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Ювілей Кобзаря

В честь знаменної дати, працівники освітньо-
культурного комплексу с. Біла провели у стінах 
місцевої школи захід під красномовною назвою  «Вели-
кий син великого народу», залучивши до нього учнів 
молодших та старших класів.

Захід вшанування Шевченкової пам’яті розпочався 
із декламування учнями старших класів уривків з його 
найвідоміших поезій. Протягом усього виступу ведучі 
розповідали ключові факти з життя Кобзаря, а діти май-
стерно декламували вірші, які писав поет під впливом 
різних переживань. Адже, як відомо, на його долю ви-
пало чимало випробувань: смерть батьків в дитинстві, 
бідність, тяжка праця, заслання. Проте, як влучно 
підкреслили ведучі, Тарас ніколи не зневірювався й не 
переставав любити свою неньку Україну. 

Знамениті вірші Кобзаря, покладені на музику, в 
цей день лилися дзвінкою співанкою з вуст дітей. Це 
і «Зоре моя вечірняя», «Садок вишневий коло хати», 
«Думка» тощо. З-поміж талановитих вокалістів варто 
відзначити ученицю 5-го класу Лілію Лопатинську, яка 
виконала композицію, присвячену Шевченку, акомпа-

нуючи  собі на бандурі.
Драматизму й оригінальності заходу надавали 

інсценізації: шевченківської балади «Тополя», розмо-
ви малого Тараса з подругою Оксанкою та оповідання 
Степана Васильченка «Залізні стовпи». Новоспечені 
актори зі всією серйозністю підійшли до справи і пре-
красно ввійшли у свої образи. А ученицю 11 класу, 
Олену Бандирську за декламування поеми «Русалка» 
вдячний зал нагородив щедрими оплесками. До речі, 
кількома днями раніше дівчина отримала диплом ІІ 
ступеня за акторську майстерність на конкурсі читців 
«Співоче Шевченківське слово джерельцем струмує в 
мені» у місті Чорткові.

Великою символічністю ознаменувалось 
сьогоднішнє дійство. Адже, у кожне слово 
шевченківської поезії учні вкладали неабиякий сенс. 
Гадаю, кожен присутній зарядився енергією, що вихо-
дила з величних поетичних рядків і почерпнув мудрість 
невмирущого Кобзаря України − Тараса Шевченка.

Аліна Сокальська
Світлини Сергія Коцана

Вітаємо!
Чарівну жінку, турботливу маму, вірну подругу та незамінного 

працівника,  Романів Наталію Степанівну, яка 23 березня 
відсвяткувала свій ювілей, вітають колеги по роботі.

Хай квітує доля у роках прекрасних
І приносить радість, ніжність і тепло,
Хай у кожній днині світить сонце ясне
І дарує тільки мудрість та добро
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять в далеч горе і біда,
Хай буде здоров’я і щастя від Бога
Радість і удача на многії літа!

З повагою та найщирішими побажаннями,
 колектив Білівської сільської ради

Духовний батько 
українського народу

9 березня, не тільки Україна, але й увесь світ відзначив 200-ту річницю з дня народження Великого 
Кобзаря, вірного сина своєї Батьківщини та невмирущого в людських серцях поета, 

Тараса Григоровича Шевченка.  

Вітаємо!
У березні свої дні народження відсвяткували:

о. Богдан Верхомій, настоятель УПЦ КП «Різдва Пресвятої Богородиці»;
Романів Наталія Степанівна, діловод Білівської сільської ради;
Боднар Віра Петрівна, вчитель Білівської ЗОШ І-ІІІ ст.;
Криса Мирослава Мирославівна, помічник вихователя ДНЗ «Сонечко»;
Магега Зоряна Михайлівна, депутат Білівської сільської ради;
Пойшла Любов Ярославівна, художній керівник Білівського будинку культури;
Шмадило Наталія Тарасівна, продавець магазину «Маркет ТЕКО»;

Колектив Білівської сільської ради  приєднується до всіх привітань, зичить міцного здоров’я, 
щастя, успіху в роботі та сімейного благополуччя!

У березні в с. Біла народилися Дуб-
чак Марічка і Марущак Владиславчик.

Колектив Білівської сільської ради 
щиро вітає батьків з такою радісною подією і бажає 
щастя й міцного здоров’я їм та їхнім малюкам.

