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     Одну із моїх знайомих попросили 
знайти українку з найкращими якостями 
для італійської сеньйори. Вона дуже 
відповідально виконала доручення – 

знайшла немолоду, серйозну, релігійну, з добрим 
знанням мови, досвідом роботи з літніми і хворими 
людьми. Начебто й дійшли згоди коли приступати до 
роботи. А тут дзвінок: 

Хай та жінка не приходить. Знайшла 
філіппінку. Вона і молода, і без досвіду, і без знання 
італійської мови. Зате так гарно усміхається… 

Підслух
овувала

 і 

радила
 

Ганя Веселе
нька  з Гену

ї 

 

     Друга історія. Неаполь. Де все 
продається і купується. І роботи теж. 
Неаполітанці бідні, але душа нарозтвір і 
зуби теж. Щоби втриматись на купленій за 

останні гроші роботі, жінка змушувала себе завжди 
усміхатись. Звичка так прижилась, що усміхалась 
навіть сама собі в туалеті. І дитинча, яке від 
народження доглядала, теж усміхалось їй, навіть 
коли плакало. 

   Від редакції 

     Третя історія. Дійова особа – наш отець 
Віталій. У 14 років потрапив у Німеччину 
на молодіжний форум, і на вулиці німець 
йому усміхнувся. Він автоматично у 

відповідь. Це була перша усмішка у житті. Потім він 
спробував усміхнутись у паспортному столі в 
Україні, коли вклеїти треба було фотографію ( і, до 
речі, теж з усмішкою) – не пройшло. Переробив 
фотографію з неживим переляканим ликом. 
Пройшло! І всі, хто брав до рук його паспорт – 
усміхався.  

     І на закуску рядок від Ліни Костенко: 
“Тож веселімось, людоньки, на людях…” 

Я додам багатозначне “якщо”: 

- хочете знайти роботу чи втриматись на ній; 

- справити правильне враження на 
оточуючих; 

- зробити сюрприз собі. 

Далі продовжіть самі. 

     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 
Наша скринька в інтернеті   visnyk.liguria@gmail.com 

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

  ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ:  
  
 - про святкування 
Дня України в 
Мілані на стр. 2; 
 

 
 - про райський 
куточок на стр. 4; 
 

 - про молитви 
матерів на стр. 9; 
 
 

 
 - про смачні страви 
та корисні поради 
на стр. 10. 
 
     Також читайте цікаві 

статті про зустріч у Савоні, про Святе 
причастя у Італійській церві на стр.5 та 
ще багато цікавого. 

  Лідія, м. Генуя: 
   -  «Газета 
“Вісник” – 
сильна справа! 
Бажаю вам і 
надалі йти 
вперед такими 
ж  кроками». 

 
    

Ліля,  Дрогобич, 
Львівська обл.: 
   - «Хотілося б 
читати більше 
новин з 
України. А так, 
подобається 
все. Я в 

захопленні!». 

Ліля Білінська, 
Дрогобич, 
Львівська обл.: 
   - «Хочеться, 
щоб “Вісник” 
багатів. Щоб 
писали більш 
кращі статті. 

Колись візьмемо у руки і згадаємо 
сонячну Італію». 

 
   Оксана, 
Микулинці, 
Тернопільська 
обл. 
   - «Газета 
досить цікава. 
Бажаю вам 

побільше цікавих дописів. Чекаю з 
нетерпінням наступні випуски». 

                 FLUSSI 

Готові до нового наказу про 
потоки! 

Flussi 2007. Un decreto di fine anno 
da 200mila ingressi. 

 Більше року минуло з того 
часу, відколи представники галузевих 
і профспілкових організацій Італії 
оцінили необхідність запрошення 
іноземних працівників на 2007 рік. 
Тоді потребу внутрішнього ринку 
робочої сили було оцінено в 200 
тисяч працівників. І ось, врешті решт, 
керівництво Італії офіційно 
оголосило про свою готовність 
прийняти наступний указ про потоки 
робочої сили з-за кордону, оскільки 
опрацювання заяв, котрі надійшли в 
рамках попереднього наказу майже 
закінчено. 
 Та все ж, необхідно 
розглядати таку заяву уряду з 
реалістичної точки зору. Навіть, якщо 
найближчим часом буде розпочато 

роботу по складанню тексту нового 
наказу, визначенню точного розміру 
“квот”, професійного складу кадрів, 
яких буде запрошено та процедури 
подання заяв, працедавцям і 
працівникам доведеться чекати, поки 
будуть виконані всі формальності,  
передбачені законом, перш ніж він 
вступить в силу. 
 Скоріш за все, для складання 
заяв можна буде звертатись за 
допомогою до працівників закладів 
суспільного опікунства (так званих 
“патронатів”)  і галузевих організацій. 
Це надасть змогу відразу ж 
перевіряти правильність заповнення 
бланків, а отже, зменшити кількість 
помилок і затримок. Крім цього, 
розглядається можливість подання 
заяв в різні дні в залежності з 
професійною кваліфікацією 
працівника, якого буде запрошено. 

 Матеріал взято з видання 
“La nostra gazzetta”.                    

