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На часі

Перспективи розвитку сільської
бібліотеки

П

Вже не перший місяць поспіль Україною прямують патріотичні флешмоби. Молоді активні люди беруться розмальовувати в синьо-жовті барви дорожні знаки, огорожі, ба
навіть автомобілі, в знак своєї любові до Батьківщини. Протягом двох останніх місяців
поміняли свої кольори на кольори державного стягу і дорожні знаки при в’їзді у Тернопіль
та Чортків, взявши собі за приклад досвід Сум, Білої Церкви, Хмельницька тощо.
ривити патріотичну традицію своєму села, серед яких Наталія Ващишин, Наталія
селу вирішили і жителі Білої. У суботу, Романів, Юлія Демкович, Аліна Франків,
теплий літній день, група активних жителів Надія Федоришин, Віталій Криса, Віктор

П

Щербаков, Ірина Чайка, Ігор Павловський,
Гуцал Іванна, Чернявський Степан та Ігор
Білоус, пофарбували у жовто-сині кольори
огорожу на мості через річку Серет.
Щоби надати нове життя старому мосту,
активістам знадобилася майже ціла доба і
близько 15 л фарби. Та завдяки сприянню
сільського голови Володимира Шматька та

білівчан Олега Машталіра, Олега Хомута,
Пеньковського Романа та Гевко Бориса, які
надали кошти та закупили фарбу, задумане
втілилося в реальність. І сьогодні село Біла
прикрашає свій власний патріотичний міст.
Аліна Сокальська

Садочок відремонтують

риводом для круглого столу стало питання
розвитку та можливості занепаду сільської
бібліотеки. Кращі практики бібліотечної справи –
завідуючі бібліотеками у вище перелічених селах у
формі презентації розповідали присутнім про особливості функціонування своїх закладів. А особливо звертали увагу на те, що змінилося у їхньому
житті та житті їх відвідувачів з появою інтернету.
Нагадаємо, що завдяки перемозі у конкурсі від
програми «Бібліоміст», уже згадані нами сільські
бібліотеки-філії отримали сучасні комп’ютери з
повним програмним забезпеченням та можливістю виходу в Інтернет.
Першою поділитися враженнями про нове
життя свого закладу поспішила завідуюча Звиняцькою бібліотекою. За допомогою яскравих слайдів
Галина Іванівна плавно посвячувала аудиторію у
вир подій, якими наповнена їхня бібліотека і усе
їхнє село. За її словами, з появою інтернету звичайна сільська бібліотека заграла новими барвами
та отримала нові можливості. Окрему подяку бібліотекар висловила їхньому спонсору, директору
ПАП «Дзвін» Василю Градовому, завдяки допомозі якого стають можливими і ремонтні роботи
для покращення комфорту відвідувачів, і багаточисленні культурні заходи.
Особливе захоплення бібліо-інтернет викликав у Світлани Савків, завідуючої бібліотекою-філіалом у с. Колиндяни. За її словами результативність впливу інтернету на відвідувачів бібліотеки у
їхньому селі просто зашкалює. І не останню роль
у цьому відіграє сама керівник закладу. Завдяки її
старанням, послуги, які надає інтернет, стали майже необхідністю. Бронювати квитки на потяг, купувати автозапчастини чи дізнаватися маршрут в
ту чи іншу географічну точку – з появою Інтернету
Світлана Степанівна багато чого навчилася і з радістю передає ці знання всім охочим. Велику увагу
приділяє завідуюча бібліотекою і захопленням сво-

Заборона

близько місяця ведуться ремонтні роботи в ДНЗ «Сонечко»

у с. Біла. Реконструкції потребували приміщення відведене для середньої групи та кухня.

У липні відійшли у вічність:

Світла пам’ять
Засновник та видавець —
Білівська сільська рада.

Кулій Петро Павлович;
Гречко Катерина Володимирівна;
Волошин Євгенія Миколаївна;
Мельник Варвара Миколаївна.

Роботи планують завершити до початку серпня. Проте, за словами в.о. ди-

ректора закладу Світлани Гнатюк, це ще не
остаточна дата.

Колектив Білівської сільської ради
висловлює глибокі співчуття рідним та близьким померлих.

Вічна їм пам’ять.

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.

