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Спортивне життя

Дитяче «Олімпійське літо»

1 серпня ц.р. на території спортивного комплексу
«Чемпіон», що у с. Біла, пройшли дитячі спортивні змагання під назвою «Олімпійське літо». За першість у них боролися дві команди – «Сонячні промінчики» (ДНЗ «Сонечко»
с. Біла) та «Козачата» ( ДНЗ №1 «Золота рибка»
м. Чортків).
арто зазначити, що змагання відбули- Дві команди, кожна з яких налічувала по
ся рамках всеукраїнського проекту п’ять хлопчиків та дівчаток, були вишикувані
«Олімпійський день». Ініціаторами дій- в ряди. Перед учасниками стояло виконання
ства виступили завідуюча ДНЗ №1 «Золота 7-ми конкурсів: біг з перешкодами, хокей з
рибка» Раїса Обшарська, в.о. завідуючої м’ячем, біг у мішках, кидання м’яча в обруч,
ДНЗ «Сонечко» Світлана Гнатюк, голо- перегони на самокатах, передавання м’яча,
ва Чортківського районного ФЗН «Спорт перетягування канату. В останньому разом
для всіх» Віктор Нагірний, сільський голо- зі своїми вихованцями за першість боролися
ва Володимир Шматько, а також інструктор завідуючі садочками.
змагань Тетяна Валентинівна. До речі, призи,
У перерві між активним виконанням
серед яких солодощі, значки та грамоти, були конкурсів та нестримним вболіванням, принадані сільським головою і ФЗН «Спорт сутніх розважали вихованці хореографа
для всіх».
Марії Канюки Білівського будинку культуЗвісно, що Олімпійське свято не могло ри. Здібні танцюристи спочатку в народному
обійтися без тріумфального Олімпійського вбранні, а пізніше в стилі «кежуал» виконали
вогню. Честь виконання почесної місії випа- два танцювальних номери. Хоча танцювала інструктору змагань, Тамарі Валентинівні. ли в той день не тільки малі артисти, а ще й
Гадаю, такий ритуал дозволив дітям відчути учасники команд-суперників. Під запальні
себе справжніми спортсменами, що боряться ритми діти із задоволенням водили у колі
за омріяне Олімпійське золото.
веселих «каченят».
Після традиційного підняття державного
Хоча змагання були дитячими, та у них
стягу Віктором Нагірним разом з учасниками вистачало і духу суперництва, і непереборобох команд, змагання офіційно стартували.
ного бажання першості. А підтримка з боку
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Свято свободи

У Білій відзначили 23-й День
Незалежності України

Т
глядачів, гадаю, примножувала ці спортивні
якості в стократ.
Отож, після підбиття підсумків
за результатами семи конкурсів переможцем «Олімпійського літа» було
визнано …дружбу.
Урочисте
вручення
призів
викликало море позитивних емоцій як
у маленьких спортсменів, та і в їхніх

Володаря Кубку Чортківського району
з футболу визначено
20 серпня на території Чортківського стадіону «Харчовик» розгорнувся півфінальний футбольний поєдинок між командами Білої та Калічівки. У День Незалежності
на цьому ж полі відбулася фінальна гра.

Як

було зазначено вище, за можливість
грати у фіналі змагалися дві футбольних команди – с. Біла та одного з районів
Чорткова, Калічівки. За період основного часу
кожна з команд-суперників забила по два голи.
Та за рахунком пенальті 5:4 перемогу все ж
одержали білівські футболісти.
24 серпня, у День Незалежності України пройшла завершальна фінальна гра, у якій команда

с. Біла змагалася з командою смт. Заводське. Та
на жаль, цього разу фортуна відвернулася від
наших спортсменів і вони одержали поразку з
рахунком 0:3.
Та не будемо засмучуватися, а краще привітаємо наших гравців із заслуженим другим місцем.
Попереду ще багато ігор, і я впевнена, ще багато перемог!