Кого приніс лелека?
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Світла 
пам’ять

У березні розпочався 
двомісячник по благоустрою

Членами виконавчого комітету с. Біла було прийнято рішення з початку бе-
резня до кінця квітня 2014 року провести двомісячник по благоустрою території 
сільської ради та охорони довкілля. Згідно з ним керівники підприємств, установ, 
організацій, які є в селі, спільно з приватними підприємцями, повинні провести 
толоку з благоустрою. Це має бути зроблено, щоб громадяни села Біла не створю-
вали стихійних сміттєзвалищ біля берегів річок, в лісах, урочищах та дотримува-
лися Закону України «Про благоустрій населених пунктів», який стосується скла-
дання і зберігання будівельних матеріалів (піску, каміння, деревини) на території, 
прилеглій до житлових будинків. За це згідно ст. 152 Кодексу про адміністративні 
правопорушення передбачено накладення штрафу в сумі від 340 грн. до 1360 
грн.

13 березня у Білівському дитсад-
ку «Сонечко» пройшло навчальне 
стилізоване заняття «Наш Кобзар», 
присвячене 200-річчю з дня народження 
Тараса Григоровича Шевченка. Вихованці 
старшої групи, одягнені у вишиті 
народні костюми розповідали вірші 
Кобзаря, розігрували сценки з життя 
малого Тараса та бавилися в українські 
народні ігри. Глядацький зал наповни-
ли батьки та дітки із середньої та 
молодшої груп. Для учасників дійство 
стало чудовим досвідом, а для малень-
ких глядачів ефективним навчанням на 
майбутнє.

Сокальська Аліна
Світлини Сергія Коцана

Ювілей Кобзаря

У Білівському садочку відзначили 200-річчя 
Тараса Шевченка

У березні 2014 року у селі Біла відійшли у вічність:

Кульба Марія Іванівна,
Пелехатий Ярослав Ігорович, 
Криса Тарас Петрович,
Смолик Павло Ількович.

Білівська сільська рада 
висловлює глибокі співчуття 
рідним та близьким померлої. 

Вічна їй пам’ять. 

Оголошується конкурс 
на кращу світлину села!

Білівська сільська рада та газета 
«Білівський часопис» оголошують конкурс 
на кращу світлину села «Зупинися на мить, 
моє рідне село, дай красу свою в вічність впи-
сати!» Прийом фотографій продовжувати-
меться з 1 по 30 квітня. Просимо приноси-
ти свої роботи у приміщення сільської ради. 
Кращі світлини будуть виставлені у сільській 
раді та опубліковані на сайті сільської ради і 
на сторінках газети «Білівський часопис». 
Переможців очікують грошові призи: 1 місце 
- 500 грн., 2 місце - 400 грн., 3 місце - 300 грн. 



Українка Оксана 
Шатковська, у дівоцтві 
Городецька, родом з 
Криму, проте вже близь-
ко 7 років проживає у м. 
Чорткові, тут і працює 
майстром манікюру в 
одному із салонів краси. 

Про те, як корінній жительці Криму живеться далеко від дому і що 
вона думає з  приводу останніх подій на своїй малій батьківщині, 
дівчина розповіла в екслюзивному інтерв’ю.

- Пані Оксано, розкажіть декілька слів про себе: з якого міста 
Ви родом, з кого складається ваша сім’я? 

- Родом я з міста Сімферополя. Там з дитинства до 19 років я 
проживала разом з батьками та братом. Потім переїхала у Чортків.

- Скільки років ви уже живете на Західній Україні?
- Уже 7 років.
- Що спонукало вас покинути рідне місто і переїхати в 

Чортків?
- Тоді я познайомилася з хлопцем, закохалася і поїхала за ним 

за покликом серця.
- Батьки не були проти цього союзу, а зокрема Вашого переїзду 

за межі Криму?
- Спочатку, звісно, протестували, але таким був мій вибір і в 

них не було іншого виходу, як відпустити мене.
- А вам не було страшно покидати домівку і їхати назустріч 

незвіданому?
- На той час, ні. Якщо чесно, не було навіть сумнівів. Як 

вирішила поїхати, так і не роздумуючи зробила це. Гадаю, свою 
роль тоді зіграв вік, в мені тоді було багато азарту і сміливості. 

Сьогодні, я б задумалася, перш ніж піти на такий відчайдушний 
вчинок. 