Адреса:
вул. Штокалівка, 157, с.Біла,
Чортківський район
Випусковий редактор А. Ю. Сокальська
Верстка та дизайн С. Б. Кондра

У липні в с. Біла народився Антільчук
Максимко.
Білівська сільська рада щиро вітає
батьків з такою радісною подією і
бажає щастя та міцного здоров’я їм та
їхнім малюку.

Вітаємо!
Щирі слова привітань линуть до
Бабій Марії Степанівни, яка 13 липня
відсвяткувала свій 50-річний ювілей.
Ваш ювілей - не тільки Ваше свято,
Радіють всі, і друзі, й рідні теж.
Хай Бог пошле ще років Вам багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом
Хай буде вірних друзів в ній багато,
І щастя доля огорта крилом
А весни будуть світлі, легкокрилі
Не буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам.
З повагою, колеги по роботі

Вітаємо!
їх відвідувачів. З метою поглиблення знань, наприклад про країни світу чи види спорту, в бібліотеці
часто проходять тематичні заняття для дітей.
На черзі було представлення бібліотеки-філії
с. Пробіжна. Завідуюча закладу Іванна Омелянівна також не без особливого трепету розповідала
про велику кількість можливостей, які надав їм
Інтернет. Наголосила керівник зокрема на покращенні довідкової роботи, можливості створення
буктрейлерів (відеороликів-презентацій книг) та
проведення віртуальних подорожей, спрощенні

Алкоголю – ні!

15 липня ц.р. виконавчим комітетом
Білівської сільської ради було прийнято
рішення про заборону розпивання алкогольних напоїв серед жителів села Біла
на спортивному комплексі «Чемпіон».

Уже

23 липня, у приміщенні Білівської бібліотеки-філії пройшов круглий стіл, присвячений
проблемам та перспективам розвитку сільських бібліотек. В обговоренні взяли участь
Білівський сільський голова Володимир Петрович Шматько, директор Чортківської ЦБС
Колівошко Оксана Володимирівна, в.о. начальника відділу культури, туризму, національностей та релігій Чортківської РДА Мельник Марія Павлівна, настоятель храму Різдва
Пресвятої Богородиці о. Богдан Верхомій, майстер народного мистецтва, витинанкарка та художниця хрестикових орнаментів Марія Несторівна Бурдяк, завідуючі бібліотеками-філіями у с. Біла – Трендовецька Ольга Євстахівна, у с. Пробіжна − Гейда Іванна
Омелянівна, у с. Колиндяни – Савків Світлана Степанівна, у с. Звиняч Шкрибайло − Галина
Іванівна, жителі та працівники установ села.

Кого приніс лелека?

В

ідтепер ті, хто вживатимуть алкоголь на
території спорткомплексу у всі дні, за винятком загальносільських свят, будуть притягнені до адміністративної відповідальності.
Слідкувати за виконанням даного рішення буде
адміністративна комісія при виконавчому комітеті Білівської сільської ради.

Вітаємо!

У липні свої дні народження відсвяткували: Білівської сільської ради;
Бендера Іван Тарасович, депутат Білівської
Баліцька Уляна Михайлівна, вихователь
сільської ради;
ДНЗ «Сонечко»;
Вівчарик Петро Дмитрович, депутат
Беднарська Віра Петрівна, кухар ДНЗ
Білівської сільської ради;
«Сонечко»;
Сокальська Наталія Андріївна, медсестра
Козак Іван Михайлович, єгер Білецького
загальної практики лікарської амбулаторії за- лісництва;
гальної практики сімейної медицини;
Суха Любов Романівна, продавець магазиГрадовий Василь Степанович, орендар ну «Крамниця»;
часток паїв громадян ПАП «Дзвін».
Поліщук Марія Михайлівна, прибиральМихалків Петро Дмитрович, депутат ниця Білівської сільської ради
Колектив Білівської сільської ради приєднується до всіх привітань, бажає міцного
здоров’я, щастя, успіхів у роботі і сімейного благополуччя!

спілкування за допомогою соцмереж та електронної пошти тощо.
Результатами роботи похвалилася і завідуюча
нашою бібліотекою, Ольга Євстахівна Трендовецька. Вона зазначила, що з допомогою інтернету
є більша можливість проводити культурні заходи
та складати до них сценарії, користуватися перевагами віртуального спілкування, замовляти книги
тощо. Відмітила керівник закладу і пожвавлення
у відвідуванні бібліотеки та підвищенні рівня взаємодії між людьми. Продовження на с. 2

Дорогу подругу та надійну колегу
Франків Тетяну Ярославівну, яка 12
липня відсвяткувала свій день народження, вітають колеги по роботі.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя.
Любов, здоров’я, щастя, дружба
І вічна нестаріюча душа.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль.
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє
Слова подяки линуть звідусіль.
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіх в нашім колективі
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!

