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Видання
Білівської
сільської ради

Традиції

Гаївки по-білівськи

Українська традиція гаївок бере свій почин ще із давніх язичницьких часів.
Тоді весняні забавляння були покликані відтворювати процес посіву, саджання
в землю всякого зела, його росту та збирання врожаю. З прийняттям християнства звичай весняних хороводів зберігся, проте у значно інтерпретованій
формі і сьогодні вже покликаний разом з весною прославляти велике свято
Христового Воскресіння.

На подвір’ї біля греко-католицької церкви вже багато років поспіль водять гаївки.
Ініціатором та організатором весняних веселощів виступала в основному тодішня вчителька християнської етики
у сільській школі Савіцька
Надія Микитівна. З відходом
Надії Микитівни на пенсію та
приходом до церкви катехита, а до школи нової вчительки християнської етики
Тетяни Савіцької, частина
клопотів переклалась на її
плечі.
От і цьогоріч великодні
гаївки Тетяна Іванівна проводила разом зі своїм
наставником
Надією

Микитівною, від якої
свого часу і переймала знання. Також
був присутній і настоятель храму о. Володимир, який участі
в гаївках не брав,
проте спілкувався
з мирянами. Гаївки
відбувалися
у
три етапи: в другий і третій день
Великодніх свят та
на Провідну неділю.
Побавитися в гаївки
виявили
бажання в основному діти, представники старшого покоління та декілька членів молодіжної
організації. Крім пісень, учасники гаївок розважалися ще й іграми: «Грушечка», «Козачок»
та «Соколе, соколе, віддай соколятко».
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Благодійність
Великодні дарунки для одиноких
У переддень світлого празника Христового Воскресіння – Великодня
миряни йдуть до церкви, щоб освятити паски та інші ласощі. Проте не
кожен має можливість скласти Великодній кошик й піти до церкви, щоби
потім разом з сім’єю поснідати освяченою їжею.
Щоб не залишати одиноких людей без святкових частувань, Білівська
сільська рада за власний рахунок закупила Великодні кошики. У Великодню п’ятницю сільський голова Володимир Шматько та директор будинку культури Віталій Криса здійснили візит до 20 самотніх білівчан і
вручили їм Великодні подарунки.
Дорогі односельчани!
Щиро вітаю вас зі світлим та радісним святом – Великоднем. Чудо
Христового Воскресіння об’єднує всіх нас вірою у перемогу світла над
темрявою, добра над злом, життя над смертю. Саме віра допомагає нам
долати перешкоди, які випадають на долю нашого народу. Сьогодні ми
відкриваємо Богові свої душі, просимо наповнити їх духовною силою і
надією. У цей день ми дякуємо Господу Богу за те, що у дні випробувань
ми відчували його захист і підтримку. В найскладніші часи ми непохитно
вірили - Господь не залишить нас. Великдень нагадує нам про духовне
відродження, яке потрібне всім нам, всій українській нації. Бажаю всім
душевної чистоти і гармонії, миру та спокою в сімейних оселях. Нехай
Чудо Воскресіння Христового надихає нас на добрі та праведні справи,
справи на благо України. Адже з неба на нас дивиться Небесна сотня, ми
не маємо права її підвести. Хай Україна наповниться неосяжним світлом
Христового Воскресіння і розквітне у всій своїй красі без краплі зла та
ворожнечі. Нехай Пасхальне Свято стане для кожного початком нового
життя — кращого і добрішого. Христос Воскрес! Воістину воскрес!
З повагою, Білівський сільський голова Володимир Шматько

Аліна Сокальська
Фото Сергія Коцана.

Вітаємо!

Великодня поезія
Христос Воскрес!

У гості йде весна,
Граційно, тайно, мов тендітна юнка,
Що від Христа життя цвіт принесла
Барвистооко вербним подарунком.
Христос Воскрес!
Для нас із нами? Так!
Я усмішку ясну в цю мить побачив
Близьких мені людей, із Богом в такт –
Носіння миру й доброти, неначе.
Христос Воскрес!
Кантати солов’їв,
Що мову нашу рідну прославляють,
Вкраїна п’є нектар краси полів –
Не здалась кату – сильна, не вмирає!