Спортивне життя
3 серпня ц.р. спортивний комплекс
«Чемпіон» приймав на своїх теренах аж
дві спортивних події. І хоча, футбольний
матч не приніс білівчанам багато радісний емоцій, позаяк господарі потерпіли
у гостей поразку, та матч по жіночому
волейболу подарував і гравцям, і вболівальникам справжню ейфорію.
ро те, що планується гра з жіночого
волейболу, жителі села були попереджені заздалегідь через соцмережі та місцевий
ЗМІ. Таким чином до неділі сформувалося
дві команди.
Склад учасників команди №1: Сліпенька
Ілона (капітан команди), Заболотна Марта,
Канюка Марія, Дегодь Іванна, Мигас Анна,
Лаврик Аліна. Склад учасників команди
№2: Свінтковська Аліна (капітан команди),
Паньків Аліна, Чорнявська Олена, Греськів
Олена, Герило Аліна, Ревуцька Ольга.
Головним суддею змагань виступив Андрій
Боднар.
Ще до стартового свистка стало зрозуміло, що за мить розпочнеться запекла боротьба
за кубок, грошовий приз у 200 грн., а найголовніше за відчуття переможця. До слова, друге
місце також винагороджувалося, щоправда,
тільки грошовим призом у 150 грн. Так і сталося. Навіть тим, хто сидів на трибунах, передався той нестримний адреналін, яким про-

Волейбольна ейфорія

вірних вболівальників.
Навіть у такі важкі для України часи, діти
мають відчувати себе захищеними. Подібні
заходи покликані донести до кожного малого
українця, що ми єдина нація і нас так просто
не здолати. Що коли ми будемо здоровими,
розумними та сильними, то ніякі вороги нам
будуть не страшні.
Аліна Сокальська

Поетичним рядком

Твоя безцінність в
цьому світі вічна...

Твоя безцінність в цьому світі – вічна,
Турбота про людей – це дивоцвіт.
Золотим шрифтом висновок логічний,
Ти – це не просто Ти, а цілий світ!
Замріяна у пошуках натхнення,
Тепла душевного і ніжності листів,
Божественності прагне твоє ймення,
Ти ж інша – то ж і інших хочеш слів.
Приємний дотик до Душі твоєї
Мов подих вітру у спекотний час…
І ніжність – посекунду панацею,
І вогник милості щоб не погас.
Не перша казка, але й не остання:
Розкажуть ангели про цінний скарб
Душі твоєї. І твої бажання,
Огорнуть вічністю блаженних арк…
У той момент, коли на серці важко,
Щоби відчула вмить же ти весну,
З-під крил ангельських тобі, мила пташко
Усе як ти бажала принесу:
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Засновник та видавець —
Білівська сільська рада.

Видання
Білівської
сільської ради

Приємний дотик до Душі своєї,
Мов подих вітру у спекотний час…
І ніжність – посекунду панацею,
І вогник милості щоб не погас…
Я берегтиму кожну мить свободи,
Яка водночас – і міцний полон…
Полог солодкий – ніжна твоя врода –
Вона ж бо дзеркало Душі твоєї грон.
сто намагнітився волейбольний майданчик.
Сильні подачі, налагоджені паси і командний
дух – все це надавало грі видовищності і привертало до себе увагу навіть незаядлих прихильників.
Врешті-решт, вигравши другу і третю партії з рахунками у 25:22 та 25:23 і програвши
першу з рахунком у 19:25 заслужену перемогу
одержала команда №1 Сліпенької Ілони.

Було приємно бачити, як спорт об’єднує
молодих людей, яку силу та енергію їм дарує.
Особисто я із превеликим задоволенням прийду на наступну гру по жіночому волейболу,
а ви?
Аліна Сокальська
Фото авторки

Свідоцтво про державну реєстрацію 5464646+
Друк: ТОВ «Буковинський видавничий дім» м.Чернівці, тел. 55-07-31
Наклад 1 500 примірників.
Передрук матеріалів з посиланням на «Білівський часопис» є
обов’язковим.