Вітаємо!
Дорогу маму, кохану доньку та сестру, Сокальську Наталію Андріївну,
яка 24 липня відсвяткувала свій день
народження, вітають дочка Аліна, син
Сергій, мама Стефанія та сестра Оксана.
Бажаєм, матусю, кохана, єдина
Щоб ти не хилилась ніколи в журбі
І сонце, і зорі, і даль журавлину –
Усе ми сьогодні даруєм тобі.
За лагідність серця, за мудрість буття.
За те, що дітей завжди ждеш край віконця.
Без тебе рідненька, не було б життя,
Ні радості, щастя, ні ясного сонця.
Уклін, тобі, рідна, за ніжну турботу.
За поміч, за ласку, й безмежну любов.
Й за всю твою неоціненну роботу.
Ми вдячні тобі кожен день, знов і знов.
Троянди хай в’януть на сильнім морозі
А ти щоб рідненька, цвіла і цвіла.
З очей, щоб ніколи не капали сльози.
Щоб завжди здорова й щаслива була!

2 Місцеве самоврядування
Законодавство

Стався до закону
сумлінно!

З

акон України «Про благоустрій населених пунктів» стосується складання і зберігання будівельних матеріалів (піску, каміння, деревини) на території, прилеглій до житлових будинків. А саме
говорить про заборону таких дій.
За це згідно ст. 152 Кодексу про
адміністративні правопорушення
передбачено накладення штрафу в
сумі від 340 грн. до 1360 грн.
Відповідно до рішення адміністративної комісії при виконкомі
Білівської сільської ради на декількох громадян с. Біла, жителів вулиці Квадри були накладені штрафи за незаконне зберігання будівельних матеріалів на територіях,
прилеглих до житлових будинків.
Зокрема гр. Божагорі Петру
Миколайовичу був призначений
штраф у розмірі 340 грн., гр. Южді
Світлані Володимирівні – 340 грн.,
гр. Стусу Богдану Васильовичу –
680 грн., гр. Фундитусу Богдану
Степановичу – 340 грн.

Чемпіони
«Олімпійського літа»
1 серпня 2014 року, о 10.00,
на території спортивного комплексу «Чемпіон»
у с. Біла пройдуть спортивні змагання під назвою
«Олімпійське літо».

Й

ого учасниками стануть вихованці дитячих виховних
закладів – садочку «Сонечко» с.
Біла та садочку №1 «Золота рибка» м. Чортків.
Кожна із команд-суперників
налічуватиме по 10 учасників
– п’ять хлопчиків та п’ять дівчаток. На переможців очікують
цікаві призи.
Завітайте на спортивний
комплекс «Чемпіон» та повболівайте за маленьких спортсменів!
Перетворіть звичайний літній
день на невеличке свято для себе та
своїх дітлахів!

Новини

Новини липневої сесії
сільської ради
Останнє засідання сесії
Білівської сільської ради збіглося в часі із засіданням виконавчого комітету і відбулося 17 липня.

На

порядку денному сесії
сільської ради стояли
наступні питання: Погодження
ТзОВ «Аурум-Плюс» у наданні
земельної ділянки для розробки
родовища будівельного піску в
урочищі «Малинова гора» на території Білівської сільської ради (в
межах населеного пункту) та розгляд заяв громадян.
Виконком обмежився розглядом лише одного питання, яким
стало надання дозволу на зрізку
зелених насаджень.
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Свічадо духовності
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Як бути лідером

Сільських голів навчали лідирувати
У період з 3-го по 5-те липня львівський готель «Дністер» гостинно приймав у
Цікавим моментом стала участь у навчансвоїх стінах сільських голів з різних областей України в рамках першої сесії циклу нях сільських голів із сусідньої Молдови, дещо
«Академії лідерства»
схожої з точки політичної ситуації до нашої

