíî Ñâÿò³éøîìó Îòöþ ²âàíó Ïàâëó ²² â Ð³çäâ'ÿí³ ñâÿòà ó Âàòèêàí³
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Ðîìàí ÊÐÈËÀÒÈÉ,
ì.Ñòåìôîðä, ÑØÀ

ÐÅÂÎËÞÖ²ß ÄÓØ²

світовій громадськості, що
ми демократична і євро-
пейська нація.

На протязі нашої історії ми
зіткнулись з багатьма нев-
дачами і поразками. Зви-
чайно, було багато перемог,
але здавалось, що ми вже
більше призвичаїлись до
поразок. Помаранчева ре-
волюція зробила нас усіх
переможцями – людьми
вільними, впевненими і сві-
домими. Ми всі стали будів-
ничими справжнього гро-
мадського суспільства.

Властиво, залишилась
чимала частка людей, яка і
надалі хоче жити в царстві
пітьми. Але і вони незаба-
ром зрозуміють, що немож-
ливо бути щасливим, не ба-
чивши золоті проміння ре-
волюції.

Український народ обрав
президента, готового про-
вести докорінні реформи.
Революція несе за собою

період докорінних змін. Змі-
ни обов’язково будуть в по-
літичній та економічній сфе-
рах нашої держави. Зміни,
швидше за все, будуть ради-
кальними і жорсткими, бо
саме цього вимагає українсь-
кий народ.

Але, перш за все, повинен
змінитись кожен з нас. Ми
всі боролись за зміни до
кращого, часами забуваючи
змінитись самі. Революцією
для нас повинна стати чес-
на праця на благо нашої
держави. В.Ющенко у своєму
виступі на Майдані просив
усіх нас «засукати рукава».
Маємо священний обов’я-
зок чесно платити податки
в державну казну, бо це
наша держава. Період на-
рікань на владу закінчився.
Ми є господарями своєї
держави і своєї будучности!
Не маємо більше права
затуляти очі перед неспра-
ведливістю і брехнею.

Революція не закінчи-
лась, революція триває!
Запитаймо себе, як мо-
жемо долучитися до рево-
люції на місцях: в районах,
містах, селах, наших ро-
динах? Чи будемо чесно
сповняти свої обов’язки,
покладені на нас? Чи пе-
рестанемо давати і брати
хабарі? Чи надалі будемо
працювати в тіньовій еко-
номіці?

Революція вимагає змін і
самопосвяти від кожного з
нас. Найбільший револю-
ціонер усіх віків Ісус Христос
прийшов на цей світ, щоб ми
змінились і стали новими
людьми. Революція не за-
кінчилась, вона надалі про-
довжується. Продовжуймо
революцію – революцію змін
душі, сердець і вчинків. Змі-
нюймо світ на краще.

Ëþäìèëà Ç²ÍÎÂ’ªÂÀ,
â³öå-ïðåçèäåíò àñîö³àö³¿
«Óêðà¿íà ïëþñ» (²òàë³ÿ)

«ÑÏ²ÂÀª ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÄÓØÀ»

ізвдо Христове!
Скільки емоцій, на-

дій, сподівань, радості
викликає це свято у

серцях кожної людини під
час зустрічі зі своїми рід-
ними, близькими, друзями в
Різдвяні дні. Але коли ти на
чужині, далеко від своїх
дітей, сім’ї, це свято викли-
кає особливі емоції. В твоїй
душі вирують почуття широ-
кої амплітуди – від надії і
радості до легкого смутку,

новною метою зібрання юні
у цей день було ознайомити
їх з роботою молодіжних
організацій України, а, зок-
рема, з осередками, створе-
ними у Сокальській гімназії.

Неначе три сестри – Віра,
Надія, Любов – поєднали
роботу під єдиним гаслом –
«Молодь – за майбутнє» –
три осередки молодіжних
організацій: «Молода Прос-
віта», «Пласт», «Молодь –
Христові». Їхні серця б’ються
в унісон, живуть одним праг-
ненням, мають спільну мету.

Для представлення ро-
боти цих осередків на сцену
запрошувались їх голови:
Юлія Карабін – «Українська
молодь – Христові», Воло-
димира Васьківа – «Пласт»,
Ольга Кузняк – «Молода
Просвіта». Кожен з них роз-
повідав про мету створення
молдіжних організацій в Ук-
раїні, в гімназії, безпосе-
редьо про роботу створених
груп гімназистів.

Так, Юлія Карабін розпо-
віла про перші кроки благо-
дійної діяльності, зроблені
осередком «УМХ»: «За гро-
ші, вилучені з ярмарки «Да-
ри осені», ми купили пода-
рунки, підготували невелич-
кий концерт і відвідали лю-
дей похилого віку в «Карі-
тасі». Це дійство нам не
вартувало великих затрат, а
тим людям принесло приєм-
ні хвилини. Потім ІІ акт мило-
сердя – Свято Миколая для
дітей, сім’ї яких потребують
матеріальної допомоги».

Володимир Васьків, юний
пластун, повідомив, що мета
«Пласту» виховувати людину
твердого характеру, зміцню-
вати здоров’я і силу, про-
буджувати суспільну свідо-
мість, плекати любов до

Ìîëîäü – çà ìàéáóòíº
природи, до українського
народу, його культури і мови.

Представлення своєї діяль-
ності зробила й група осе-
редку «Молода Просвіта»:

априкінці ХХ ст., як
благословення Боже,
постала вимріяна Шев-
ченком незалежна Ук-

раїна. Сьогодні, коли ми
живемо в самостійній дер-
жаві, маємо здіснювати й
заповіт Кобзаря, який є
актуальним і нині, на по-
чатку третього тисячоліття,
– єднатися в одну велику
сім’ю, ім’я якій – українська
нація.

Нині, по 13-ти роках на-
шої незалежності, ми вчас-
но згадали про патріотизм,
який спонукає громадяна-
нина чесно й самовіддано
працювати задля держави.

Щастя, що ми зрозуміли,
– ми не раби, не наймити!
Ми зуміли пробудити в собі
найвище поціновану світом
людську рису – свободу!
Адже українська держава –
це сам народ, це всі грома-
дяни, це ми з вами: я і ти...

Молодь гімназії м.Сокаля
теж вболіває за майбутнє
своєї держави. Дії свої роз-
починає від свого порогу.
Днями в актовому залі Со-
кальської гімназії зібра-
лась юнь, яка чітко знає,
чого хоче від життя сьо-
годні, і мріє творити наше
«завтра» у щасливій і віль-
ній Україні. «Ви ще на роз-
доріжжі? – Приєднуйтесь
до нас!» – закликали гімна-
зисти своїх ровесників, мо-
лодших від себе і старших
школярів, які зібрались на
свято під гаслом «Молодь–
за майбутнє».

Юнаки та дівчата вис-
ловлювали свої думки про
події сьогодення. Але ос-

журби. І такими почуттями
був наповнений актовий зал
у м.Местре (Венеція, Італія),
де зібралися українські
емігранти та їхні друзі-іта-
лійці, росіяни, щоб святку-
вати Різдво Христове, орга-
нізоване силами культурної
асоціації «Україна-плюс»
(президент Познякова Т.).

9.01.2005 ð.
У нас теж була новорічна

ялинка, свічки, українська,
рідна серцю, символіка; в
центрі сцени – ікона «Божа
Мати-Україна», подарована
організації відомим Сокальсь-
ким художником А.Покотю-
ком, яка вкотре привертає
увагу гостей; звучать коляд-
ки, що наспівують схвильо-
вані глядачі, від яких стає

тіснішим зал, бо розрахова-
ний лише на 200 осіб.

Урочисте дійство розпо-
чала вокальна група «Доля»
(худ.керівник Н.Веприк, муз.
супровід – О.Косюк) українсь-
кими колядками, щедрівка-
ми «Любі друзі», «Христия-
ни», «На Різдво Христове»
та інші. Під час художньо-
літературної композиції зву-
чали вітання і від маленьких
колядників. Інше дійство
переносить глядачів в ста-
рородавній Вифлиєм, де
більше 2 тис. років тому
Марія породила Ісуса – Гос-
пода нашого. І не вмпадково
офіційна частина зустрічі
завершилася гімном «Боже
великий, єдиний», який,

підхопивши, співав весь
зал.

Друга частина свята роз-
почалась виступом прези-
дента Асоціації Тамари
Позднякової, яка коротко
розповіла про чимало доб-
рих справ, які є в доробку: а
саме організація: безкош-
товних курсів навчання іта-
лійської мови, своєї бібліо-
теки, довідкового бюро для
українців-емігрантів; ство-
рення футбольної команди
та проведення товариських
зустрічей, конкурсів, виста-
вок декоративно-приклад-
ного мистецтва, створення

самодіяльного художнього
колективу (продюсер Мельо-
та Л.), який виступив з 12
концертами для різнома-
нітної публіки, поїздки на
виборчу дільницю за 400 км
у м.Мілан (за допомогою
італійських профспілок було
перевезено більше 700
чол.), адже 70% вартості
проїзду квитків оплатили
профспілки, 28 листопада
2004 р. проведено маніфес-
тацію протесту українців у
м.Местре проти злочинних
дій попередньої влади, в
якій взяло участь 2,5 тис.чол.
Акти милосердя, збір коштів
на підтримку Помаранчевої
революції в Україні: в штаб
на Майдані Незалежності
було перераховано 3015

євро. Матеріальна та гро-
шова допомога Полтавсь-
кому дитбудинку: це і пода-
рований інвалідний візок в
полтавську сім’ю, яка має
15-річного сина-інваліда.
Цю акцію милосердя органі-
зував член асоціації Лагодич
С. Віце-президент органі-
зації Людмила Зінов’єва у
своєму зверненні до гля-
дачів наголосила, що акція
на підтримку дитячих бу-
динків в Україні триває, на
що щиро відгукнулися гості
свята і до кінця концерту
було зібрано 216 євро.