     Ну, ось! Ви тримаєте у руках п’ятий 
номер “Вісника”. Для нас це маленький 
ювілей. П’ять несміливих кроків… 
     Хочеться розділити це невелике свято з 
вами, шановні читачі. Щиро дякуємо за 
ваші дописи та статті. Надіємось не 
подальшу плідну співпрацю. Також, дуже 
хотілося знати вашу думку: “А що ж 
насправді для вас означає наша газета?”. 
Тому ми провели ось таке експрес-
опитування ваших побажань та думок. 

НАМ   П’ЯТЬ! 

Смійте
сь, усмі

хайтесь
,            

             
             

             
    

регочіт
ь, якщо

… 



 

     Ось уже  16 рік відзначається  
День України в Мілані. 
Організатором свята виступає 
консульство України у Мілані. Тепла 
зустріч об’єднала близько 150 осіб із 
різних куточків північної Італії. 
     Крім українців також були 
запрошені почесні гості. 
Характерною рисою свята була 
зустріч друзів, а також обмін 
досвідом серед українських громад та 
організацій в Італії. 
     Делегація з Генуї  складалася з 
трьох осіб (п. Люби Тарасенко, Надії 
Горощук та Олі Заверухи)  на чолі з 
почесним консулом Каміло Бассі. 

     Зустріч друзів супроводжувалася  
переглядом відеофільму про 
українські народні звичаї, традиції та 
свята. Опісля  була можливість 
оглянути виставку народного умільця 
з різьби по дереву п. Віктора 
Старгевського з короткою екскурсією 
автора. 

     На завершення чудова вечеря. І 
звичайно, таке свято не могло 
обійтись без смачних Генуезьких 
вареників та пельменів. Наші 
жіночки під керівництвом  п. Марії 
Теленчак дуже постарались і  
заздалегідь  наготували 1500(!) 
вареників та пельменів. За це їм 
окрема і щира подяка!  

     - «Смакота» - , після довгенької 
черги говорили італійці. 
      Таким чином, враження були не 
тільки у душі, а ще й у шлунку. 

      Наша делегація з незабутніми 
враженнями та здобутим цінним 
досвідом, хоч втомлена, але із 
внутрішньою бадьорістю поверталася 
додому, маючи одні думки: «А все ж 
таки, як би там не було,  наші 
українці   таки  дружні і гостинні»...       
      P.S. Коли ця стаття вже була 
передана у друк, на мобільний телефон 
отця Віталія прийшло повідомлення з 
подякою за неповторні і дуже смачні 
Генуезькі вареники. 
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Святкування Дня України в Мілані, або смачні наші вареники 

     Мене звати Люба. Ціле своє життя 
живу згідно із своїм іменем, люблячи. І 
якщо подивитися у минуле, то без 
перебільшення можна сказати, що 
прожила його для інших. Віддавала все, 
що мала.  
     Коли прийшли скрутні часи, 
невагаючись  вирушила на заробітки. 
Спочатку все було добре, якщо можна 
так сказати. З моєю допомогою діти 
економічно піднялись. Борги я віддала і 
з’явилась мрія подбати за власну хату. Я 
вирішила залишитись ще на кілька 
років, щоб дітям забезпечити краще 
життя. Нехай вони живуть добре, краще 
ніж я.  
     Та мої мрії і рішучі плани захитались 
від підвищення цін. Ледь змогла купити 
хату сину і то з позиками. Тепер знову 
треба працювати, щоб віддати позичене. 
Другим ударом для мене було те, що 
мусіла змиритися із тим, що хати для 
дочки не буде. Ціни великі і здоров’я 
вже нема.  
     Одного дня дзвоню додому, щоб 
звістити радісну новину про мій приїзд.  
Ох…Краще була б не дзвонила, краще 
була б не тужила, і не мріяла про радісні 
хвилини зустрічі. Дочка холодно 

заявила, щоб я йшла до сина, у ту 
квартиру, яку я йому купила. Чула такі 
історії від інших жінок, але не 
сподівалась, що це повториться зі мною. 
Спочатку був шок, потім розчарування. 
Я відчула, що поступово входжу в 
депресію. Ну так, жила для інших, і 
сама залишилась без нічого. 
     Мій настрій  не покращило й те, що 
завтра будуть мої іменини. Я ж Любов! 
А яка я любов, якщо ненависть посіяла 
між дітьми? Заплакала. Чую, що моє 
серце ненавистю наповнюється. Так, 
така злість переповнювала мене… і до 
кого? – думаєте ви. Звісно до себе. Все 
на марно, марно все. Ось така печаль. 
Але я не про те. Читайте далі. 
     Той день не забуду ще й тому, що 
зустріла свою знайому. Її звати Віра. 
Слова печалі якось вийшли самі. А вона 
слухала. Її ніжний погляд мені багато 
говорив, хоч уста  були закриті. Коли я 
востаннє зітхнула і замовкла, вона до 
мене промовила: “Завтра наші іменини. 
Поїдемо до одного чудотворного місця. 
Там гарно”.  
     Хочете вірте, але наступного ранку 
мала їхати з нами ще одна наша 
знайома, яку звати Надія. Мене це ще 
більше заінтригувало. Нас троє: Віра, 