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

Не прошу, Господи, великих див-чудес,
А вдячний вельми за весну барвистооку,
За щирих птахів, зорі із небес,
Життя, що йде так ніжно Твоїм кроком!
За всіх людей, хто доброту несе,
За усмішки їх щирі, працю плідну,
За ранки росяні, що пишуть нам есе,
За солов’я спів, за Вкраїну рідну.
Не прошу, Господи, великих див з небес,
А дякую за ближніх і природу –
Почути від братів «Воістину Воскрес» −
Серед природи – вже є нагорода.
Роман Король

У квітні 2014 року у селі Біла відійшли у вічність:
Кульба Ганна Семенівна;
Кульпіта Володимир Костянтинович;
Дегодь Василь Микитович;
Лопатинська Дарія Костянтинівна.

Свідоцтво про державну реєстрацію ТР № 598-198р від 05.03.2013 р.
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.

Білівська сільська рада
висловлює глибокі співчуття
рідним та близьким померлої.
Вічна їй пам’ять.

Адреса:
вул. Штокалівка, 157, с.Біла, Чортківський район
Випусковий редактор

Аліна Юріївна Сокальська

У квітні свої дні народження відсвяткували:
Шматько Володимир Петрович, Білівський сільський голова;
Кізь Надія Петрівна, депутат Білівської сільської ради;
Скрипник Марія Петрівна, депутат Білівської сільської
ради;
Мельничук Віра Михайлівна, завідуюча ДНЗ «Сонечко»;
Магега Галина Василівна, вихователь ДНЗ «Сонечко»;
Скрипник Оксана Тарасівна, бухгалтер ДНЗ «Сонечко»;
Гребенюк Богдан Олексійович,
тракторист Білецького лісництва;
Карпінська Марія Миколаївна,
санітарка лікарської амбулаторії загальної
практики сімейної медицини.
Білівська сільська рада
приєднується до всіх привітань,
бажає міцного здоров’я,
щастя, успіхів у роботі і
сімейного благополуччя!

ВІТАЄМО!

Дорогу маму та кохану бабусю, Лісову Ольгу Григорівну,
яка 18 квітня відсвяткувала свій 60-річний ювілей, вітають син
Віталій, невістка Наталя, онуки Миколка та Богданчик.
Нехай душа у вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом вас завжди сонце гріє
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа.
Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте,
Хай думи ніколи спочинку не знають,
Хай легко, мов крила, внучат пригортають,
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живіть до ста років на поміч всім людям
Здоров’я міцного вам зичимо щиро
Любові і радості, злагоди й миру.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує Вам многії, благі літа.

Дорогий Володимир Петрович!
Щиросердно вітаємо вас із днем народження!
Повсякденна копітка діяльність на відповідальній посаді вимагає від вас повної відданості справі,
наполегливості, вміння долати труднощі, високого професіоналізму.
Із честю вирішуючи це покликання, ви заслужили глибоку пошану серед людей, даруючи їм не тільки свої
знання та досвід, а й тепло своєї душі.
У цей святковий день бажаємо вам український віночок світлих та теплих побажань.
Щиро бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, невичерпної енергії, творчої наснаги та терпіння, здійснення
усіх мрій та сподівань, успіхів у вашій нелегкій роботі заради розвитку і процвітання нашого села.
Нехай у житті вас завжди супроводжує натхнення та удача, зігріває віра у краще майбутнє, щира любов
та відданість близьких людей.
Хай у вашому домі завжди панує мир та сімейна злагода!
Хай завжди буде багато оптимізму та мудрості, та плідного довголіття!
Хай Матінка Божа Вас оберігає,
А Господь Бог здоров’я посилає,
Хай не обминає Вас доброта
На многії і благії літа!
З повагою та найщирішими побажаннями,
колектив Білівської сільської ради.

ВІТАЄМО!