Свято ж знову завиру-
вало. На сцені вокально-
хореографічна група у складі
Мальованої Г. та брата і

сестри Горбатюків. Вона
виконала композицію «Ук-
раїнські привітання». А во-
кальна група «Доля» у скла-
ді: Л.Мельоти, Л.Панасюк,
М.Яремко, Л.Зінов’євої, В.Гор-
батюк, О.Горбатюк, В.Веп-
рик, А.Марухленко, Н.Чайки,
Я.Яцейко заполонила увагу
слухачів колядками, потім
звучали веселі, жартівливі
пісні «Розпрягайте, хлопці,
коні», «Ой у вишневому
садочку», «Чорні очка, як
терен», «Водограй», «Карі
очі, чорні брови», які під-
хопив увесь зал. Тепер во-
кальному гурту не аком-

понує баян, а інструмен-
тальна група під керівницт-
вом Діно, глави італо-ук-
раїнської сім’ї, який радо
допомагає в музичному офор-
мленні виступів самодіяль-
ного колективу. До речі, Діно
разом з своєю дружиною
Наталею добре відомий
дует для італійської публіки,
в репертуарі якого є і ук-
раїнські пісні. Свято завер-
шилося веселими танцями,
від яких отримали задово-
лення всі, і гості, і учасники
концерту.

Самодіяльний колектив
«Доля» 15 січня 2005 р. був
учасником свята етнічної
культури у м.Венеції в куль-
турному центрі Фрарі, де
презентувалися українська

культура для прихожан цер-
ковного приходу. Через де-
кілька днів вокальна група
«Доля» знову презентувала
українські пісні та танці в
будинку престарілих у м.Мест-
ре, а також була органі-
зована експозиція ікон мит-
ця Анатолія Покотюка із
м.Сокаля, що на Львівщині.
А завдяки культурній асо-
ціації «Україна плюс», в якій
об’єдналися  не байдужі
люди, а з щирим українсь-
ким серцем, італійська пуб-
ліка має змогу познайоми-
тися з українською куль-
турою, що має глибоке ко-
ріння, та відкрити для себе
далеку й таку екзотичну
країну, як Україна.

деї Помаранчевої рево-
люції стали найбільш
приваблюючим това-

ром, який залюбки імпорту-
ють революціонери усіх
країн і континентів. Пома-
ранчеві кольори все час-
тіше можна зустріти в су-
сідній Білорусії чи в країнах
Середньої Азії. Навіть в
США, нібито демократичній
і пргресивній державі, ук-
раїнські помаранчеві кольо-
ри облюбували місцеві опо-
зиціонери, які вже декілька
разів виступали на мітин-
гах-протестах проти злов-
живань місцевої влади.
Отож, Україна перетворилась
з імпортера демократії на
досить привабливого екс-
портера передових демокра-
тичних ідей. Український
народ зробив колосальний
прорив, показавши усій

«Óêðà¿íö³ ïîêàçàëè ïðèêëàä ðîñ³ÿíàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ï³ä àâòîðèòàðíèì
ðåæèìîì Ïóò³íà, ÿê ïîòð³áíî áîðîòèñÿ çà ñâî¿ ïðàâà.»

(Wall Street Journal, 13 ãðóäíÿ, 2004)

Ðóñëàíà ÀÍÒÎÍÞÊ,
çàñòóïíèê äèðåêòîðà
Ñîêàëüñüêî¿ ã³ìíàç³¿

Я запитую, в себе, питаю у вас, у людей,
Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці:
Де той рік, де той місяць, той тиждень і день,
Коли ми, українці, забули, що ми – українці?

(В.Баранов)

Ìàí³ôåñòàö³ÿ ïðîòåñòó óêðà¿íö³â ó ì.Ìåñòðå ïðîòè çëî÷èííèõ ä³é ïîïåðåäíüî¿ âëàäè
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Сонце з високого неба
Хліб нам дає,

дає квіти.
Долі шукати нам треба
В ясного неба

«Просвіти».
Виженем темряву

з хати,
Ворог укритись

не зможе,
Братові братство

дасть руку,
Ти поможи нам, Боже.
Голова осередку сказала,

що метою діяльності. «Мо-
лодої Просвіти» є об’єд-
нання свідомої української
молоді в одній організації,
здатній позитивно впливати
на політичну, соціально-
економічну, духовно-куль-
турну ситуацію в дрежаві,
прагнути до елітного вихо-
вання, щоб гідно називатись
українцем.

На свято були запрошені:
о.Василь Лепех, який є час-
тим гостем у гімназистів, а
зараз корегує осередок
«УМХ» в гімназії, Г.О.Матвіїв–
заступник голови «Молодої
Просвіти» в нашому районі,
п.Світлана Недоступ, ке-
рівник юних пластунів на
Сокальщині.

«Яка краса – відроджен-
ня країни», – писав О.Олесь.

«Яка краса – відроджен-
ня рідної держави, українсь-
кого народу,» – хочеться
додати мені. І як приємно,
що цей народ починається
з дійової талановитої мо-
лоді. Тішусь з того, що вони
не байдужі до навколишньо-
го світу, до сьогоднішніх
подій у країні і до майбутньо-
го свого й нашої держави.

З такою молоддю можна
сміливо дивитись у завтраш-
ній день.
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тати, що родина – це школа,
в якій дитина вчиться жити,
вчиться любити і бути успіш-
ною. Саме в родині наші
сини й доньки засвоюють
правила поведінки, вчаться
приймати рішення і відпо-
відати за них. Від сім’ї беруть
початок цінності, які вони
будуть сповідувати все жит-
тя, на яких будуватиметься
їх ставлення до світу і до
себе. Вплив сім’ї – пози-
тивний, чи, рідше, негатив-
ний – завжди більший, ніж
будь-який інший. Всі інші
впливи – дитячого садка,
школи, оточення ровесни-
ків– або довершують підму-
рівок сімейного виховання,
або створюють в житті ди-
тини конфлікт, якщо вимоги
і норми в родині і поза її
межами суттєво відрізня-
ються. Вирішити цей конф-
лікт дитина може по-різ-
ному: або звикне жити в
умовах подвійної моралі і це
заважатиме їй розвиватися,
або ж страждатиме все жит-
тя від надмірного напру-
ження, або вибудує свою
систему цінностей, які від-
різнятимуться від сімейних.

Важливим «якісним» по-
казником родини є рівень
духовності у відносинах. Всі
ми приходимо на світ з ду-
ховними потребами, і життя
в сім’ї може їх суттєво роз-
ширити, якщо в родині дійс-
но переважають духовні
цінності і дитина змалечку
насичується ними. А може
істотно звузити і примусити
дитину відчувати себе від-
чуженою, обділеною духов-
ним теплом, якщо дорослі
члени сім’ї – виражені праг-
матики і духовні потреби
дитини не задовільняються.

З родини дитина мусить
піти у самостійне життя з
відчуттям своєї неповтор-
ності і значущості для інших.
Без цього вона не зможе
впевнено ставити собі зна-
чимі цілі і досягати їх, без
цього вона не зможе бути
щасливою. Від сім’ї, від ма-
теринської любові бере
початок і почуття безпеки,
захищеності і впевненості в
собі, яке залишається в
дитини на все життя.

Якою б не була наша
дитина: чи вона наша гор-
дість, чи ми соромимось її –
це дзеркало нашої сім’ї.
Дзеркало в тому плані, що
вона відображає те, що ми
їй даємо: любов чи воро-
жість, толерантність чи аг-
ресивність, зацікавленість
чи байдужість, корисливість
чи безкорисливість. ÂÑÅ,
ÙÎ Ó ÍÀØÈÕ Ä²ÒÅÉ, – Â²Ä
ÍÀÑ. Пам’ятаймо про це.
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наш час людина пере-
живає важкі часи –
ідеологічна та профе-

сійна переорієнтація, пошу-
ки нової роботи, визначення
нових життєвих пріоритетів,
нерозвиненість соціальних
інститутів не сприяють нор-
мальному функціонуванню
сім’ї. Найбільше проблем з
дітьми. Адже нинішні молоді
батьки виховувались в ін-
шому соціальному середо-
вищі і, здебільшого, не зна-
ють, як виховувати в нових
умовах. Окрім того, держа-
ва, загалом, значно мен-
шою мірою турбується про
дітей: кількість гуртків, сек-
цій спортивного, культур-
ного, оздоровчого характеру
зменшилась. А ті, що ще
функціонують, втратили дер-
жавну підтримку і стали плат-
ними, тож не кожна сім’я
може дозволити собі від-
дати туди дитину. На жаль,
як ніколи, багато дітей зараз
залишаються без батьківсь-
кого догляду. Крім того, в
родині, як це не прикро,
втрачається авторитет бать-
ка і матері, на який спира-
лась традиційна українська
педагогіка. Безперечно, бать-
кам важко, але, якщо вони
тільки нарікають на складні
обставини і на жорстокий
час, діти перестають їх пова-
жати, вважаючи безпорад-
ними перед життєвими проб-
лемами.