Надія і Любов на самий день іменин і 
всі разом. Таке і не придумаєш. 
     І ось день наших іменин. Ми вже на 
високій горі споглядаємо неземну красу, 
а далі почались незбагнені відчуття 
духовної краси: молитва, запалювання 
свічок, тиша. Найбільше зворушили 
маленькі картинки, які показували чуда 
здійсненні за посередництвом Матері 
Божої. Саме після цього почала 
молитись і розмовляти з Марією про 
свої проблеми, ділитись болем. Не знаю 
була це молитва, чи ні, скоріше це 
нагадувало розмову двох матерів, проте 
прості, щирі слова мені принесли 
полегшення. Захотілось жити далі. Ми 
вертались до дому, і я нерішуче 
промовила: “Правда ми ще раз 
повернемось сюди? Тут гарно”. 
     Ось так, завдяки Вірі, я повернула 
собі любов. А ще, Надія тоді не змогла 
бути із нами. Її попросили про 
допомогу. Слів її підтримки теж не 
забуду, а особливо енергійність до 
життя. Вона хоч і старша від мене, але 
порив до життя має кращий від мого. 
Вона ж Надія! “Вона такою повинна 
бути!” – подумала я собі. А я любов…, 
так, тепер я любов… 
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Три чесноти зустрілись разом                   
ОДНА

   ІСТ
ОРІЯ

  

На фото: тепла зустріч наших делегатів 
 з консулами. 

На фото: з народним умільцем 
 В. Старгевським. 

На фото: Каміло Бассі, о. Василь Поточняк та 
делегати  з Генуї. 



Слава Ісусу Христу! 
     Такого листа пишу вперше, саме 
тому його нелегко писати. Всі ми 
знаємо, що ходимо під Богом, Його 
Спасінням, а також під різними 
ласками, які ми просимо так часто, 
кожен день, багато разів у день.  
     І Він вислуховує і посилає ці 
ласки, задовольняє наші прохання. Я 
це відчула вже не раз у житті. Моя 
внучка поступала у Київський 
національний університет – 
(закінчила школу із золотою 
медаллю, здала тести у школі в 
іншому місті) але, коли вона 
приїхала у Київ, в університеті 
відчула таке ставлення, що її 
огорнув розпач і вона плакала. 
     А в цей час – неділя, Служба 
Божа і я на ній просила, подала 
прошення молитися за її щасливе 
поступлення, і ми молились усі, 

докучаючи нашому священику. Я 
тоді читала кожен день дев’ятницю 
до св.Тадея і казала Йому: якщо моя 
внучка поступить, я напишу лист – 
подяку і розкажу про цю отриману 
ласку, яку випросив св.Тадей у 
нашого Господа Ісуса Христа. Також 
молилась до св.Антонія із Падови. 
Він також наділений Богом різними 
ласками. Молилась до всіх святих, 
згадуючи особливо ще папу Івана-
Павла ІІ і, звичайно ж, Богородицю.  
     І сталось чудо – Люда поступила 
аж у чотири найбільш престижних 
вищих заклади у Києві. Не буду 
вдаватися у деталі, скажу одне – 
хабарів не було. 
     Від всієї душі приношу подяку 
найперше Богові і всім святим, 
особливо тим, котрих згадувала 
вище за мої вислухані благання. 

Прихожанка Генуї,  
Світлана Горякіна.  
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     Прийшовши працювати до 
однієї сеньйори, я відчула 
неприємний запах від ніг. 
Старенька жалілася на болі в 
стопах і ногах. Обстеживши її 
ноги, я виявила 15 сухих мозолів і 
запропонувала вивести. Та 
розвела руками безнадійно: 
     - Приходив лікар-педалог, і 
тільки повирізав дірки у взутті, де 
натискали мозолі, взяв 50 євро і 
був такий. 
     Не знаю чому, але мені вона 
довірилась. Спочатку я змішала 
грубу сіль з оливковою олією і 
натерла сумішшю стопи, 
залишивши на 15 хвилин. Потім в 
гарячу воду додала Borotalco,  
можна і грубу сіль, одну 
кришечку ace-detersivo, краще 
amu-cina, як дезинфіканти. У цій 
ванні треба тримати ноги теж 15 
хвилин. Після цього добре 
промила ноги з милом щіточкою, 
сполоснула і витерла насухо. 
Обрізала маленькими ножицями, 
де можливо, мозолі і наклала мазь 
- pomata per calli secchi (є в 
аптеках), заклеїла лейко-
пластирем. Через 4-5 днів 
повторила процедуру. Її мозолі я 

лікувала три місяці. І ноги 
виздоровіли, вона стала 
веселішою, привітною у 
спілкуванні. Хвалилася всім, яка 
у неї розумна і второпна badante. 
Надалі роботу педикюра 
доручили мені, належно 
оплачуючи. 
     Наші стопи потребують такої 
ж уваги, як і обличчя. Тим, хто 
потерпає від кератозу, “натопти-
шів” або дуронів, як кажуть в 
Італії, тріскання п’яток (резуль-
тат неправильного обміну 
речовин), раджу такий простий 
рецепт. У воді і яблучному оцті 
(співвідношення 2:1) замочіть 
марлю або тоненьку тканину і 
замотайте стопи. Зверху 
обгорніть у целофановий пакет 
кожну ногу. Тримайте цілу ніч. 
Коли прокинулись вранці – беріть 
ніч і шкребіть відсталий епітелій. 
Продовжуйте процедури доти, 
поки не побачите результату. 
Щоразу мийте ноги милом і 
наносіть крем. Доброго вам 
здоров’я, легкої ходи! 

