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Новина
Донька господарів з порога замість привітання до Ліди:
- Для тебе є новина!

     Та застигла нерухомо, не дихаючи:
- Щось сталося. У добрих півголоса:
- Тут, в Італії, для мене немає новин.
- А від цієї будеш аж скакати до стелі, - не відступала італійка. –

Твої документи вже в квестурі! Додому скоро зможеш поїхати!
     І Ліда направду почала з радості скакати, аж у сусідів під низом
розгойдалась люстра.

Маруся ображається
Бабуся телефонує з Генуї в Україну. Порозмовляла вже з

усіма. Просить щось розказати чотирирічну внучку. А в неї
настрою немає, похнюплена, мало не плаче.

- Марусенько, ти чому така сумна? – допитується.
- Бо всі мене дурять. Кажуть, мама мені вродить братика чи

сестричку, що живуть у маминому животі. І не вродить, і не вро-
дить! В дідуся набагато більший живіт, ніж в мами, і він нікого не
вродив.

Хто що читає
Українка біля бусів купила газету і так зосереджено чи-

тає програму телебачення, що знайома не може стриматися:
- Ти, напевне, робиш мудрий вигляд, що щось читаєш. Забула

окуляри?
     А тій хоч би що:

- Хочу знати, що мої дивляться вдома, недавно сателітну антену
купили.

І він простив…
Одна з наших збиралась на заробітки декілька разів. І

весь час щось не виходило - то в документах неточність, то
просто з кордону завертали. І завжди гостини, слізні про-

щання. Надоїло. Останнього разу пішла з хати, не оглядаючись. Без
балю, без прощань. І не повернулась. Доїхала щасливо до Генуї.
    Пес в знак протесту, що не попрощалася з ним тиждень нічого не
їв, з буди не вилазив. Чоловік розповідає по телефону пригоду.
Жінка росить:

- Йди з мобільним телефоном на подвір’я до пса і дай йому тру-
бку.
     Чоловік спантеличений, думає – так скоро вже поїхала мозгами.
Але пішов.
    Та як закричить у мобілку:

- Барсік, Барсік, вибач! Я тебе не хотіла образити. Я тебе люб-
лю!

- Барсік виліз з буди, радісно завиляв хвостом. Простив…
Задля економії

     Джузеппе так серйозно взявся за своє здоров’я, що з
офіційної медицини перейшов на неофіційну. Натще п’є

олію, замість послаблюючого. Після очищення кишечника важить-
ся і тішиться, що на пів кілограма схуд. Ноги вимочує у соленій
воді, без жодних аптечних засобів. Економія!  А то взяв собі за
моду протирати тіло ватою з алколем. Видно, щоб зекономити
одразу воду, газ і мило.
     Служанка регоче:

-  Ви що, вмирати зібрались? В нас в Україні покійників так
відправляють на той світ. Подіяло. Жити хоче…

Для Вас - Ганя Веселенька  з Генуї

   Від редакції
Це є офіційне видання українських церковних громад у

Лігурії, видається за пожертви вірних та окремих спонсорів.
Тираж 250 примірників.

Відповідальний за випуск: Олег Сагайдак
Допомагали: Ольга Ваврик, о.Віталій,  Олена Юзвенко
(К’яварі), Софія Гануляк (Савона), Андрій і Люба Заїки, Ольга
Заверуха.
Наша скринька в інтернеті  visnyk.liguria@gmail.com

Дякуємо за ваші дописи, вірші, за ваші пожертви та
підтримку.
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КИЇВ-ЛЬВІВ-МЕСТРЕ-МІЛАН-

Смійтесь, усміхайтесь,

 регочіть. Найкраще з себе.

 Тоді гріху нема. Тримайтеся!

Вже весна. Бажаю гарно відсвя-

ткувати Великдень!

ПОДІЇЧИТАЙТЕ
У НОМЕРІ:

- про Генеральне Консульс-
тво України у Мілані  на
стр. 3;

- Будьмо вдячними людьми
стр. 4;

- «Хто  довіряє – дам усе, що
просить...» на стр. 5;

- Під крилом церкви на стр.
7;

- Їх покликання – Божий дар
на стр. 8;

- Антимінс – замість пре-
столу на стр. 11;

- Українці принесли свій хліб
на свято хліба у м.Савона

на стр. 12;

- Зарваницька Божа Мати у
Савоні на стр. 14;

- Заглиблюючись у минуле
міста К’яварі на стр. 16;

Також читайте ваші вірші, рецепти пісних
страв, привітання, корисні поради та ще багато ціка-
вого.

30 березня –
у Генуї відбу-
лось «Свято
Шевченка».

6 квітня –
день духовної
віднови у церк-
ві Санто Сте-

фано за участю отця місіонаря
Василя Філяка. Перед тим
такі дні відбулись у Савоні( 4
квітня) та К’яварі (5 квітня).

7 квітня - Благовіщення у
К’яварі із науками місіонаря
о.Василя.

15 квітня – у Савоні
«Карітас» на головній площі
міста організував «Свято Хлі-
ба», були запрошені різні на-
ціональності з різних куточків
Землі. Наша громада була
напевне єдиною, що пригоща-
ла гостей справжнім українсь-
ким хлібом, на днях привезе-

ним з України.
20 квітня – Квітна неділя.

У громадах К’яварі, Савона,
Генуя відбулось посвячення
лози. У Генуї також перед
Літургією було освячено бо-
г о с л у ж б о в и й  о д я г
«Дальматика».

25 квітня – в усіх трьох
громадах на Страсну п ’ятни-
цю були закладені оригінальні
св. плащаниці, які були зроб-
лені руками наших заробітчан
     Було проведено багато бо-
гослужінь покаянного харак-
теру, були хвилини піднесен-
ня і також смутку за втратою
ж і н к и  н а ш о ї  с п і в -
заробітчанки…
     Цей Великий Піст став
духовним відновлення для
всіх громад, починаючи від
душі кожного, хто забажав
наблизити себе до добра…

Савона

Генуя
К’яварі
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Ми ростемо!

Тепер наш Вісник

уже на 20 сторінках.



AI CITTADINI UCRAINI CHE SI
TROVANO A VIVERE IN LIGURIA
QUESTA RICORRENZA DELLA S.
PASQUA RIVOLGO UN CALOROSO

SALUTO ED AUGURIO A NOME DEL
C O N S O L A T O  O N O R A R I O
DELL’UCRAINA.

S O  B E N E  C H E  Q U E S T A
IMPORTANTE FESTA DEI CRISTIANI
DI TUTTO IL MONDO UNISCE LE
FAMIGLIE, UNISCE I POPOLI E
QUINDI FORSE OGNUNO DI VOI
VORREBBE TRASCORRERE LA
FESTIVITA’ NEL PROPRIO PAESE,
TUTTAVIA SPERO TANTO, ED OPERO
ANCHE PER QUESTO NELL’AMBITO
DELLE MIE POSSIBILITA’, CHE
L’ITALIA, LA LIGURIA VI SIANO
AMICHE, CHE SIANO LUOGO DI
L A V O R O  M A  A N C H E  D I
ARRICCHIMENTO SPIRITUALE,
CULTURALE ED ANCHE MATERIALE
NATURALMENTE. CHE LA VOSTRA

PERMANENZA QUI, BREVE O LUNGA
CHE SIA, POSSA LASCIARVI UN
B U O N  R I C O R D O  D I  U N A
OSPITALITA’  CHE NON VI SIA
STATA MATRIGNA. VI AUGURO CHE
QUI POSSIATE TROVARE CONFORTO
NELLE SOFFERENZE E TANTE
POSSIBILITA’ DI CREARVI LE
CONDIZIONI PER REALIZZARE LE
VOSTRE ASPIRAZIONI.

CON QUESTA SPERANZA INVIO A
VOI TUTTI I MIEI MIGLIORI AUGURI
D I  B U O N A  P A S Q U A  C H E
TRASCORREREMO INSIEME CON
UNA PARTE DI VOI.

Il Console Onorario per la Liguria,

Camillo Bassі
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З Божої волі і нашого бажання й цього року ми святкуємо в
єдиній церковній родині це торжество над всіма святами. На-
ші три міста з кожною подією стають все ближчими. Родина
росте. Росте і міцніє, переборюючи труднощі як в церковному
житті, так і в житті окремих її членів.
     Громада м.К’яварі святкує свій ювілей. Колись групка лю-
дей, а сьогодні громада із церковним братством і церковним
хором. Хай Воскреслий Христос, який воскресив вашу грома-
ду, і надалі дає силу рости і міцніти.
     Найбільше, що втішає у всіх громадах - це те, що наша
довіра до Бога все щиріша і глибша. Саме тому у кожній труд-
ності шукаємо помочі найперше в Бозі. І Бог нас не відкидає.
Пригадайте, скільки ми отримали духовних дарунків останнім
часом? Не отримав лише той, хто не хотів… Таких теж нема-
ло.
     Тому як духовний пастир, прошу кожного, хто відвідує
церкву, щоб ніс воскреслого, живого Христа тим, що ще не
пізнали Його і ще не довірились Йому. Нехай ваші привітання
«Христос воскрес!» будуть свідченням особистої зустрічі із
Богом, який воскрес найперше у нашому серці. Там, де Бог
був забутий і відкинутий на другий план, нехай воскресне і
стане основою життя.
     Хай неділя буде днем благословення, з якого починається
тиждень, а не днем гріха, у якому шукаємо багато оправдань
перед своєю совістю. Кожний, хто приходить до церкви, той

отримує благо-
словення, а хто
уникає благосло-
вення, той не
думає про майбу-
тнє. То що краще
-  ризикувати чи
збирати духовні
скарби, які бла-
гословлять всі
наші заробітки?
Вирішувати вам.
     О с о б л и в е
вітання всім, хто
долучається до
в и д а н н я
«Вісника». Наша
газета знову свя-
ткує свій ювілей.
Вже 10 номерів побачило світ. З кожним разом ростемо і роз-
виваємося. Хай Бог благословить всіх, хто видає і хай Пасха-
льне благословення зійде на всіх, хто цю газету читає.

о.Віталій,
капелан українців у Лігурії.

Великоднє привітання громадам у Лігурії

     Весь христи-
янський світ
урочисто й ша-
нобливо святкує
найвеличніше,
найторжествен-
ніше свято Воск-
ресіння Господа
нашого Ісуса
Христа.
     Ісус Христос
– Предвічний
Бог, Єдинород-
ний Син Бога

живого, Світло для людей, Творець, Спа-
ситель, Бог і Людина. «Він той, що був,
хто є, і хто приходить»,- так свідчить про

Нього Іван Хреститель.
     Христос – наш Учитель, Правда , Жит-
тя і Спаситель, від гріхів Відкупитель.
Він своєю смертю й Воскресінням відку-
пив людство від вічної погибелі.
           Так хочеться, щоб в цілому світі
            Жили всі люди в Заповіті.
            В Законі Божім повсякденно,
            Щоби молилися всі ревно:
            Коли встають, коли лягають
            І нові справи починають….
            (А не лише, коли тривога,
             Щоби звертатися до Бога).
             О, люди, люди, пам’ятайте:
             В молитві щирій прославляйте
             Бога-Отця, Ісуса Сина,

             Щоб віра всіх була єдина!
             Щоб побраталися народи,
             Щоби дійшли одної згоди.
             Щоби народи в цілім світі,
              Жили в єдинім Заповіті!
     Хай на нас злине благословення. Живі-
мо й навчаймося добру, любові до Бога,
до Церкви, до ближнього. Словом і доб-
рим прикладом настановляймо своїх дітей
на дорогу праведну, яка веде до Бога.
     Будьмо єдині в своїй вірі, а Церква
Христова хай єднає всіх людей.
            Щоб йшли до церкви люди Божі,
            В яких завжди є на  сторожі
            Слова Христові…

Зоряна Литвин м. Савона

Найвеличніше свято
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Запитуємо у консула
     Перше запитання : Чи дійсне україн-
ське посвідчення водія тут, в Італії, адже
воно нічим не відрізняється від італійсь-
кого? Якщо ні, то чому. Дякую.

Микола, м. Савона

     Відповідь: Наразі триває процес
опрацювання проекту угоди про взаємне
визнання прав водія.

     Наші права поки що не визнаються. З
моменту отримання резиденції особа
може максимум 1 рік їздити з правами
та завіреним до них перекладом.

     Друге запитання : Які переваги має
людина, що стоїть на тимчасовому або
постійному обліку у консульстві? Дя-
кую.

Марія, м.Генуя

     Відповідь:

Постійний облік  (ПМП):

     а)  передбачає виписку з України,
здачу внутрішнього паспорта.

     б) людина перебуває на обліку в кон-
сульськ ій устано ві ,  на  тер е-
ні акредитації  якої вона проживає;
відомості  про перебування, офіцій-
ні запрошення для участі у виборах.

     в) право перебування в Україні на
автомобілі з іноземними номерами до
30 днів.

Тимчасовий облік:

1. Ставиться безкоштовно усім бажа-
ючим, які легально перебувають в краї-
ні .

