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Вітаємо!

Кого приніс лелека?
16 грудня у с. Біла народилася  
Настя Осьмак.

Білівська сільська рада щиро вітає батьків з такою ра-
дісною подією і бажає щастя та міцного здоров’я їм та їхньо-
му малюку. 

У грудні свої дні народження 
відсвяткували:

Антонів Галина Петрівна,  бухгалтер Білівської 
сільської ради;

Карпінська Світлана Ярославівна, лаборант 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини;

Савіцька Галина Петрівна, продавець магазину 
«Маркет Теко» 

Народний аматорський хор с. 
Біла завжди підтримує національні 
традиції та звичаї. Під чітким ке-
рівництвом хормейстра Світлани 
Гнатюк люди, яких Бог нагородив 
красивим голосом та музичним слу-
хом, стали справжніми артистами. 
Без цих талановитих співаків не ми-
нає жодне святкування у Білій. Тож, 
і цьогорічне Різдво просто не могло 
пройти без їх щедрого колядування. 

Тоді ж, наприкінці грудня, до 
с.Біла завітали гості з тернопільсько-

го телеканалу «ТV-4», щоб зняти ви-
пуск програми «Погляд зблизька» з 
вокалістами хору у головних ролях. 
Ті їм щедро заколядували і з Різдвом 
та Новим роком привітали. До сло-
ва були запрошені сільський голова 
Володимир Шматько і священики 
о. Богдан Верхомій та о. Володимир 
Заболотний, які привітали громаду 
з прийдешніми святами і побажали 
усіх благ.

Від імені народного аматорсько-
го хору с. Біла хочу передати приві-

тання з Різдвом Христовим і Новим 
Роком. Хай щастя, здоров’я, мир і 
злагода ніколи не покидають ваші 
домівки, а серце зігріває незламна 
віра та щира любов. 

Христос народився!
Славімо Його!

Аліна Сокальська
Фото Сергія Коцана

У той вечір ігрова зала була святково прикрашена іграш-
ками та гірляндами, а посередині красувалася новорічна ялин-
ка. Батьки метушилися, намагаючись зайняти краще місце для 
фото- і відеозйомки, а їхні чада з хвилюванням очікували на 

свій вихід. Більшість діток були одягнені у красиві вишиванки 
і наче пташечки випурхували  на імпровізовану сцену.

Але й казкові персонажі не могли пропустити  свято, 
бо теж з нетерпінням чекали приходу святого Миколая. 
Спочатку візит нанесла володарка Ніч зі своїми подружка-
ми Сніжинками. Згодом і пан Місяць з донечками Зірочками 
прийшов у гості. Хоч і не просили на свято нечемного 
Чортика, проте і він не втримався, щоб не прийти. Мовляв, 
для того, щоб нечемним дітям різки роздати. Та малеча до-
вела, що була слухняною цілий рік: молитви знали, віршики 

розповідали, і пісеньками всіх радували. Тому, згодом на свято 
завітав і сам Миколай. Побачивши що тут нечемних нема, він 
поспішив разом з Ангеликами роздати щедрі гостинці.

На цьому свято й підійшло до завершення. Дідусь 
Миколай пообіцяв, що наступного року обов’язково повер-
неться і роздасть ще більше подарунків. Тільки за умови, що 
діти будуть слухняними. Та чи стримають вони свою обіцян-
ку, побачимо вже наступного року!

Аліна Сокальська

Коли виступають діти, на них дивишся неприскіпливо, 
і тішишся навіть тому, як вони смішно розповідають 
віршика чи незграбно співають пісню. Таку річ я 
зрозуміла для себе, коли дивилася виступ вихованців 
дитсадочку «Сонечко», присвячений дню св. Миколая.

Шановні односельчани!

Від імені всього колективу Білівської сільської ради щиро-
сердечно вітаю вас із наступаючим Новим роком та Різдвом 
Христовим! Нехай прийдешній рік принесе усім нам сил і на-
тхнення працювати для благо і процвітання рідного села. Тільки 
своєю небайдужістю і спільними зусиллями ми зможемо подолати 
всі перешкоди, які підкидає примхлива доля і прославити свою 
малу батьківщину на цілу Україну. Хай оберігає нас Господь Бог і 
Матінка Божа від всіх незгод і дарує міцне здоров’я, щастя й злагоду 
у кожну оселю!