- Як вас, російськомовну кримчанку сприйняли у Чорткові?
- Не було ні дня, і ні однієї людини, яка б віднеслася до мене з не-

гативом. При тому, я майже з першого дня почала працювати май-
стром манікюру, а це як відомо робота пов’язана зі спілкуванням. 
Тому я майже одразу налагодила контакт з місцевими жителями.

- Якою мовою зараз частіше спілкуєтесь?
- Коли мені хочеться виразити якісь думки, емоції, то більше, 

звісно, говорю на рідній мені, російській, а у повсякденному житті, 
відповідаючи на якісь стандартні запитання, можу спілкуватися і 
українською.

- Як Ви, живучи в Чорткові, можете оцінити події, що 
відбуваються зараз у Криму?

- Найперше, мені шкода людей, які там проживають. Жителі 
Криму елементарно, не володіють інформацією і дивляться на все 
через  рожеві окуляри. Навіть мої хороші знайомі звідти сприй-
мають Європу і Америку як загрозу, а Росію як порятунок. Я в них 
запитую тоді: «А що хорошого може дати та сама Росія? Який по-
казник того, що там якісне життя?»

- Ви за свої 26 років встигли пожити в двох достатньо різних 
частинах України. Які на вашу думку основні відмінності між Кри-
мом та західною Україною, зокрема Чортковом?

- Я б не назвала це відмінностями, скоріше певним контра-
стом. Тут більше цінують сім’ю, високий рівень духовності, інше 
ставлення до християнських свят.

-  Як ваші батьки сприймають події в Криму?
- Вони підтримують мене в тому плані, що Криму буде краще у 

складі України, у складі Європи, але тільки не Росії.
- А що говорять друзі?
- Нещодавно у мене була одна неприємна розмова з давньою 

подругою, росіянкою, яка намагалася переконати мене перейти 
на її бік і підтримати Росію. Я ж спокійно пояснила, що не згодна 
з нею. І це не залежить від того, де я живу – в Сімферополі чи в 
Чорткові. Просто у мене така позиція і я її не змінюватиму. 

- Як Ви гадаєте, яке майбутнє чекає на Крим у складі РФ?
- До кращого вони не йтимуть, це точно. Повторюся, що Росія 

не є показником ні в чому, а особливо в рівні життя. Велика про-
блема Криму, що всі там зазомбовані інформацією. Гадаю, за-
раз йде справжнісінька інформаційна війна. Згадую, як мій брат 
Олексій одного ранку, коли розпочалися всі ці події в Криму под-
звонив мені і здивовано повідомив, що в них не транслюється 
«1+1». Для нього це був шок. 

- Чи не виникало у членів вашої сім’ї чи когось із близького ото-
чення у Сімферополі думок переїхати в якусь з континентальних 
частин України?

- Поки що, ні. Мої близькі завжди відрізнялися байдужістю, 
своєрідним плином за течією. Їм не важливо: залишаться вони 
в Україні чи перейдуть до Росії. Тому, гадаю мова про переїзд не 
йтиме. 

- Такою байдужістю можна охарактеризувати всіх жителів 
Криму?

- За всіх не скажу, тому що можу судити тільки з погляду на 
Сімферополь. Проте така частина населення, як кримські тата-
ри, я впевнена, так просто не здадуться і приймати, те що їм не 
підходить, точно не стануть. А вони хочуть залишатися в складі 
незалежної держави України.

- Яка верства населення Криму, на вашу думку може хотіти до 
Росії?

- Гадаю, це старше покоління, яке ще живе у полоні радянсь-
ких стереотипів і поклоніння Леніну та активна на мітингах мо-
лодь, якій просто втовкмачили в голову неправдиву інформацію 
через телебачення та Інтернет.

- В якому плані Крим найбільше залежить від материкової 
України?

- Звісно, життєво необхідним для Криму є насамперед водопо-
стачання з України.

- Як гадаєте, в Україні може початися війна через Крим?
- Моя думка така: якщо через Крим розгорнеться війна по 

всій Україні, то краще його просто віддати. Крим не вартий такої 
кількості людських жертв.

Спілкувалася Аліна СоКАЛьСьКА
Фото з особистого архіву героїні

Місцеві новини
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Актуальне інтерв`ю

Розмова про вічне

Християнські цінності

На денний порядок сесії були винесені два пи-
тання: внесення змін в Методику орендної плати 
та пропорцій її розподілу за користуванням ко-
мунальним майном територіальної громади с. 
Біла та розгляд заяв громадян про затвердження 
технічної документації, про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації, про вилу-
чення та виділення земельної ділянки. Предметом 
обговорення виконкому стали: робота лікарської 
амбулаторії загальної практики сімейної медици-
ни щодо організації медичного обслуговування 
на території Білівської сільської ради та робота 
фахівця із соціальної роботи с. Біла, Демкович Юлії 
Іванівни.