Радила Ліда з Генуї. 

СТОРІНКА  10 ВИПУСК  N5 ВІСНИК  ЛІГУРІ Ї   

Господині на замітку 
Страва з дині та прошутто 

     1 середню диню помити, обібрати 
шкірку, порізати на 12 скибок. 6 штук 
білих виноградин помити обсушити. 6 
штук маслин відцідити. Кожну скибку 
дині загорнути у шматочок прошутта 
(необхідно 12 штук тонких шматочків), 
закріпити шпичкою і зверху покласти 
виноградинку або маслину. 
     Викласти такий ріжок на пласкому 
тарел і .  Прикрасити  дольками 
мандаринок. Подавати охолодженим. 

Салат з тунцем 
     Зелень (кріп, петрушку, салат, базилік 
та зелену цибулю) нарізати. Варену у 
мундирі картоплю ( 2 картоплі) нарізати 
кубиками. Гарячу картоплю і тунець 
( 160 г консервованого філе) викласти на 
зелень і зверху полити соусом з 
оливкової олії (1 ч. ложка), соку лимона 
(1 ч. ложка) і приправити орігано. 

 
Салат з макаронів 

(6 порцій) 
 Зварити 350 г фігурних 
макаронів в киплячій підсоленій воді. 
Необхідно слідкувати, щоб вони не 
розварились. Коли зваряться, відцідити і 
покласти , щоб вистигли. Потім  
необхідно помити зелень, а саме пучок 
рукколи, 2 великих помідора та 100 г 
шампіньйонів. Шампіньйони порізати 
тонкими шматочками. Помідори – 
дольками, а також нарізати 1 салатну 
цибулину півкільцями. Змішати всі 
інгредієнти та 50 г тертого сиру 
безпосередньо перед подачею на стіл. 
Заправляти за смаком олією або 
майонезом. 

ПОД
ЯКИ 

Богу допоміг 

ДОБР
Е 
ЗНАТ

И Дбайте про ноги, як і про обличчя 

Із писемної  
            спадщини 
                       св. отця Піо 

     Присвячуйте все лише Богові, 
а не людині; возвеличуйте тільки 

Творця, а не Його творіння. Впродовж 
усього життя вчіться терпеливо 
зносити життєві прикрощі, щоб у такий 
спосіб брати участь у стражданнях 
Ісуса Христа. 

     Якщо  в и  н е  мож е т е 
спілкуватися з Господом, якщо у 

ваших душах усе наче закам’яніло, не 
впадайте у відчай, а наслідуйте 
приклад королівських слуг – зробіть 
Всевишньому гарний реверанс. 
Господь  зуміє  оцінити  вашу 

присутність й мовчання. 
      Будьте задоволені з того, що 

маєте хоча й неміцні крила для 
духовного злету. Будьте налаштовані 
до покори, що є дуже важливим для 

душі, яка обрала Бога. 
     В і д к и н ь т е  в с і  в а ш і 

побоювання і затямте твердо: не думка 
спричиняє гріх, а те, що ми допускаємо 
такі думки. Тільки вільна воля здатна 

чинити добро або зло. 
     Я ніколи не втомлююсь 

молитися до Ісуса. Водночас правдою є 
і те, що мої молитви заслуговують 
швидше на покарання, аніж на 
винагороду, адже я дуже часто ображав 

Ісуса  своїми  чисельними 
гріхами. 

     Добре собі затямте: поки спокуси 
вам осоружні, вам нічого боятися. А 
чому ці спокуси вам не подобаються? 

Це тому, що ви не хочете 
грішити. 

     Думка про те, що кожної миті я 
можу втратити Ісуса назавжди, 

пригнічує мене так сильно, що 
навіть не можу цього описати. 

     О, яка солодка була ця ранкова 
розмова з Раєм! Серце Ісуса і моє серце 
– дозволь, застосую такий вислів – 
поєдналися. Вже не було двох сердець, 
а тільки одне. Моє серце наче 
розтануло так, як в океані зникає 
краплина води. Ісус став раєм для мого 
серця, його Царем. Сльози щастя 
потекли по моєму обличчю. 

     Життя людське – довга нива, і все 
воно в Божих руках. 
     Недавно мені довелось перенести 
операцію. Золоті руки лікаря зробили 
все, щоб зберегти мені здоров’я. Я з 
глибини душі, щиро дякую йому, і 
нехай Всевишній посилає йому сили 
приносити людям радість життя. Тут, 
в Італії, я також відчула турботу про 
мене моєї сеньйори Biachetti Carlotta і 
її сина Lastrico Aurelio і невістки Ma-
rina, яка була біля мене після 
операції, дякую їм. З глибокою 
любов’ю і пошаною ставлення до 
своїх земляків. В тяжку хвилину вони 
не залишили мене. Хтось зміг прийти 
до лікарні, щоб розрадити і 
підтримати словом, а хтось 
зателефонував, щоб поговорити і 
підбадьорити, бо часу вільного в нас 
мало. Як було приємно відчути, що я 
не сама тут, на чужині. А як 
допомагає наша рідна українська 
підтримка, згуртованість у біді. 
     Молюся, хай Господь допомагає 

нам усім долати труднощі. 
     Окрему подяку складаю 
Всечеснішому отцю Віталію 
Тарасенку, який своєю молитвою 
просив у Бога щасливо перенести 
операцію. 
     А також церковному братству, що 
кожен день молилися за моє здоров’я. 
     Моїм друзям, що мене не забули. 
     І представнику від громади м. 
Дженова Горощук Надії Петрівні. 
     Доземний уклін всім вам, мої 
хороші. 
     Хай дороги всіх вас стеляться 
крилаті, 
     Будуть чисті, рівні, як струна. 
     А добро не оминає вашу хату, 

     Як не оминає світ весна. 
     Доля хай малює всім вам 
     З буднів свято і дарує –  
     Многії і благії літа. 