Щирі слова привітань линуть до жителя села Біла,
учасника бойових дій ОУН УПА, Савіцького Степана
Івановича, який 29 квітня відсвяткував свій 82-й день народження.
В твоїх очах, рідненький, увесь світ!
Стільки в них добра, любові й ласки.
І в безкінечнім плині довгих літ
Ти завжди поряд і в біді, і в щасті.
В твоїм мовчанні чути повсякчас
І тиху світлу радість, і печалі,
І втому в мужніх і натруджених руках,
Що важко і невпинно працювали.
І хоч зима на скронях сивину
Малює невблаганно візерунком,
Твоя душа закохана в весну,
Твоє життя – в дружині, в дітях, внуках.
Дай, Боже, тобі многа-многа літ, –
Родиною й здоров’ям будь багатий,
За все добро й любов – низький уклін,
Тобі, рідненький, в цю знаменну дату!
З повагою і любов’ю дружина Стефанія, діти та
внуки.

Кого приніс лелека?

У квітні в с. Біла народилися
Гриців Іоан та Цішка Артем.
Білівська сільська рада щиро вітає
батьків з такою радісною подією і
бажає щастя та міцного здоров’я їм
та їхнім малюкам.
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Місцеве самоврядування

Новини
У Верховній Раді пройшло засідання комітету
з аграрної політики

16 квітня ц.р. відбулося відкрите засідання
Комітету Верховної Ради України з питань аграрної
політики та земельних відносин із сільськими головами та агровиробниками. Із числа членів ВАССР,
сільських голів 14 областей України, був присутній і
наш сільський голова Володимир Шматько.
У ході засідання обговорювалися такі питання, як
реформа місцевого самоврядування та проблеми населених пунктів. Слово було надано голові комітету,
керівнику с. Фурси, Київської області Миколі Фурсенку, голові с. Вертіївка, Чернігівської області Олександрі
Теслик та нашому сільському голові Володимиру
Шматьку, який представляв відповідно Тернопільську
область.
Інформація та фото: http://vassr.org

Сесія
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Квітневий підсумок роботи сільської ради

Останнє засідання сесії Білівської сільської ради відбулося спільно з
засіданням виконавчого комітету 24 квітня.
На порядок денний сесії були винесені наступні питання: Про відкриття
у 2014 році сільського центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді на
території населеного пункту для надання соціальної допомоги жителям
села; Про розроблення проекту землеустрою щодо зміни меж села Біла та
Розгляд заяв громадян.
На порядку денному виконавчого комітету обговорювалися такі питання: Про підсумки виконання бюджету за 1 квартал 2014 року; Про створення
громадського формування з охорони громадського порядку на території с.
Біла; Про затвердження розпоряджень Білівського сільського голови, прийнятих у квітні 2014 року; Про роботу адміністративної комісії виконавчого
комітету Білівської сільської ради щодо розгляду справ про адміністративні
правопорушення.
Традиційно, засідання розпочалося з прослуховування національного
гімну України. Тоді депутати на чолі з сільським головою приступили до
обговорення злободенних питань. Першим було розглянуте питання про
створення центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у Білій і прийняте позитивне рішення. Згідно з рішенням єдиним працівником цього центру стане Демкович Юлія Іванівна, фахівець із соціальної роботи, яка була
закріплена за сільською радою, але щоправда представляла Чортківський
центр соціальних служб.
Про розроблення проекту землеустрою щодо зміни меж села Біла
проінформував сільський голова. Володимир Петрович розповів, що
близько двох тижнів тому, фахівці з Волинського інституту спільно з землевпорядником Надією Федоришин вивчали землі, які внесуть у межі села і
робили потрібні виміри.
З доповіддю про роботу адміністративної комісії виконавчого комітету
Білівської сільської ради виступив її голова Гевко Іван Петрович. Згідно
зі словами пана Івана з січня 2014 року по квітень 2014 року на розгляд адміністративної комісії поступило і розглянуто одну справу: ч. 1

Стадіон буде повністю загороджений
Минулої осені розпочалися роботи по розширенню меж сільського стадіону. По завершенню цих робіт
планується встановити огорожу навколо всієї території
стадіону та зробити один окремий вхід. Наприкінці
квітня було розпочато спорудження огорожі з боку
православної церкви. На меті – відокремлення стадіону
від стороннього руху і використання його з ціллю проведення спортивних дійств та концертів.