6 липня ц.р. до Чортківського деканату Тернопільської
єпархії УПЦ Київського Патріархату прибула
Дубенська чудотворна ікона Божої Матері. Протягом
трьох днів ікона перебувала у храмі Різдва Пресвятої
Богородиці в с. Біла.
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Чудотворна Дубинська ікона
побувала у Білівському храмі

О

рганізатором проекту виступила Рада
Європи та Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад. «Академію лідерства»
слід розуміти як складову Програми Ради
Європи під назвою «Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні». Варто зазначити, що
подібні навчання, саме серед голів сільських та
селищних рад, проходять на теренах України
вперше.
Покращити свої лідерські навики спробував і сільський голова Білої, а по сумісництву член ВАССР, Володимир Шматько.
Білівський керманич представляв у місті Лева
Тернопільську область.
Навчання відбувалися у формі дискусій
та рольових ігор. Під проводом своїх лектора, експерта Ради Європи Олени Сусової та
тренера із Великобританії Джона, учасники
академії навчалися вести за собою людей, заохочувати громаду до дій, проводити реформи
у селі та розвивати свої населені пункти тощо.
Наступну сесію «Академії лідерства»
планують провести у вересні. Тоді, учасники,

яким напередодні були роздані завдання, покажуть чого досягли за цей час. Завдання полягають у проведенні презентацій набутих знань
перед своїми громадами. Після проходження
усіх трьох сесій циклу, учасники «Академії лідерства» будуть нагороджені дипломами.

держави. Голови молдавських сіл ділилися
власним досвідом розвитку села та заохочення
громади, брали участь у дискусіях.
Аліна Сокальська
Фото: http://vassr.org

У пошуках миру

Покинути все, аби зберегти найцінніше
Хоча ситуація на Сході вже не настільки критична, як кілька тижнів тому, та жителі Луганська, Слов’янська та інших, свого часу захоплених терористами міст, все ще могу добрих людей. До останніх можна
бояться повертатися до рідних домівок.
віднести приватиого підприємця Німця

О

дна з сімей-біженців, яка близько місяця тому втекла з небезпечного для життя Лисичанська, що на
Луганщині, сьогодні проживає у с. Біла.
Спочатку маму з двома малими дітьми
поселили в одну з квартир Чорткова. Та,
зважаючи на те, що квартира доводилась
житлом ще для сімох осіб, згодом постало
питання про переселення біженців у інше
місце.
Так, за сприяння сільського голови
Володимира Шматька і небайдужої жительки села, яка надала свій будинок з
придатними житловими умовами, перелякана сім’я нарешті знайшла своє пристанище у Білій. Спочатку в будинок поселили тільки маму з дітьми, згодом до
них приєднався й чоловік.
Коли ми завітали до нового дому переселенців, там було доволі затишно та
прибрано, а усміхнені дітлахи з цікавістю
виглядали з-за дверей. Попри те, що все
сімейство спілкується російською, і діти, і
батьки все розуміли, і навіть подекуди відповідали українською. Протягом нашого
візиту малеча поводилася чемно: донькашколярка знала, що сказати при зустрічі
та прощанні, і без прохання матері забавляла маленького братика.
Як розповідає мама, пані Олена, їхня
сім’я була однією з останніх, хто покинув

Лисичанськ. Більшість міських жителів
вже давно пороз’їжджалися до родичів та
знайомих, переважно в Росію. Коли почали гинути люди, а постріли під вікнами
змушували перелякано здригатися і плакати дітей, вони також вирішили, що треба втікати. Замовили квитки з Луганська
до Києва, зібрали речі, які могли перенести в руках і поїхали. Серце стискалося
при згадці про рідний дім − комфортний
особняк з невеличким городом та домашньою птицею, який були змушені покинути. Та все ж, безпека та добробут їхніх
дітей переважав будь-які матеріальні надбання.
Сьогодні сім’я потроху звикає до нового життя, з новими труднощами та
проблемами. До таких, зокрема, можна
віднести незручне розташування їхнього
теперішнього житла до місцевої школи
(дочка Нана у вересні має піти в другий
клас), неможливість виходу на роботу, позаяк немає з ким залишити дітей).
Похвилюватися батьків змусили й незначні проблеми зі здоров’ям у молодшого
сина, якого спочатку вкусив собака, а потім з’явилися симптоми алергії. У всьому
іншому, що стосується медикаментів,
їжі та засобів гігієни, складнощів не виникає. Незважаючи ні на що, чоловік та
жінка вдячні за дах над головою і допо-