З Новим Роком! В добрий час
Із Різдвом вітаю Вас,
З веселою колядою і кутею запашною!
Щастя, миру Вам й добра
І дожити літ до ста!
Хай на Різдво колядка до Вас завітає,
І зірка вертепна над будинком засяє!
Теплом i любов’ю зігріє,
Втілить в життя усі мрії!

Христос Рождається!    Славімо Його!

З повагою,  Білівський сільський голова
 Володимир Шматько

Привітання

Вітаємо!
Дорогу доньку, кохану сестру та тітку, 
Наталію Тарасівну Гнатів, яка 14 грудня 
відсвяткувала свій день народження, 
вітають батьки, сестра Оля з чоловіком Мішею, брат 
Володя з дружиною Тонею, племінники Назарко, 
Настя, Максимко та Оленка. 

Кольоровий світ дитини
Пропонуємо вашій увазі тематичну підбірку малюнків юних білівчан до Дня св. Миколая.

У грудні відійшли у вічність:

 Гевко Роман Іванович, 
 Осьмак Степан Андрійович, 
 Мельничук Ореста Миколаївна,
 Димитерчук Володимир Іванович.

Білівська сільська рада висловлює глибокі співчуття 
рідним та близьким померлих. Вічна їм пам’ять.

Світла
пам’ять

Білівська сільська рада приєднується 
до всіх привітань, зичить міцного 
здоров’я, щастя, успіху в роботі і 

сімейного благополуччя!

Хай кожен день рясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі.
Хай молодість твоя ще довго квітне,
Усмішка сяє на твоїх вустах,
І лиш хороше, радісне, привітне,
Тобі в житті перетинає шлях!
З днем народження!Газета надрукована за кошти Білівської сільської ради

Колектив Білівської сільської ради щиро вітає сільського 
голову Володимира Петровича Шматька і його дружину 
Мар’яну з народженням донечки Софійки.

Здійснилося омріяне, бажане. 
І почуттів, емоцій різних так багато. 
Це все по-справжньому, ви знаєте. Це гарно –
Тепер ви стали мамою і татом. 
У вас є донечка. Нехай вона зростає
І по життю нехай завжди лише сміється, 
І перешкоди всі із легкістю долає. 
Здоров’я їй бажаєм від усього серця. 
Нехай Господь зішле дитині добру долю
І хай з небес охороняють ангелятка. 
В душі хай квітне літо і не буде болю, 
Нехай щасливим буде ваше немовлятко. 
Ми вам бажаєм море радості і сміху. 
Щоб панували у сім’ї любов і свято. 
Хай донечка зростає вам на втіху. 
Терпіння вам, здоров’я і грошей багато.

Фото Сергія Коцана

Наступають зимові свята. Разом з колядою у кожну домівку приходить світлий празник Різдва 
Христового, щоб осяяти своїм безмежним духовним світлом всіх людей.

Прокiп  Вiталiк,  5  клас
Дегод  Тетяна,  5  клас

Маланюк  Iнна,  5  клас Лопатинська  Лiля,  5 клас

Конвалія

Мухомор

Перепрошуємо…
Редакція «Білівського часопису» приносить вибачення 

за помилку, допущену у газеті №5 за листопад 2013 р.. А саме, 
у минулому номері були надруковані вірші не Топорівської, а 
Тарковської Юлії,  учениці 5 класу. У цьому номері пропонуємо 
до вашої уваги ще два вірші цієї молодої, але вже талановитої 
поетеси, Тарковської Юлії.

Конвалія – це ніжна квітка,
її знайти ти можеш зрідка,

десь у полях чи у лісах.
Вона маленька і чудова, 
але не різнокольорова,

а біла-біла, наче сніг. 

В соснячку, що біля річки,
виріс дуже гарний гриб.
Не великий, не малий,
а середній він такий.

Має  він червону шапку,
в білу крапочку вона.

Але треба добре знати
нам про цього ось гриба.

Звати гриб цей – Мухомор,
гриб зривати цей не можна.