 З глибокою пошаною 
 Надія Купа, м.К’яварі. 

Добрі серця 

Слово від о.Віталія 
     Такі подяки нам дуже потрібні. Часто чуємо прохання, а от результат 
наших молитов не завжди люди спішать розділити із іншими. Це збудовує  
віру в Бога, особливо виявляє нашу прикмету душі – вдячність! 
     Хай Бог приймає ці подяки і дасть нам силу бути чуйними до молитов 
інших.  

     Від’їжджаючи закордон, чи не 
кожен з нас навіть не 
замислювався що ж він залишає 
вдома. Родину, дітей, батьків, 
коханих? А чи може щось більше? 
Відповідь проста. Часточку свого 
серця! Такого зболеного та 
змученого різними негараздами. 
Не кожен зможе це визнати та 
вилити біль. Бо ж сльози – ознака 
слабкої людини. А такій людині не 
місце закордоном. Чи не так? 
     Лише тут, далеко від 
батьківщини, дуже рідко можна 
зустріти справжніх друзів. Майже 
неможливо. Збираємось у церкві, 
ділимось своїми бідами та 
радощами, та все ж, кожен 
замкнутий у собі. Це й не дивно, 
бо всі ми не згуртовані та 
недовірливі. Сповідаємось, а й далі 
продаємо одна одній роботу. 
Посміхаємось, а поза очі 
осуджуємо інших. Думалось, що 
саме тут, на чужині, ми будемо 
добріші, кращі, мудріші, станемо 
прикладом української нації для 
іноземців. Та ні.  
     Заробляємо великі гроші, як для 
українських мірок, й надалі 
бідкаємось що бідні. Робимо все 
тільки за гроші. Витрачаємо їх на 
дороге взуття, прикраси, одяг для 
себе та дітей, а на пожертву для 
доброї справи шкодуємо кілька 
євро. Таку цінну для нас духовну 
енергію витрачаємо на пусті 
балачки, осуд, непотрібні слова. 
Ми забули, що для нас є дійсно 
важливим та цінним. Бо коли 
людина живе без будь-яких благ у 
підземеллі, то найбільшим щастям 
та скарбом для неї буде щира 
молитва та шматочок синього 
неба. Що ж робимо ми? Що 
найбільше цінуємо? Руйнуємось 
духовно та морально. Руйнуємо 
собор душі. 
     Чи змінимось? Щиро хочеться 
вірити в це. І ніколи не втрачати 
надію на краще. Давайте 
замислимось разом. Звернемось у 
щирій молитві до Бога. Змінимось 
з його допомогою і збережемо 
наші душі. Збережемо себе. 
Відродимось у молитві. 

 Nerina, м.Генуя. 

Чому ж  болить 
душа? 



РЕПОР
ТАЖ 
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Сім’ями у райському куточку 
     У житті кожної людини є такі місця 
на землі, куди її тягне мов магнітом. 
Невидима, некерована сила тягне мене 
до Зарваниці на рідній Тернопільщині. 
Коли греко-католицька церква жила у 
катакомбних умовах сюди йшли і їхали 
мені рідні, знайомі люди. І молоденький 
25-річний священик Василь Семенюк у 
лісах, які мов сторожа довкола села, 
відправляв Богослужіння, сповідав, 
наставляв. Ми жили тими науками, 
виростали у комуністичному безбож'ї. 
Коли виросла і я настільки, що могла би 
пішки дійти до Зарваниці, пішла. 
Залишалось ще дві години подорожі, як 
мені зсудомило ногу і розігнути її я вже 
більше не змогла. Мимо проїжджала 
вантажна машина, мене закинули у 
кузов і так напівлежачу довезли. У 
Зарваниці дошкутильгала до 
чудотворного джерела (дехто повз, до 
крові збиваючи коліна). Опустила ногу у 
воду, шепочу: “Богородице Діво, 
радуйся…”, а на очі сльози 
навертаються. Не минуло й п’яти 
хвилин, коли моя нога вистрибнула з 
джерела і побігла. І знала куди – до 
сповіді, на Службу Божу. Скільки літ 
минуло з того часу… 
     І от я знову у Зарваниці. Разом з 
українськими заробітчанами італійської 
Генуї. Наш духовний провідник отець 
Віталій Тарасенко організував тут 
прощу саме у День незалежності 
України. Мудрий задум, глибокий зміст. 
Адже чудотворні зцілення Матері Божої 
Зарваницької потрібні рівно як нам – 
втомленим, виснаженим 
заробітчанством і розлукою, так і 
збідованій, розкраденій Україні. І 