Ігоря Васильовича, директора магазину
«Маркет Теко» Шабельську Євгенію
Леонівну, власницю магазину «Все для
дому» Нагірну Ольгу Павлівну, виконавчого директора господарства «НиваБіла» Жан-Поля Прюдома, небайдужих
жителів села. Також за час перебування
у Білій, сім’ю встиг відвідати настоятель
храму Різдва Пресвятої Богородиці о.
Богдан Верхомій.
На прикладі цієї сім’ї, можна прослідкувати долі сотень, таких як вони. У полоні несподівано нагримілої війни, люди
в страху за своє життя і життя своїх дітей
почали роз’їжджатися у пошуку спокою.
І хай за спинами залишалися будинки,
автомобілі та різного роду матеріальні
цінності, все це стало нічим у порівнянні
із життям, яке в будь-який момент могли
відібрати безжальні терористи.
Маємо надію, що скоро весь воєнний
жах, яким все ще огортана наша країна,
одержить фінал. Так чи інакше, він уже
не буде щасливим, і не зітре сльози зі згорьованих загибеллю дітей матерів. Але
слід пам’ятати, що ніяке зло не залишається безкарним, і кожен хто його вчиняє,
все одно за це відповість. Слава Україні!
Героям слава!
Аліна Сокальська

На часі

Перспективи розвитку сільської бібліотеки

Продовження. Початок на с.1
З вуст учасників обговорення лунали різноманітні пропозиції та думки. Директор Чортківської ЦБС Оксана Колівошко зазначила,
що з появою Інтернету, стара бібліотека у закинутому селі вмить перетворилася у сучасну
модернізовану бібліотеку, в якій наявний як
книжковий фонд, так і вихід у інформаційний
світ. Натомість, в.о. начальника відділу культури

Чортківської РДА Марія Мельник наголосила на
важливості бібліотеки та книжки, зокрема щодо
розвитку особистості, поширення краєзнавства
тощо. Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці о. Богдан зазначив потрібність духовного
куточку в кожному закладі, тим паче у бібліотеці.
Загалом, прозвучали тези про важливість
книжки у житті та вихованні людини, переваги
друкованої книжки порівняно з електронною.

Були висунуті навіть продуктивні пропозиції
розвитку, зокрема створення електронного каталогу видань, взаємодія бібліотек з духовними
центрами та церквами, проведення заходів для
популяризації книги тощо.
Аліна Сокальська
Фото авторки

П

рибуття до Чортківського деканату
Дубенської ікони відбулося завдяки
благословенню Високопреосвященнійшого
Нестора, Архиєпископа Тернопільського,
Кременецького і Бучацького.
Перша згадка про Дубенський чудотворний образ Матері Божої датується 1565
р. Тоді ікона перебувала у духовній колекції
князів Острозьких і зцілила незрячу жінку,

яка до неї приклонилася. Дізнавшися про це,
князь відвіз ікону до Дубенського чоловічого монастиря, куди почали з’їжджатися для
зцілення віряни з різних країн. У 20-ті роки
минулого століття ікона потрапила до прихожанки монастиря, котра зберігала її до кінця
90-х рр. ХХ ст.
У 2004 році ікона почала мироточити, виділяючи цілюще миро, як вияв Божої милості.

Люди звертаються до Божої Матері і моляться
до її чудотворного образу, щоби зцілити свої
недуги та знайти душевний спокій. За час перебування чудотворної Дубенської ікони у
храмі Різдва Пресвятої Богородиці в Білій щодня проводилося багато богослужінь. Миряни
приходили помолитися до чудотворної ікони
та попросити в Божої Матері здоров’я та злагоди для себе і близьких; також була можли-

вість купити образки з копією ікони.
9 липня після богослужіння з мируванням,
чудотворну ікону перевезли до іншого храму
Чортківського деканату Тернопільської єпархії УГКЦ Київського патріархату.
Протоієрей Богдан Верхомій,
декан Чортківського деканату
Тернопільської єпархії УПЦ КП.

12 липня – День святих Апостолів Петра і Павла
У цей день християнська церква вшановує святих апостолів Петра і Павла. Святим апостолам завдячуємо скарб Христової віри,
вони передали нам Христову науку, від них маємо св. Євангелію і апостольські листи, вони поклали основу Христової церкви.