Вихід із цього скрутного
становища може бути та-
ким: якщо неможливо змі-
нити зовнішні обставини,
треба створити своєрідну
сімейну оазу – доброзичли-
ве, відкрите середовище,
сповнене довіри, любові,
підтримки, взаєморозумін-
ня, тобто, захистити дітей і
себе від катаклізмів бурхли-
вого життя. Відносно, звісно,
тому що діти повинні знати
все про життя, але й бути
певними, що в цьому житті у
них є дім, в якому їх люблять
просто за те, що вони є, в
якому їх завжди зрозуміють
і підтримають. Це допоможе
їм подолати негаразди, доз-
волить самореалізуватися,
підтримає і вселятиме віру
в себе і своє майбутнє, доз-
волить «залікувати» рани,
отримані «назовні». Але це
стосується тільки неконф-
ліктної сім ’ї. Конфліктна
сім’я, навпаки, може стати
найбільшим нещастям в
житті дитини, сформувати
негативне ставлення до се-
бе і до світу в цілому, завдати
глибоких психолгічних травм.
Конфліктність родини – це
не тільки пияцтво, наркома-
нія, бійки і чвари, аморальна
поведінка. Іноді у добропо-
рядній, на перший погляд,
сім’ї настільки напружена
атмосфера, недовіра, бай-
дужість, ворожість, що у
дитини формуються нега-
тивні, асоціальні риси харак-
теру або й психічні відхи-
лення.

Стосунки між людьми, а
особливо в сім’ї, – найваго-
міший чинник, який впливає
на якість життя людини.

Ми, батьки, мусимо пам’я-

Ìèðîñëàâà ÑÎÏÎÒÓÕ,
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юдина – невід’ємна час-
тина природи.

Ще в древності вона
добре розбиралася в то-

му, що її оточувало. Тисячоліт-
тями передавався нагромад-
жений досвід предків, який
дозволяв існувати в гармонії з
природою: отримувати їжу,
ліки, насолоджуватися жит-
тям, відчувати запах трав і
квітів, бачити синяву гір, безкрайні
степи, слухати тишу вечора,
шум хвиль, спів лісу, володіти
силою, спритністю, здоров’ям.

Серед різноманіття рослин-
ного світу вже в древності
людина звернула увагу на
рослини з приємним або гост-
рим ароматом, липкі на дотик і
широко застосовувала їх для
лікування недугів.

Ефірні масла навчились
отримувати близько 5 тис.років
тому назад, про це свідчать
розкопки археологів в Мессо-
потамії, Китаї, Індії, Персії,
Єгипті.

Вже в ХV столітті були

відомі масла лаванди, троянди,
шалфею. В ХVІ-ХVІІ ст. отримані
основні ефірні масла з більш як
120 рослин та плодів.

В наш час при багатьох
захворюваннях широко засто-
совують антибіотики. Але ж
сьогодні вже доведено, що їх
дію на наш організм можна
порівняти з ефектом «випа-
леної землі», яка вже не пло-
доносить. Як тоді бути? У
Франції дослідили, що в деяких
випадках ефект антибіотика
дають ефірні масла. Але пов-
ністю їх замінити поки що не
вдається, хоча споживати
антибіотик допустимо, коли
мова йде про дійсно серйозні
захворювання. При хронічних
же захворюваннях природа
залишається найсучаснішим
цілителем.

Ефірна олія – це ароматична
есенція, що утворюється і
збирається в ефіроолійних
залозах всієї або окремих її
частинах. Наприклад: листя
евкаліпта, герані, м’яти, пепен-
грейна; плодів кмину, фенхеля,
кардамону, коріандру; у шкірі
плодів помаранчі, лимона,
грейпфрута; у корі кориці,
кедра, сандала, ялівця; у корінні
валеріани, дягеля, петрушки.
Ефірні олії мають широкий

спектр косметологічного, дер-
матологічного і терапевтичного
впливу завдяки вмісту близько
500 складних органічних ре-
човин різної хімічної структури,
високої проникної здатності,
зумовленої їхньою молеку-
лярною масою та структурою.
Вони легко проникають у шкіру,
слизові оболонки, органи ди-
хання, забезпечуючи тим са-
мим високу ефективність при
зовнішньому застосуванні. До
того ж, при будь-якому способі
застосування, особливо в
низьких концентраціях, вони є
потужними регуляторами емо-
ційного тла. Використовуються
для масажу, догляду за шкірою
обличчя і тіла, терапевтичних
ванн, випаровування в аро-
малампі, парових інгаляцій,
ополіскування волосся, збага-
чення шампунів і т.ін.

Ефірні олії не розчиняються
у воді, тому для змішування з
водою слід їх спочатку змішати
з медом, молоком, вершками,
кефіром. Вони розчинні в спирті,
рослинних оліях. Ефірні олії під
впливом світла й кисню окислю-
ються й есмолюються, тому
зберігати їх слід щільно закри-
тими і в темному місці.

Ефірні олії мають широкий
спектр біолгічної активності:

– біологічно активні речо-
вини ароматів здатні проникати
крізь клітинну стінку і поста-
чати кисень і поживні речовини
в клітину;

– здатні підвищувати імунну
систему;

– підвищують рівень озону і
кількість негативних іонів в
атмосфері, що пригнічує ріст
мікробів;

– приглушують неприємні
запахи;

– здатні зв ’язуватись з
металами і токсичними хіміч-
ними речовинами і виводити їх
з організму;

– можуть зменшувати в’яз-
кість крові, посилювати швид-
кість кровотоку;

– виявляють загоювальну дію;
– здатні припиняти процеси

гниття;
– антисептичні властивості

з часом не зменшуються, від-
сутнє звикання організму до
ароматичних засобів.

Маленька інформація: за
даними Г.Янга електрична
частота здорової людини ста-
новить приблизно 62-78 Гц. За
зниженням цього рівня пору-
шуються функції імунної сис-
теми, і може виникнути хворо-
ба. Наприклад, симптоми зас-
туди виявляються на рівні 58
Гц, кандидозу – 55 Гц і т.ін.
Отже, для здоров’я організму
слід належно підтримувати
електричну частоту тіла. Зазна-
чимо, що консервована їжа має
електичну частоту, що до-
рівнює 0 Гц, свіжа їжа – 15 Гц,
сухі трави, сухофрукти – 12-
22 Гц, ефірні олії – 52-320 Гц.

ÑÀÄ
о дорозі в наш сад, я
бачила гори, надзви-
чайні долини і ріки
вдалині. Ті, що мене

супроводжували, покинули
мене і дозволили продовжу-
вати подорож самостійно.
Це, мабуть, для того, щоб я
могла відчути всю красу саду,
і ніхто не заважав. У саду
було повно дерев, квітів і
рослин, які якось створю-
вали таке відчуття, ніби вони
були призначені рости саме
тут, де знаходились. Деякий
час я йшла по траві. Вона
була холодна, яскраво зе-
лена і здавалась живою,
викликала бадьорий наст-
рій. Але, що особливо вра-
жало мене – це насичені
фарби. Нічого схожого на
землі ми не маємо.

Тут, коли світло падає на
предмет, він відбивається у
визначеному кольорі. Мож-
ливі тисячі відтінків. Світло
в духовному світі не обов’яз-
ково відбивається від чого-
небудь. Воно виходить зсе-
редини і є суттю життя. Мож-
ливі мільйони і мільярди
красок.

Квіти, наприклад, настіль-
ки яскраві, що випроміню-
ють квіткове сіяння і зда-
ються крихкими. Тому, що
кожна рослина в сильному
ореолі світла, то неможливо
визначити, де вона почи-

нається і закінчується. Це,
очевидно,ще тому, що кожна
частина рослини, кожна її
мікроскопічна частинка,
виведена із власного інте-
лекту. Це найяскравіше сяй-
во. Кожна крихітна частинка
наповнена своїм власним
життям і може бути перетво-
рена разом з іншими еле-
ментами, створючи все, що
можливо, із існуючого. Той
же елемент, що в цей мо-
мент живе в квітці, може
пізніше стати частинкою
чого-небудь ще і бути таким
же живим. У квітки нема
душі, як у нас, але у неї є
інтелект і внутрішня орга-
нізація, і він може реагувати
на волю Господа Бога та
інші закони Вселенної. Все
це, очевидно, створене тут,
але особливо яскраво вид-
но в квітках.

Прекрасна річка протіка-
ла через сад недалеко від
мене, і вона миттєво прива-
била мою увагу. Я побачила,
що річка починалась із ве-
ликого спадаючого водо-
паду найчистішої води і впа-
дала у ставок. Вона заво-
рожувала своєю криштале-
вою прозорістю і життям.