2. Термін обліку співпадає з терміном
дії пермессо.

3. Офіційні запрошення на вибори.

     Пишіть нам. Чекаємо ваших запи-
тань.

Іноземці, які
легально перебува-
ю т ь  в  І т а л і ї
(отримали permesso
di soggiorno у зв’яз-
ку з роботою, на-
вчанням, лікуван-
ням чи сімейними
обставинами), мо-
жуть зареєструва-
тися у SSN (Servizio
Sanitario Nazionale)
– Національній
службі обслуговування.

Це дасть їм право обрати лікаря та
звертатися до нього в разі необхідності
отримання медичної допомоги чи при-
дбання ліків, госпіталізації тощо.

Для реєстрації у SSN слід звернутися
до амбулаторії ASL (Azienda Sanitaria
Locale) за місцем проживання – місцевої
медичної установи. При собі мати доку-
мент про дозвіл на проживання
(permesso di soggiorno), податковий ін-
декс (codice fiscale), а також довідку з
місця проживання ( certificato di
residenza), що, зрештою, може бути замі-
нена колективним листом  від мешканців
будинку, в якому Ви мешкаєте.

     Реєстрація в ASL залишається чин-
ною до закінчення строку дії дозволу на
проживання в Італії. В ASL іноземець
має також можливість оформити страху-
вання - на випадок захворювання, каліц-
тва, опіки у зв’язку з народженням дити-
ни тощо.

Іноземці, які збираються відвідати
Італію як туристи, повинні подбати про

короткострокове страхування перед по-
чатком подорожі. Інакше, в разі необхід-
ності, їм доведеться за свій рахунок
оплачувати всі медичні послуги.

Відсутність дозволу на проживання
не може стати підставою до відмови
іноземцям у медичній допомозі, яка на-
дається державними медичними заклада-
ми.

     Можливість перебування в Італії для
лікування надає також дозвіл на прожи-
вання у зв’язку з лікуванням ( permesso di
soggiorno per i motivi di salute ). Право на
отримання такого дозволу мають власни-
ки відповідних віз, оформлених Посольс-
твом Італії за кордоном. Для їх отриман-
ня  заявники мають перерахувати медич-
ному закладові 30% усіх передбачених у
зв’язку з майбутнім лікуванням витрат.
Іноземцю окремо слід надати документ
на підтвердження фінансової спромож-
ності оплатити весь комплекс медичних
послуг, а також витрати, пов’язані з пе-
ребуванням в Італії та поверненням до
країни походження.

Генеральне Консульство України у Мілані
РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО ОБСЛУ-

ГОВУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ, ЯКІ ТИМЧАСОВО
 ПЕРЕБУВАЮТЬ В ІТАЛІЇ

Писанка із золота
     В далекій Америці у штаті Нью -Йорк є невеличке поселення Троя. Там проживає наш зем-
ляк Іван Романишин. Він родом з Лемківщини. Ще юнаком подався до Львова вчитися ювелір-
ному мистецтву.
     В роки війни довелось йому мандрувати світами. Жив у Чехії, Німеччині, Англії, а потім
перебрався до Америки, тут він зараз виготовляє писанки. Всіх їх він має до 500 штук. Найбі-
льша писанка зроблена завбільшки куряче яйце. Вона із золота, усіяна дорогоцінним камінням.
Тут є сапфіри, рубіни, діаманти, багато усяких самоцвітів. На виготовлення цього яйця пішло
два роки. Працював Іван по 20 годин на день. І ось засіяла на ажурній підставці золота писан-
ка.
     Сам майстер дуже гордий своєю роботою. А ми, українці гордимося такими як Іван Романи-
шин, адже своєю роботою він прославляє нашу Україну у далекій Америці.

Підготувала Софія Гануляк, м. Савона

До привітання з Великоднем приєднуються усі заробітчани, які по-
вернулись в Україну, але й надалі залишаються з нами, читаючи

наш Вісник, спілкуючись по телефону та Інтернету..
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БУДЬМО ВДЯЧНИМИ ЛЮДЬМИ
Кожна люди-

на, де б вона не була, в яких би
обставинах вона не знаходилась, пови-
нна жити вдячністю. Мовчання і вдяч-
ність – це початок мудрості. Скільки то
Божих ласк ми зазнали у нашому житті і
йому не дякували, бо вважали це за са-
мозрозуміле чи власна заслуга. На жаль,
є люди досить самовпевнені і думають,
що все залежить від них самих, забува-
ють і не оцінюють Божих дарів. Один
сучасний психолог сказав: «Два найкра-
щих слова в нашому словнику –
це «дякую» і «перепрошую». Ці слова
нераз, якщо не завжди, мають магічну
силу, приносять радість, загоюють рани,
примиряють людей, які не розмовляють
роками. Слово «дякую» можна замінити
словом «СпасиБі» (Спаси Боже), але
вони мають однакове призначення. Ці
слова – це вислів любові, знак доброти,
вияв благодарності. Хто погорджує вдяч-
ністю, її відкидає, нехтує нею, стає на
небезпечний шлях. Ми обираємо свою
стежину, і коли все добре, ми задоволені.
А коли виникають труднощі, починає-
мо нарікати, шукаємо винуватих навко-
ло себе.
     У кожної людини по-різному склада-
ється життєва дорога, кожен несе свій
хрест, назначений Богом. У нашому
житті все закономірно. Ми повинні вико-
рінити свій егоїзм, тоді станемо спокій-
ними, щирими і знайдемо мир у своєму
серці. Злі думки і почуття крадуть нам
розум, вбивають любов у серці і на це
місце приходить ненависть і зло. З вели-
кої любові Господь створив світ цей, і ми
не маємо права жити в ненависті . Спро-
буймо любити своїх ворогів.
     Буває, що погляд лікує
     Теплий, щирий і ніжний.

І серце від того німіє
І світ не такий жалюгідний.

     Наше життя і без того нестерп-

не, густо всіяне терпін-
ням, душевним болем і
сльозами. На Україні кож-
на з нас мала роботу за
професією, можливо,
хтось із нас викону-
вав розумову роботу, а
хтось працював фізично.
Лиш в Італії ми виконує-
мо всі однакову роботу,
тобто «баданте», прибира-
льниці і т.д. Тож слід за-
мислитись, щоб ми стали
добрішими одна до одної.
     Завдячуймо Божій доб-
роті. Тому що ми залежні
від Бога, ми нічого не маємо від себе –
від народження і до смерті кожен наш
подих дарований Господом.
     Не забуваймо дякувати Богу
     За працю, за любов, за кожну мить,
     Що нам дано любити, чи страждати

Від Бога усе. Йому нас і судить.
Ми, люди, одна таки в Бозі родина.

Світ прекрасний, коли ми з Богом. Адже,
тільки на Бога покладаємо надії, споді-
вання, тільки йому звіряємо наші болі,
сподівання і печалі, тільки до Господа
звертаємося по допомогу в нашій молит-
ві.
     Уже два роки, як в К’яварах
ми вперше прийшли до церкви, де почу-
ли Боже Слово на рідній мові. Цей день
світлого Воскресіння Сина Божого зали-
шився у пам’яті. Ми вдячні за організа-
цію цієї доброї справи голові церковно-
го братства п.Наді та о.Віталію, їмості п.
Любі і багатьом іншим, які причетні до
цієї справи. Церква успішно виконує
свою функцію. Її творять люди віруючі,
активні парафіяни нашої церкви, яка має
вже свою маленьку історію:

- Вшанування Дня Матері;
- Святкування Миколая, на яке заві-

тав Святий Миколай з подарунками для
дітей

- Різдвяний вертеп, створений нашими
силами. Були царі, Ангел, пастушки,
Діва Марія, веселий жид, смішна Сара і
страшна смерть;

- Літературний вечір присвячений
пам’яті великого українського поета
Тараса Шевченка. Над створенням сце-
наріїв працює пані Галя, і потрібно за-
значити вдається це їй досить гарно.
Головна місія у всьому звичайно, отця
Віталія, який дуже багато докладає зу-
силь для нашого духовного збагачен-
ня. Яка велика радість була для нас, коли
з України приїхав єпископ
Тернопільський кир Василій . Відслужив
святу Літургію для нас, заробітчан, посі-
яв Боже Слово, благословив нас усіх, і
кожну зокрема своїм Архиєрейським
Благословенням.

     Завітав до нас з Івано -Франківська
міссіонер о.Василь на свято Благовіщен-
ня. Вірні мали нагоду приступити до
св.Сповіді та прийняти Найсвятіші Тай-
ни.
     А яка радість була, коли до нас завіта-
ла Зарваницька Матір Божа. Нехай із
цією нагодою прийде спокій і Боже бла-
гословення на нашу громаду, щоб не
забували Господа нашого і Він нас не
забуде, завжди допоможе у будь – яку
скрутну хвилину. Життя громади базу-
ється саме на тих добрих, щирих зустрі-
чах, які є невичерпним бальзамом для
наших зболілих душ. Служба Божа дає
досить позитивну енергію. Незабутні
зустрічі, якими обдарував нас Господь
цього року дають натхнення йти на зу-
стріч Богові.
     Аналізуючи цих два роки, у наших
серцях заишилося досить багато
приємного. Отець Віталій старається
об’єднати до спільноти, де б панували
мир, любов, злагода, взаєморозуміння,
чуйність і доброзичливість. Випускає
церковний «Вісник», у церковній бібліо-
теці маємо можливість придбати духовну
літературу. А скільки було організовано
паломницьких поїздок до святих місць.
А  належне треба віддати також італійсь-
ким сеньйорам, які нам допомагають,
щоб проводилась Служба Божа у К’ява-
рі. Хвала і слава їм.
     Дорогий о.Віталій! Дозвольте щиро
подякувати за Вашу нелегку священичу
працю, за ті зерна християнської науки,
які Ви так вміло засіваєте у наших сер-
цях.
     Нехай Господь дає Вам сили,

А здоров’я - Матінка свята,
Щоб Ви служили Святій Церкві
Ще многії і многії літа!

P.S. Громади міст Генуя та
Савона долучаються до при-
вітання з річницею і бажа-
ють духовного зросту наймо-
лодшій сестрі у нашій родині

До 2-ої річниці існуван-

ня церковної громади
         Мета будь-якого посту – це трену-

вання духовних сил, очищення себе від
пристрастей і гріховних думок, підко-
рення тіла й душі – духові.  Великий
піст поділяється на Чотиридесятницю і
Страсну седмицю. Перша частина посту
(свята Чотиридесятниця, коли ми йдемо
до Бога), символізує сорокарічний шлях
Мойсеєвого народу з єгипетської неволі
до Ханаану. Остання седмиця (коли Бог
іде до нас через ув’язнення, Тайну Ве-
черю, страждання, Голгофу) містить дні
співпереживання, зради, мук і хресної
смерті Христа. Кожен тиждень Велико-
го посту має свою назву, а часом і особ-
ливі народні звичаї. Перший називають
Жильним, так само, як і його понеділок,
бо в цей день колись споживали лише
воду і спеціально випечені прісні коржі
– жиляники з хріном. У суботу жінки
несуть до церкви хліб і віск та замовля-
ють панахиду по небіжчиках.

      Четвертий тиждень має назву
«середохресний». Колись як минало три
з половиною тижні посту (якраз у сере-
ду) – господиня випікала  пшеничні
хлібчики у формі хрестів (для кожного
члена родини і ще кілька), мастила їх
медом і посипала маком.  Їх з’їдали,
щоб бути здоровими. Вважається, що

той, хто чесно поститься може опівночі
з середи на четвер почути, як перелом-
люється навпіл піст. П’ятий тиждень
посту – Похвальний, на його суботу
припадає свято Похвали Пресвятої Бо-
городиці. Шостий тиждень називається
Вербним, бо люди несуть до церкви
святити вербу.

Рецепти:
     Риба під омлетом
     Складники:100 гр. риби, 1 яйце, 60 гр.

молока, 10 гр. борошна, 3гр. вершково-
го масла.

     Рибу почистити від кісток, порізати на
порції, обкачати в борошні, обсмажити
з обох боків, викласти на глибоку бляш-
ку, змащену олією, залити яйцем зби-
тим з молоком і сіллю. Запікати в духо-
вці до готовності.

     Пиріг лимонний
     Тісто:1яйце, 1жовток, 50гр. дріжджів,

1скл. молока,3,5 – 4скл.борошна, 300гр.
маргарини.