Земельне питання

Зміна меж населеного пункту та її
переваги для села

10 вересня 2013 р. між сільською
радою та ДП «Волинський науководослідний та проектний інститут землеустрою» було укладено договір. В основі
його – встановлення (зміна) межі села за
проектом землеустрою. Згідно проекту в
розпорядження Сільської ради ввійдуть ті
землі, які до цього часу вважалися за межами села. Це наприклад, Ковалева гора, Малинова гора, Левада та інші. Подібні проекти покликані створювати повноцінне
життєве середовище і сприятливі умови їх
територіального розвитку.
Протягом чотирьох днів, з 7-го
по 10-те квітня фахівці з Волинського
інституту займалися виміром земель,
які мають ввійти в розпорядження
Білівської сільської ради. Згодом, згідно
цим вимірам буде розроблено новий проект землеустрою по зміні меж
населеного пункту с. Біла. Тобто, всі землі села, які знаходяться під господарськими дворами, тракторною бригадою, нафтобазою, цегельним заводом, землі резервного фонду та землі запасу, якими розпоряджається
обласне правління держземагенств ввійдуть в розпорядження сільської
ради. Даний проект став можливим завдяки рішенням Верховної Ради від
2011 року, про те, що його затверджує тепер не ВР, а сесія районної ради.
Проект дасть змогу ввести в підпорядкування всі вище перелічені землі.
Внесення в розпорядження сільської ради всіх цих земель має багато переваг. Насамперед, безпосереднім розпорядником землі буде сесія
сільської ради, заключення договорів на оренду проводитиме сільський
голова, з’явиться змога своєчасно отримувати орендну плату. Також даний
проект дозволить зберегти за сільською радою землі запасу та резервного
фонду – Ковалева гора, Малинова гора, Зелена, Пухла, урочище Лисакове
поле тощо. Сільська рада відчує миттєву ефективність від даного проекту
через оновлення і суттєве зростання грошової оцінки в межах населеного
пункту, а відповідно і зростання надходжень до сільського бюджету.
Аліна Сокальська
Фото авторки

ст. 179 КУпАП «Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв
на виробництві» − (Слободян М. К.). Притягнуто до адміністративної
відповідальності 1 мешканця села Біла на якого накладено штраф на суму
51.00 грн., з яких стягнуто 51.00 грн.
Згодом було обговорено питання порядку денного виконавчого
комітету щодо підсумків виконання сільського бюджету за І квартал 2014
року. Виконком сільської ради відмітив, що сільський бюджет за 1 квартал 2014 року виконано на 80,2 %. При прогнозованому плані 356 830 грн.
надійшло 286 184,57 грн.
Перевиконано податок на доходи фізичних осіб, що справляється податковими агентами з доходів у вигляді заробітної плати, податок на доходи фізичних осіб, що справляється фізичними особами за результатами
річного декларування, плата за користування надрами для видобуванн
корисних копалин місцевого значення, земельний податок з юридичних
осіб, орендна плата з юридичних осіб, земельний податок з фізичних осіб,
орендна плата з фізичних осіб, збір за провадження торговельної діяльності
(роздрібна торгівля) сплачена юридичними особами, збір за провадження
торговельної діяльності (роздрібна торгівля) сплачена фізичними особами, фіксований сільськогосподарський податок, адміністративні штрафи
та інші санкції, держмито, інші надходження, податок на нерухоме майно
відмінне від земельного, єдиний податок з фізичних осіб, екологічний податок. Не виконуються збір за спеціальне використання лісових ресурсів,
збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство),
що справляється фізичними особами, дотації вирівнювання, тощо.
Виходячи з вищенаведеного, виконком сільської ради вирішив:
керівникам установ, підприємств всіх форм власності: 1) постійно працювати над розширенням податкової бази та своєчасною і повною мобілізацією
коштів до бюджету; 2) забезпечити виконання дохідної частини бюджету;
3) забезпечити виконання надходжень по податку на доходи найманих
працівників; 4) виявляти та сприяти легалізації осіб, які займаються господарською діяльністю.
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У Білівській церкві інсценізували Хресну дорогу
13 квітня, у Вербну неділю в УГКЦ
Воздвиження Чесного Хреста пройшло
традиційне Богослужіння. Та перед освяченням вербового гілля миряни мали
змогу переглянути інсценізацію Хресної
дороги. Проте це була не звичайна постановка Хресної дороги, а оригінальна
інтерпретація під назвою «Сім слів Ісуса
на Хресті». Сценку під проводом катехита Тетяни Савіцької підготували учасники
Молодіжної організації УГКЦ Воздвиження Чесного Хреста с. Біла ім. о. Степана Чеховського та зіграли головні ролі.