Я берегтиму серце твоє ніжне,
І оченятка, повні світла скринь,
І рук твоїх тепло, що щиро й вічно
Передають привіт у неба синь.
Глобальна мого щастя особливість,
Що бережу Душі твоєї цвіт,
Бо берегти тебе – найбільша милість,
Бо Ти – не просто Ти, а цілий Світ!
Роман Король
Адреса:
вул. Штокалівка, 157, с.Біла,
Чортківський район
Випусковий редактор А. Ю. Сокальська
Верстка та дизайн С. Б. Кондра

радиційно, богослужіння у двох церквах
розпочалися близько 10 год. ранку. Молебінь, яку мали відправити біля могили, відправили одразу після служби у церквах, а патріотичний міні-концерт глядачі спостерігали у стінах
Будинку культури.
Варто зазначити, що всі учасники концерту
були одягнені у вишитий одяг та мали із собою
синьо-жовту символіку. У програмі виступу не
було передбачено жодних естрадно-розважальних композицій, а лиш громадянські та патріотичні. Основними темами пісень виступали
любов до України, подяка солдатам за виконання
їхнього громадянського обов’язку, туга матері
за сином тощо. Під час концерту пам’ять героїв
Небесної сотні та загиблих під час АТО на Сході
вшанували хвилиною мовчання.
Хвилюючі нотки зворушливих пісень, що
лунали з вуст учасників народного хору, вокалістів Світлани Гнатюк, Галини Корецької, Миколи
Криси, Роксолани Нагірняк, Оксани Задорожної, Олесі Скрипник, Аліни Франків та інших,
змушували присутніх не приховувати гарячих
сліз. Особливо тужливою усім видалася композиція «Мамо, не плач» авторства Оксани Максимишин-Корабель та Михайла Олійника, яку
виконав вище згаданий Микола Криса.
Після державного гімну до присутніх звернулася в.о. сільського голови Котуза Надія Іванівна. У своїй промові вона привітала односель-
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На відзначення 23-ої річниці Незалежності України у білівчан були свої грандіозні плани. А
саме, після богослужіння, жителі села у вишиванках та з національною символікою, на чолі
зі священиками мали пройти пішою ходою до могили «Борцям за волю України», провести
там молебінь і невеличкий концерт. Та погода, яка весь день капризувала то поривистим
вітром, то рясним дощем, планам завадила. І все задумане довелося провести по-іншому.

Вітаємо!

У серпні свої дні народження відсвяткували:
Лотоцький Ігор Євстахович, депутат
Білівської сільської ради;
Поліщук Людмила Миколаївна, депутат
Білівської сільської ради;
Данильчук Ольга Степанівна, акушер амбулаторії загальної практики сімейної медицини;
Боднар Олег Іванович, власник магазину
«Все для дому».
Колектив Білівської сільської ради
приєднується до всіх привітань, бажає
міцного здоров’я, щастя, успіхів у
роботі і сімейного благополуччя!

У серпні с. Біла поповнилося на трьох
маленьких мешканців: Сашка Грицака,
Максимка Лисака та Аню Грицак.
Білівська сільська рада щиро вітає
батьків з такою радісною подією і
бажає щастя та міцного здоров’я їм та
їхнім малюкам.

Вітаємо!

Дорогу подругу, Світлану Петрівну
Рибак, яка 8 серпня відсвяткувала свій
ювілей, щиро вітають друзі.
Здоров’я міцного на довгі роки
Бажаєм тобі ми усі залюбки.
Хай доля дарує щастя довіку,
Достатку і миру у домі без ліку.
Калиною радість в душі хай квітує,
Сопілка любові серце хвилює,
Назавжди відійдуть печалі й тривоги
Щасливими будуть всі твої дороги.
А роси ранкові безмежно і щиро
Щоденно дарують наснагу і силу.

Вітаємо!