     Начинка: 2 лимони, 2 скл. цукру.
     Яйце і дріжджі перемішати з теплим

молоком. Маргарин розтерти з борош-
ном, з’єднати з молоком і дріжджами.
Перемішати і поставити в холодне міс-
це на 40 хв. Лимони проварити не біль-
ше 5 хв., щоб вийшла гіркота, охолоди-
ти і перекрутити з цукром на м’ясоруб-
ці. В начинку також можна додати во-
лоські горіхи. Тісто розділити на 2 час-
тини: більшу і меншу.  Великий корж
розкачати і покласти на змащену мас-
лом бляшку. Викласти начинку, накри-
ти меншим коржем, защипнути краї і
зробити виделкою дірочки. Випікати
при температурі 180* 20-25 хв. до золо-
тистого кольору

У Великодному пості не ходять у гості

     За будь-яких обставин жінка повинна
залишатися жінкою. Прочитавши ці ряд-
ки, дехто з вас усміхнеться. І я вас чудо-
во розумію: проблеми, стреси, деколи
приниження, пошуки роботи, далеко від
рідних… Не хочеться нічого. І все ж …
     На хвильку забудьте про все, розслаб-
тесь, і залиштесь наодинці із собою. Для
початку можна навіть глянути в люстер-
ко і порівняти себе із тією, яка була років
п’ять, десять тому. Головне не впадати у
відчай. Запам’ятайте просту істину: нега-
рних жінок не буває, є недоглянуті. Все у
ваших руках!
     Чудовими засобами догляду за волос-
сям, шкірою є звичайні продукти харчу-
вання. Так – так, не дивуйтеся. Окремі з
них є просто ідеальними з точки зору
косметології.
     Прийшла весна і шкіра обличчя після
зими трохи виснажена, їй, як ніколи,
саме зараз потрібна ваша допомога. Зро-
біть маску із дріжджів з додаванням віта-
мінів: 10 г дріжджів подрібніть з допомо-
гою соку половини лимону змішуєм в
масу. Нанесіть на обличчя і тримайте
маску 30 хв. Знімайте гарячою водою,
потім холодний компрес на обличчя.
     Звичайно, не кожен може собі дозво-
лити приймати ванну з молока, як це
робила Клеопатра, та вмивайте ним час
від часу обличчя. Шкіра відбілиться,
стане м’якою і гладенькою.
     Маску з кефіру наносять на 30 хв.

Вона має здатність омолоджувати шкіру.
І веснянки будуть світлішати, якщо регу-
лярно протирати обличчя сироваткою і
соком свіжого огірка. Є й такий рецепт: 2
ложки 3%-го перекисю водню змішати з
ложкою крохмалю і змастити обличчя.
Всі процедури треба робити регулярно і
тривалий час.
     Яєчний жовток особливо корисний
для сухої шкіри, білок - для жирної.
Білок, змішаний з медом, чудово очищає,
і пом’якшує шкіру. Для догляду за во-
лоссям  збийте 2-3 яйця, нанесіть на чис-
то вимиту голову на 30 хв. Так ви застра-
хуєтесь від швидкого випадання волосся,
а саме волосся стане блискучим і еласти-
чним.

Чай. Використану заварку не вики-
дайте, а перекип’ятіть з водою, охоло-
діть, процідіть і полощіть волосся. Ватні
тампони, змочені в чай і накладені на
повіки на 10-15 хв. знімають з очей вто-
му і сприяють збереженню зору.

Желатин сприяє укріпленню нігтів.
Зробіть таку ванночку: 2 ч. ложки жела-
тину розведіть в склянці теплої води.

Сіль використовують як засіб догляду
за ротовою порожниною. Одну чайну
ложку солі розведіть в стакані теплої
кип’яченої води і чистіть цим розчином
зуби, масажуйте десна.
     Ніякі дорогоцінні креми не замінять
фруктових та овочевих масок. Але про
це вже наступного разу.

     І ще, побільше смійтеся. Сміх – ма-
саж для обличчя, сміх - це  здоров’я. Від
веселої привітної посмішки, здорового
гумору, сміху утікає і депресія, і поганий
настрій, і головний біль, стрес.
     Гумор:
     Зустрічаються дві подруги.
     Це ж треба, я тебе зовсім не впізнала.
     Чому?
     Гарно стала виглядати.
                            Надя  Шевчук, Савона.

Негарних жінок не буває, є  недоглянуті…

СМАЧНОГО
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Святу Фаустину Ковальську,
відому сьогодні у цілому світі апос-
толку Божого Милосердя, відносять
до грона видатних  містиків церкви.
     Народилась у багатодітній побож-
ній родині у Польщі. Голос покли-
кання почула ще від 7-го року життя.
У 1925 році вступає до монастиря
згромадження сестер Матері Божої
Милосердя у Варшаві. Назовні ніщо
не видавало її надзвичайно багато uо
містичного життя, але внутрішньо
мала постійне прагнення жертовної
співпраці з Ісусом у справі рятування
душ. Господь обдарував її великими
ласками, найголовніша з яких тісне
поєднання її душ, з Богом, а також
скриті стигми, глибоке пізнання тає-
мниці Божого Милосердя, тощо.

Вервиця до Божого Милосердя
     Відмовляючи її, вірні можуть
надіятися на сповнення обітниць,
особливо щодо години смерті і ласки
навернення. Отримають ці ласки і
вмираючі, біля яких відмовлятиметь-
ся ця вервиця.

Година Милосердя
      Ісус доручив вшановувати годину своєї
смерті (3 година дня). Господь сказав Фау-
стині: «Старайся в цю годину відправляти
Хресну дорогу...» Якщо комусь не дозво-
ляє обов’язок, то бажано прочитати хоча б
коротеньку молитву, яка має бути зверне-
на до Ісуса і стосуватися вартості заслуг
Його Страстей.

Поширення культу Милосердя
     Що дуже вразило і залишилось назавж-
ди: «Наймиліша для мене та душа, яка
твердо вірить у мою доброту, цілком мені
довіряє. Дам їй усе, що просить ».
«Покірних вивищую аж до Свого Трону ».

«Є ціна за яку купуються душі – терпін-
ня, поєднане з Моїм терпінням на Хресті.
Чиста любов зрозуміє ці слова, тілесна -
ніколи».

«Хоч Моя велич незбагненна, я спілку-
юся тільки з маленькими. Бажаю від тебе
дитячості духу».

« Знай, що коли ти відмовляєшся від
власної волі, Моя царює в тобі ».

«Коли душа прославляє Мою доброту,
тоді сатана тремтить перед нею і втікає на

саме дно пекла».
«Коли ти послушна, Я забираю твою

слабкість, а натомість даю Свою силу ».
     Подаю три способи милосердя до ближ-
нього: перший – дія; другий – слово; тре-
тій – молитва.

«Напиши це для засмучених душ: коли
душа пізнає тяжкість своїх гріхів, хай не
впадає в розпач, але з вірою хай впадає в
обійми Мого Милосердя… Ці душі перши-
ми мають право на Моє Милостиве Серце.
Жодна душа, яка взивала до Мого Милосе-
рдя не розчаровується…»

«Дочко Моя! Не зупиняйся в голошенні
Мого Милосердя. Цим остудиш Моє сер-
це, яке горить полум’ям любові до грішни-
ків. Скажи Моїм священикам, що закорені-
лі грішники каятимуться під впливом їх
слів, коли вони говоритимуть про Моє
незглибиме милосердя. Священикам, які
голоситимуть і прославлятимуть Моє Ми-
лосердя, дам предивну силу і помножу їх
слова, і зворушу».

Підготувала
Галина Соколенко, м. Генуя

«Хто  довіряє – дам усе, що просить...»
    Є в Лігурії славне містечко над

морем, що зветься  К’яварі. Про похо-
дження назви міста існують різні думки.
Одна із них записана в давньому доку-
менті 980 року, де Клаваро  (Clavaro) -
К’яве (Chiave), що в перекладі означає
ключ, вважається найбільш можливим
варіантом. Очевидно, це пов’язано з
тим, що розміщене на вході з чотирьох
долин: Фонтанабуона, Стурла, Гравел’я,
і д’Авето. Повідомлення про походжен-
ня міста є в документах, які відносяться
до 12 ст., коли територія належала рес-
публіці Генуя і складала залізничний
альянс з республікою.
     Між 1147 і 1178 рр. К’яварі починає
будуватися, виростає міська стіна
(1167). Стіна частково збереглась до
наших днів і розміщена в історичному
центрі міста. На одному з горбів була
побудована фортеця як аванпост. Навко-
ло неї розросталось місто, жителі якого
постійно боролись проти династії фео-
далів Малоспіні. Династія була перемо-
жена у 1172 році генуезькими феодала-
ми.
     У 1243 році в місті формується муні-
ципалітет під керівництвом генуезької
республіки. Через століття місто було
окуповане ще одним феодалом – Фієскі,
який об’єднався з Малоспіні і зумів
забрати муніципалітет з -під влади Генуї.
Династія Фієскі керувала містом до 1332
року в цьому ж році генуезькій респуб-
ліці вдалося відвоювати муніципалітет і
створити центр з управлінням майже
всією територією Тігуліо і долини Фон-
танабуона. В цей період активізується
економіка міста, ведеться будівництво –
підносяться палаци, ростуть квартали,
розвивається місцеве ремесло.
     В 1656 році в К’яварі прийшла стра-
шна хвороба середньовіччя – чума, що
забрала багатьох людей, підірвала соціа-
льний і економічний стан міста. Тільки
у 18 ст. генуезьким наслідником зруйно-
вана міська стіна, почали будуватися
житлові квартали та вулиці, зберігаю-
чи архітектурний стиль міста – галереї
з колонами.
     Історичне коріння К’яварі відносить
нас у далеке минуле. Так під час буді-
вельних робіт на вул. Мілло було знай-
дено останки древніх поселень VII –
VII ст. до н. е. А останки Некрополя
ведуть в дороманську епоху І ст. до н.
е. Археологічні знахідки зберігаються
в міському археологічному музеї.
    Однією з окрас міста є храм Мадон-
ни дель Орто, що був збудований на
честь одноіменної чудотворної ікони.
За розповідями місцевих жителів, іко-
на знайдена у 936 році одним ткачем,
який ішов до К’яварі з Ровентто і поба-
чив її на оливковому дереві. В цей же
час вночі  місцеві селяни бачили світло
над верхівкою цього дерева. Тоді і
прийняли рішення: побудувати в честь
ікони святилище. Щороку місто прово-
дить святкову церемонію в честь охо-

ронниці міста – Мадонни дель Орто.
Саме вона, вважають місцеві жителі,
врятувала К’яварі від чуми.
     К’яварі багате своїми традиціями,
музеями, церквами. Діють музеї фізики,
метеосейсмології, архітектурний, історії
епохи Відродження, історичний, релігій-
ного мистецтва.
     У місті відома вілла Рокка. Тут часто
проводяться масові заходи, чудовий
парк – улюблене місце відпочинку мо-
лоді.
     Цінителям архітектури впаде в око
палац юстиції на площі Джузеппе Мац-
ціні, побудований  у 1886 році за проек-
том Д. Партіні. Це класичний зразок
середньовічного стилю готики.
     А ще місто славиться на всю Італію і
за її межами своїм старовинним ремес-
лом по виготовленню стільців, які на-
звали к‘яваріно. Вони міцні, витончені і
легкі (важить стілець не більше 700
грамів). Виробляють стільці з дерева
черешні і білого клена. У 1807 році мар-
кіз Стефано Ріварола, повернувшись до
рідних місць з Парижу, був приємно
здивований, побачивши у одного з міс-
цевих майстрів стілець, що був надзви-
чайно елегантним і легким. Маркіз повіз
його на виставку за кордон. Виріб к’я-
варського майстра визнаний одним з
найкращих. По сьогоднішній день к’ява-
ріно є одним з найсильніших секторів
доходу в економіці міста.
     За даними останнього перепису насе-
лення в К’яварі складає приблизно 27
тис. 865 жителів. Місто є одним з торго-
вих центрів регіону. А ще воно багате
своїми церквами. Зупинимось на одній
із них – церкві делле Кларіссе. У 1216 р.
на березі р. Ентелла був побудований
монастир. Його назвали Каде і належав
монахам-франческанцям. Тут вони про-
були до 1264 року, а згодом залишили
монастир і перебрались до одного з най-
ближчих. Документи свідчать, що Каде

став притулком для пілігринів і бідних,
був також госпіталем.
     У 1455 році жителем К’яварі, шкіль-
ним учителем Паоло Кордемельоне по-
будована капела на честь св. Бернардіно
з Сієни. У 1489 році капела дарується
Третьому Ордену, що згодом дало мож-
ливість монастиреві стати церквою.
     На початку 16 ст. на пожертвування
Віченцо Ріварола був створений наф з
підйомним клиросом. 1511 рік – освя-
чення церкви головним вікарієм з Генуї
Доменіком Вальдеттаро. Він дарує церк-
ві святі реліквії. А в 1513 році монахи
Третього Ордену приймають устав і
затворництво.

1585 рік. Муніципалітет, боячись
втратити монастир, що переходить з рук
в руки, будує вежу св. Бернардіно. Потя-
гом 17-18 ст. добудовуються інші спору-
ди. Щоб задовольнити вимоги віруючих
піднімається стіна для затворництва, яка
закриває внутрішню частину монастиря.
Історичні події 18 та 19 ст. примушують
монахинь покинути монастир, але в
1945 році вони знову повертаються до
обителі. Складні економічні умови зму-
шують монахинь віддати частину мона-
стиря до приватних рук. Останні мона-
хині Кларіссе знову залишають монас-
тир і переїжджають в Саранці ( 1987),
очікуючи можливості знову поверну-
тись до К’яварі.
     В останні роки церква св. Бернардіно,
яка в місті іменується церквою делле
Кларіссе, відроджується заново ( 1984)
завдяки художнику Джанфранко Дзапе-
тіні. У 1990 році Міністерство культури
Італії розширило художній комплекс
монастиря. З 2007 року в церкві дозво-
лено проводити Служби Божі українсь-
кій громаді К’яварі і навколишніх міст і
сіл.