Його в кошик не клади!
Він отруйний, через нього,

зіпсуються всі гриби. 
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Зокрема, на позачерговій сесії, яка 
відбулася 3 грудня, було прийнято два 
рішення: Про внесення змін до рішення 
сесії сільської ради №500 від 29.12.2012р. 
«Про сільський бюджет на 2013 рік» та 
Про стан громадянських  прав і свобод в 
Україні та підтримку 

Євроінтеграційного курсу України. 
Останнє рішення мало на увазі встанов-
лення безстрокового страйку. Саме воно 
привернуло до себе увагу прокурора 
Чортківського району. Незадовго він по-
дав до Тернопільського окружного ад-
міністративного суду позов на Білівську 
сільську раду про  визнання незаконним 
та скасування, прийнятого нею рішен-
ня. Розгляд даної справи відбудеться 25 
грудня 2013 р. об 11.00 год. в приміщен-
ні суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Кн. 
Острозького, 20. 

 Наступна, вже чергова сесія відбула-
ся 12 грудня. На ній був прийнятий ряд 
таких рішень: Про встановлення ставок 
податку за 1 кв. метр житлової площі 
об’єкта житлової нерухомості та мінімаль-
ну вартість орендної плати за 1 кв.метр 
по Білівській сільській раді; Про затвер-
дження річного земельного звіту по фор-
мі 6-ЗЕМ та 2-ЗЕМ станом на 01.01.2014 
року; Про вилучення земельної  ділянки 

в  померлого Бабія Андрія Миколайовича 
та  виділення її спадкоємцю Бабію Петру 
Андрійовичу, адреса ділянок: с. Біла, вул. 
Середина; Про вилучення земельної  ді-
лянки у Губіцької Ольги Степанівни та  
виділення її Винничин Лесі Борисівні, 
адреса ділянок: с. Біла, вул. Шкільна,  с. 
Біла, вул. Хабатівка;  Про затвердження 
технічної  документації із  землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевос-
ті) таких громадян с. Біла: Мазуркевич 
Бориса Андрійовича, Голінатого Івана 
Петровича, Гринишин Надії Петрівни, 
Лисак Володимира Євгеновича, Лисак 
Євгена Михайловича, Лопатинської 
Наталії Євгенівни, Батрин Уляни 
Петрівни; Про затвердження проекту із  
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  для  будівництва та обслугову-
вання житлового будинку  господарських 
будівель  і споруд гр. Повшок Петра 
Івановича за адресою: вул. Сонячна  в 
с.Біла Чортківського району.

Також  були прийняті наступні рі-
шення: Про продовження терміну дії 
рішення Білівської сільської ради від 23 
листопада 2012  року № 493 «Про на-
дання дозволу гр. Провальному Богдану 
Стефановичу  на  складання проекту 

землеустрою  щодо відведення земель-
ної  ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. 
Залужжя в с.Біла»;  Про надання дозво-
лу гр. Велигану Миколі Павловичу на 
складання проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність 
для  ведення особистого селянського 
господарства по вул. Кадуб в с. Біла; Про 
надання дозволу сільському голові на 
право підпису в технічній документації 
із землеустрою щодо встановлення (від-
новлення) меж земельної ділянки в на-
турі (на місцевості) гр. Блащак Євгенії 
Михайлівни; Про надання дозволу сіль-
ському голові на право підпису в проекті 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  у власність гр. Міщенко Світлані 
Романівні для ведення особистого селян-
ського господарства; Про надання дозво-
лу сільському голові на право підпису в 
проекті землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки у власність гр. Міщенко 
Світлані Романівні та гр. Шкабар Надії 
Михайлівні для будівництва і обслугову-
вання житлового будинку, господарських 
будівель і споруд; Про надання дозволу 
на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (від-
новлення), меж земельної ділянки в на-
турі( на місцевості) гр. Юрчишин Марії 
Євгенівні та інші.

Останні новини з сесійної зали
Місцеве самоврядування

Щоб довести свою небайдужість, 
білівчани вирішили хоча б матеріально 
допомогти мітингувальникам у Києві. 
Протягом тижня було зібрано близько 
9 тисяч гривень, теплий одяг та про-
дукти. У п’ятницю, 14 грудня, група до-
бровольців на чолі з сільським головою 
Володимиром Шматьком відправилася у 
столицю. І за словами пана Володимира, 
це не останній їхній візит до Києва.