вийшло так, що молились більше за неї, 
ніж за себе, свої родини. Звикли 
бачитись по вихідних сумними, а тут 
знайомі лиця на фоні дітей, онуків, 
чоловіків вже інші – сяючі, щасливі. 
Галя і Оля приїхали з своїми дорослими 
красунями доньками. Улянка міцно 
трималась за мамину і бабусину руку. 
Нінин улюблений, бо єдиний, онук 
Максимко ледве втримувався, щоб не 
бешкетувати. Гордо носився з 
новенькою дитячою Біблією, яку йому 
“купила бабуся, а гроші дав дідусь”, і 
коли народиться сестричка, яка поки що 
живе у маминому животі, навчить і її 
читати. Дана теж прибула з донькою при 
надії і симпатичною білявою внучкою. 
Вітя з донькою із Львівщини вже встиг 
побувати до Зарваниці на батьківщині 
Йосифа Сліпого і не міг нахвалитися 
побаченим. А Тоня з Кременчугу 
затрималась у Зарваниці на декілька 
днів, купаючись у чудотворному 
джерелі. Нерозлийвода Марта і Таня 
знали все – де сповідають, що продають, 
програму зустрічі, навіть графік руху 
автобусів. Приємно вразило, зворушило 
до глибини душі, що з нами того дня 
були рідні Марійки, Іванки, хоча самі 
вони працювали у той час в Генуї. Люба 
на подібних зустрічах у Зарваниці вже 
вдруге і заспокоювала тих, хто журився 
де б то поїсти: 
     - Минулого року нас так нагодували, 
що всю свою їду повезла додому. 
     Вибачте за такий вільний, 
добродушний стиль розповіді. Хочу, 
щоб ви відчули атмосферу теплоти, 
щирості тієї зустрічі. Так, зарваницьке 
повітря дійсно наелектризоване 
любов’ю, спокоєм, благодаттю. В 
природний ландшафт гармонійно 
вписується архітектурний ансамбль 
церков, каплиць, Хресної дороги, 
духовної семінарії ( в якій, до речі, 
вчився наш отець). Скрізь зелень, квіти, 
чистота. Райський куточок. 
     Опівдні у головній церкві збираємось 
всі на Службу Божу, яку проводить о. 
Віталій разом із священиком від 

канадської діаспори. Вервичкою черга 
до сповіді. Нас багато. Потім – спільна 
трапеза у їдальні. За офіціантів 
зараховані на навчання у семінарії 
хлопчики. Після духовної і матеріальної 
поживи Хресна дорога була під силу 
навіть дітворі. А дорослим було важко, 
бо відчувався Христовий тягар, бо слова 
о. Віталія так філософськи 
переплітались з нашими думками, 
сумнівами, переживаннями. 

     На завершення – ознайомлення з 
сучасним і майбутнім Марійського 
духовного центру, подаровані книжечки 
про Зарваницю. Як було нам разом у 
Зарваниці? Знаєте, так, коли почуваєшся 
легким, неземним, готовим 
підстрибнути до зірок. І ця миттєвість 
щастя, уявляєте, розтягнулась на цілий 
день. Я спостерігала за обличчями. 
Зворушені до сліз, перемінені, добрі, в 
чомусь винуваті. Хотілось кричати: 
нарешті, ви нас любите і розумієте. 
Марія вміє робити чудеса. Ще одне чудо 
вона подарувала, коли виходили з брами 
Марійського центру. На великій 
швидкості мчить автомобіль і з нього 
виходить, то б ви думали, - сам отець 
Василь Семенюк, Владика Василій 
Семенюк. Він так поспішав, 
заангажований безліччю справ, щоб 
побачитись з нами. Поблагословити і 
подякувати, що підтримуємо духовно і 
матеріально Зарваницю. Наша подяка 
Вам, Владико, в стократ вища. І її в силі 
зреалізувати тільки наша спільна мама 
Марія. 

Репортаж із Зарваниці  
вела   Ольга Ваврик. 

     Один  старенький  чолов ік 
постійно нарікав, що надворі погана 
погода. Всі йому дуже дивувалися і 
казали, що навпаки. Адже було 
чисте небо і було сонячно. Але він 
продовжував нервувати і лише 
насмішкувато бубонів: «Мене, 
старого, не обманите. Я сам добре 
бачу». 
     Якось прийшла одна жінка, щоб 
прибрати у його хаті. Цікаво, що 
однієї миті у чоловіка з’явилась 
усмішка на обличчі і він сказав: 
«Нарешті, гарна погода». Жінка 
тільки усміхнулась у відповідь, вона 
щойно помила брудні вікна. 
     Деколи нам бракує зовсім мало, 
щоб побачити те, що є насправді. 

Любов матерів змінює світ 
     Рух “Матері в молитві” розпочався в 
Англії у 1995 році. У той час дві бабусі – 
Вероніка та її братова Сандра, ведені 
Господом, вирішили в особливий спосіб 
молитися за своїх дітей. Під час молитви 
вони збагнули, що Ісус хоче, щоб усі матері 
доручили Йому опікуватися своїми дітьми, 
віддали Йому свій материнський біль, щоб 
він пролив своє благословення на їхніх 
дітей. 
     Рух “Матері в молитві” поширився по 
цілому світі, сьогодні він існує у  
вісімдесяти країнах світу.  