Життя. Воно було і у воді.
Кожна крапелька у водопаді
мала свій власний інтелект
і призначення. Мелодія ве-
личної краси неслась із
водопаду і наповняла сад,
зливаючись в кінці кінців з
іншими мелодіями, які я
тільки зараз стала сла-
бенько розуміти та усвідом-
лювати. Музика звучала із

води, із її інтелекту, і кожна
крапля мала свій тон і ме-
лодію, які зливались і взаємо-
діяли з іншими звуками і
простягались навкруги. Во-
да прославляла Бога за
дане їй життя і радість. За-
гальний ефект, здавалось,
був за межами можливос-
тей будь-якої симфонії чи
композиції. Порівнюючи з
нашою кращою музикою,
вона тут буде звучати так, як
би дитина грала на бара-
бані із бляхи.

Ми просто не здатні зро-
зуміти безмежну силу тієї
музики, не говорячи вже про
те, щоб пробувати створити
її. Коли я підійшла ближче до
річки, подумалось, що це,
можливо, «жива вода», що
згадується у Святому Писан-
ні, і я захотіла скупатися в ній.

Коли я наблизилась до
води, то помітила троянду
недалеко від мене, яка,
здавалось, стояла окремо
від інших квітів, і я зупи-
нилась, щоб її роздивитись.
Краса її була захоплююча.
Серед усіх квітів тут ні одна
квітка не захопила мене
так, як ця. Вона тихо роз-
гойдувалась під ніжну, ледве
чутну музику і співала хвалу
Господу Богу своїми влас-
ними приємними тонами.

Я зрозуміла, що можу
дійсно бачити, як вона роз-
вивається і як розростаєть-
ся у мене прямо на очах,
моя душа була зворушена
цим, і я захотіла жити її
життям, ввійти в нього і
відчути її душу. І як тільки ці

думки прийшли до мене, я,
здавалось, була в стані ба-
чити, що всередині у неї. Це
було так, якби мій зір став
мікроскопічним і дозволив
мені проникнути в найглибші
частинки троянди. Я відчула,
що це було набагато більше,
ніж зорове сприйняття. Я
відчувала присутність троян-
ди навколо мене так, як би
я була дійсно всередині її і
була частиною квітки. Я
відчувала це ніби я була та
квітка. Я відчувала, як троян-
да розгойдується під музику
всіх інших квітів, і я відчула,
що вона створила свою
власну музику, мелодію, яка
досконало гармоніювала з
тисячами інших троянд, єдна-
ючись з ними. Я розуміла,
що музика в моїй квітці вихо-
дить із її окремих частин, що
її пелюстки виголошували
свої особливі звуки, і що
кожний інтелект всередині
цієї пелюстки був доповнен-
ням досконалих нот, кожна
з яких працювала гармо-
нійно для спільного ефекту.
Яка це була радість!

Моя радість була абсо-
лютно повною! Я відчувала
Господа Бога в рослині, в
мені, і Його любов, що вли-
валась у мене. Ми були
єдине ціле, я ніколи не за-
буду троянду, якою була я.
Це пережите мною всього
лише іскорка тої величезної
радості, яка доступна в ду-
ховному світі. Існування од-
ного зі всіма іншими було
таке велике, що я буду доро-
жити цим вічно.
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Ï³äãîòóâàëà
Âàëåíòèíà ÑÊÈÁ²ÍÑÜÊÀ

(Ïðîäîâæåííÿ.
Ïî÷. â ¹ 36-43)

Â ïîïåðåäí³õ íîìåðàõ íàøîãî ÷àñîïèñó  ìè äðóêóâàëè ðîçïîâ³äü ïðî âåëèêó Áîæó òà¿íó: ùî íàñ ÷åêàº ï³ñëÿ
çåìíî¿ ñìåðò³. Ïðîïîíóºìî Âàø³é óâàç³ ïðîäîâæåííÿ óðèâê³â ç êíèãè Áåòò³ Äæèí Åä³ «Îñÿÿíà Ñâ³òëîì».

Ï Î Ð À Ä È :Ï Î Ð À Ä È :Ï Î Ð À Ä È :Ï Î Ð À Ä È :Ï Î Ð À Ä È :
ЗУБНА БІЛЬ: на хворий зуб покласти важкий тампон

з гвоздичною або базиліковою ефірною олією. Для
полоскання: відвар шалфею 50 мл + 3 крап. соснової
ефір. олії.

ТОШНОТА, РВОТА: 1 ч.л. меду + 2 крап. еф. олії м’яти,
два рази на день.

СОНЯЧНІ ОПІКИ: змащувати 50 мл рослинної олії +
30 крап. лавандової, евкаліптової або розмаринової
ефір.олії.

Хто ж серед жінок не хоче бути здоровою та
привабливою? Тому записуйте:

ВАННА: 0,5 л молока + 5 кр. лимонної еф. олії, 3 кр.
неролі, 2 кр. трояндової.

ЯБЛУЧНА МАСКА: натерти свіжі яблука, додати
вершки, жовток, листочки троянди в співвідношенні
1:1:1:0,5. Всю масу збити міксером, додати пару
крапель трояндової ефірної олії (на 30 г маси 2-3
краплі), нанести на чисто вимите обличчя і через 15-20
хвилин змити теплою водою, ополоснути прохолодною.

МАСАЖ: змішати 50 мл рослинної олії + по 10
крапель помаранчевої й лавандової олії.
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²âàííà ÀÄÀÌ×ÓÊ,
ïñèõîëîã, ì.×åðâîíîãðàä
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Âàø ÕÐÀÌÎÂÈ×ÎÊ

ßêå ç ñåìè ÷óäåñ ñâ³òó çáåðåãëîñÿ äî íàøèõ
äí³â?
Давньоєгипетські піраміди. Вони були побудовані 4500 років
тому як гробниці фараонів. Висота піраміди Хеопса,
найбільшої з пірамід, – 147 м. Це єдине чудо світу, яке
дійшло до наших днів через тисячоліття.

«Ð²ÇÄÂßÍ² ÊÀÍ²ÊÓËÈ»«Ð²ÇÄÂßÍ² ÊÀÍ²ÊÓËÈ»«Ð²ÇÄÂßÍ² ÊÀÍ²ÊÓËÈ»«Ð²ÇÄÂßÍ² ÊÀÍ²ÊÓËÈ»«Ð²ÇÄÂßÍ² ÊÀÍ²ÊÓËÈ»
подиня), діти – Марта Ложовська та Оля
Кисиличин, колядники – Дмитро Федоров, Юра
Гусашвілі, Дмитро Колтонюк.

У «Вертепі» мали місце і негативні герої –
Циганка – Катя Долинська, Коза – Христина
Сало та Смерть – Софія Калініна. Гуртківці
продемонстрували свою акторську майстер-
ність – вміння перевтілитись в того чи іншого
героя. Про це свідчить епізод з «Вертепу»: Ігор
Сумбаєв зіграв ще й роль Чорта.

Та добро завжди перемагає зло. «Геть
пекельна сила темна, щезни там, де тьма
підземна,» – закінчився вертеп такими словами
Ангела.

Потім всі учасники вертепу разом з коляд-
никами вокального гуртка (кер. Б.Кійко)
колядували «Небо і земля».

Зі своїми сольними номерами виступили
читці гуртка «Художнє слово». Людмила Са-
ганська розповідала про Свят-вечір та читала
«Різдвяний вірш», а Ігор Сумбаєв – Новорічні
та Різдвяні гумористичні твори. Люда та Ігор
також стали дипломантами фестивалю і
отримали грамоти.

2) Íà ìàëþíêó ô³ãóðêè çì³íþþòüñÿ íå áóäü-
ÿê, à çà ïåâíèì ïðàâèëîì. Ïðîñë³äêóé
çàêîíîì³ðí³ñòü çì³íè ³ çàì³ñòü çíàêà ïèòàííÿ
íàìàëþé ô³ãóðêó çà òèì ñàìèì ïðàâèëîì.

3) Ðîçãÿíü ìàëþíêè ë³âîðó÷. ßê³ ïîðè ðîêó
íà íèõ çîáðàæåíî? Ç’ºäíàé ¿õ ³ç â³äïîâ³äèìè
ìàëþíêàìè ïðàâîðó÷ ³ ðîçìàëþé.

Ісусе наш любий,
Ісусе наш милий,
Вже ангели в небі.
Зірки засвітили.
Ніч темна надходить
І всі ми в поклоні
До Тебе підносим
Маленькі долоні.
За маму, татуся,
Сестричку і брата,
За всіх, кого любим,
За всіх, хто нас любить,
Хто нас обнімає
І ніжно голубить.
Дозволь нам щасливо
Цю ніч переспати.
Набратися сили,
Здоровими стати.

Ìîëèòâà

Ми все-таки дочекалися
справжньої снігової і морозної
зими. Стали в пригоді
санчата та ковзани, шубки
та рукавички. Але я надіюсь,
що попри всі зимові розваги у
Вас ще знайдеться час і для
завдань, віршиків, цікавинок,
які я для Вас приготував.

ÎëüãÎëüãÎëüãÎëüãÎëüãà à à à à ÏÅÍÞÊÏÅÍÞÊÏÅÍÞÊÏÅÍÞÊÏÅÍÞÊ, ì.Ñîêàëü

Ïîìàðàí÷åâå äèâî
В теплій сонячній Італії,
Серед лимонів і маслин,
Ріс яскраво-помаранчевий
Дивовижний апельсин.