За матеріалами  Інтернету
 підготували: Олена Юзвенко

 і Тетяна Селецька.

Заглиблюючись у минуле міста К’яваріІСТОРІЯ Вірші

ВАЛЕРІЯ
ПЕТРАЩУКА

(1991 рік )  К’ЯВАРІ-ЧЕРНІВЦІ.

За горами сонце сходить,
Розпочали птахи спів,

Дзвін у церкві тихо дзвонить,
Розмовляючи без слів.

Потихеньку Україна
Прокидається від сну:

Знов біда й лиха година
Працю розпочнуть свою.

Кожну обійшли родину
Зазирнули в кожен двір.

Чом, зібравшись в якусь днину,
Їм не згинуть серед гір?

Стогне вільна Україна,
Стогне, начебто в ярмі,
Плаче, начебто дитина
Та не ті, що «на горі».

Всім достаток, зорі сині
Обіцяють товстуни...
Та лише на Україні

Не заробиш й на штани.

Ті, що хочуть заробити
Їдуть до чужих країв,

Той, що міг таке зробити,
Бодай Боже, щоб згорів!

А у дома малі діти
Невеселі, все сумні.

І не знаєм куди дітись,
Та й живемо , мов у сні...

За горами сонце сходить,
Та не видно ще людей.

Кожен дома Бога молить,
Рветься стогін із грудей.

————————————

ЛЮБИМОЙ

Я  пишу тебе при свече,
Мои мысли пяны тобою

Стали чувства мои горячи,
Не могу я понять, что со мною.

И поверь, что мне искренне жаль,
Что сейчас ты с другим, не со мною.

Он тебе покупает цветы,
Приглашает тебя на свиданье,
Что мои ты разрушишь мечты.

Я не мог все редвидеть заранье.
Вот уже догорает свеча,

Вместе с ней и мои ожиданья
Я придумал Тебя сгоряча,
И за это мне нет оправданья.

Дякую подругам
     Перегортаю сторінки газети «Вісник Лігурії» - і радіє душа. Все можна тут знайти: і
цікаві розповіді, вірші, гуморески, корисні поради. Я хочу розповісти вам, дорогі читачі,
про добрих подруг. Знаю їх давно – працювали разом в Україні. Сталось так, що ми
зараз в Італії, та ще й в Генуї  разом. Зателефонуєш, і чуєш слова поради, заспокоєння.
На душі стає легко й радісно, коли поруч тебе близькі подруги, чарівні жіночки вродою
й душею. Щастя їм зичу, ніжності й тепла, здоров’я і добра.
     Хто вони, ці чарівні носійки добра? Антоніна Гладка і Марійка Драпінська.

З повагою, та що бажає вам добра, м. Генуя
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Повчання та врозуміння ближніх

«Навчайте та напоумляйте самих се-
бе» (Кол.3,16)
«Не багато – хто ставайте, брати мої,

учителями ».(Як.3,1)
1.Смисл та доцільність
повчань та врозумінь.

Думки святих отців
Скерування  ближнього до добра, спону-

кання його до перемін, що у кінцевому рахун-
ку сприятиме корегуванню стану його душі –
ось ціль повчань та врозумінь ближнього.

Різновидність повчань та врозумінь є:
настанови, поради, застереження, вказівки,
викриття певних недоліків ближнього, роз’яс-
нення та аналіз його вчинків, ситуацій, тощо.

Яскравою вказівкою стосовно повчань, яку
треба завжди пам’ятати, є слова Господа на-
шого Ісуса Христа: «І чого в оці брата твого
ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оці
не чуєш ?». Або як ти скажеш до брата свого
«Давай вийму я заскалку з ока твого », коли он
колода у власному оці? Лицеміре, - вийми
перше колоду із власного ока, а потім поба-
чиш, як вийняти заскалку із ока брата твого.
» (Мт.7,3-5)

Отож, ми часто буваємо схильні викривати
недоліки інших, вчити та врозумляти ближ-
ніх. Але частіш за все з цього буває більше
шкоди, аніж користі із -за відсутності любові
до ближнього, втрати душевної рівноваги,
появи роздратування. Повчати інших – це
досить важка і відповідальна справа і є під
силу лише духовно укріпленим, духовно
зрілим християнам.

В той же час – це є великий дар. «Хто ви-
конає і навчить, той стане великим у Царстві
Небеснім».(Мт.5, 19).

І так, повчання та врозуміння ближніх. Як
же вести себе у подібних ситуаціях? Для гли-
бшого розуміння суті даної теми та її повні-
шого розкриття звернемось до творів святих
отців.
Поради святих отців
     Іоан Листвічник: «Бажаючий навчати ін-
шого або дати йому пораду, повинен спочатку
сам очиститися від пожадань, щоб не помили-
тися у спізнанні Божої волі і добре зрозуміти
душевний устрій того, до кого звернене сло-
во».
     Григорій Богослов: «Потрібно перш за все
самому очиститися, потім вже й інших очи-
щати; умудритися, потім вже й інших умудря-
ти; стати світлом – потім просвітлювати;
наблизитись до Бога- потім приводити до
Нього інших; освятитися – потім освячувати».
Застереження святих отців

Версонофій Великий: «Усяке врозумлення
ближнього, при якому людина відчуває   су-
м’яття у серці (тобто сумнів та тривогу), не є
угодне Богові, воно відбувається з дії дия-
вольської і буває змішане з оправданням ».
Ігумен Феодосій з Оптинської пустині, навча-
ючи братію, за звичай казав: «Дивись  на себе
і вистарчить  з тебе».
Передумови успіху у повчаннях

     Ісаак Сириянин: «Коли бажаєш настанови-
ти когось на добро, заспокой його спочатку
тілесно і пошануй його словом любові. Бо
ніщо не скеровує так людину до сорому і не
примушує покинути свої пожадання (пороки)
і перемінитися на краще, як тілесні блага і
честь, яку бачить від тебе ».
Обставини, сприятливі для повчань
     А) Святі Отці завжди забороняли давати
поради іншим без їх прохання.
     Єпископ Ігнатій Брянчанинов: «Без власно-
го прохання людини я ніколи не відважусь

надати їй пораду. Це заборонено святими
отцями».
     Б) Святі Отці вказують на досить суттєву
обставину при викритті та врозумленні ближ-
ніх, а саме, такі бесіди треба проводити один
на один, тобто без сторонніх, аби якомога
повніше захистити самолюбство співрозмов-
ника.
     Ісаак Сириянин: «Хто виправить брата
свого у кліті його, той зцілить і свій власний
недуг, а хто звинуватить його перед зборами,
той збільшить болючість власних ран ».
Безперечна умова правдивості у наданні
порад.
     При необхідності навчати ближнього,
вказати йому на похибку, помилку у діях,
поступок або гріх, варто покладатись не на
себе і свою мудрість, а на Божу допомогу.
Треба звернутися до Бога з молитвою дарува-
ти нам мирний дух і любов до цього ближньо-
го.

Тільки любов зможе привести наші слова до
серця ближнього, усунути його жорстокість,
самовпевненість і черствість, розм’ягшити
його душу для розуміння та сприйняття нашо-
го слова.

З цього приводу слід згадати правило із
життя старця Силуана: Він багато молився
вночі, щоби Господь благословив його майбу-
тню зустріч із приїжджим братом (тобто бли-
жнім).
Отож, молитва перед початком кожної бесіди,
важливої для нас і нашого ближнього. При
цьому варто добре обдумати наперед тему
бесіди, щоби вона принесла якомога більше
духовної користі.

І так, невеличкий висновок. Лише тоді, коли
у серці є почуття гарячої любові до ближньо-
го і коли ми самі у повному мирі та спокої,
коли знаємо, що ближній схильний до нас і
наші слова дійдуть до його серця і він у цей
момент мирний і хоче слухати нас, тоді тільки
ми можемо з любов’ю, ласкою, покорою,
оберігаючи його самолюбство, вказати йому
на гріх, проступок, спокусу, чи помилку або
дати йому пораду.

2. Мистецтво у наданні
порад та врозуміння ближніх

Святі отці володіли даром здатності відчу-
вати духом своїм інших людей, тобто чітко
сприймали їх душевний стан, степінь їх душе-
вного зросту, степінь симпатій, інтересу та
довір’я до співрозмовника, а звідси - безпоми-
лково визнавали ту міру подвигів та чеснот,
які зможе понести той, чи інший прихожанин.

При наданні порад святі отці виходили з
того факту, що згідно з Божими законами
створення людини, її воля є  вільною і що
всяке примушення (примус) її до перемін, в
тому числі й до добра, завжди викликає лише
спротив та роздратування.
     Отож, навчання мусить бути настільки
витонченим, тобто вміло і вдало проведеним,
щоб викликало у ближнього бажання само-
стійно, добровільно стати на шлях перемін.
Це має бути акт його вільного вибору, без
відвертого насилля над його волею. І лише у
цьому випадку успіх буде гарантований.
     Преподобний, Ісаак Сириянин писав:
«Якщо будеш говорити комусь щось корисне,
то говори у вигляді учня, а не із владою і
безсоромністю та спочатку сам себе осуди та
покажи, що ти нижче його, щоб ближній,
бачачи чин твого смирення, хотів вислухати
твою мову».

Варто зазначити, що найбільш гострим та
дієвим  є утаємничене тобто приховане, при-
крите врозуміння. Що це значить? Це можуть

бути розповіді від
третьої особи, опові-
дання чи події з влас-
ного життя. Бесіди
такого роду, так би
мовити, мимохіть
викривають співроз-
мовника, максималь-
но оберігаючи його самолюбство. Серед бага-
тьох оптинські старці володіли цим даром у
повній мірі.
     Слід відмітити й той факт, що святі отці в
особливо серйозних та складних питаннях
покладались  лише на Бога й іноді пропонува-
ли своїм відвідувачам: «зачекай трішки і до-
ручи свою справу Богові ». Бували випадки,
що збігало декілька місяців, перш ніж з’явля-
лася відповідь. Проте ці відповіді були відпо-
відями Самого Бога. Такою обережністю
відзначались преподобний Памва Єгипетсь-
кий, Антоній Великий та інші святі.
     Однією із  форм повчань та настанов ближ-
ніх святі отці рекомендують повчання прикла-
дом свого життя та своїх поступків. Ця мовча-
зна проповідь є дієвішою за всі переконання.

«Вражати своїм життям, - пише св. Іоан
Золотоустий,- це значить вражати рішуче і
докази своїх справ є докази безперечні ». Бага-
то й інших рекомендацій залишили св.отці, та
я зупинилась лише на деяких, які, на мій по-
гляд, знайдуть успішне застосування у по-
всякденному житті християн і є досить яскра-
вими.

3. Молитва – гарантія успіху
у наверненні ближніх

     Молитва за ближнього перед наступною
зустріччю з ним. Великий пастир отець Іоан
Кронштадський писав: «Якщо хочеш випра-
вити когось від недоліків, не думай виправ-
ляти його лише своїми засобами (словами,
викриттями). Але помолись Богу від усього
серця, щоб Він Сам просвітив розум і серце
людини; якщо  Бог побачить, що молитва
твоя дихає любов’ю і виходить із серця, то
невдовзі  ти скажеш, бачачи переміни у тому,
за кого молишся, то є «переміна правиці
Всевишнього ».(Пс. 76,11)
     А ще. В тих випадках, коли є необхідність
навчати або врозумити у чому - небудь ближ-
нього і наші намагання є безрезультатними,
або ж ближній є далекий від Бога, то слід
пам’ятати про більш могутній засіб впливу
на його душу, ніж наші слова. Пам’ятаймо,
що з порадою входять лише у відчинені две-
рі, у замкнені стукають молитвою.
     Ігуменья Арсенія (Усть – Медведицький
монастир) стверджує «Раніше я готова була
вибігти на дзвіницю і звідти кричати всім:
«поспішайте, поспішайте, поки не закінчився
торг», тобто працюйте над душею, поки є
випадок, поки обставини дають можливість
потрудитися. Тепер же я відчуваю зовсім
інше. Без благодаті Божої, яка діє в душі,
вдосконалюючи її, все інше (пізнання, на-
вчання) – це ніщо… Я молюся за ближнього і
вважаю це більшим благом ».
     А ось слова Олександра Єльчанинова:
«Все менше залишається у мене смаку і віри
до словесних методів впливу ». Залишається
молитва, у якій спасіння ближнього  відда-
ється у руки Божі.

Таким чином, молитва за ближнього є
завжди вірним і найбільш дієвим засобом,
ніж слова повчань, викриттів та врозумінь.