        У 2000 році при Архікатедральному 
соборі Святого Юра у м. Львові з 
благословення Блаженнішого Любомира 
виникла перша така спільнота в Україні. 
Тепер такі спільноти існують майже у всіх 
єпархіях УГКЦ. 
     Незабаром виповниться рік, як створена 
наша перша група “Матері в молитві”  при 
церкві святого Стефана у Генуї. З легкої 
руки нашої пані Люби Тарасенко, яка 
привезла кілька перших молитовних 
книжечок з України, за що ми їй дуже 
вдячні. 
     На сьогоднішній день ми збільшилися 
кількісно. Закуплені (і не один раз) на 
Україні книжки “Матері в молитві” 
розповсюдили і замовили ще. Чекаємо на 
надходження ще 100 примірників.  
     Головна наша проблема – брак 
постійного приміщення. Кожна з нас 
обмежена в часі, бо всі працюємо. Дуже 
часто наші графіки роботи і вихідних годин 
не співпадають, тому серед тижня ми 
молимось наодинці кожна, а зустрічаємось 
групою в четвер і неділю, коли більшість 
вихідні. І в цей же час, хотілося б мати 
кілька окремих кімнат, де б кожна група 
спокійно молилась. 
     Чекаємо на переклад тексту молитов з 
української мови на російську. Є багато 
бажаючих молитись російською мовою. 
     На жаль, робота по перекладу йде 
повільно; не від нас це залежить. І в 
скорому часі нам не обіцяють. Тому дуже 
приємно і ми радіємо за жінок-росіянок, які 
читають з нами важкодоступний для них 
текст, розуміючи його душею, і вже зараз 
моляться за своїх дітей. 
     Цілий серпень в нашому розпорядженні 
була “світлиця”; і думаю, що не помилюся, 
коли скажу від імені усіх жінок, які 
приходили кожного разу у визначені 
години молитись: всі відчуваємо той 
урочисто-піднесений спокій і нашу єдність 
в спільній молитві. Ми вчимося довіряти 
Богові і одна одній. Завдяки довірливій 

розмові ми стаємо ближчими і ріднішими. 
Приходимо стурбовані і заклопотані, а 
молитва розчулює і розслаблює. Світліють 
наші душі, тривожні думки і переживання 
відходять, наші тягарі стають легшими. 
     І та частина серця, відірвана і залишена 
на Україні – під назвою “діти” – менше 
болить. І відчуваєш, що ти не одна, бо 
можеш розраховувати на плече і підтримку 
тієї, яка стоїть поруч тебе. Яку так само, як 
і тебе називають і кличуть “мамою”, яка, 
так само як і ти возносить свою молитву до 
Всевишнього, славить і просить Його і 
уповає на Нього! 
     Це треба відчути. 
     І не думаю, що потрібно писати зараз і 
нагадувати слова “Просіть і буде вам дано”. 
Бо Божу благодать треба чекати і відчувати 
щомиті, так само, як пам’ятати за Божу 
руку, яка відвертає від біди або ж карає в 
одну мить. 
     Одна мама ділиться своїм сокровенним і 
ми радіємо разом з нею – син потихеньку 
навертається до Бога. Яка це радість! Жити 
в Бозі і по-Божому. Інша, яка недавно була 
заплакана і сумна – веселіша, також 
налагоджуються в кращу сторону стосунки 
в молодій сім’ї, дочка порозумілася з 
чоловіком. 
     А нещодавно підходить до мене одна 
мама, вже навіть бабуся, і каже: “Малого 
внучка завезли з гострим апендицитом в 
лікарню та прооперували. Лікарі сказали, 
що якби затримались з операцією два дні – 
малого б не врятували. Це тільки мої 
молитви до Бога врятували його. Ти 
уявляєш?! А якби я не молилась?”. 
     “Голос мій дійшов до Бога – і Він 
вислухав мене” (Пс.76.2). Так, вона це може 
про себе сказати, і навіть зараз це 
підтвердити. 
     Для тих, хто ще не знає, але зацікавився 
молитовною групою – проблем немає. 
Приходьте, запитуйте – розкажемо, 
поділимось необхідним досвідом. 
Єднаючись у молитві, ми врятуємо наших 
дітей. 
     Запрошуємо всіх бажаючих до групи 
“Матері в молитві”. Запрошуємо мам і 
бабусь приєднатись до нас і молитись разом 
з нами за наших дітей, за майбутнє нашого 
молодого покоління.  

Людмила Конопко, м.Генуя. 

Бракує зовсім мало, 
 щоб побачити те,  
що є насправді 

     Онукам 
Онуки мої дорогі, 
Вас вже двоє, 
Від сина і дочки, 
Маленькі мої ангелочки. 
 

Такі любимі і бажані,  
Богом мені даровані. 
Ви так далеко і так близенько, 
Я шлю поклін своїй землі і вам                             
низенько. 
 

У мріях бачу вас я 
У милій Україні, і рідній оселі, 
А ви такі красиві, такі веселі, 
І смуток серце огорта, 
Чому не з вами я? 
 

Бажаю вам лиха і біди не знати, 
До церкви ходити і Богу молитись, 
В батьківській ласці купатись, 
Й щасливо в здоров’ї зростати. 
 

Мов матір єдину 
Любіть Україну, 
Її луги і поля 
Й ранковий спів солов’я. 
 

Хай маленький лелека  
Несе вітання здалека 
Мої побажання і мрії 
Моїй родині, моїй Україні. 
 