Як підріс, помандрував він світом:
Через ріки, гори й океан,
Завітав в країну невідому:
В місто Київ – на Майдан.

У далекій Україні,
Серед холоду зими,
Люди щиро і привітно
Посміхалися усі.

Помаранчеве диво –
Щастя, радість і сміх.
Помаранчевий колір
Поєднав нас усіх.

Ñí³æîê
– Гляньте, діти, на лужку
Все у білому пушку.
– Це, матусю, не пушок,
А білесенький сніжок.
– Хто там ходить по сніжку
В білій шапці й кожушку?
– А гуляють там: Іринка,
Вся пухнаста, як сніжинка,
З нею дівчинка Оксанка,
Біла-біла, як сметанка.

Ñê³ëüêè êîëüîð³â áóëî â ïåðøèõ ñâ³òëîôîð³â?
à) îäèí – ÷åðâîíèé «ñòîï»; á) äâà – çåëåíèé «ìîæíà
¿õàòè», ÷åðâîíèé «ñòîï»; â) òðè – ÷åðâîíèé, çåëåíèé,
æîâòèé «ïðèãîòóâàòèñÿ».
Правильно б. Перші двоколірні світлофори були встановлені
1919 року в американському місті Детройті (де розміщені
заводи Форда). Перші триколірні світлофори були встановлені
1928 року в Англії.

Недалечко у лісочку,
В молоденькому дубочку,
Вже живе руденька білка,
Трудівниця-господинька.

Усю зимоньку не спить,
Діточок своїх глядить.
«Хочу їсти десь дістати, –
У дуплі говорить мати.

Щоби вас нагодувати,
Треба добре пострибати.
Підростайте, білченята!
Поважайте маму й тата».

Òóðáîòëèâà
á³ëî÷êà

Ìàð³÷êà Ìàð³÷êà Ìàð³÷êà Ìàð³÷êà Ìàð³÷êà ÊÎÍÀÐÑÜÊÀÊÎÍÀÐÑÜÊÀÊÎÍÀÐÑÜÊÀÊÎÍÀÐÑÜÊÀÊÎÍÀÐÑÜÊÀ ,,,,,
÷ëåí ë³ò-ìèñòåö. ñòóä³¿ «Çåðíèíêà»
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1) ²ç 36 ñ³ðíèê³â âèêëàäåíî ô³íóðó, ÿêà
íàãàäóº ñï³ðàëü. Ïåðåêëàäè òðè ñ³ðíèêè òàê,
ùîá óòâîðèëîñÿ òðè êâàäðàòè.

Çàâäàííÿ
Ñâ³òÑâ³òÑâ³òÑâ³òÑâ³òëàíà Êîëòîíþêëàíà Êîëòîíþêëàíà Êîëòîíþêëàíà Êîëòîíþêëàíà Êîëòîíþê

ічень – місяць Новорічних та Різдвя-
них святкувань, веселих ігор, зимових
розваг, театралізованих дійств –

«Вертепів», «Водіння кози», колядувань та
щедрувань.

Вже стало доброю традицією щорічно в
січні місяці гуртківцями Сокальського
Будинку учнівської творчості брати участь у
фестивалі «Різдвяні канікули», який про-
водить ЦТДЮ м.Львова «Погулянка».

Вихованці драматичного гуртка «Соко-
лята» побували на цьому фестивалі і стали
дипломантами.

Радуйся, земле, од віку до віку
На нашій вільній, славній Україні.
Свят-вечір завітав у кожну хатину,
Тож веселися, вкраїнська родино.
Такими словами розпочала «Вертеп»

Мар’яна Кисиличин, учасниця драмгуртка
(кер. О.Сумбаєва). Зал, затамувавши подих,
слухав учасницю, яка вміло декламувала
вірші та добре справилася зі своєю роллю
Ангела.

Неабиякою атристичністю виділилися і
такі вихованці театру «Соколята»: Ігор
Сумбаєв (господар), Валя Крицька (гос-
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авколо цих «манівців»
відразу ж почалися жар-
ти, а хтось почав твер-

дити, ніби у Псалтирі, в одному
із псалмів, говориться, що
саме манівцями дорога правди
проходить. На тому й заспо-
коїлись. А мені згадалась ця
жартівлива дискусія, коли ми,
попоїздивши по Черкащині,
відкрили для себе скарби, про
які навіть і не підозрювали. Вже
вдома я навіть віднайшов той
Псалом 54 із «Псалтиря» у
перекладі на українську мову
Пантелеймона Куліша, де напи-
сано: «Хоч би спустився я і в
смертну долину, з Тобою, Боже
мій, і там я не загину: і звідти
манівець Твій жезл мені пока-
же, і палиця Твоя дорогу правди
вкаже».

Тут оспівується віра в Бога,
її чудодійна сила. Але ж Бог не
десь там в небі живе, Він
невидимий тому, що живе в
людині і являє собою те, що ми
називаємо душею. Насправді,
це віра в себе, в ту землю, що
годує тебе, і весь той світ, в
якому тобі призначено жити.
Але чи знаємо ми цей світ, чи
думаємо про нього, про те, в
ім’я чого ми покликані до нього?

Хай читачі вибачать мені
цей трохи абстрактний екс-
курс у філософію, але скажіть,
що б ви відчули і подумали, коли
б, як ми, опинились перед
дубом-велетнем, якому 1200
років?

– Він, – розповідали нам,–
єдиний в Україні, і кілька років
тому, під кінець другого тися-
чоліття, зовсім гинув, засихав
на пні. Але його врятували.
Просвердлили навколо нього
кілька свердловин глибиною 70
метрів (адже корені дуба,
кажуть, ніби дзеркально відобра-
жають саме дерево), закачали
туди підказані вченими спец-
добрива, а зверху під корінь
закопали і декілька здохлих
корів. Словом, принесли жерт-
ву, як це робили древні люди
по велінню волхвів. І він ожив,
знову зазеленів. Правда, внизу,
метрів на двадцять, він зовсім
голий. Жителі хутора Буда,
який неподалік, розповідали, що
коли після дуже сильної грози,
під час якої блискавка тричі
вдарила в дуба, відвалилась
величезна гілка об ’ємом в
п’ятистолітнього дуба, то зем-
ля так сильно здригнулася, що
у всіх домівках посеред ночі
засвітилось світло, будівці
подумали, що починається
землетрус.

ÐÎÂÅÑÍÈÊ ÐÓÑ² ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯
Я доторкнувся до його візе-

рунчастої кори, хотів відла-
мати хоча б кусочок на пам’ять.
Але де там: міцна, як залізо.
Тоді я прихилився до нього
спиною і ніби відчув, як мо-
гутньо сік землі піднімається по
стовбурі на всю його запа-
морочливу висоту. А коли,
розвернувшись грудьми, по-
пробував обхопити його, то
душу охопило якесь збенте-
ження від його незбагненної
могутності і сили. Важко собі
уявити, що ця могутня дере-
вина двадцяти метрів у обхва-
ті, стоїть на цій землі ціле
століття з величезним гаком.
Значить, паросточок його про-
клюнувся з ґрунту ще тоді, коли
згідно з українською хроно-
логією починала утворюватись
Київська Русь, а перший згаду-
ваний в літописах князь Ас-
кольд ще і не народився. «Хо-
робрі, мужні і волелюбні поляни-
русичі, що жили в цій місце-
вості, – як пише в своїй історії
М.Грушевський, – поклонялись
видимому їм Богу – Сонцю, від
якого, за їхніми спостережен-
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нями, пробуджувалось усе
живе, боготворили вогонь,
воду, землю, дерева, звірів і
птахів». За словами візантійця
Прокопія Кесарійського, ці зви-
чаї робили їх привітними і
гостинними до іноземців, які
приходили з миром, а музика,
пісні й танці, підігріті медовими
напитками, відрізняли їх від
інших племен. З багаточислен-
них рослин-тотемів (святих
символів) особливо вшанову-
вали дуб як дерево бога грози
Перуна. Саме йому приносили
в жертву найщедріші дари –
биків. У відповідності з вченням
древніх філософів – волхвів,
душі померлих мужніх і сильних
воїнів і ратаїв відроджувалась
саме в дубах. Тому й будинки
рекомендували будувати з них.
У таких житлах, на їхню думку,
повинні народжуватись хороші
воїни і працьовиті хлібороби.
Був і звичай садити біля нового
обійстя молодят дуби – символ
міцності сім’ї. Цей звичай збе-
рігся в деяких регіонах України
дотепер.

«ÎÉ ×ÎÃÎ ÒÈ, ÄÓÁÅ, ÍÀ ßÐ
ÏÎÕÈËÈÂÑß?»

Дійшли до наших днів і де-
сятки пісень про дуби, а ту, що
починається словами «Ой чого
ти, дубе, на яр похилився?»,
жителі згадуваного хутору
Буди і інших навколишніх сіл
вважають своєю, присвяче-
ною саме цьому дубу-велет-
ню, який стоїть саме на схилі
величезного яру.