Дієвим засобом до виправлення недоліків
ближніх є, за порадами  св. Отців, замовлен-
ня за них церковних служб.

Лія Березюк, Генуя

КАТЕХИЗАЦІЯ

Минуло вже досить багато часу від тої
незабутньої події, після якої у житті
звичайної жінки стались переміни у її
духовності. І не тільки у її житті. Тож
вартує згадати про цей випадок і сьогодні.
     “Не можливо забути той день” –
призналась Люба, ” коли молодий священик
мене запитав про зміст проповіді,
виголошеної ним самим кілька хвилин
тому”. Тоді Люба нічого не відповіла. Лише
її почерновіле обличчя говорило про
почуття стиду, яке приховати було
неможливо. Жінці було десь під 50. А ще не
можливо було приховати той погляд жінки:
здивований і збентежений.Іншого дня
священик знову запитався в жінки про тему
проповіді. Але цього разу здивований
погляд був у молодого проповідника.
Проповідь була не тільки переказана, але ще
й підтверджена фактами із життя тої ж
жінки. Хотілось ще щось запитати, але не
насмілився.

Минули роки.  Священик далі
проповідував, а жінка далі слухала Боже
с лов о .  Мол од ог о  п а с ти р я  да л і
продовжувало дивувати те, що колишня
розсіяна парафіянка увесь час була уважна.
Лиш час від часу схиляла голову і було

замітно, як вона про щось собі роздумувала.
Одного вечора, коли група парафіян
провожала священика до зупинки автобуса,
пролунало досить голосно звичне
запитання: “І про що сьогодні була
проповідь?” Всі відразу засміялись.
Можливо цей спільний сміх мав дати час,
щоб продумати відповідь на несподіване
питання, а можливо, щоб перевести
серйозне запитання на щось дійсно смішне.
Але ні одне ні друге не сповнилось. Сміх
перервав голос жінки, яка чітко переказала
проповідь. Всі взиднули та з вдячністю
поглянули на Любу. І пролунало відразу
друге запитання: “А як оце вам вдається
запам’ятати проповідь?” Всі затихли,
особливо від того, що і це друге запитання
дав священик. Погляди перевели на
молодого проповідника. Всім стало
зрозуміло, що він дійсно хотів знати
відповідь.

Жінка почала несміливим голосом
пригадувати, як вона раніше була дуже
неуважною і одного дня, після того стиду
перед священиком, вирішила змінитись.
Спроби спочатку були невдалі. Та все ж
одного дня вона почала слухати проповідь і
порівнювати її із своїм життям. “Від того

ч а с у ” –
підкреслила
пані Люба,
“ к о ж н а
п р о п о в і д ь
була про
мене. Мені
стало цікаво
слухати, як
про мене
г о в о р и т ь
с в я щ е н и к .
Ось, так.
Дякую вам,
Отче, що
загадали і сьогодні про мене.”.
Підморгнувши, закінчила своє повчання
благочестива жінка. А була це Неділя “Про
Блудного Сина”.

І дійсно, що тут приховувати? Нам
подобається, коли про нас говорять. Ми тоді
стаємо дуже уважні до кожного сказаного
слова.

Ось, лише одне дивує: тоді, чому ми не
завжди відчуваємо себе тими, про кого
говорять на проповіді?

Хто з нас без гріха?
Взято з сайту www.rozdum.org.ua
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АКТУАЛЬНО

Вже кілька місяців „живуть” веб-
проекти наших громад. Це - візитна
картка для тих, хто хоче пізнати нас
краще.  Наші  дописи,  фотографії ,
історичні дані та інформація про міста
в ж е  д о с т у п н і  к о ж н о м у ,  х т о
використовує інтернет.  Ця  думка
в и н и к л а  с по нт а нн о  і  б ул а  л и ш е
приватною ініціативою, але практика
показує, що необхідною та важливою,
оскільки кожного дня сайти відвідують
багато користувачів. Хто це? Це можуть
бути випадкові люди, які зацікавились

ж и тт я м  з ар о б і тч а н .  В ж е  п о ч а л и
відвідувати ці  веб -сторінки наші
прихожани.

На
днях отримав листи від кількох, хто був
з нами раніше, а тепер повернувся в
Україну. Пишуть, що незабули нас і далі
цікавляться нашим життям, а також
переглядають фото і згадують дні
прожиті на чужині, але в українській
церковній родині.

Одна українка з Генуї ділилась своїми
в р а ж е н н я м и  п р о  т е ,  я к  і т а л і й ц і
допомагали віднайти нашу сторінку в
інтернеті. Дивувались, адже не кожна
їхня парафія має своє місце в інтернеті.
У майбутньому хочеться використати
цей сайт також для оголошень чи інших
п о в і д о м л е н ь . Т о м у  р о з п о р я д о к
Богослужень та багато іншого можна
вж е  б уд е  вз на в ат и  з  до по мо го ю
інтернету.

Отже, ласкаво запрошуємо вас у гості
в наш інтернет-журнал.

Генуя: www.genova.org.ua
Савона: www.savona.org.ua
К’яварі: www.chiavari.org.ua
На даний час працюю над сайтами

особисто, але потребую допомоги, тому
відгукніться всі, хто не байдужий і
працюймо разом на Славу Богу і для
добра наших людей.

о.Віталій

Життя наших громад Лігурії в інтернеті

     Тарас Шевченко – син України,
який писав про долю України, писав
про свою долю, писав про долю україн-
ця. Ці долі є подібними між собою, а
часто однакові. Ми сини і дочки Украї-
ни, пізнаючи його твори, пізнаємо себе.
Саме тому, хочемо його пам’ятати і
згадувати його твори. Щоправда не
завжди вистачає часу не для нього, не

для себе. Чому?... а хіба це цікаво знати
чому? Причин завжди знайдемо багато.
     Дякувати Богу і добрій волі групи
наших активістів, котрі забажали відно-
вити нашу пам’ять про нього і про нашу
нелегку долю, про нашу «панщину»…
Цей вечір все таки відбувся, що правда,
не для всіх.
     Простіть нам, що можливо не зуміли
оцінити те, що хотіли донести…. спаси-
бі за те, що ви такі є.

Редакція газети “Вісник Лігурії”

Родинне свято у родині
закордоном

ЩОБ ЗАПАМ’ЯТАТИ ПРОП ОВІДЬ
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Під крилом церкви
     Час Великого Посту – це час покаяння, очищення, час змі-
нитися на краще в очах Божих. Задумаймось, як кожен вико-
ристав цей час. Той, хто в Генуї міцно тримався церкви, пере-
конана, досяг багато у духовному поступі. Перша хвилююча
подія, яка змусила радісно забитись серце – зустріч Чудотвор-
ної Матері Божої Зарваницької. Образ вшановували в салоні
протягом тижня. У двогодинну обідню перерву до небесної
неньки збігались заробітчанки, щоб побути з нею. І щодня
служився Акафіст до Матері Божої Зарваницької. Скільки сліз
пролито, скільки вдячних слів вимовлено. Хіба можна хоч на
хвилину сумніватись, що Марія їх не почула.?
     Наступної неділі – Неділі торжества Православія ми про-
щались з Чудотворною – її дорога пролягла до посестр у Саво-
ну. Образ під велелюдний спів винесли на церковне подвір’я.
Кожен у руках мав ікони. Потім відбулось велике освячення
їх. Матір Божа Зарваницька разом з нашими іконами благо-
словила Геную, Італію, далеку любу Україну, нас самих.
     Друга  подія під час Великого Посту, яка залишила глибо-
кий слід у пам’яті – день духовної віднови для церковного
братства під інтригуючою назвою «Подорож у Пустиню ».
Цікавий, повчальний і корисний експеримент описаний дета-
льно у минулому номері «Вісника». Хоч ніякі слова не в силі
замінити тих сильних емоцій, які пережили люди, максималь-
но наближені до життя церкви.
     Паломницьку подорож до Барі, Сан Джованні Ротондо і
Лорето – всесвітньовідомих  прощ – можна порівняти хіба що
з теплим весняним, дощем для змученої, висушеної землі. Ми
мали можливість торкнутися серцем святого Миколая, отця
Піо, хати, де у Назареті Ангел благовістив Пречистій Діві
зачаття Сина Божого.
     Відчувалось, що з тобою направду діється щось велике,
неземне. Сильна небесна енергетика високовольтним струмом
пронизувала все твоє єство. І ти, хочеш чи не хочеш, вмирав
для світу, щоб жити життям поруч зі святістю. А потім вже
задумувався, що для цього потрібно.
     У час Великого Посту з святою місією прибув з України
отець Василь Філяк. У розмові із ним виявилось, що він вхо-
дить до місійної групи із трьох чоловік при Івано -
Франківській єпархії. За десять років провів понад 200 місій у
західних і східних регіонах України, Польщі, Франції. Тричі
отець відвідав Італію. Із благословення владики Гліба мав
реколекції і місії у Болонії, Флоренції, Римі, містах південної
Італії.

- Отче Василю,- не втримуюсь від запитання, - яке завдання
місії?

- Допомогти вірним, а особливо невірним, пізнати Христа.
Священик – це гралі, якими кидає Господь. Реколекційні за-
няття не що інше як час зустрічі з Богом і примирення з со-
бою.

- А як  примиритись з собою нам? Задля матеріального
покинули сім’ї, родину. Важко...
     Отець Василь глибоко зітхнув:

- Направду важко. Розумію вас. Хочу витерти ваші сльози.
      Дивлюсь на нього зволоженими очима:

- І вам це не вдається. Як ви розчулюєте своїми життєвими
історіями. Приміром, сільський листоноша інвалід Петро,
який велосипедом розвозив газети, листи, пенсії. І на мізерну
платню не міг собі дати ради з п’ятьма  дітьми. Тож молився
біля кожного хреста, каплиці. Люди з нього сміялись, глузува-
ли. А він вимолив своїм дітям і вищі освіти, і добру долю. І
закордоном не був на заробітках. Нам добрий урок.

- Моя порада українським заробітчанам – триматися церк-
ви, бути апостолами серед людей. Бо духовне набагато вище
від матеріального: можна вчити дітей – і з них радості не ма-
ти, можна збудувати хату - і в ній не жити. Без Божого благо-
словення на все – ні кроку, - так завершив нашу розмову місі-
онер.
     У четвер він служив Акафіст страстям Христовим, давав
обширну науку про гріх. Недільного дня Службу Божу відпра-

вляло аж троє священиків – отці Василій, Ростислав, Віта-
лій. Потрійне благословення, потрійна благодать! Місіонер
виголосив проповідь про Пресвяту Євхаристію. В пообідню
пору він повів нас Хресною дорогою подружжя. Божа нау-
ка, життя і ми у логічній послідовності, мудрості і доверше-
ності. Потім була наука про страшний суд. Ми живими
постали перед Господом. Щоби карав чи нагороджував.
Залежить хто на що заслужив. Мороз йшов поза шкірою.
     На розмову про небо не залишилось часу. Ми мусіли
поспішати до місць праці. Але тим, хто пройшов через усі
заходи церкви протягом Великого Посту, і не обов’язково
знати про небо. Вони небо вже відчули тут. В неволі, на
чужині.
     Направду щиро співчуваю тим, хто не знайшов часу чи
можливості у дні оновлення і прощення побути під крилом
церкви.

Ольга Ваврик, м.Генуя
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Минуле, яке вчить жити сьогодні
     Д о л я
щедро наді-
лила Осипа
Н а з а р у к а
н е в и ч е р п -
ною твор-
чою енергі-
єю, неаби-
яким літера-
т у р н и м
т а л а н т о м .
Це дало
змогу йому
п о в е с т и
читачів у
світ істори-
чного мину-
лого, де

крізь століття наче перегукуються ті, ким
гордиться Галичина – мудра Роксолана,
хоробрий Ярослав Осьмомисл, українсь-
кі січові стрільці.
      Осип Назарук – виходець із Бучача,
народився 31 березня 1893 року.
     Книги Осипа Назарука «Слідами
українських січових стрільців » і «Над
Золотою Липою» донині залишаються
одним із найважливіших і найавторитет-
ніших джерел вивчення історії УСС. Ось
декілька цитат із виданої у Кременці

книги «Коштом і заходом січових стріль-
ців»:

«Печатання грошей не досить, щоб
забезпечити добрий хід державних
справ».

«Всяка федерація з сусідом все закін-
читься підданством і неволею одного з
них».

«Присяга українського війська свята і
важна тільки тоді, коли вона зложена
українській владі, яка стоїть за незалеж-
ність і самостійність української держа-
ви.

«Правдиво українська влада говорить
і видає письменні накази тільки в україн-
ській мові, заводить у війську тільки
українську команду, підписує тільки
українську культуру ( освіту, школи,
часописи, книгозбірні), а головне – об-
стоює самостійність української держа-
ви».
     Погодьтеся, це звучить так, ніби напи-
сано вчора. Чимало книг Осипа Назару-
ка, на жаль, так і залишилось в рукопи-
сах. Але й на твори, що побачили світ,
чекала сумна доля: сталінсько -беріївські
лизоблюди не забарилися зарахувати їх
до категорії націоналістичних і вилучи-
ти. З бібліотек, книгарень, поодинокі
примірники залишились у «спецхранах».