чан із 23-річницею з Дня Незалежності України
та 572-ою річницею з Дня села і висловила свої
співчуття з приводу трагічних подій у нашій
державі. Нагадаємо, що тимчасово обов’язки

сільського голови, який проходить військові навчання у м. Мукачево, виконує секретар
сільської ради. Продовження на с. 2

Дорога сільська громадо!

ід щирого серця хочу привітати усіх нас
із двома такими важливими подіями у
житті кожного українця – Днем Державного
Прапора та Днем Незалежності України і важливою подією у житті білівчан − 572-ою річницею з Дня села Біла.
Той тернистий шлях, який Україна проходила до своєї Незалежності, ще не завершений
на 23-й її річниці. Ми все ще боремося за право
бути незалежними від чиєгось-небудь впливу
та гніту. Тільки боротьба ця дається нам надто
дорогою ціною. Особливо цьогоріч. Спочатку
жахливі події Майдану, трагічна смерть
Небесної сотні − молодих, талановитих людей, що прагнули жити у новій Україні. Потім
від’єднання Автономної Республіки Крим в
наслідку незаконного референдуму, де все ще

Кого приніс лелека?

багато свідомих українців. Та найгірше чекало
нас попереду. На Схід України важким градом
осипалася безжальна війна і без розбору почала
забирати одні за одними людські життя. Життя
кращих синів України, що не побоялися стати
на її захист.
Уже багато місяців наші солдати намагаються звільнити від терористів схід України.
Переживають як поразки, так і перемоги. Та
незважаючи ні на що, моральний дух українських військових незламний. І в цьому їх
головна перевага.
Всі ми розуміємо, що сьогодні немає місця
розвагам та веселощам. В сьогоднішній день народження України ми повинні згадати, всіх тих,
хто віддав життя за Україну і за мирне небо над
головами її народу. В щирій молитві ми маємо

Вітаємо!

Щирі слова привітань линуть до
Ірини Ярославівни Лаврик, яка 17 серпня
відсвяткувала 25-річчя.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів надії
Усмішок глибоких, як дно океану,
Й міцного кохання - без меж і обману.
З любов’ю та найщирішими побажаннями,
чоловік та батьки.

помолитися за мирний спочинок тих, кого немає з нами і щасливе повернення додому тих,
хто ще стоїть у запеклій боротьбі.
Тому, хочу побажати всім нам сили духу,
міцного терпіння і найголовніше миру та спокою. Просімо Бога допомогти нам пройти цю
тяжку дорогу з честю і отримати таку бажану
для всіх перемогу. Ми повинні бути гідними
громадянами своєї держави. Адже, підвести героїв Небесної сотні й солдатів, які ризикують
життями заради свого народу, ми просто не маємо права.
З нами Бог, з нами правда, з нами Україна!
Слава Україні! Героям Слава!
З повагою, Білівський сільський голова
Володимир Шматько.

Вітаємо!

Дорогу дружину, улюблену матусю та кохану доньку, Мирославу Іванівну Лаврик, яка
28 серпня відсвяткувала свій ювілей, щиро
вітають чоловік, діти та батьки.
Наша мила й люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я у тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.
З днем народження!

Щирі слова привітань линуть до
Ревуцької Лідії Миколаївни, яка 13
серпня відзначила свій
60-річний ювілей.
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
в житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’я наповнила рідна земля!
З повагою та найкращими побажаннями, колектив церковного хору

Вітаємо!
Кохану дружину та дорогу маму
Ревуцьку Лідію Миколаївну, яка 13
серпня відсвяткувала свій 60-річний
ювілей, щиро вітають чоловік Ігор,
сини Руслан та Олег.
Життєва доля вишита любистком,
Калиною і хрестиком доріг.
Зачудувався серпень урочисто,
Приніс вітання він на Ваш поріг.
Ваш ювілей щаслива дата.
І сумніватись тут не слід.
Отож, прийміть найкращі побажання –
Здоров’я, щастя на багато літ.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день.
Хай матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа.