Є рація згадати і саму міс-
цевість, де росте ровесник
Київської Русі. Недалеко звідси,
за кілька кілометрів на південь,
правда, уже в Кіровоградській
області, Українським географіч-
ним товаристом визначено
точний географічний центр
України. Він знаходиться біля
невеликого райцентру Добро-
величівка, коло самої дороги,
що веде на Умань, якою ми
проїздили по дорозі до Одеси.
Ця височина, яку зауважив ще
давньогрецький історик Геро-
дот і назвав її Ексампей (свя-
щенні шляхи), цікава тим, що
ріки, які беруть свій початок
(Вись, Сугоклея, Ексампей,
Інгул, Тесминь), течуть у всі
сторони світу: на північ, пів-
день, схід і захід. Це давало
можливість стародавнім лю-
дям жваво торгувати, в тому
числі із давньогрецькою Оль-
вією, де бував Геродот.

Мудрий грек, який жив ще до
нашої ери, не випадково запри-
мітив ці місця. Бо його Ексам-
пей – чи не найвизначніша з
них. Холодний Яр, що знахо-
диться майже поруч, оспіваний
і в піснях, і великим Тарасом, є
унікальним явищем природи. На
його дні, після спілкування з
тисячолітнім велетнем, ми
вечеряли на розстелених про-
стирадлах і їжились від прохо-
лоди. Пригощаючи нас пресмач-
ним кулішем, мешканці Буди
розповідали, що тут у всі пори
року температура на 3-5 гра-
дусів нижча від тієї, що там,
угорі. А перед тим ми зупи-
нились біля джерела, яке нази-
вається «Дзюркало». Це з
любов’ю доглянуте джерело, де
вода, переливаючись через
дерев’яний жолобок, так мело-
дійно журчить, що заслухаєш-
ся. А смак її – холодний і
сріблясто-прозорий,– взагалі,
неповторний. Сюди з усієї
околиці їдуть за цією водою, яку
вважають цілющою, бо рятує
від усіх хвороб. І таких джерел
в яру дуже багато: Живун,
Святий, а тутешня ріка, між
іншим, називається Сереб-
рянка.

Взагалі, в яру нараховуєть-
ся близько шестидесяти сіл і
хуторів, а сам яр – це ціла
система крутогорів, ярочків,
балок, байраків, пагорбів, схи-

лів, подовгуватих і круглих
проваль, урочищ. І майже у всіх
своя назва. Ми, зокрема, трапе-
зували в урочищі Буда (ця
назва чисто українська і по-
ходить від старої назви про-
мислу з виготовлення дерев-
ного вугілля, дьогтю, поташу, і
сіл з такою назвою в Україні є
близько 80). А ще є яри і уро-
чища Скарбовий, Гульбище,
Склик, Гута і т.д. Уся ця система
ярів простягається на 250 км у
вигляді плоскогір’я, що підні-
мається над рівнем моря на
224 метри. Воно заросло дрі-
мучими лісами. На цій території
відкрито великі стародавні
городища, оперезані 60-кіло-
метровим валом висотою
вісім метрів і ровом глибиною
9 метрів. Вчені вважають, що
на теренах Холодного Яру

ÔÅÍÎÌÅÍ
ÕÎËÎÄÍÎÃÎ ßÐÓ

Вчені намагаються дізна-
тися і про причини виникнення
такого незвичайного Холодного
Яру. Цілком недавно в науковій
літературі з’явилось сенсаційне
повідомлення, що приблизно 60
мільйонів років тому сюди, в
центральну частину тепе-
рішньої України, де на той час
був вулкан, врізався астероїд
діаметром 2,5 км, і сталося
справжнє пекло. Осколки асте-
роїда розлетілись на сотні
кілометрів. Заговорив вулкан,
ґрунт розпарився до 2,5 тисяч
градусів, землю затрясло,
піднявся надсильний ураган,
сонце від викидів зникло на
багато місяців, настала ядерна
зима, від якої планета в цьому
місці відходила кілька мільйонів
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метрі 42 назви представників
української флори. А щодо
дерев, то, за розповідями
місцевих мешканців, в Січо-
вому яру довгий час стояв
пеньок 1500-літнього дуба, а
300-500-літніх нараховується
тут десятки, є 250-річні горіхи,
столітні дикі груші й гіркі че-
решні. Та й люди тут живуть
довше, ніж деінде. І нині тут ще
живі свідки легендарної «Холод-
ноярської республіки» 1918-
1922 років, яка протрималась
довше від усіх, відстоюючи
самостійну Україну і від бі-
логвардійців, і від «комуно-
більшовицьких» загарбників з їх
продрозверсткою, ревкомами і
комунами. Організувавши за
козацьким принципом повстан-
чі загони під керівництвом
отаманів, холодноярці під гас-
лом «Воля України – або смерть»
утримували впродовж чотирьох
років майже всю Черкащину,
учинили найстійкіший опір по-
неволенню, заплативши за це
великою кров’ю. Ліси Холодного
Яру щетинились партизансь-
кими загонами в роки Великої
Вітчизняної війни. Хутір Буда
фашисти спалили дощенту, а
мешканців розстріляли за під-
тримку партизан. Але в історію
тутешній край увійшов знаме-
нитою гайдамацькою Коліївщи-
ною XVIII століття під керів-
ництвом запорізького козака
Максима Залізняка і сотника
Івана Гонти. Саме тут зароджу-
валось те найбільше повстан-
ня проти польської шляхти,
якому Тарас Шевченко присвя-
тив свою поему «Гайдамаки»,
тут в Мотронівському монас-
тирі освячували гайдамаки ножі
проти жорстоких гнобителів, а
біля тисячолітнього дуба зби-
рались з навколишніх сіл повстан-
ці під бойові пісні кобзарів.
Тепер на згадку про ті криваві
події, місце зборів називають
дубом Залізняка. На той час, у
1768 р., йому було вже більше,
ніж вісімсот літ.

Â²ÒÐÈ Â²Ê²Â
Важко навіть собі уявити,

свідком яких подій був цей
ветеран лісу. Адже йому було
сто літ, коли, можливо, біля
нього зустрів віщий Олег волх-
ва і просив його, як опові-
дається у відомій баладі Пуш-
кіна, напророкувати йому долю.
Під ним, можливо, спав на
привалі, підклавши під голову
сідло, войовничий Святослав,
відправляючись у черговий
військовий похід. Тут, у Хо-
лодному Ярі, рятувались волх-
ви від переслідувань князя
Володимира, який хрестив
Русь. Легендарний Мотронівсь-
кий монастир, що стоїть неда-
леко від дуба, за переказами,
виник ще при Ярославі Муд-
рому або Володимирі Моно-
маху.

«Чорний Шлях», що пролягає
поруч, свідчить про те, що тут
проходили татаро-монгольські
полчища, після яких на землі не
залишалось ні билинки. Через
Холодний Яр мимо цього дуба
йшли до Суботова та в Чигирин
під булаву Богдана Хмель-
ницького, усі, хто почув його
клич виступити проти Речі
Посполитої за звільнення Ук-
раїни від польського гніту, а сам
Богдан нібито під дубом про-
водив іноді свої ради зі стар-
шиною під час визвольної війни.

...Стоїть в центрі України ось
таке диво природи. Вітрами
віків овіяне, гарячим сонцем
обласкане і злою негодою сі-
чене, воно стоїть зелене, мо-
гутнє, незламне. І яким же
треба бути сухарем бездуш-
ним, щоб байдуже пройти ми-
мо, не торкнутись благовійно
його незламного тіла! Кореспон-
дент «Голосу України» Лідія
Титаренко розповідала, що коли
вона привезла до цього пат-
ріарха лісів старого художника,
видатного живописця Данила
Георгійовича Нарбута, той,
притиснувшись лобом, гово-
рив з дубом на «Ви»! Воістину,
навіть стоячи поруч, від сили
його могутньої енергетики
важко втриматися, щоб не
стати перед ним на коліна. Ось
вже й справді можна назвати
його пупом Землі!

ерша у світі віолончель
зі скла створена в Японії.
Вона виготовлена компа-
нією, що спеціалізується

на кухонному посуді. Як пові-
домив представник фірми, скло
додало звучанню «тонкого,
вишуканого тембру», якого не
можна домогтися на дерев’я-
ному інструменті.

Як матеріал використовував-
ся особливий вид термостій-
кого скла. Віолончель з золотим
каркасом складається майже
з 40 частин. Її створення обій-
шлося компанії приблизно в
$150 тисяч. При всій своїй
прозорості і уявній легкості
інструмент важить 11 кг, тобто
майже втричі важчий за де-
рев’яний аналог. /Форум/
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ході нового дослідження,
результати якого опублі-
кували швейцарські вче-
ні, з’ясувалося, що через

два покоління – або, за мірками
розвинутих країн, через 60 років
середня очікувана тривалість
життя в благополучних сус-
пільствах при збереженні ниніш-
ніх тенденцій може досягти 100
років.

На сьогоднішній день у Вели-
кобританії 100-річний рубіж є
свого роду досягненням, і
людина, яка дожила до 100
років, одержує від королеви
телеграму з поздоровленнями.
Через 60 років ситуація змі-
ниться, і 100-річний ювілей бу-
де «такою ж рядовою подією,
як придбання квитка на автобус».