     Повісті «Роксолана» судилося безсме-
ртя. Автор вивчав історичні матеріали
для написання у чисельних бібліотеках
України і за її межами. То був період,
коли українська державність зруйнована,
народ просвітно темна маса, що коротала
свій вік у неволі. Немов би на знак Бо-
жою волею понівечена земля видвигає
жіночу постать, видатну особистість в
історії епохи – Анастасію Лісовську.
Донька священика при церкві св. Духа у
Рогатині. Турецька полонянка з невіль-
ниці стає великою султанкою, яка своїм
гріхом розпочала розвал могутньої світо-
вої держави. Блискучий ум, сила волі,
рішучість. Одісей у жіночій сукні. Під
стать і чоловік – твердого характеру,
відважний, мудрий і справедливий. Лю-
бив молитву, один зі всіх султанів, що
жив у моногамії з невільницею. Сулей-
ман царствував 46 років. Силі його не
було рівні в цілому тодішньому світі.
     Перечитуючи «Роксолану», задумай-
мось  і ми, українські заробітчанки –
добровільні невільниці, як не втратити на
чужій землі сили духу, бути як Настя
Лісовська підпорою чоловікові, надією
синам, корисними рідній батьківській
землі.

Підготувала Надія, м. Савона

ВИЗНАЧНІ

ОСОБИСТОСТІ

Радуйся, Царице Поділ-
ля, Зарваницька Матінко Бо-
жа!
     Ось і  у нас, в Савоні, сталася
визначна подія  завітала Зарвани-
цька Матінка Божа.
     Хтось її чекав з нетерпінням, а
хтось, може не дуже. Вона при-
була з рідної України, з чудового
розкішного чудотворного краю,
Поділля-  Зарваниці.
     З цього далекого славетного
села, наша Мати Божа
«приїхала» у цю далеку сонячну
Італію подорожуючи містами :
Рим, Флоренція, К’яварі, Генуя, -
приїхала до м. Савони.
      Зустріли ікону Матері Божої,
як належиться: спів, молитва, вітали
білими лілеями, обкидали вздовж доро-
гою пелюстками квітів. Церква була на-
повнена людьми, котрі несли і несли
квіти, особливо білого кольору, адже це
колір непорочності, колір Матері Божої,
котра непорочно зачала Господа нашого
Ісуса Христа.

«Радуйся, скора помоче вірних, радуй-
ся свідчення чудес Божих, радуйся, бо
Сина даруєш, радуйся бо до Бога набли-
жуєш, радуйся, Царице Поділля, Зарва-
ницька Матінко Божа ».
     Ці слова пошани і подяки співала
наша паства цілий тиждень.
     Матір Божа творила чуда, бо йшли до
неї зі всіх кінців Савони: йшли віруючі і
невіруючі; йшли українці, росіяни, іта-

лійці, поляки, молдавани… Приходили і
молились, кланялись, просили і плакали.
Кожен щось ніс своє до Матінки Божої, -
найпотаємніше, найболючіше. Просили
захисту для дітей, хворих, стареньких
батьків, молились за добру роботу. Про-
сили, просили, просили… Вона нікому
не відмовляла, всіх вислуховувала.
     На завершення молитовного тижня
перед паломницькою іконою Зарваниць-
кої Божої Матері була відправлена подя-
чна Служба Божа. В цей день прийшли
попрощатися і подякувати, що вислухо-
вувала кожного хто прийшов, знає наші
болі, біди, адже знає наші потреби. Одна
пані промовила: «До побачення, Матінко
Божа, Ти вже йдеш від нас, я прийшла з
Тобою попрощатися, дякую, що була так

близько з нами ».
     Коли забирали ікону, багато
жінок стояли і плакали. Сльози
очищення текли з їх очей, не
хотіли відпускати. Просили:
«Зачекайте, ми не можемо віді-
йти, покинути цей святий образ,
дайте ще трошки побути біля Неї
». Але на жаль, все закінчується,
і закінчилось це паломництво до
Савони.
     Помандрувала  Матір Божа до
інших знедолених, заморених
працею людей, які працюють
далеко від рідної батьківщини, у
чужій країні. Там також хочуть
припасти до чудотворної  ікони і
просити здоров’я собі, дітям,

батькам, випросити кращої долі  нашій
Україні і нашим рідним, вони цього за-
служили. Українці дуже люблять і почи-
тають нашу Царицю небесну і Матір
Божу.

«Радуйся, осолодо нашого життя,
радуйся, ангелів величання,
     Радуйся, запашна райська квітко,
радуйся, цілителько недужих,
     Радуйся, Царице Поділля, Зарваниць-
ко Матінко Божа» .

Громада м. Савони хоче винести щиру
подяку о.Ігору Горішньому (відпо -
відальному за ікону), о.Віталію та церко-
вному братству за цю гарну подію – па-
ломництво ікони Зарваницької Матері
Божої у Савону.

Софія Гануляк, м.Савона.

Зарваницька Божа Мати у Савоні

СВІДЧЕННЯ
ПРО  ВІРУ
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22 березня ц.р. група паломників з
м.Генуї та К’яварі в супроводі отця Віта-
лія Тарасенка вирушила до трьох свя-
тинь (м,Барі, м.Сан-Джованні Ротондо і
до святого дому м.Лорето). На дорогу
о.Віталій поблагословив нас молитвою.
Цілу ніч ми їхали до місця де спочивають
мощі св.Чудотворця Миколая. Наша
їмость пані Люба дуже вміло і сердечно
заохочуючи, проводила з нами час.
     Молилися, переглядали фільми, була
можливість висповідатися. З Божою до-
помогою ніч пройшла швиденько, і на
ранок ми прибули до базиліки та мощей
св.Миколая.
     Миколай є одним з найсвяті-
ших наших українських земель. Це
людина, яка шукала Бога безперервно,
щоденною молитвою прославляла йо-
го. Святий Миколай допомагав бідним,
рятував потопаючих, визволяв полоне-
них, відводив смертну кару. Чудес його
не злічити. Від одного дотику до його
гробниці відбувалися великі чудеса.
Він дарував людям світло Христової
віри. Його життя позначено любов’ю
до ближніх.
     Отець Віталій відправив Свя-
ту Літургію над мощами св.Миколая.
Молився за наше здоров’я, за здоров’я
наших рідних, а ми просили заступниц-
тва з любов’ю і вірою до нашого Святого
Покровителя. Кожен з нас ніби зняв з
себе важкий заробітчанський тягар і від-
чув себе таким вільним, як було колись –
вдома...

     Надвечір’ям виїхали до м.Сан -
Джованні Ротондо. Всю дорогу молилися
і час пролетів досить швидко. Під’їжджа-
ючи до міста, ми побачили на го-
рі високий освітлений хрест, який знахо-
диться біля церкви отця Піо. З розповіді
о.Віталія ми взнали, що отець Піо з вели-
кою святістю прожив своє життя. Це
справжній Божий Дар, яким удостоює
Господь Людину, кличе до себе, спону-
кає зріктися світського життя, понад усе
любити Бога. Життя о.Піо – взірець для
Прослави Бога через безустанну молитву
та працю. Ми відвідали музей отця Піо і
там, відчули його болі, побачили відбит-
ки крові з його рук, які залишені на одязі,
мільйони листів вдячності, які отримував

від зцілених людей, від  лю-
дей, яким допомагав у страж-
даннях. Музей – живий свідок
його життя. Отець Піо поки-
нув все добро і приємності
світського життя, щоденним
змаганням з самим собою
старався наслідувати у всьому
Христа Спасителя, у кожному
ділі, у кожному слові. Його
любов була безкінечною. В
його душі випромінювалась
якась таємна сила, і часто відбувалися
чуда. Бачив минуле, теперішнє і майбут-
нє. Він міг перебувати одночасно в двох
місцях. Отець Піо був людиною з іншого

світу. Стигматик, містик, чудотворець.
Він взяв на себе відповідальність за спа-
сіння ближнього. Це людина, яка відчула
бажання якнайближче поєднатися з Бо-
гом через духовну молитву і фізичну

працю. Це людина, яка шукала Бога,
важкою дорогою йшла до Неба,без
грошей, без багатства. Він прожив
подвижницьке життя самовідречених.
     Святий Василій Великий писав:
«Наслідуючи тих, хто перед тобою
йшли дорогою самовідречених, почи-
най сьогодні»

     Так хочеться вірити в чудо,
 Бо як не стане великих,
 Нічого святого не буде

 Безкрайність степів лише диких -
 Тож і ми починаймо йти за ними ,

 Наслідувати їх.
     Бо маючи владу над собою,

ми можемо, як захочемо, не чинити по-
ганих. Наші пристрасті – наш гріх. Від-
криймо свої серця для тепла Божої Любо-
ві. Господь не вимагає від людини нічо-
го, а тільки запрошує перебувати в його
Любові, дарувати людям радість, співчу-
вати, творити милосердя до свого ближ-
нього. Нехай наші серця в чужині не
будуть скам’янілі і черстві, відкиньмо
неприязнь, ворожнечі. Молимося Богу, а
пам’ятаємо зло, ображаємо ближнього,
ми одночасно служимо сатані, зло, яке
несемо і здійснюємо – віддаляє від Бога.
Просімо отця Піо про заступництво пе-
ред Богом за наші душі, випросім ласки
очистити душі і отримати ласку для спа-
сіння.

     Попереду зустріч з Лорето – Святи-
щем Святого Дому. Найбільша святиня в
Європі, де народився і виріс Христос.
Коли ми в’їжджали до Лорето Небесна
Матінка рясним дощем зіслала своє бла-
гословення, коли доїхали до Святої Бо-
городиці, дощ раптово перестав, як і не
було. Ми побачили святиню, де виросла
Божа Мати, де Архангел Гавриїл сповіс-
тив волею Всевишнього Отця Пресвятій
Богородиці та всьому людству глибоке
таїнство про те, що Син Божий стає Си-
ном Діви. Хоч і далеко в часі, але близь-
ко в душі стаємо свідками Божої таємни-
ці, що син Божий стає Сином  покірної,
простої і вірної Діви. Ми дякували Небе-
сній Цариці, яка захищає нас, заступа-
ється в стражданнях наших. Ми молили-
ся, просили, щоб Божа Матір зцілила

наші сили в заробітчанських буднях.
Віримо, що наші щирі молитви будуть
вислухані, бо тут ми були близько до
Ісуса, кров, якого пролита заради люди-
ни. Святиня в Лорето відома здійсненням
чудес для паломників, котрі зверталися
до заступництва Діви Марії. Завдячливі
люди залишають подарунки, залишають
свої відгуки в журналах, які тут же випу-
скають. Отець Віталій відправив Акафіст
до Богородиці.

Два дні паломництва для нас не були
тягарем, а навпаки, ми залишились задо-
волені, духовно збагачені. Після такої
поїздки є над чим задуматись, зробити
вибір для дальшого життя. Щиро дякує-
мо їмості п.Любі, яка всю дорогу так за
нас піклувалася, молилася, ознайомлюва-
ла нас з святими місцями. Також  низько
вклоняємось отцю Віталію, який супро-
воджував нас і багато працює для нашого
духовного збагачення. Вдячні за терпи-
мість, підтримку і молитву. Нехай Бог
пошле йому Небесну Силу для нелегкої
праці священика.
     Сподіваємось, що ще не один раз наші
заробітчанські будні будуть освітлені
радістю очікування наступних поїздок,
які йдуть нам на користь.
Ми ознайомлюємось з історією та куль-
турою нашого та італійського народів, а
поїздки до святих місць відіграють вели-
ку роль для духовного збагачення наших
прихожан.
Марія Андрухів, К’яварі – Праті– Пере-

мишляни.

Їх покликання –
                      Божий дар

ЕКСПЕРИМЕНТ
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        Виявляється, існує суттєва залеж-
ність характеру людини від її групи крові.
Кожній групі відповідає своя таблиця
духовних вартостей.

Група о (перша група крові) .
     Тип характеру мелодійний – всюди з
легкістю пристосовується:

 чудово пристосовується до життя і
постійних контактів з іншими лю-
дьми;

 любить пригоди, подорожі, праг-
нення пізнати щось нове;

 за натурою оптиміст, більше пере-
важає сентиментальність, ніж вра-
зливість;

 цінує відверту розмову;

 людина добра і толерантна, хоча
надто вразлива до чужих суджень;

 не здає своїх позицій без бороть-
би;

 живе одним днем;

 людина наполеглива, практична,
життєрадісна.

     Група А (друга група крові) .
     Тип характеру гармонійний – найваж-
ливіший; розвивається в умовах чуттєвої
єдності з середовищем:

 цю людину легко образити;

 має потреби у підтримці;

 дуже вразлива;

 легко втрачає міру;

 відчуття набирають надзвичайної
ваги;

 на роботі нестабільна;

 легко переходить від великого
оптимізму до найчорнішого песи-
мізму;

 любить несподіванки, має схиль-
ність до вибриків.