Розпочала засідання головний лікар 
амбулаторії загальної практики сімейної ме-

дицини у с. Біла, Криса Ольга Теодозіївна. Вона 
відзвітувала про роботу свого закладу та кількість 
хворих станом на березень.

Слідом за пані Ольгою доповідала фахівець із 
соціальної роботи, Демкович Юлія Іванівна. Вона 
розповіла про кількість сімей у складних життєвих 
обставинах, які проживають на території с. Біла та 
винесла на обговорення одну з сімей, яка опини-
лася в критично складній ситуації.

Наприкінці сесії сільський голова прозвітував 
перед депутатами про хід робіт по встановленню 
огорожі біля сільського кладовища. З настанням 
тепла розпочалися перші роботи. Попередній кош-
торис становить 240 тис. гривень. Для робіт уже 
були закуплені такі будівельні матеріали: камінь, 
пісок, щебінь, арматура, цемент, гідробар’єр. 

Сесія

Новини з березневої сесії

На початку березня, з приходом теплих весняних днів у с. Біла розпо-
чалися роботи по відновленню кам’яної огорожі біля сільського кладови-
ща. Довжина її дорівнюватиме 280 м., приблизний кошторис – 240 тис. грн. 
Біля кладовища зараз ведуться активні будівельні роботи.

Кладовище – місце скорботи за нашими рідними й близькими, які тут 
спочивають. Це місце, до якого ми приходимо, щоб поставити свічку і по-
молитися за їхні душі. Так, як ми піклуємося, щоб могили наших родичів 
мали належний вигляд, так само маємо не забувати і про зовнішній ви-
гляд кладовища. Через це просимо усіх небайдужих білівчан у вигляді 
матеріальної допомоги долучитися до будівництва огорожі. Будь-які вне-
ски вітаються!

Як, відомо, восени минулого року, розпочалися роботи по розши-
ренню меж сільського стадіону. Погожі березневі дні посприяли тому, 
щоб продовжити розпочате. 

- Слава Ісусу Христу! Отче, яку роль у духовному 
житті християнина відіграє Великий Великодній піст?

- Піст – це як певне «генеральне очищення» кожного з 
нас, хоча б раз у рік. Цей піст передує найбільшому христи-
янському святу, Великодню, дню перемоги добра над злом. 
Тоді кожен з нас очищає свої помешкання, докладає масу 
зусиль, щоб було приємно зібратися там рідним і близьким. 
Так само людська душа потребує приведення до порядку 
під час кожного посту, а особливо у Великий Великодній 
піст. Людина у цей час пригадує, ким вона є, для чого живе 
і що від неї хоче Господь Бог. Проте, щоб почути голос Бога, 
голос совісті, треба втихомирити своє тіло, що вона і має 
зробити під час Посту.

- Як правильно узгодити між собою тілесний і духов-
ний піст?

- Це питання дуже індивідуальне і не визнає стандартів. 
Звісно, повинна бути гармонія. Невживання страв без ду-
ховних вправ стає просто дієтою. Повинен бути присутній 
намір посту. Кожна людина має для себе обрати - від 
чого і на скільки днів вона відмовляється. Дуже часто 
трапляється так, що на початку посту всі говорять, що по-
ститимуть усі 40 днів, а згодом піддаються спокусі. Тому 
кожна людина, відповідно до свого навантаження на роботі 
чи стану здоров’я має обрати для себе певний варіант по-
сту, який їй не шкодитиме. Наприклад, на час посту людина 
відмовляється від декількох улюблених продуктів і в певні 
дні молиться певні молитви. Найкращим виходом стане 
консультація зі своїм священником-духівником. 

- Тобто, відмову від декількох своїх сильних пристра-
стей можна вважати постом?

- Так, адже у пості повинна бути ціль: для чого ми це ро-
бимо? Пристрасть – це спокуса. А спокуса не є гріхом, поки 

людина їй не піддається. Таким чином, якщо ми протистоїмо 
своїм спокусам, то виробляємо у собі силу волі. 