У 2000 році у Швейцарії,
країні з населенням близько 7
млн. чоловік, нараховувалося
796 жителів, яким було більше
100 років, і, як відзначають
дослідники, число довгожителів
з 1950 року неухильно зростає,
подвоюючись кожне десятиліття.

Швейцарія, поряд з Японією,
є країною-рекордсменом за
тривалістю життя, як відзна-
чають керівник дослідження
професор Фред Пако і його
колеги з Лозанни, «значну роль
у зростанні тривалості життя
зіграла комбінація факторів,
таких, як поліпшення санітар-
них умов, харчування і медично-
го обслуговування, а також збіль-
шення доходів». /Independent/
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спанські вчені стверджу-
ють, що їм вдалося визна-
чити те географічне міс-
це «десь в Ла-Манчі», з

якого починається «Дон Кіхот»
Сервантеса. Йдеться про міс-
течко Вільянуева де-лос-Інфан-
тес, розташоване за 90 кіло-
метрів від міста Сьюдад-Реаль
– столиці однойменної провінції.

Цей факт вдалося вста-
новити завдяки заснованому
на новій науковій методиці
дослідженню тексту «Дон Кі-
хота», який провів колектив
учених у складі філологів,
істориків, географів, соціологів,
математиків і фахівців в об-
ласті інформатики.

У «Дон Кіхоті» згадується
безліч міст і селищ, розташо-
ваних в регіоні Ла-Манча, де
відбувається основна дія ро-
ману. Проте Сервантес на
самому початку свого роману
пише, що «місце в Ла-Манчі», в
якому жив і звідки пішов в
мандри у пошуках пригод Дон
Кіхот, він навмисне «не буде
називати».

Професор Парра Луна з
Мадридського університету
Комплутенсе Франсіско відзна-
чив, що він і його колеги розці-
нюють своє відкриття як «скром-
ний внесок» у святкування
400-річчя першої публікації
роману Сервантеса, яке ши-
роко святкуватиметься в 2005
році. Завдяки цьому відкриттю,
Вільянуева де-лос-Інфантес,
напевно, стане місцем палом-
ництва багатьох туристів, які
подорожують так званою доро-
гою «Дон Кіхота» в Ла-Манчі.

Хоча Іспанія з часів Сер-
вантеса невпізнанно змінила-
ся, ці зміни мало позначилися
на батьківщині Дон Кіхота. У
Вільянуева де-лос-Інфантес, в
якому живуть близько шести
тисяч чоловік, як і раніше
вирощують зерно, вирощують
овець і, обробляють виноград,
виробляють вино і борошно. 

/Форум/

²ñïàíñüê³ â÷åí³²ñïàíñüê³ â÷åí³²ñïàíñüê³ â÷åí³²ñïàíñüê³ â÷åí³²ñïàíñüê³ â÷åí³
çíàéøëèçíàéøëèçíàéøëèçíàéøëèçíàéøëè
áàòüê³âùèíóáàòüê³âùèíóáàòüê³âùèíóáàòüê³âùèíóáàòüê³âùèíó
Äîí Ê³õÄîí Ê³õÄîí Ê³õÄîí Ê³õÄîí Ê³õîîîîîòòòòòààààà

існувало у доісторичні часи
античне прамісто із захисними
спорудами, найбільше в Європі.
Воно зберігає безліч наразі
нерозгаданих тайн, його за-
несли у списки пам ’ятників
всесвітнього значення. Вже
встановлено (хоча і не оста-
точно), що плоскогір’я в дав-
нину омивав Дніпро з пів-
денного боку, але змушений був
через якісь потрясіння відсту-
пити, і тепер на його місці
протікає маленька річечка
Ірдинь, яка впадає у згадану
вже Тясминь, а біля неї тяг-
неться на велику відстань
Ірдинське болото.

років. Саме цю, розгалужену
вм’ятину від гігантського асте-
роїда, нині і називають Холод-
ним Яром. Космонавти гово-
рять, що коли корабель пролі-
тає над ним, деякі прилади
зашкалює.

Феномен Холодного Яру і в
тому, що тут нараховується
більше півтори сотні джерел,
струмочків, озерець, річечок і
незліченні різновиди рослин –
трав, квітів, дерев, більшість з
яких занесені в Червону книгу.
Якось старий лісник Холодного
Яру Олександр Найда і його
гість – вчений-біолог – нараху-
вали на одному квадратному

Õîëîäíèé ßð. Âàë ñê³ôñüêîãî ãîðîäèùà
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ÍÀØÀ ÀÄÐÅÑÀ:

Ãàçåòó çàñíîâàíî â òðàâí³ 2001 ð.

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð – Îëåíêà ÏÎÊÎ-
ÒÞÊ. ÐÅÄÀÊÖ²ÉÍÀ ÊÎËÅÃ²ß. Ðåë³ã³é-
íà ñòîð³íêà – Ìèðîñëàâ ËÀÒÈÍÍÈÊ.
Äèçàéí òà âåðñòêà – Àíàòîë³é
ÏÎÊÎÒÞÊ (ìîë.). Êîðåêòîð – Âàëåí-
òèíà ÑÊÈÁ²ÍÑÜÊÀ.

Ãàçåòà âèõîäèòü îäèí ðàç â ì³ñÿöü.
Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî: Ñåð³ÿ ËÂ ¹ 509
â³ä 5.V.2001ð. Ãàçåòó â³ääðóêîâàíî â
Ñîêàëüñüê³é ðàéäðóêàðí³. Çàì. ¹
Äðóê îôñåòíèé. Óìîâí. äðóê. àðê.2.
Òèðàæ – 1000.

Ðåäàêö³ÿ çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî
ðåäàãóâàòè òà ñêîðî÷óâàòè òåêñòè.

Ìàòåð³àëè íå ðåöåíçóþòüñÿ òà íå
ïîâåðòàþòüñÿ.

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº ïîçèö³þ
àâòîð³â ïóáë³êàö³é.
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Â ÍÀÑÒÓÏÍÎÌÓ ÍÎÌÅÐ² ×ÈÒÀÉÒÅ:

ÄÈÒß×ÎÌÓ ÑÀÄÎ×ÊÓ «ÊÀËÈÍÖ²» – 40

№1 зустрічали вихователі груп:
ясельних Дирда Б.П., Горобець Г.О.,
Іванус Н.В., Шевченко Н.Г.; дошкіль-
них: Левицька В.С., Наводич К.В.,
Тріфонова П.В., Гула С.Р., Демчик М.В.,
Єгорченкова С.Ф.; муз керівник Ярема
Б.М., медсестри Путілова Л.І., Столя-
рова В.Г.; методист Петренко Н.О.,
кухарі Назар Я.В., Коваль С.Й.,
завгосп Калюжний Л.А., кастелянша
Приступа О.Й.; няні Стефанюк Л.С.,
Бенрод А. М., Мартинюк Г.П., Лукіних
І.М., Залуцька Я.В., Лозинська Л.М.,
Полянчук О.П.; пралі Скуба М.П.,
Буртело А.І. та багато інших.

Спливав час, мінялись не тільки
працівники та керівники садочка,
мінялись часи і події в державі та
суспільстві. Садочки закривалися,

важливий та дуже важкий процес,
адже кожна дитина це вже індиві-
дуальність – майбутній митець,
педагог, духівник,  вчений і просто
вихована інтелігентна особистість.
Тому дуже важливо в якому сере-
довищі і як починає вона форму-
ватися.

Саме це є одним з основних зав-
дань дитячого садочка №1. Тут
виховують інтерес та повагу до
національних традицій, культури, бо
саме це очищає душу дитини, про-
биває замулені джерельця доброти та
любові до батьків, рідних, народу,
світу, в якому так багато жорстокості,
зла та ненависті.

Неабияке значення має розвиток
музично-естетичних, зображуваль-
них творчих здібностей, формування
елементарних математичних уяв-
лень, розвиток зв’язного мовлення,
культури спілкування, етикету та
виховання культури поведінки.

Поряд з усім цим велика увага
надається охороні та зміцненню
здоров’я дітей, вдосконалюванню
рухових навичок на заняттях з фіз-
культури, а домінуючим методом
роботи з дітьми є гра, через яку вони
пізнають і вивчають світ.

Як з кожною весною оновлюється
природа, так час від часу онов-
люється колектив, наповнюючись
новими силами, творчими ідеями,
методами, напрацюваннями. Але є в
цього колективу добрий стержень –
це ветерани праці, які виховали не
одну сотню малечі: Нечипорук О.М.,
Гавронська О.С., Парфенюк Г.М,
Коцюба М.В., допомагають їм ство-
рити домашній затишок Соловій М.М.,
Швець Н.Й. Саме вони пам’ятають
садочок таким, яким він був колись,
зберігають його традиції і плекають
родинне вогнище «Калиньки», щиро
радіючи новим працівникам та вихо-
ванцям.

Разом з ветеранами в дитячому
закладі творчо співпрацює молодий,
завзятий, енергійний колектив педа-
гогічних працівників, помічників вихо-
вателів та інших підрозділів дошкілля.