− Ми хотіли донести останні слова Ісуса на хресті, а
також показати не
так страсті і муки
Христа, як Його всепрощаючу любов
до нас і милосердя,
− розповідає Тетяна Савіцька. − Бо в
Його словах не було
ні краплі нарікань, а
лиш пробачення.
Аліна
Сокальська
Фото
Наталії Баюк

Просимо усіх небайдужих жителів с. Біла у вигляді
матеріальної допомоги долучатися до будівництва огорожі.
Будь-які внески вітаються!

Охорона довкілля

Спалюванню «скатів» − ні! Забрудненню довкілля – ні!

«Сім слів Ісуса на Хресті» пролунали у Білівській школі
Інтерпретовану постановку Хресної дороги під назвою «Сім слів Ісуса на Хресті» 16 квітня мали змогу переглянути
учні Білівської ЗОШ І-ІІІ ст.

д) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та
іншим негативним впливом на навколишнє природне середовище.
Та згідно ст. 78 «Кодексу України про адміністративні
правопорушення», викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади або недодержання вимог, передбачених наданим дозволом, інші порушення порядку здійснення
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря або
перевищення технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих речовин та нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел
під час експлуатації технологічного устаткування, споруд і
об’єктів - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Перевищення гранично допустимих рівнів впливу
фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря
або вплив фізичних та біологічних факторів на атмосферне
повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу
виконавчої влади у випадках, коли необхідність одержання
такого дозволу передбачена законодавством, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’яти до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Аліна Сокальська
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Хресна дорога

Продовжуються роботи по відновленню
огорожі біля сільського кладовища

Одним з поширених, проте зовсім не християнських звичаїв перед святом Великодня є спалювання
автомобільних шин або, як кажуть у народі, «скатів». У
Великодню суботу, після освячення пасок, молоді люди
збираються в гурт, приносять декілька автомобільних
шин і роблять з них багаття. Щось схоже відбувалося за
часів Київської Русі. У Великодню неділю, після святкового Богослужіння, люди збиралися за столом та палили на
подвір’ях Великодні вогнища. Проте палили їх зовсім не з
шин, а з зібраного напередодні хмизу.
Та якщо дим від спаленого хмизу не завдає майже ніякої
шкоди навколишньому середовищу, то дим від гумових шин
вчиняє доволі негативний вплив на довкілля, а відповідно
і на здоров’я людини. Чорний дим від шин забруднює
навколишнє середовище, не дає вільно дихати людині, а що
найважливіше виділяє у повітря токсичні речовини, до складу яких входить більше 200 шкідливих хімічних елементів
(діоксид, бензол, сполуки сірки, миш’яку, ртуті, хрому та ін.)
За словами спеціаліста Міністерства охорони здоров’я
України за спеціальністю «Токсикологія» Бориса Шеймана,
інгаляція кіптяви і вдихання токсичних речовин може призвести до токсичного ураження бронхів та навіть токсичної
пневмонії.
На варті здоров’я людини та чистоти навколишнього
середовища стоїть і українське законодавство. Стаття 12
«Закону України про адміністративні правопорушення» гласить, що кожен громадянин України повинен :
а) берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог законодавства
про охорону навколишнього природного середовища;
б) здійснювати діяльність з додержанням вимог
екологічної безпеки, інших екологічних нормативів та
лімітів використання природних ресурсів;
в) не порушувати екологічні права і законні інтереси
інших суб’єктів;
г) вносити штрафи за екологічні правопорушення; {
Пункт «г» частини першої статті 12 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