Свої враження про Євромайдан нам 
розповів секретар сільської ради Віталій 
Криса:

«Наше перебування на Євромайдані 
обмежилося двома днями. Прибули 
ми туди у суботу вранці, поїхали в не-
ділю ввечері. Атмосфера була спокій-
на. Протягом цілої суботи виступали 
музичні гурти та виконавці,  політики. 
Засмутила лише відсутність організації 
наступних дій. Люди там гостинні, до-
брі, не бояться ні холоду, ні ручної ро-
боти. Щедро пригощають всіх гарячим 
чаєм та кавою, смачною польовою їжею. 
Добре налагоджена система медичної 
допомоги, видачі теплого одягу та при-
бирання. На Майдані присутні жителі 
всіх областей України. Та ніякої ворож-
нечі між ними немає, бо  об’єднані спіль-
ною ідеєю.

Побували ми також і на антимайда-
ні. Там було небагато людей. На облич-
чях відсутність емоцій. Не прихову-
ють кому скільки заплатили, за те щоб 
прийти сюди і помахати синьо-білим 
прапором. Кажуть, що виходу іншого 
не було. Попри все, ми раді, що відчули 
на собі атмосферу Євромайдану. Хай 
береже їх і всіх нас Господь Бог!»

Допомогу Євромайдану надали 
такі установи с. Біла: ДНЗ «Сонечко», 
Білівська ЗОШ І-ІІІ ст., магазин «Все 
для дому та сім’ї», магазин «Маркет 
Теко», УПЦ КП «Різдва Богородиці», 
УГКЦ «Воздвиження Чесного Христа» 
та жителі села: о. Богдан Верхомій, 
Шматько Володимир Петрович, 
Безпалко Петро Євстахович, Демкович 
Андрій Миколайович, Хрищевський 
Петро Романович, Чижик Петро 
Михайлович, Томашівський Петро 
Михайлович, Гикава Марія Павлівна, 
Козлюк Марія Петрівна, Криса Віталій 
Володимирович, Ващишин Наталія 
Богданівна, Бабій Степан Миколайович, 

Карпінська Світлана Ярославівна, 
Данильчук Ольга Степанівна, 
Трендовецька Ольга Євстахівна, Романів 
Наталія Степанівна, Максимлюк Лідія 
Іванівна, Копистинська Надія Іванівна, 
Савіцька Надія Микитівна, Штогрин 

Любов Ярославівна, Волянський Іван 
Андрійович, Антонів Галина Петрівна, 
Демкович Юлія Іванівна, Лотоцький Ігор 
Євстахович, Кульба Віктор Зеновійович, 
Прокопів Петро Михайлович, Козлюк 
Олена Володимирівна, Паскевич Іван 
Іванович, Войчишин Іван Іванович, 
Кулій Ольга Іванівна, Магега Оксана 
Андріївна, Бандура Стефанія 
Василівна, Криса Михайло Петрович, 
Гевко Петро Михайлович, Демкович 
Ольга Семенівна, Криса Тарас 
Петрович, Лисак Богдан Михайлович, 
Міщанчук Михайло Томович, Шостак 
Петро Йосипович, Драбик Роман 
Дмитрович, Федин Марія, Білик 
Ганна, Гевко Іван, Гевко Петро, Грицак 
Андрій, Демкович Микола Іванович, 
Огородник Анатолій Ігорович, 
Нісевич Любомира Станіславівна, 
Криховецький Степан Мирославович, 

Кікіш Петро Леонідович, Чорній Орест 
Мартіянович. 

Дякуємо всім, хто був небайдужий 
і долучився до збору коштів!

Аліна Сокальська
Фото Віктора Деркач

Біла з Євромайданом!
Подія

Миколай Чудотворець
Свічадо духовності

Хоча у Білій, на кшталт Чорткову, мітинги не відбувалися, 
проте жителі села не менш щиро підтримують людей, які твердо 
відстоюють свою кращу долю, прагнучи зміни влади, покарання винних 
та вступу в ЄС.

Свято доброти, милосердя, щирого дитячого сміху та 
подарунків – все це про день св. Миколая. Кожного року у 
Білівській ЗОШ вшановують пам’ять Чудотворця. Цьогоріч 
учні молодших класів також підготували цікаву програму.