2 Суспільство
Доповнення

У матеріалі, опублікованому в №6 газети «Білівський часопис» за липень 2014 року
під назвою «Покинути все,
аби зберегти найцінніше» була
допущена неточність.
Зокрема, в тексті статті йшлося
про те, що родину біженців відвідав
настоятель храму Різдва пресвятої
Богородиці о. Богдан Верхомій.
Про пароха церкви Воздвиження
Чесного хреста о. Володимира
Заболотного у тексті не згадувалося. Позаяк, на той час коли
писався матеріал, о. Володимир
ще не встиг нанести візит втікачам зі Сходу. Проте, незабаром
після опублікування матеріалу
на сайті Білівської сільської ради
http://selobila.at.ua/news/dolja_
bizhenciv/2014-07-10-427 священик неодноразово відвідав сім’ю,
допомагав матеріально, та насамперед, морально оговтатися після
пережитого жаху.
Редакція газети Білівський
часопис приносить свої вибачення з приводу допущення
вказаної неточності.

Вдячність

Подяка
за героїв

Щодня стривожені матері, дружини та діти чекають
добрих звісток зі Сходу: про
те їхні солдати повертаються
додому чи що війна закінчилася…Та на жаль не для всіх
новини бувають добрими.
Важко уявити, що відчувають зараз рідні воєнних, з яким
болем та тривогою чекають з
поля бою своїх героїв. Щоби
хоч якось підтримати у важку
хвилину сім’ї солдатів, що зосталися без своїх кормильців,
від громади села були виділені
скромні грошові допомоги.
У суботу, в День Державного
Прапора України ці допомоги
було передано в руки матерям
та дружинам військовослужбовців у с. Біла. На той момент
таких сімей налічувалося чотирнадцять (зараз їхня кількість
збільшилася).
Це сім’ї:
Огородника Анатолія,
Янківського Володимира,
Королюка Володимира,
Скрипник Івана,
Сущинського Михайла,
Сліпенького Руслана,
Шматька Володимира,
Кулія Андрія,
Маньовського Андрія,
Нагірного Андрія,
Бевзи Михайла,
Лісового Петра,
Маслюка Богдана,
Ковальського Павла.
Дякуємо, вам, матері, що
виховали таких синів, які не
боячись за своє життя пішли захищати Вітчизну. Знайте, що з
вашого дому на війну пішли не
самогубці та дурні, а справжні
герої! Віримо, що ваша щира
молитва та материнська любов оборонить їх від злої кулі!
Слава Україні! Героям Слава!
Аліна Сокальська
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За церковним календарем

Новини
9 серпня ділянка біля продуктового магазину, що у мікрорайоні Золотарка,
перетворилася на трибуну для народного зібрання. Адже мешканці вулиці ім. Маркіяна Шашкевича спільно з головою Білівської сільської ради
Володимиром Шматьком обговорювали
злободенні питання.

Н

айпершим приводом для зустрічі з сільським головою стала тема освітлення
вулиць. Варто зазначити, що за допомогою до
Володимира Шматька звернулися як ті, хто
документально проживають у с. Біла, так і ті,
хто на папері – жителі м. Чорткова. Після обговорення сільський голова пообіцяв, попри
складну фінансову ситуацію, віднайти в бюджеті кошти на закупку 15 ліхтарів.
Також однією з наболілих проблем є вивіз
сміття. Справа в тім, що на їхній вулиці стоїть
один сміттєвий бак від Чортківського комунального господарства, в який зносять відходи не тільки тутешні мешканці, але й жителі

Сесія
Позачергове засідання сесії сільської ради відбулося 15 серпня.
Через війну на Сході України
і взаємопов’язані з нею події,
які торкаються всієї держави, такі засідання проходять
тепер вкрай часто.

Н

айперше, про
поговорити,

Свічадо духовності

№6, липень 2014 р.