     Група В (третя група крові) .
     Тип характеру ритмічний – витрива-
лий, авторитарний, бореться із трудноща-
ми життя:

 любить діяльність;

 зневажає слабохарактерних;

 нічого не боїться, часто є нестерп-
ною;

 мало підлягає зовнішнім впливам;

 головні риси: витривалість, не-
змінність, наполегливість;

 вже від дитинства виявляються
такі риси як: спритність, поваж-
ність, розумність;

 визнає тільки свою точку зору;

 любить порядок, методичність,
організованість;

 у товаришуванні – дуже велика
вірність.

     Група АВ (четверта група крові) .

     Тип характеру загальний – непостій-
ний, непевний, мішання попередніх груп:
емоційно багата особа, але переповнена
протиріччям ;

 прагне діяльності, пізнання добра,
але коли сама – з’їдає меланхолія;

 отруює життя брак діяльності;

 щаслива, коли немає вільного ча-
су;

 вчинки важко передбачити;

 талановита, але не постійна.
Підготувала Софія Гануляк,

м.Савона

Група крові визначає характер

     Ми не завжди маємо змогу негайно  звернутися із зубним болем до лікаря. Але в
кожного  під рукою є чимало домашніх засобів, аби втамувати, притишити цей, ча-
сом нестерпний біль.

Візьміть порівну товченого часнику, цибулі й солі. Кашку нанесіть на ватку й
прикладіть до хворого зуба, тримайте 10-15 хв. За цей час біль ущухне.

Замочіть ватку одеколоном чи спиртом, покладіть у вухо з того боку, де бо-
лить зуб, і ляжте на це вухо. Біль невдовзі мине.

Пожуйте лист волоського горіха і прикладіть до зуба. Біль незабаром ущухне.
Ці ліки можна приготувати і на зиму. Змолоти листя на м’ясорубці, залити
горілкою або потрійним одеколоном і тримати в холодному місці.

У вухо з того боку, де болить зуб, покладіть корінець подорожника і тримай-
те, доки не перестане боліти.

Полощіть рот теплим відваром шавлії, намагаючись тримати його якнайдов-
ше біля хворого зуба. Охололий відвар випльовуйте й набирайте теплого – і
так упродовж пів години. Біль вгамується.

     Перед сном попарити ноги у гарячій воді, додавши трохи солі й попелу.
Підготувала

Софія Гануляк, Савона

Якщо болять зуби
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     Літургія, за своїм основним змістом,
має Божественне походження, свій поча-
ток беручи в установлені таїнства Євха-
ристії Ісусом Христом. Він заповів апос-
толам і всім послідовником учнями те,
що сам звершив на Тайній вечері. За
його заповітом почали служити літургію
і надали їй рівень св.Тайни. Св.Апостол
Яків, з числа семидесяти учнів, був пер-
шим єрусалимським єпископом, якого
поставив сам Господь. Апостол Яків
заснував перший чин Євхаристійної
молитви, яка стала основою теперішній
Літургії св.Василія та св.Івана Золотоус-
того. Чин апостольської Літургії не був
записаний і зберігався усно у вигляді
схеми до третього століття. З часом Слу-
жба Божа наповнюється молитвами і
збагачується священнодіянями, необхід-
ними для достойного прийняття
св.Причастя. Щоб приготовляти та при-
ймати св..Причастя, необхідно було
служити Євхаристію у спеціально відве-
дених місцях на особливих столах. Такі
столи (що потім назвали престолом, стіл
над столами) відрізнялись від звичайних
і мали особливу назву: вівтар або жерті-
вник.

Вівтар у Старому Заповіті
     У старому Завіті храм поділявся (як і
в наш час) на 3 частини. Одна з них на-
зивалась «Святеє святим», зараз має ще
назву «Святилище», означає Царство
Небесне. Входити у таке особливе місце
могли тільки первосвященики і лише раз
на рік. Це символізувало, що Небесне
Царство, після гріхопадіння Адама і
Єви, було закрите для людей. Коли Хри-
стос помер на хресті, завіса в храмі, яка
закривала святеє святих, розірвалась
надвоє. З цього моменту Христос від-

крив врата свого царства для всіх, хто з
вірою приходить до Нього.

Святилище в Новому Заповіті
     Святилище – це головна частина хра-
му, яка зображає небо самою своєю не-
видимістю. У Святилищі звершується
священнослужителями Богослуження і
знаходиться найбільш священне місце в
усьому храмі – святий престіл. В духов-
ному змісті він означає небесний престіл
Царя Слави. Також нагадує нам стіл, на
якому Ісус Христос звершив із своїми
учнями тайну вечерю. Престол має чоти-
рикутну форму, щоб краще показати, що
він відкритий до всіх 4 сторін світу. На
престолі відбувається таїнство Святого
Причастя. Також, після Великого Входу
на Літургії престіл представляє Голгофу,
де здійснилась жертва відкуплення.
     Престіл прикрашається двома одіян-
нями. Нижнім із полотна, яке символізує
плащаницю, і верхнім, більш коштов-
ним, світлим полотном, яке представляє
місце Божої Слави.
     Згідно із давньою традицією, входити
мирянам до Святилища заборонено. В 4
ст. престіл мав величезне значення, на-
віть священики підходили до нього з
великим благоговінням. Мощі мученика
покладали у престіл, або зашивали їх
частинки у полотно і вкладались в золо-
тий чи срібний кивот. Кивот встановлю-
вався в заглибину престолу. Ця традиція
іде від перших християн, які будували
храми і проводили Богослуження на
могилах мучеників.
     Це підтверджується в Откровеннях
Івана Богослова, який бачив під престо-
лом душі вбитих за Слово Боже. Основу
для Церкви поклав Ісус Христос своєю
кров’ю, а кров мучеників, за силою і
дією Спасителя, служить для нас опо-
рою і утвердженням. Одне із правил
Вселенського Собору (787 р) забороняє
освячувати храми чи Антимінси без
св.мощів.

Версії походження Антимінсу
     Виникнення антимінсу пов’язано з
історією розвитку християнської церкви.
Багато авторів викладали свої версії,
вони скоріш доповнюють, ніж протирі-
чать одна одній.
Пов’язують із законом, за яким кож-

ний храм для проведення в ньому
богослужіння, повинен бути наперед
освячений. За життя апостолів і в
наступних століттях історія христи-
янської церкви не говорить, що Конс-
тянтин Великий з 318 року почав
будувати храми і перетворювати цар-
ські палати і язичницькі храми на
християнські. Збільшувалась кіль-
кість християнських храмів. За старо-
давнім церковнім правилом освячен-
ня проводилось тільки єпископами.
Вони не завжди могли робити це бо
мали великі службові обов’язки і
храми знаходились на значній відста-

ні. Єпископи освячували антимінси і
клали в них св.мощі, які передавали
до нових храмів.

Після цих дій антимінс служив свідоц-
твом освячення і благословення архі-
єрея, а значить, дозволом на проведен-
ня в храмі Божественної Літургії.

В 691 р. відбувся Трульський собор,
одне з правил якого забороняє свяще-
никам без дозволу єпископа служити
Літургію в молитовних кімнатах при-
ватних домів. Це не дозволяло само-
чинні богослужіння, які при відсутно-
сті зовнішнього знаку, видавалися
незаконними. Зовнішнім знаком став
антимінс, попередньо освячений єпис-
копом.

Антимінс – це поєднання двох слів
грецького «замість» і латинського
«стіл». Письменник 8 ст. Йоан, єпис-
коп Кіпрський, вважав що слово при
перекладі з грец.мови означало корзи-
нку сплетену з очерету. З італійської
мови означає їжу. Тому антимінс мав
би походити від скатертии, розкладе-
ної на столі для прикраси. Але у євре-
їв, в період земного життя Ісуса, ска-
тертини не було у вжитку. Вони не
були відомі ні грекам, ні римлянам.
Подорожуючи 13 ст. по Сходу, бачили
у цих народів скатертини, але не на
столі, а під ним, щоб вберегти килим
від падаючих частинок їжі.

     Археологи пояснюють появу антимі-
нсу по-іншому. В перші 3 століття хрис-
тияни терпіли постійні гоніння, спочат-
ку від євреїв, які не увірвали в Христа,
потім від язичників, Єрусалим і храм
Божий були зруйновані римськими вій-
ськами до землі. Місце, де стояв спершу
храм, було зорано плугом.
     Більше мільйона євреїв було винище-
но і декілька десятків тисяч продано в
рабство. Найбільш жорстокі пересліду-
вання при імператорі Нероні в 64 році і в
303 році при імператорі Діоклеціані.
     В епоху гонінь і утисків в храмах не
могли поставити твердих престолів із
мармуру, срібла чи золота. Повинні були
з’явитись переносні престоли чи жерто-
вники невеликих розмірів. Християни
сумлінно оберігали святиню (престіл)
від осквернення ворожих рук. І під час
гонінь, коли храми були зруйновані і
відправляти Літургію було небезпечно,
єпископи давали освячені антимінси, на
яких мала звершуватися Євхаристія по
приватних домах, печерах, під відкри-
тим небом. Всюди, де тільки могли пе-
реховуватись від злоби ворогів. Так з’яв-
ився антимінс – замість престолу. У
випадку крайнощів (при пожежі храму
під час Літургії, чи нападі ворогів) на
антимінсі можна було довершити Бого-
служення.

      (Продовження теми
 у наступному номері).

Підготувала п.Оленка Любенська

Антимінс – замість престолу
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15 квітня "Карітас" м.Савона  організував на центральній
площі міста справжнє Свято Хліба. Були запрошені представ-
ники національностей із різних континентів Землі.  Всі у  різ-
нобарвних костюмах  і ще й на своїх мовах розмовляють. Таку
різноманітність об'єднав "Хліб". Представники національних
громад принесли свій національний хліб, щоправда спечений в
Італії. Українці, мабуть, були єдиною іноземною громадою,
котра запросила покуштувати оригінальний український хліб,
на днях привезений з України. Запашний, пахучий, житній
хліб своєю простотою зачарував багатьох. Підходили, кушту-

вали і чомусь затримувались на якусь хвилю, немов щось зга-
дуючи. Пані Анна із м.Броди лише усміхалась і не шкодувала
сил повторювати походження цієї смакоти.
     Не менш смачні були наші палянички з маком, замішані на
воді, як це робили наші бабці на Спаса.  Пам'ятаєте смак? Ми
його відсвіжили тут, на чужині. Їх принесла наша п.Слава із
Бучача.
     В розпал святкувань прибув і наш капелан о.Віталій. На
нього чекала смачна канапка, зроблена із українського хліба.

Українці щирі і добрі. Своїх пам'я-
тають.
     Куштували свій хліб, але з ціка-
вості пробували хліб інших націо-
нальностей. Підходили від одного
столику до іншого. Відчуваючи
інші смаки,  і дивлячись на усміх-
нені обличчя іноземців, складалось
враження, що подорожуємо від
країни до країни, але цього разу
без віз.
     Ось так нас об'єднав хліб. Смач-
ний, простий і розділений від щи-
рої душі. А радше об'єднала Церк-
ва, котра пригадала нам ще раз
важливість прохання у молитві
"Отче наш" про хліб наш щоден-
ний....      І справді … у цьому ба-
гатокультурному суспільстві все
більше відчувається потреба по-
шуку того, що нас має об'єднувати.
Цього разу був хліб..

Матеріал підготували п.Софія
та о.Віталій

Українці принесли свій хліб на свято хліба у м.Савона

     Майже усе в природі відбувається за певною системою. Земля
обертається навколо своєї осі за добу. Місяць навколо Землі здійс-
нює місячний цикл, а Земля навколо Сонця проходить повне коло за
рік. Одна пора року  змінює іншу: від холоду до тепла і навпаки.
День починається світанком і закінчується смерканням. І так щора-
зу.
Кожен початок має свій кінець, а кінець стає новим початком. Життя
побудоване теж за певними циклами. Кожен період життя людини
має свій початок і кінець, який веде до нового початку. Закінчується
дитинство- починається молодість і т.д. Як правило нам подобають-
ся початки: ми вітаємо нове…
     Кінець періоду насторожує, лякає. І, в першу чергу, тому, що не
завжди  усвідомлюємо, - в кожному кінці є паростки початку.
     Зміни багатьох лякають. Ми не завжди до них готові. Однак наша людська сутність закликає прийняти їх, не нарікати на до-
лю, думати про день завтрашній. Багато чого неможливо уникнути так само, як не може пожовкнути і не впасти з приходом осені
листя на деревах.
     Наш світ залежить від нашого сприйняття змін. Ми можемо в них побачити трагедію, оплакуючи її і противитись, або ж поча-
ток чогось нового, народження іншого… Те, що для гусениці трагедія смерті, для метелика, - чудо народження. Хтось із мудреців
сказав: ми не  віримо в безсмертя тому, що не можемо його доказати, але пробуємо його доказати тому, що ми не можемо в нього
не вірити.