Садочок знаходиться в затишному
та зручному куточку Сокаля. Поміж
ялинок червоніють кущики калини,
наче своїми кетягами вітаються при
зустрічі. Калина на подвір ’ї – це
родинний оберіг цього дому, який
радий всім, хто прийде сюди, щоб
зростати вправними, розумними,
ввічливими.

Завітайте і Ви за адресою:

íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ó ñïðàâàõ ñ³ì'¿ òà ìîëîä³
Ñîêàëüñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

Âàäèìà ÊÎÍÄÐÀÒÞÊÀ
Õàé áóäå ÷èñòå íåáî íàä Òîáîþ,
Íå â'ÿíóòü êâ³òè ó Òâî¿ì æèòò³,
Áàæàºì òåïëîòè, äîáðà, ëþáîâ³,
Óñì³øîê, ùàñòÿ íà Òâî¿é ïóò³!

ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß
äèðåêòîðà Ñîêàëüñüêî¿ ÌÀÓÏ òà

ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ïåðñïåêòèâà»
²âàíà Ãðèãîðîâè÷à ÊÀÑÏÐÓÊÀ

Ç äàòîþ óñ³ â³òàºì,
Â³ä äóø³ ìè Âàì áàæàºì,
Ùîá ïðîæèëè ï³âòîðà â³êó
Ñèëüíèì äîáðèì ÷îëîâ³êîì!

êîàë³ö³ÿ Ñîêàëüñüêîãî ïðîåêòó «Äîáðîáóò êîæíî¿
ëþäèíè – çàïîðóêà äåìîêðàò³¿»

ï.ßðîñëàâó ÍÀÇÀÐ

Õàé ùàñòÿì, âåñåë³ñòþ ïîâíèòüñÿ õàòà,
Õàé áóäå ñ³ì'ÿ âñÿ çäîðîâà, áàãàòà,
Õàé ðàä³ñí³ é äîâã³ ïëèâóòü ó Âàñ ðîêè,
Íàñíàãà ³ ùåäð³ñòü ó ñåðö³ õàé êâ³òíå,
Ïîêè þâ³ëåé íå íàñòàíå ñòîë³òí³é!

ðåäàêö³ÿ ÷àñîïèñó
«Õðàì Ñåðöÿ»

×ëåíè Áëàãîä³éíî¿ Äóõîâíî-
ìèñòåöüêî¿ Ôóíäàö³¿
À.Ïîêîòþêà, ðåäàêö³ÿ

÷àñîïèñó «Õðàì Ñåðöÿ», äðóç³

Ðîìàíà ÎË²ÉÍÈÊÀ
Òè íàðîäèâñü, ³ äóìàº ïðî Òåáå
Óñÿ ð³äíÿ, óñÿ Òâîÿ ñ³ì'ÿ,
Äàþòü ³ì'ÿ Òîá³, òà çãîäîì òðåáà
Óñ³ì æèòòÿì òâîðèòü ñâîº ³ì'ÿ!

Ñï³ðàëü – êðóãëèé øíó-
ðî÷îê, çíèçàíèé â ñòîâï÷èê,
éîãî ìîæíà âèãîòîâèòè ç
á³ñåðó, ïîºäíàâøè ç³ ñòåê-
ëÿðóñîì. À ìîæíà ðîáèòè
ëèøå ç³ ñàìîãî á³ñåðó.

Íà ìàëþíêó Âè çìîæåòå
ïîáà÷èòè äâà âèäè òåõ-
í³êè.

Óñï³õ³â!

Óðîê á³ñåðîïëåò³ííÿ

– ñòîâï÷èê áåç íàêèäó;

– ñòîâï÷èê ç îäíèì íàêèäîì;

– ïîâ³òðÿíà ïåòëÿ;

– ï³êî (ëàíöþæîê ç 3-5
ïîâ³òðÿíèõ ïåòåëü);

– òðè ñòîâï÷èêè ç îäíèì
íàêèäîì â îäíó ïåòëþ.

Êîàë³ö³ÿ Ñîêàëüñüêîãî ïðîåêòó «Äîáðîáóò
êîæíî¿ ëþäèíè – çàïîðóêà äåìîêðàò³¿» òà

ðåäàêö³ÿ ÷àñîïèñó «Õðàì Ñåðöÿ»
âèñëîâëþþòü ùèðå ñï³â÷óòòÿ Ê³ò Ìàð³¿
òà Ñâ³òëàí³ ç ïðèâîäó âàæêî¿ âòðàòè –

ñìåðò³ ìàòåð³

Ãàëèíè Ê²Ò

Ðåäàêö³ÿ ÷àñîïèñó «Õðàì Ñåðöÿ» ñóìóþòü
ç ïðèâîäó ñìåðò³
ÏÎÂÀÆÍßÊÀ

²ãîðà Âîëîäèìèðîâè÷à
³ âèñëîâëþþòü ùèð³ ñï³â÷óòòÿ ðîäèí³

ïîê³éíîãî

Òàêèì ìåðåæèâîì ìîæíà îáâ'ÿçàòè ñåðâåòêè ÷è íîñîâ³
õóñòèíêè.

Íèòêè äëÿ ìåðåæèâà ïîâèíí³ ãàðìîí³þâàòè ç òêàíèíîþ
ñåðâåòêè. Êîæåí ðÿä ìîæíà âÿçàòè ð³çíèìè â³äò³íêàìè
íèòîê.

завідуючій Стефанишиній Світлані
Сергіївні завідуючий Сокальського
районного відділу освіти Вовк Ана-
толій Максимович.

У садочку одночасно відкрилося 8
груп – 4 ясельних ( для дітей від 0,5
до 3-років), та 4 дошкільних ( від 3 до
7 років).Садочок  на той час був
обладнаний усім необхідним для
повноцінного розвитку і догляду за
дітьми ясельного і дошкільного віку,
просторі групи, безліч ігрового та
навчального матеріалу.

Нова будова водночас наповни-
лася дитячим гомоном, радісним
сміхом, трудовим завзяттям і насна-
гою колективу працівників.

Перших вихованців ясла-садка

забиралися під інші державні уста-
нови. Та, не дивлячись на важкі часи,
двері «Калинки» завжди були і є
відчинені для малечі.

Сьогодні  «Калинці» – 40, ювілей.
Отже, як і колись, 40 років тому,
привітно та радісно в цій затишній
оселі Вас зустрінуть завідувач са-
дочку Мазурак Галина Ярославівна та
колектив працівників.

В садочку функціонує 6 груп: 4
різновікові групи – для виховання
дітей 3-го, 4-го, 5-го, 6-го років життя;
1 – логопедична група для дітей з
вадами мови; 1  – санаторна група –
для дітей з малими та згасаючими
формами туберкульозу.

Навчально-виховний процес – це

Âåëèê³ ñïðàâè íå ðîáëÿòüñÿ â³äðàçó.
ÑîôîêëÑîôîêëÑîôîêëÑîôîêëÑîôîêë

Çàìîæí³ ò³, õòî âì³º îáìåæóâàòè áàæàííÿ
ñâî¿ìè ìîæëèâîñòÿìè.

Ëèøå ÷àñ íå ãàº ÷àñó.
Æ.ÐåíàðÆ.ÐåíàðÆ.ÐåíàðÆ.ÐåíàðÆ.Ðåíàð

²ñòèííà âåëè÷ ëþäèíè çíàõîäèòüñÿ ó ¿¿ ñåðö³, à
íå â ãîëîâ³.

Í³êîëè íå áóâàº âåëèêèõ ñïðàâ áåç âåëèêèõ ïåðåøêîä.
Ô.ÂîëüòåðÔ.ÂîëüòåðÔ.ÂîëüòåðÔ.ÂîëüòåðÔ.Âîëüòåð
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Îëåíêà ÏÎÊÎÒÞÊ

такими словами пісні щорічно
прощаються випускники-дошкіль-
нята зі своїм дитячим садком «Ка-
линка». А скільки вже тих пташе-
няток-дошкільняток випурхнуло із
цього затишного гніздечка за 40 років
годі й полічити! Десь близько тисячі!

Уже його випускники самі стали
мамами і татусями, і, не зраджуючи
«Калинці», водять сюди своїх доньок
та синочків. І часто, переступаючи
поріг затишного дому, признаються,
що поринають в дитинство. Відчу-
вають те ж тепло, знайомі звуки і
запахи дитинства. А було це...

В 60-ті роки місто Сокаль від-
чувало величезну потребу у вели-
кому дошкільному закладі нового
типу, хоча на той час у місті вже було
три дитячі заклади. Це ясла на вул.
св.Володимира, ясла-сад №2 вул.
Шашкевича, ясла-сад №3 на Кур-
баса. Групи цих дошкільних закладів
були переповнені дітьми, а приміщен-
ня розраховані на 3-4 групи дітей
різного віку. Черги на прийом дітей в
дитсадки були неймовірні! І от сталося!

У січні 1965 року задіяв щойно
зданий дошкільний заклад нового
типу ясла-сад (комбінат) №1. Ключі
від його гостинних дверей вручив

«...«Калинонька» – наш
рідний дитсадок,

Де ми росли, як квіти!
Всіх, хто тут виховує діток,
Ми будемо пам’ятати і любити!»–

âóë.Øåïòèöüêîãî 117.
Ñàäî÷îê ¹1 «Êàëèíêà».
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