що
це

сусідніх вулиць. Звісно, що одного баку на всіх
замало. В зв’язку з цим громадяни виявили
бажання долучитися до того порядку вивозу
сміття, що діє по території с Біла.
Ще одним важливим питанням розгляду
стало зведення дитячого майданчика на території поза продуктовим магазином. Частина
ділянки, яку громадяни вважають підходящою для майданчика, належить одній з жительок вул. Золотарка. Якщо б ця пані віддала
декілька соток своєї землі, то цього б вистачило, щоб встановити майданчик. Сільський
голова в свою чергу пообіцяв допомогти із замовленням деталей майданчика, а також за не-

варто було
мобілізація

Однією з не менш важливих тем для дискусій виявився ставок, що знаходиться під

орендою в Кутреня Віктора Петровича. А
саме мова йшла про багаточисленні звернення рибалок, які бажають виловлювати рибу у
цьому водоймищі, проте можуть це робити
тільки за окрему плату. Орендар надав депу-

татам всі потрібні документи, на зазначення
законності такої плати. Навколо цього питання розгорілася певна дискусія, проте закон
врешті довів правоту Віктора Петровича.
Ну, і нарешті головним приводом для позачергового зібрання став прийдешній День
Незалежності України, а саме план його відзначення. Варто зазначити, що напередодні у
приміщенні сільської ради збиралася робоча
група у складі сільського голови Володимира
Шматька, настоятеля храму Різдва Пресвятої
Богородиці о. Богдана Верхомія, в.о. завідуючої ДНЗ «Сонечко» Світлани Гнатюк та
депутата сільської ради Людмили Поліщук.
Члени робочої групи обговорювали, яким
чином село відзначатиме День Незалежності
і День села. Зійшлися на думці об’єднати два
свята в одне та обійтися без розважальних
заходів в зв’язку з війною в країні. Також під
час обговорення виникла думка організувати пішу ходу до могили «Борцям за волю
України» у вишиванках і з національними
символами. Решту організаційних моментів
залишили на розсуд депутатів.
Депутати вислухавши думку робочої групи, підтримали її і внесли декілька слушних
пропозицій. І таким чином відзначення Дня
Незалежності України та Дня села складатиметься з богослужіння, пішої ходи до могили
та молебню.

селощів. Схід України зараз у полоні війни, а
за право називатися громадянами вільної, не
окупованої ніким держави бореться незліченна кількість наших хлопців. І найгірше з усього
цього те, що багато вірних синів своєї Вітчизни
до отчого дому живими вже не повернуться.
Тому, в цей зазвичай веселий для усіх
день, було багато сліз, суму та скорботи. Хочеться вірити, що пройшовши всі випробування, наступного року Україна вже не
відзначатиме, а на повну святкуватиме свій
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серпня православні та греко-католики святкують Успіння Пресвятої
Богородиці. За традицією східної церкви,
свято Успіння Пресвятої Богородиці належить до переліку дванадцяти найбільших
свят церковного року. Відзначається 15
серпня за старим стилем, 28 серпня – за новим (Католицька та більшість православних
церков світу святкують Успіння 15 серпня).
Передував святу Успенський піст, який розпочався 14 серпня і тривав два тижні.

24-й день народження. З усвідомленням
неоціненних втрат, які довелося понести,
щоб здобути справжню незалежність, з розумінням ідеалів героїв Небесної сотні та
загиблих воїнів.
З нами Бог і з нами перемога!
Слава Україні!
Аліна Сокальська
Фото Сергія Коцана

Прадавній, загальний і глибокий культ
Пресв. Богородиці у Східній церкві витиснув своє особливе знамено передусім на нашому літургійному році. Наш церковний
рік не тільки багатий у різні Богородичі
празники, але він також ними починається і завершується. Його отирає празник
Різдва Пресв. Богородиці, а замикає Її славне Успіння, що в наших літургійних книгах
має таку величну назву: «Успіння Пресвятої
славної Владичиці нашої Богородиці