Підготувала Софія Гануляк, Савона

Будь - який кінець – початок нового
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     З великим задоволенням ми відвідує-
мо Служби Божі отця Віталія. Та 5 квіт-
ня богослуженя проводилось також у
супроводі отця Василя Філяка з Івано-
Франківщини, який прибув з місіонерсь-
кою місією від українського народу з
нашої матінки-землі України, щоб донес-
ти до нас таке рідне Боже Слово.

Отець Василь говорив святі слова, а
мені здавалось, ніби ангел небес-
ний спустився до нас. Як гарно і змістов-
но звучала проповідь про небо!
Ми старались уявити у цій маленькій
церкві кусочок неба, старались з’єднати-
ся з ним і побачити те світло, коли душа
відлучається від тіла. Мені здалось, що я
провалилась у небуття, де хотілось поба-
чити Бога, піднестись до  нього  і попро-
сити у нього прощення.
     Як говорив о.Василь: «Ми, християни,
не можемо дійти до неба без прощення.
Ми мусимо прощати, щоб бути прощени-
ми. Мусимо простити один одному. Чо-
ловік жінці, жінка - чоловікові. Діти ба-
тькам, а батьки дітям, ворогам своїм.
Назавжди. То хай вам Бог простить! І для
того, щоб бути в небі треба бути не тіль-
ки слухачами, й наслідувачами Ісуса.
Цього  хоче від нас Отець Небес-
ний».
      « Також хочу цього я », -  каже отець,

- бо для цього приїхав з
рідної України, щоб
донести до вас Слово
Боже, істину і правди-
вість його і для того,
щоб всі ми жили в мирі,
любові і злагоді.

Місіонер привіз для
нас і подарував кожно-
му хрестики святої мі-
сії, покропив святою
водою, навіяв на нас
той смуток за рідною
землею, за сім’єю. Ко-
жен відчув в цю хвили-
ну, що ми перебуваємо
дійсно далеко від того
рідного, яке плекалось з
дитинства, і саме тут цього не вистачає.
Душа кривилася, серце нило, а голос
казав:
     Ти знаєш, Боже, мої бажання,
     Молитву чуєш ти мою,
     І знаєш серця Ти мого страждання,

Коли я гірко сльози ллю...
     Хочу сказати, що саме в цей момент
мене ніби якийсь небесний голос запи-
тав: «Чого плачеш, Любо? Гріхи маєш?
Тож іди до сповіді!» Скажу чесно. До
сповіді не готувалася, але пішла, щоб

очистити душу і прийняти Причастя.
     Ми дуже вдячні Господу за те, що він
послав нам на італійську землю справж-
нього проповідувача Слова Божого -
о.Василя Філяка з рідного краю, який
своїм прикладом показав нам усім, що
можна жити за Божими Законами і підніс
нас до Божого Світла, до розуміння гід-
ного життя із Богом! Відчуваєш його
присутність Христа, повіриш у Нього і
Він неодмінно прийде!

Люба Заїка
К’яварі-Старокостянтинів

Повчання отця місіонаря
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Світ говорить
тобі:

Бог говорить
тобі:

Будь багатим,
зухвалим

Щасливі ви, бід-
ні, бо ваше царс-

тво Боже (від
Луки 6.20)

Будь гордим, пи-
хатим

Вчіться від мене,
бо я лагідний і
серцем сумир-

ний, тож знайде-
те полегшу ду-

шам вашим. Яр-
мо бо моє любе й
тягар мій легкий.
(від Матея 11.29)

 Розважайтесь  бо
зі смертю скін-

читься все

Правдивий суд
Бога воздасть

кожному за його
вчинками: тим,

що витривалістю
у добрім ділі

шукають слави,
чести і нетління
– життя вічне, а

сварливим та
неслухняним

правді, але слух-
няним кривді –

гнів та обурення.
(Римлян 2.6-8)

Підготувала Ліда Волинська

7 квітня. Понеділок. Знову спішу до
церкви, бо знаю, що гарну проповідь
привіз нам отець Василь з України. І я не
помилилася. Ось послухайте, як гово-
рить отець про Матір Божу Марію:
«Головне завдання Богородичних праз-
ників - ставити нам перед очі велич, гід-
ність і святість Пречистої Діви Марії. Як
Христос є посередником між Богом і
людьми, так і Марія є посередницею між
Христом і нами. Як Марія знайшла ласку
в Бога, так і ми знайшли ласку в Марії.
Пресвята Марія, Вища святість від усіх
святих разом взятих могла ста-
ти матір’ю нашого Спасителя. Тому з
таким великим довір’ям у потребах душі
і тіла завжди звертаються до неї люди,
зокрема украінський народ ».
     Отець Василь розповів нам багато
життєвих історій, які дуже зворушили
наші душі, тому що відвідувачі церкви -
переважно жінки. І майже кожна з нас –
мати. Ми всі ридали від зворушливих
слів, тому, що залишили вдома дітей,
онуків, стареньких батьків, а доглядаємо
чужих. Так, ми вибрали самі цю долю.
Але що ж робити, коли стали непотріб-
ними на нашій землі, не можемо зароби-
ти на шматок хліба собі і дітям… Тут, на
цій землі, ми маємо декілька матерів.
Маємо Матір землю - котра нас годує.
Маємо Матір земну, котра дала нам жит-
тя. Маємо Матір Церкву, маємо Матір

Божу Марію –якій належиться найбіль-
ша пошана від всього створіння. Коли
Господь дав нам за матір свою Матір,
дав їй водночас і материнське серце,
материнську Любов до нас - це була воля
її найдорожчого сина, щоб вона прийня-
ла нас за своїх синів і дочок правдивих,
тісно злучених з ним, її сином.
     Місіонер наголосив на тому, щоб
кожен з нас носив Бога у своєму серці,
як це робила Марія. Він кожного з нас
попросив дати Бога іншим, як це сталося
із Богородицею.

На закінчення Служби під спів церко-
вного хору о. Василь прочитав молитву
за здоров’я всіх заробітчан. Дуже приєм-
ні враження залишилися у серці кожної
жінки, бо дійсно у церкві - розрадила
свою душу на молитві, а серце наповни-
ла тим близьким і рідним, чого не виста-
чає нам усім тут. Спасибі вам, отче Васи-
лю, за вашу благородну місію, вам, отець
Віталію, за те, що перемінюєте на краще
наше монотонне життя ,а я свою розпо-
відь хочу закінчити словами:
     Хранім свою Віру, святу, православ-
ну,

Бо в ній ми спасіння знайдем.
     До церкви спішімо, друг друга любі-
мо,
     Бо не знаєм, як день проживем.

Люба Заїка,
К’яварі-Старокостянтинів

Свято Благовіщення

Тиша. Ніч. Цвіркун співає свою пісню...
Прокричав спросонку птах.

Тож чому моїй душі нема спочинку?
Ніч на землю, а на душу страх.

Всі далеко- діти, мама, дім, родина,
Думки налітають, мов лавина,
Всі собою почуття вкривають,

Лиш одному місце залишають...

Я ще можу Богу помолитись
Я й молюся: Господи, благаю

Дай здоров’я всім – кого я знаю,
Збережи й помилуй ти мою сім’ю.

Боже мій, на тебе уповаю
У чужім, далекім краю.

хххххххххххх

Коли нас покидає молодість,
Чому не попереджує про це?
Невже не розуміє – в зрілості

Все не як раніше – не таке,
Не такі яскраві неба кольори,
Не так пахнуть квіти у саді,

Звуки грому вже чомусь не радують,
Все не таке прекрасне, є як тоді...

Тоді ... Коли? Давним – давно, а може
вчора

Я завмирала лиш від погляду одного
Не від вина, а від кохання свого.

  Я стільки років п’яною була.
Була… Та вже чомусь втомилась
Та як не сумно, але вже змирилась

З тим, що минула молодість. Пройшла.

хххххххххххх

О Італіє! Для мене
Край романтиків, поетів...
Край Ромео і Джульєти...

Коли була ти далеко, здавалась
Загадкова, недосяжна і казкова.

І ось я, нарешті, тут.
Дійсно, маєш ти прекрасні гори,

Різнокольорове море,
У садах твоїх буяють квіти загадкові ,

Справді є чим милуватись, любуватись,
дивуватись,

Але все це, з’ясувалось, не для мене є,
Та й не для таких, як я,

Все це для людей багатих, або тих,
В чиїх країнах вже навчились цінувати
Тих, хто вміє працювати. Я лиш бідна

українка
Із країни, де людина важить менше,

ніж сміття!
О Італіє! Для мене стала ти хрестом дубо-

вим.
Важко нести , жаль покинуть, так і згор-

бившись, сопу...
І несу, несу, несу.

Валентина Паюк,
 К’яварі – Праті – Перемишляни

************************************

Я пишу вам із чужини, щоб сказати:
Так важко рідну землю покидати,
Так важко перенести біль розлуки,

Та не не одна терплю я тії муки.
Хто залишив удома маму й тата,

Кого чекає чоловік, дружина,
Нас тут багато, ой багато –

В Італії – маленька Україна.
Як важко нам усім в полоні,

Та й не від щастя себе ув’язнили,
Й син не один сказав по телефону:

« Мене не любиш, коли залишила! ».
Занило серце матері від болю:

«Колись ти зрозумієш все, маленький,
Не від добра розстались ми з тобою,

А саме через тебе тут рідненький,
Щоб ріс ти, як усі маленькі діти,
Щоб мав що одягнути ти і з’їсти
Я мушу кривду не одну терпіти

І не одну вечерю не доїсти ».
Не вірте, що нам добре тут живеться.

Слова ці лиш для рідних та сімей.
В усіх тут серце на частини рветься,

Усі ми тут, що тіло без душі.
За довгі місяці-роки в чужій країні
Ми зрозуміли слово «ностальгія».

В усіх у нас одна потреба:
Нема грошей, а жити треба,
Учити дочку і женити сина,
Купити хату, одягти дитину,

І щоб не мерзла та старенька мати
Одна у хаті, треба ж бо подбати,
І щоб не були голодними діти,

Усе це мусиш пережити.
Тут не одна віддала Богу душу,
І не одна здоров’я тут згубила

І не одній складались на дорогу,
Бо не одна тут розум загубила.
І не ділимось ми тут на регіони,

І не важливий вік, як звати,
Усі ми рідні тут, одна родина,
Бо нас єднає слово «Україна».
О, Україно, рідна наша ненько,

Залишишся скоро ти одненька,
Роз’їдуться на панщину всі люди
І все як у рядках Шевченка буде.
Ми, Україно, не тебе каратаєм,

Тебе ми любим – уряд докоряєм,
Як можна із квітучої країни

Перетворити тебе в жебрачку сиротину?
То перше, ніж їхать себе вербувати,
Подумай, чи варто дитя покидати?

Подумай, що в скрутну хвилину
Не зможеш обняти свою дитину,
А може, пропустиш отую днину,
Коли у перший клас піде дитина,

А може і страшніше статись
І не зустріне тебе мати…

Якщо приїду я колись до хати,
То буду рідну землю цілувати,

Знайду в траві маленьку незабудку
Дам волю вистраждалому смутку…

п.Надя, Савона (Альбісола)

Спаси мене, Господи

Роками не пишу нічого.
Ізранена, ізболена душа.

Дай, Боже відірвавшись від земного,
Щоб із дороги не зійшла душа.

Повчи змиритися із волею Твоєю
За все Благословляти, Господи, Тебе.

Усе побачене і створене, Тобою,
Усе дароване є, Господи, – Твоє:

Блакитне небо, зорями обвисле,
Де кожна зірка, має назву теж Твою.
І місяць, що міняється у пори різні.
А сонце сходить у пору теж свою.

Господи, дай мені мудрості і сили.
Збережи мене, Ти на землі,

Щоб подолати злії сили.
У вічності Твоїй, спастись душі!

Марія Щербиніна, м. Генуя

*****************************

Сила життя

Моя ти донечко рідненька,
І милий мій, коханий внучку!
Чому не можу я, як ненька,

Зустріти вас на ріднім оберіжку?

Чому у далі мушу линуть
На заробітки ті прокляті?

Чому у спокої не можу
Притулок доні дать у рідній хаті?

Продала хату в Україні
Й поїхала шукать рятунок.

У закордонні – страшній чужині,
Де мій найкращий друг є смуток.

Щоб дати дітям більше й краще,
Так мучусь я в батрацтві.
Хоч взнала вже, інакший

Є зміст у слові «багатство».

Найбільше наше щастя, -
Наявність  Бога в наших душах.
Чому не відчувала цього перше?
Чому тепер терпіти так я мушу?

Як хочу донести я кожній доні,
Що віра в Бога – дар небес.

І кожному, як на долоні,
Це видно тут, й знайоме слово «стрес».

Страждає кожна клітка мого тіла,
Бо жить інакше я не можу.
Мені до всіх і всього є діло,
Дай сили вижити, мій Боже!

І тут, далеко так від дому,
Знайшла моя душа блаженний стан.

І сила мого життя – в Тому,
Хто є любов’ю для землян!

Лідія Волинська, м. Генуя

ПОЕЗІЯ ЗАРОБІТЧАН