- Які спрощення і для кого існують у пості?
- Дозволяється не постити: дітям до 14-ти років, 

пенсіонерам після 60-ти, хворим, вагітним, жінкам, які году-
ють грудьми, людям, залежним від роботодавців тощо.

- Які відмінності між постом у католиків та право-
славних?

- Так, у православній церкві піст строгіший, ніж у 
католицькій. Це виражається в тому, що у православній 
церкві не можна їсти нічого м’ясного протягом цілого по-
сту, а в неділю набіл (прим. автора «набіл – молочні продук-
ти») та рибу. У католицькій церкві дозволяється піст у трохи 
послабленому вигляді: набіл у вівторок, четвер та суботу та 
м’ясо у неділю. Головне у пості - не те що ти їси, а те як себе 
поводиш. 

-  Що можна вважати найвищою ціллю посту?
- Почути у собі Божий голос, відчути що Він хоче від нас. 

Адже, ми хочемо бути щасливі і деколи вважаємо щастям 
систему задоволень, які існують в цьому світі.  А щастя – це 
коли наші плани співпадають з планами Божими щодо нас. 
Ми знаємо чого хочемо, а що хоче від нас Господь Бог, не 
маємо часу почути, бо постійно знаходимося в динаміці. 
Тому, нам треба трохи зупинитися, присмирити наші тілесні 
потреби і виділити час для Бога та молитви. 

-  Дуже часто, одні люди роблять іншим зауваження 
з приводу, того як на їхню думку правильно постити. Як 
Ви особисто, і як Церква зокрема оцінює такі дії?

-  Це питання більше стосується етики, ніж релігії. Є два 
запитання, які ніколи не поставлять у цивілізованому світі: 
«Скільки ти заробляєш?» і «Яку церкву відвідуєш?» У на-
шому світі, навпаки, це перші запитання, які ставлять одне 

одному. Такі речі є суто інтимними. І ніхто не має права вка-
зувати людині на те, що вона їсть у піст і як себе поводить. 
Звісно гріхом буде, коли ви бачите якийсь сильний гріх, на-
приклад публічне п’янство у п’ятницю і пройдете повз. В та-
кому разі варто зробити делікатне зауваження. Для кожної 
правди, особливо гіркої, потрібно шукати правильну фор-
му, щоб не образити людину, не завдати їй душевного болю. 
Проте, ні в якому випадку приниження чужої людини не 
вивищує нас перед Богом і самими собою.

Розмову вела Аліна СоКАЛьСьКА
Світлина Сергія КоцАНА

Підпис до фото: о. Володимир під час молебню на Площі 
Героїв Євромайдану у м. Чорткові

Наприкінці 2013 року свою активну 
діяльність розгорнула молодіжна христи-
янська організація УГКЦ «Воздвиження 
Чесного Хреста» с. Біла. Станом на бере-
зень 2014 р. вона налічує уже 25 учасників. 
Головою організації був обраний Криса 
Микола. Молодіжна організація працює 
за десятьма напрямками, за кожним з 
яких готуються цікаві проекти і закріплені 
відповідальні. Зараз учасниками організації 
активно готується інсценізація Хресної 
дороги. За напрямками закріплені такі 
люди: Духовний напрямок – о. В. Забо-
лотний; Духовно-молитовний – Савіцька 
Тетяна; Культурно-концертний  – Багрій 
Ольга; Фінансовий  – Безпалко Ірина; 
Екологічно-туристичний – Мушинський 
Денис; Національно-патріотичний – Па-
пала Тарас; Інформаційний – Параніч Ігор; 
Благодійний – Криса Наталя; за такими на-
прямками, як Паломницький та Спортив-
ний відповідальних ще не обрано. Також 
під час зібрань учасники разом зі святим 
отцем дивляться релігійні фільми і дискуту-
ють на різноманітні християнські теми.

До участі в організації запрошуються усі 
молоді та активні люди, які прагнуть роби-
ти на Славу Божу добрі справи для рідного 
села. Якщо Ви бачите у собі потенціал і 
бажаєте зробити щось корисне, приходьте 
на зібрання організації, які відбуваються що-
суботи, о 18.00, у приміщенні катехитичної 
школи біля католицької церкви Воздвижен-
ня Чесного Хреста. Ми чекаємо на Вас!

Найважливішим з усіх постів є Великий піст. Він установле-
ний на честь і в наслідування 40-денного посту Ісуса Христа в 
пустелі для того, щоб християни очищалися від гріхів та гідно, 
з чистою совістю, зустріли свято над святами − Світле Христо-
ве Воскресіння.