Всі діти були святково одягнуті у вишиванки, а в очах так і 
сіяло радісне світло. Вірші та пісні не припиняли лунати з вуст 
учнів протягом всього виступу, все аби Миколай почув і швид-
ше у гості завітав. Тільки непосидючий чорт, який прискакав 
без запрошення, хотів зіпсувати свято. Та, на щастя, йому це не 
вдалося і діти продовжили чекати на Миколая. Й він не заба-
рився. Проте і роздавати подарунки не спішив, захотів спочат-
ку перевірити, чи були діти чемними. Але коли дідусь впевнив-
ся, що ці діти на подарунки заслуговують, то відправився разом 
з помічниками ангеликами у класи, щоб роздати  гостинці. На 
цьому виступ і завершився.

Тож, чекаємо у наступному році від діток гарних оцінок, а 
від Миколая щедрих дарунків!

Аліна Сокальська
Фото авторки

Щороку, у цей день діти з усього 
світу з нетерпінням чекають у гості св. 
Миколая. Хоча і зветься він у різних 
країнах по-різному: Міколай, Міклаш, 
Йолупукі, Сейнт Ніколаус, Сантаклос, 
Фадер Крісмас, Пер Ноель, Сінтер 
Клаас. Про те, що малечі хотілося б 
отримати на свято, вони пишуть на-
передодні у листах і вкидають в по-
штову скриньку або віддають батькам. 
Протягом цілого року дітлахи намага-
ються бути слухняними, щоб отримати 
під подушкою не різку, а бажаний по-
дарунок. Свято Миколая - це не просто 
чергова нагода для обміну подарунками 
з близькими. Ділитися у цей день треба 
добром і милосердям зі всіма хто цього 
потребує, так як робив у свій час чудот-
ворець.

В пам’ять про милосердя святого 
Миколая, 19 грудня відзначається ще 
і Міжнародний день допомоги бідним 
та дітям-сиротам. У цей день волонте-
ри розносять подарунки, влаштовують 
концерти, дарують часточку свого тепла 
тим, кому в житті його так бракує.

Про життя святого Миколая чудот-
ворця відомо не так багато. Св. Миколай 
довгий час був єпископом у Мирах, про-
вінція Лівія, в Малій Азії. Брав участь у 
першому Вселенському Соборі у 325 р. 
в Нікеї. Помер близько 345 р. Усе своє 
життя він присвятив милосердним спра-
вам. Через це його називали батьком си-
ріт, вдів і бідних. 

Однією з  численних добрих справ 
Миколая була допомога одному бідному 
чоловікові, який не міг забезпечити своїх 
дочок приданим. За тамтешніми звичая-
ми, вони не змогли б вийти заміж, і, якщо 
б їм не вдалося знайти роботу, то довело-
ся б стати повіями. Миколай, у той час ще 
не єпископ, дізнавшись про це, вирішує 
скористатись батьківським спадком, щоб 
зарадити біді. Протягом трьох ночей він 
пробирався до убогої хатини та щоразу 
закидав крізь вікно у кімнату, де ночува-
ли сестри, шмат золота. Робив Миколай 
це непомітно, адже не бажав визнання чи 
слави, а просто хотів допомогти. 

Після смерті Бог прославив 
Миколая даром творення чудес, і за те 
дістав назву великого чудотворця. Його 
славні чуда були головною причиною 
швидкого і широкого культу. Культ св. 
Миколая починається від часу, коли ці-
сар Юстиніан І збудував  в його честь 

церкву в Царгороді. На Заході папа 
Миколай – перший папа з цим іменем 
– коло 860 року збудував у Римі церкву 
св. Миколая. На наші українські землі 
культ св. Миколая прийшов з христи-
янською вірою. В другій половині ХІ ст. 
Києві на могилі Аскольда була збудована  
церква св. Миколая. В Києві під покро-
вом св. Миколая був жіночий монастир. 
До найстарших церков св. Миколая на-
лежить церква у Львові, що походить з 
кінця 13 ст. 

Важливим у поширенні культу св. 
Миколая, передусім в Італії та на Заході, 
а також в нашому народі, було перене-
сення мощів св. Миколая при кінці 11 ст. 
з Мир Лікійських до міста Барі в півден-
ній Італії. Після цього на Русі-Україні 
був встановлений празник перенесення 
мощів на 9 травня.