і Приснодіви Марії».
День смерти Пресв. Богородиці зветься
в нашій Церкві Успіння, бо її тіло по смерти
не дізнало зотління, але враз з душею було
взяте до неба. Не маємо історичних даних,
як довго Божа Мати ще перебувала на землі по Христовім Вознесінні, ані коли , де і
як Вона померла, бо про це св. Євангелія
нічого не згадує. Основу празника Успіння
творять священика традиція Церкви від
апостольських часів, апокрифічні книги,
постійна віра Церкви та одно згідна думка св. Отців і Вчителів Церкви першого
тисячоліття християнства.
Найдавніше передання, що говорить про
смерть Пресв. Богородиці, подане у творі,
який у Західній церкві знаний як «Перехід
Св. Марії», а на Сході той сам твір має назву
«Св. Івана Богослова слово на Успіння Св.
Богородиці». Автор цього твору невідомий.
Хоча празник Успіння нагадує нам про
сумну подію смерті, то все таки він належить
до радісних празників.
Богослужіння празника Успіння повне
радісних і веселих гимнів. В тому дні св.
Церква радіє, бо Пресв. Богомати з тілом
і душею перейшла з туземного життя до вічної слави Свого Сина, та що з Її Успінням
ми одержали в небі могутню Заступницю
і Покровительку.
За матеріалами із книги «Пізнай свій обряд», о. Юліяна Катрія, ЧСВВ

Християнське дозвілля

Білівські діти взяли участь в одноденному
християнському таборі
8 серпня при католицькій церкві Воздвиження Чесного
Хреста пройшов одноденний літній християнський
табір для дітей.
арто зазначити, що у таборі взяли участь молодь, як працювати з дітьми в літніх хриссімнадцятеро дітей з двох парафій. тиянських таборах. Цього року до Бучацької
Заняття проводила катехит Тетяна Савіцька, єпархії у м. Чорткові, у період з вересня
а бесіди з дітьми щодо внутрішньої структу- до травня, щосуботи приїжджали предри церкви вів настоятель храму о. Володимир ставники селезіян (монаше згромадження
Заболотний. За часовими рамками християн- Папського права, активного способу життя).
ський табір зайняв близько 7-ми годин: з 9.00 Основною метою їхніх візитів було навчання
по 16.00. Під керівництвом Тетяни Іванівни бансам.
діти займалися різного роду діяльністю: моТакож цього року по кожній парафії
лилися за Україну та на вервиці, показували Бучацької єпархії проходили «Веселі капритчі за допомогою жестів і міміки, навча- нікули з Богом». Під ними розуміються
лися бансам (танці-руханка для дітей та мо- кількаденні літні християнські табори, що
лоді, яка допомагає для організації дозвілля, проходять у цікавих географічних куточках
ігор, розваг та виховання), переглядали хрис- України. Важливою особливістю християнтиянські мультфільми та серіали, малювали, ських таборів є залучення священиками дітей
те що їм найбільше сподобалося тощо.
до Святого Причастя та сповіді. У Бучацькій
Декілька років поспіль волонтери, єпархії діти зазвичай відвідують у с. Нирків
що при Патріаршо-катихетичній комісії у або Більче Золоте. Проте, на таку поїздку
Львові, подорожують парафіями і навчають треба витратити близько 400-500 грн. Так як

В

За церковним календарем

У Білій відзначили 23-й День
Незалежності України

Продовження. Початок на с.1 Також по
завершенні концерту своє слово до громади
мовив настоятель храму Воздвиження Чесного
Хреста о. Володимир Заболотний. Священик
подякував всім учасникам виступу за вклад у
відзначення свята і глядачам, які прийшли їх послухати. Разом з тим о. Володимир висловив свій
погляд на те, що відбувається в країні.
Загалом, цьогорічний День Незалежності,
як і День села, який звузили лиш до миттєвої
згадки, пройшов стримано і без будь-яких ве-