Про

велике значення св. Апостолів
гарно говорить митрополит
Андрій Шептицький: «Апостоли є нашими
батьками по вірі. Через їх руки Бог дав людству й кожному народові у християнській
Церкві все, що належить до Божої апостольської традиції. У своєму аскетичному житті,
як і в проповіді, не можемо, отже забувати,
що все маємо з їхніх рук. На перше місце
висувається св. Апостол Павло, який у своїх Посланнях дав Церкві таке рясне Боже
Об’явлення й такі рясні Божі науки… Круг
церковного року висуває на перше місце
Апостола Петра, призначуючи йому два дні
в році, це є Поклін його Кайданам 16 січня
і 29 червня».
Проте існують відмінності щодо святкування цього празника. Православний
світ вшановує св. Апостолів 12 липня, а католики 29 червня. В богослужебних книгах
празник має таку назву: «Святих Славних
і Всехвальних Первоверховних Апостолів
Петра й Павла». Обидва ці Апостоли визначні своїм характером, своєю ревною
апостольською працею та великим культом
у св. Церкві.
Ісус Христос маючи великі плани щодо
св. Петра, змінює його ім’я Симона на символічне Петро-Кифа, що означає скеля, бо
він має бути скелею, що двигатиме основу
Його Церкви. Св. Петро має близьке відношення до Христа в часі Його діяльнос-

ті. Він свідок Христового прославлення на
Таворі. Він в імені всіх Апостолів визнає
Христове Божество.
Після Господнього вознесіння св. Петро
стає головою Апостолів і першої християнської громади в Єрусалимі. Під його проводом відбувається вибір нового Апостола
на місце відпалого Юди. Він скликає до
Єрусалиму перший собор Христової Церкви.
Любов Христа Господа це головний мотив
його апостольської діяльности, трудів і жертви. Та любов вкінці завела його на муки і
смерть за свого улюбленого Вчителя. Під час
своїх мандрів Ісус якось запитав учнів, за кого
люди його визнають і за кого визнають його

учні. Відповіді були різні, але жодна з них не
була близька до істини. І лише учень Петро
сказав: «Ти Христос – Син Бога живого».
Христос сказав у відповідь: «Блаженний ти,
Симоне, бо не тіло і кров тобі оце виявили,
але мій Небесний Отець». Саме йому після святої вечері Ісус напророчив, що той
зрічеться його три рази ще до Сходу сонця.
Так і сталося. Ісуса Христа схопили, а Петра,
який йшов слідом, упізнали люди. Ві тричі
зрікся Господа, ще й заприсягся, що не знає
Ісуса. Побожна традиція подає, що він уважав
себе негідним умирати на хресті як Христос,
тому просив своїх розпинателів, щоб його
розп’яли стрімголов.

На відміну від апостола Петра, святий
Павло не був знайомий із Ісусом Христом за
життя й не був у числі його перших дванадцятьох апостолів. Та за свою повну посвяти
апостольську працю, надлюдські жертви і
муки у Христовій службі, дістав титул верховного Апостола, як і св. Петро. Він одинокий
з апостолів, що мав більше образування та
з уродження був римським громадянином.
Сам Ісус Христос у чудесний спосіб його
навертає і покликає на Апостола в дорозі до
Дамаску. По своєму наверненні з гонителя
християн він серцем і душею стає ревнім і
мужнім апостолом Христа. «Павло був вовком – каже св. Іван Золотоуст – і став ягням.
Був терням і став виноградом. З ворога став
другом, з бур’яну – хлібом… Хулитель став
богословом, гонитель – благовісником, мучитель – керманичем, зрадник – сподвижником» (Про Святих 12-ох Апостолів).
У своїй апостольській праці св. Павло
визначився невгнутим характером, великою
силою волі та гартом духа. Він день і ніч,
літа цілі, безбоязний проповідник правди св.
Євангелії. Його безмежна любов Христа не
знає перешкод, не знає труднощів, ніколи не
ставить границь жертовності.
Апостол не тільки знаменитий проповідник, організатор, але й визначний богослов і
письменник. Від нього маємо 14 листів, писаних до різних Церков чи осіб, де ясно викладає Христову науку. Св Павло віддав своє
життя за Христа стятий мечем у Римі, по традиції 29 червня, 65 або 67 року по Христі.