Св. Миколай у Церкві має два праз-
ники і кожен четвер присвячений йому 
у богослужінні. В богослужіннях оспіву-
ються глибока віра святого, його чесно-
ти, діла милосердя, чуда і заступництво 
перед Богом. Святий Миколай вели-
чається як «вселенський світильник», 
«співчутливий і добролюбивий», «рев-
ний рятівник і справжній заступник». 
Св. Отець наш Миколай дає нам при-
клад живої, діяльної та жертвенної лю-
бові до Бога і ближнього. Його любов 
до ближнього загальна, всіх обіймаючи, 
повне милосердя і готова допомогти в 
кожній потребі душі й тіла.  

Аліна Сокальська
використані матеріали книги 

«Пізнай свій обряд», 
о. Юліяна Катрія, ЧСВВ

19 грудня -  день святкування та вшанування пам’яті св. Миколая.

Протягом двох з половиною тиж-
нів, з 1-го по 17-е грудня небайдужі 
жителі села приносили солодощі, 
одяг, іграшки та книжки. А у перед-
день свята фахівець із соціальної 
роботи, Юлія Демкович стала справ-
жнім Миколаєм і завітала у гості до 
5-ти сімей, щоб потішити діток  по-
дарунками. Як і вся малеча, вони з не-

терпінням очікували цього дня, щоб 
отримати  гостинці.

Та, гадаю, найбільшим подарунком 
для дітей є не цукерки та іграшки, а 
любов і піклування їхніх батьків. Саме 
завдяки ним дітки в майбутньому змо-
жуть стати добрими, милосердними 
людьми й так само віддавати часточку 
свого серця, тим хто цього потребує.

Робімо добро! Безкорисно, про-
сто так, не чекаючи особливої дати. 
Віддаваймо теплоту свого серця, щоб 
зігріти, тих хто змерз від людської бай-
дужості. Не дозвольмо ні одній сльо-
зинці злетіти з дитячої щічки у такий 
святий день, як день Миколая.

 Аліна Сокальська

«Подаруй дитині свято» - під такою назвою благодійну акцію до 
дня св. Миколая провели працівники Білівської сільської ради.

«Через поле, через гай, 
йде до діток Миколай…»

Виховний процес

Найдобріше свято у році – день св. Миколая. У цей день ко-
жен повинен отримати подарунок, відчувати любов та турбо-
ту від ближніх. З таким гаслом живе голова с. Біла Володимир 
Шматько. 

Спільними зусиллями працівників сільської ради було за-
куплено подарунки для одиноких і стареньких жителів села. 
Почуття щирої вдячності зринало на покритих життєвими бо-
рознами обличчях. 

Знаєте, добрі і злі вчинки людей подібні бумерангу: який 
кинеш, такий і повернеться. Тож, давайте пускати тільки добрі 
бумеранги і отримувати добро назад. Давайте піклуватися про 
тих, хто сам не в змозі це зробити, з ким доля обійшлася не так 
добре, як з іншими, кому в житті не вистачає людської турботи. 
Коли ми, молоді, постаріємо, то зрозуміємо, як це добре мати 
на кого покластися і попросити ложку води. Давайте вже від 
сьогодні будувати для себе майбутнє, де немає зла. 

Аліна Сокальська
Фото Івана Кулика

Куток милосердя

Усе добро повертається 
сторицею Свічадо духовності

Більше двох тисяч років минуло від тієї святої ночі, коли за-
ради нас і нашого спасіння Єдинородний Син Божий зволив 
прийти в цей світ в образі Дитяти, щоб визволити нас від раб-
ства гріха і смерті і дарувати роду людському життя вічне. Про 
здійснення обітниці Божої, про ту незбагненну тайну, яку тися-
чоліттями очікували праведники Старого Завіту, найперше ді-
зналися прості Вифлеємські пастухи, які стерегли на полі отару. 

Син Божий стає Сином Діви, і благодать благовістить при-
мирення з Богом, і вхід нам небо відкривається всім, хто ба-
жає спасіння. «Любов Божа до нас відкрилася в тому, що Бог 
послав у світ Єдинородного Сина свого, щоб ми жили через 
Нього. У тому любов, що не ми полюбили Господа, а Він полю-
бив нас і послав Сина  Свого на очищення від гріхів наших» 
- говорить святий апостол Іоан Богослов ( 1Ін. 4: 9-10 ). А свя-
титель Григорій Богослов повчає, говорячи: «Сьогодні Слово 
стає плоттю, Невидимий стає видимим, Незбагненний стає зна-
ним, Син Божий стає Сином Людським, щоб спасти людей».