28 серпня – празник Успіння Пресвятої Богородиці Колишня білівчанка

бажання громадянки поступитися декількома
сотками землі, винести це питання на сесію
сільської ради.
Останнім з розглянутих питань стало доведення до відома жителів даних про збори коштів на огорожу біля кладовища. Одна громадянка, родичі якої спочивають на Білівському
цвинтарі, долучилася до цього збору.
Аліна Сокальська

Останні новини із серпневого
засідання сесії сільської ради

військовозобов’язаних, третя хвиля, якої зараз
активно проходить по всій країні. Сільський
голова Володимир Шматько розповів про хід
мобілізації, порядок розповсюдження повісток та реакцію на це односельчан.

Свято свободи

У мікрорайоні Золотарка
відбулися збори

Доброчинність
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реображення Господнє — це одне з
дванадцяти найбільших свят у християнстві, встановлене на честь об’явлення
божественної сили Христа Спасителя
своїм учням. Християни, які живуть за
Юліанським календарем, святкують його 19
серпня. Святі отці називали це свято другим
Богоявленням. Подію преображення описують одразу три євангелісти — Матвій,
Марко та Лука.
Преображення Господнє, згідно з
Євангелієм, відбулось перед голгофськими
стражданнями Ісуса Христа. Ісус взяв із
собою трьох свої учнів — Петра, Якова та
Івана і вирушив з ними на гору. Традиційно
Преображення пов’язують з горою Фавор.

пожертвувала кошти
на церковний вітраж
Благодійний внесок на церкву Воздвиження
Чесного Хреста, що у с. Біла здійснила білівчанка, яка на даний час проживає в Англії.

Пані Марія Хмелик пожертвувала кошти на
виготовлення та встановлення вітражу над входом до церкви. Церковний вітраж був виготовлений майстрами у м. Києві та встановлений місцевими жителями села Петром Гевком, Андрієм
Скрипником та Василем Штефуряком.

не всі діти з Білої мали змогу поїхати, християнський табір Тетяна Савіцька вирішила
провести на території їхньої парафії.
Спочатку, з 29 липня по 1 серпня відбулася так звана підготовка до табору, в якій
Тетяні Савіцькій допомагали ще два аніматори. Напередодні Тетяні Іванівні була задана
тема «Дві природи Ісуса Христа», по якій
вона й готувала заняття. Тоді кількість дітейучасників була дещо менш чисельнішою.
За словами Тетяни Іванівни, дітям заняття у таборі дуже сподобалися, адже поєднували різні види діяльності, як рухливі,
так і розумові, згуртовували їх. Пані Тетяна
має надію, що наступного року, у таборі прийме участь набагато більше дітей і що буде
можливість здійснити подорож до цікавого
куточку України.

19 серпня — Свято Преображення Господнього
Там Христос молився, утомлені ж учні заснули. Коли ж прокинулися, то побачили,
що Ісус Христос преобразився: лице Його
сяяло, мов сонце, а одяг Його став білим, як
сніг, і блискучим, як світло. Поруч з’явились
пророки Мойсей та Ілля й почали розмовляти з Ісусом. Згодом велика біла хмара накрила ї, і пролунав голос Бога Отця: «Це Син
мій улюблений, що його Я вподобав. Його
слухайтеся» (Мт. 17: 5).
У момент преображення Господь дав
можливість трьом апостолам побачити поєднання двох природ у Христі: божественної і людської.

Святкування цього свята сягає ще
IV століття, коли св. Єлена побудувала
храм на горі Фавор на честь Господнього
Преображення. Від VI століття це свято
поширюється в усій Східній Церкві під назвою «Господнє Преображення».
У народі це свято ще називають
Яблучним Спасом, бо у цей день традиційно освячують перші плоди, серед яких –
яблука, груші, мед. Цей звичай перейняла
християнська Церква від Старого Завіту,
який приписував приносити перші плодів
до Господнього Храму.
http://cerkva-nv.com