Свічадо духовності

Підготовкою інсценізації займалися вчитель християнської
етики Савіцька Тетяна Іванівна
та вчитель музики Чайківська
Оксана Володимирівна. Участь у
постановці взяли учні 7-11 класів.
Головні ролі зіграли: Мати Марія
− Юлія Мисюк (10 клас), Марія
Магдалина − Олена Бандирська
(11клас), Апостол Іван − Сергій
Супрун (9 клас). Ведучими стали учениця 7-го класу Марія

Савіцька та учень 9-го класу
Віталій Нагірний. Після завершення постановки до присутніх
звернулися всечесні отці – настоятель УПЦ КП Різдва Пресвятої
Богородиці о. Богдан Верхомій
та настоятель УГКЦ Воздвиження
Чесного Хреста о. Володимир Заболотний.
Аліна Сокальська
Світлини Сергія Коцана

Христос Воскрес!
Всечесні отці, дорогі браття і сестри,
«Воскресіння день, просвітімось люди,
Пасха Господня Пасха, від смерти бо до
життя, і від землі до неба Христос Бог
нас привів, пісню перемоги співаючи».
Сьогодні небо і земля радіють,
сьогодні смерті святкуємо умертвіння
та іншого, нового життя початок!
Воскресіння Христове є основою нашої
віри, як говорить ап. Павло: «Коли ж
Христос не воскрес, то і проповідь наша
марна, марна і віра наша» (1, Кор. 15:14).
Христос дійсно помер, Христос
дійсно воскрес, і воскресіння Його має
незмірно велике значення для нач, християн. «Воістину Христос Воскрес» - у
цьому корінь нашої християнської віри.
Перемігши смерть, силою Своєї все
могучості, Христос показав світові, що
Він – Син Божий.
Яке ж значення має для нас
Воскресіння Спасителя?
Як дійсно те, що Христос славно
Воскрес із мертвих, так і дійсне те, що і
ми також славно воскреснемо,якщо в
своєму житті будемо наслідувати Його.
«Той, Хто воскресив Господа Ісуса, воскресить через Ісуса нас» (2, Кор. 4:14).
Як від першого Адама ми в спадщину одержали смерть, так від другого
Адама, Ісуса Христа, успадкуємо життя
вічне. Якщо Глава наша – Ісус Христос
Воскрес, то і ми – члени Його містичного
Тіла воскреснемо.
У Воскресінні Христовому кожен з
нас одержує дар нового життя, одержує
можливість жити духовно – моральним
життям. Перед нами відкриті двері Царства Божого. Нам подаються благодатні
сили для очищення гріхів. Ми віримо
в Бога і прагнемо виконувати Його
заповіді, а у всьому цьому джерело
великої радості. У цьому християнин
бачить сенс земного життя.
Сьогодні на нас, віруючих людях, окрім життя у Христі, лежить велика відповідальність: разом з усім
українським народом своєю громадською активністю сприяти і брати участь
в оновленні всіх структур нашого
суспільства, пробуджувати в людях
совість.
Як християни, ми покликані нести
у світ не чвари, не національні незгоди, а Євангельське вчення про діяльну
любов до ближніх, якими для нас є всі
люди, бо всі ми діти Отця Небесного.
Безмежно радісний для нас цей Великий день Світлого Воскресіння Христового. Не треба боятися смерті, бо
Христос переміг смерть і з того часу
вона вже не є знищення наше, а перехід
від життя дочасного у життя вічне.
Щиро вітаю Вас, всечесні отці,
дорогі браття і сестри зі святом Пасхи Господньої! Молитовно бажаю Вам
духовної радості й благодатної допомоги Божої. Нехай мир і любов супроводжують всіх нас у всі у всі дні нашого життя. Нехай обереже нас Господь від хвороб, зневіри, розпачу і допоможе нам
досягти успіхів у благочестивому житті
на славу Його Святого Імені та розквіту
нашої Вітчизни.
Оспівуймо Воскреслого Спасителя,
бо смертю смерть подолавши, Він дарував нам життя вічне.
Воістину Христос Воскрес!
Настоятель
УПЦ КП Різдва Пресвятої
Богородиці
о. Богдан Верхомій