Різдво Христове принесло на землю мир і невимовну ра-
дість, ставши для нас запорукою вічного життя і радості. 
Втілення Сина Божого – це знамення безкінечної благості і 
любові Божої до вдалого людського роду. Народжений Син 
Божий сповість людству, що земне життя дане не для задово-
лення власних потреб, земне життя повинно стати сходинкою 
до блаженного життя у вічності. Віра в Бога дає натхнення кож-
ному терпеливо зносити труднощі, поборюючи життєві не-
гаразди і спокуси. Блага звістка про Різдво Христове закликає 
нас разом з мудрецями і пастухами прийти до Ісуса, принісши 
Йому щедрі дари – віру серця і щиру любов. В ці святкові дні 
щиросердечно вітаю Вас, всечесні отці, дорогі браття і сестри, 
зокрема владу села, в особі сільського голови Володимира 
Петровича Шматька та всього папарату сільської ради, ди-
рекцію та педагогічний коллектив ЗОШ І-ІІІ ст., керівників 
закладів і установ села, небайдужу молодь, приватних підпри-
ємців та всіх жителів села зі святом Різдва Христового. Нехай 
народжений Спаситель наповнить наші душі духовною радіс-
тю, небесним миром, а серця – любовю, добром та лагідністю. 
Принесімо нашу щиру подяку Богові за всі Його благодіяння, 
даровані нам в минулому році, і просімо Його благословення 
в Новому році для нашого духовного зростання та розбудови 
міцної європейської української держави.

Христос Народився!   Славімо Його!

Декан Чортківського деканату
Тернопільської єпархії УПЦ КП,

настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці с. Біла
протоієрей Богдан Верхомій 

Поклоняємось Тобі, наш 
Спасителю

«Величає душа моя Господа, і зрадів дух Мій у Бозі, Спасі 
Моїм, бо зглянувся на смирення раби Своєї, ось-бо віднині 
ублажатимуть Мене всі роди» - так промовила Пречиста Діва 
Марія до праведної Єлисавети, перебуваючи в домі Захарії 
(Лк. 1: 46-48).

Здійснюючи ці пророчі слова Богоматері, ми – христи-
яни звеличуємо славу нашої Небесної Покровительки, Яка 
стала священним ковчегом Нового Завіту, духовним храмом 
Спасителя, священним скарбом слави Божої.

У 2002 р. парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці 
с. Біла УПЦ Київського Патріархату на честь і славу Божої 
Матері спорудили біля церкви каплицю-криницю. З часом пра-
вославна громада вирішила провести реконструкцію каплиці. 
З благословення настоятеля парафії о. Богдана Верхомія, по-
стійним піклуванням Степана Йосиповича Мельничука – голо-
ви та всіх членів церковного комітету, пожертвуванням парафі-
ян в 2013 каплиця одержала новий ошатний вигляд. Муровані 
цегляні колони замінено колонами з декоративного каменю. 
Зроблено новий, більш обширний купол, який покритий не-
ржавіючою золотистою бляхою і оновлено хрест, яким увінчу-
ється маківка купола. Також відновлено дзвіницю.

4 грудня, в день свята Введення в Храм Пресвятої 
Богородиці, при багаточисленному зібранні парафіян було 
освячено відновлені каплицю, дзвіницю і відправлено моле-
бень. Всі присутні єдиним серцем та вустами співали: «О, 
Маріє, Мати Божа, молися за нас»!

Щиро дякую всі парафіянам за пожертви, молитви і працю. 
Хай Господь сторицею винагородить Вас.

Прославляймо Пресвяту Богородицю словами похвали і 
просімо у Неї материнського заступництва, щоб її молитвами 
Господь спас душі наші.

о. Богдан Верхомій

На славу Божій Матері

У грудні Білівська сільська рада провела дві сесії,  одна з яких була  
позачерговою.

Добро врятує світ

Фото Юлії Демкович