Піст зміцнює здоров’я, вгамовує тіло, очищає душу і 
спрямовує людину до Бога. Кожен християнин повинен пости-
ти не тільки тілом, а й душею. А так як душа незрівнянно вище і 
дорожче тіла, то і піст духовний вище і непорівняно угодніший  
Богові, ніж піст тілесний. Піст тілесний через те й даний нам, 

що, виконуючи його, ми краще можемо виконати піст духов-
ний. Про хворих, які страждали на біснування, Христос сказав: 
«Цей же рід виганяється тільки молитвою і постом ( Мф. 17:21). 
Піст духовний: щира, старанна молитва, стримування при-
страстей, правдиве покаяння, прощення провин, цнотливість, 
милосердя, стримання від пустослів’я, сквернослів’я.

Піст тілесний:  стримання від скоромної їжі, лаком-
ства, помірне споживання пісної їжі, відмова від алкоголю, 
тютюнопаління, розваг, стриманість по взаємній згоді, в 
подружніх стосунках, носити пристойний одяг. Або узагаль-
нюючи: стриманість, поміркованість у всьому. 

«Не кажи мені, - розмірковуючи з цього приводу св. Іван 
Золотоустий, - скільки днів ти постився, не їв того чи іншого, 
не пив вина, ходив у лахмітті. Але скажи мені: чи став ти з 
гнівливого тихим, з жорстокого добрим? Якщо ти наповнений 
злістю, то навіщо тобі виснажувати своє тіло? Якщо всередині 
у тебе панують заздрість і користолюбство, яка користь у тому, 
що ти п’єш воду, а не вино?»

Бувало, що розгніваний гріхами людей, Бог, умилостивляв-
ся над ними через те, що вони накладали на себе суворий піст.

Було в давнину місто Ніневія. Нечестиві мешканці того 
міста своїми гріхами прогнівали Бога так, що Він послав туди 
пророка Іону сказати, що вони осуджені Богом на погибель. 
Пророк іде в місто і об’являє, що через три дні Ніневія буде 
знищена. Тоді сам цар і всі мешканці міста накладають на себе 
суворий піст, тоді ніхто нічого не їв, не пив, всі залишили свої 
беззаконні діла і звернулися до Господа з молитвою про по-
милування. І що? Милосердний Господь помилував Ніневію.

Піст повинен початися взаємним прощенням. Ми повинні 
простити своїм ближнім всі образи і попросити у них про-
щення за наші провини перед ними. Це перша і найголовніша 
умова нашого примирення з Богом, очищення і виправдання 
від гріхів. «Якщо не покаєтесь, всі загинете!!!» – сказав Ісус Хри-
стос (Лк: 13,3).

Обмиймо себе сльозами покаяння і приступимо до Нього 
в Таїнстві Святого Причастя. Споживіть і побачите, Який мило-
стивий Господь, і промінь нового життя засяє в нас.

о. Богдан ВеРхоМІй

Тривають роботи по відновленню огорожі сільського кладовища

Продовжилися роботи по розширенню меж стадіону

останнє засідання сесії Білівської сільської ради 
відбулося спільно з засіданням виконавчого комітету 25 березня. 

«Крим не вартий людських жертв»

«Піст – це «генеральне очищення» душі»
Перед початком найдовшого і найстрогішого Великого посту у віруючих людей часто виникають запитання 

з приводу того, як правильно постити і що можна вважати постом. Яке основне призначення посту? Що 
важливіше у пості – смиренність у їжі чи в розвагах? Розвіяти сумніви та відповісти на всі дискусійні запитання 
люб’язно погодився настоятель УГКЦ «Воздвиження Чесного Хреста» у с. Біла, о. Володимир Заболотний.

«Постячи, браття тілесно, постимося й духовно»
Кожен з нас повинен прагнути до моральної 

досконалості, жити з чистою совістю. До числа 
способів досягнення цієї мети належить і піст.

Молоді і амбітні

Молодіжна християнська 
організація запрошує 

всіх бажаючих!
За вікном дощило. Небо похмурим плетивом закривало 

від людей  нетерпляче сонце. Настрій поволі скочувався до 
мінусової позначки. Та згодом сіру невеселість дня голосним 
дзвіночком розбудив голос моєї майбутньої співрозмовниці: 
«Доброго дня! Ви, Аліна?»… 