  Ліда Цар, Львівщина,  м.Миколаїв 

     16-та річниця проголошення Дня 
незалежності України. Це свято для 
кожного з нас і святкуємо його по-
різному. 

     Вже другий рік із великим 
задоволенням відзначаю цей Великий 
День моєї Батьківщини в Зарваниці, в 
цьому милому Богу, прекрасному 
куточку нашої землі, що притягує до 
себе тисячі, сотні тисяч людей з 
усього світу. Хочу скласти подяку 
о.Віталію Тарасенку за організацію 

зустрічі родин заробітчан в нашій 
чудотворній Зарваниці саме 24 
серпня. Це подвійне свято: День 
незалежності і день єднання наших 
родин, єднання в спільній молитві за 
Україну. 

     Пречиста Діво Маріє, вислухай 
мою молитву і донеси до свого Сина: 
пошли здоров’я моїй родині, дай 
добру долю для України, не 
допускай, Господи, розлук. 

     Щемить в грудях і з’являються 
непрохані сльози від проповіді 
священика. Спільна молитва, 
спільний обід, фото на пам'ять, 
спільна Хресна дорога, незабутні 
враження, чудовий день, що йде до 
завершення. 

До милої зустрічі, Зарванице! 

До наступного року! 

Оля Теленчак, студентка, 
м.Тернопіль. 

До зустрічі, Зарванице! 

     На фото: свято Матері у м.Савона 
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         Про Святе Причастя в Італійській церкві 
      Дорогі у Христі, хочу звернути увагу на 
прийняття Святого Причастя в італійській 
церкві. Найперше вияснюю, що при кінці 
їхньої Служби Божої (Santa Messa як вони 
називають) священик чи ті, хто йому 
допомагає, виносять до людей особливі 
чаші, у яких є такі білі круглі частинки 
хліба (їх називають «Остія»).  Ці частинки 
– це є Святе Причастя під видом хліба, хоч 
іншої форми від тої, що ми звикли бачити у 
наших церквах.  

Чи ми можемо приймати таке  
Святе Причастя? 

     Так, можемо. Потрібно дотримуватися 
лише кількох умов. А 
саме:  
- належно приготуватися 
до прийняття Причастя 
молитвою; 
- посповідатися і 
очистити себе від гріха;   
- дотримати бодай 1 год. 
посту;  
- бути від самого початку 
на тій Службі Божій. 
 
 
Як потрібно приймати 

таке 
 Святе Причастя? 

     У римському обряді згідно з останніми 
розпорядженнями є три способи прийняття 
Св. Причастя, коли священик простягає 
«св.Остію»: 
     1. Відкрити уста і висунути легко язик, 
щоб можна було зручно прийняти св. 
Причастя. 
     2. Скласти долоні і простягнути перед 
священиком і коли він покладе, то слід 
старанно спожити все, щоб нічого не 
залишилось на долоні. 
     3. Деколи священик вмокає «св.Остію» у 
чашу із освяченим вином і відразу подає 
вірному. У такому випадку потрібно 
широко відкрити уста, щоб він міг акуратно 
покласти св. Причастя у рот. 

Що робити, коли всі йдуть  
до Причастя і мене запрошують? 

     Не можна йти, щоб приподобитися 
людям або через те, що незручно 
відмовити. У цьому випадку не потрібно 
дивитися на інших, але дивитися у свою 
душу. Ми ж будемо перед Богом 
відповідати за свої вчинки. Коли вас 
запрошують до Причастя, а ви не готові чи 
не можете, то раджу без пояснень 
відповісти, що сьогодні не можете. Італійці 

не будуть вас примушувати. 
Дехто закидає, що італійці 

 мало сповідаються,  
а часто приступають до Причастя. 

     Найперше треба знати, що не всі так 
роблять. По-друге: не можемо судити їх. 
Ми маємо слідкувати за своїм духовним 
життям, а не за чужим. Кожен буде 
відповідати за свої вчинки. 

Що маю робити, коли одна із наших 
жінок йде до Причастя 

 і поводить себе невпевнено?  
     Деколи люди від незнання роблять те, 
що роблять інші. Тому можна зауважити, 
що дехто йде до Причастя і не розуміє, 
чому це робить, тобто непідготовлений. 
Священик не може відверто зупинити таку 
людину і тому йому потрібно допомогти.  
     Отож, прохання у делікатний спосіб 
підійти до такої сумнівної людини і дуже 
делікатно спитатися: «Вибачте. Ви 
розумієте, що йдете до св. Причастя? 
Перепрошую, але нас священик завжди 
просить спочатку приготуватися, а Ви 
приготовлені? Може Вам допомогти?». Ще 
раз наголошую на тому, щоб все це було із 
великою делікатністю і повагою до 
людини.   

     15 вересня під керівництвом Дон 
Адольфа було організовано теплу 
гостинну зустріч емігрантів в Савоні та її 
провінції, яка відбулась у Вадо Ліґуре, 
провінції Савони. 
     В одному із приміщень ресторану 
було приготовлено святкову італійську 
вечерю. На цю  гостину ми прийшли не з 
порожніми руками. По добрій волі п. 
Анни, з церковного братства,  було 
приготовлено солодке - «Яблуко у 
фартушках». Наше солодке дуже 
сподобалось нашим друзям італійцям. 
Емігранти з інших країн - Еквадору та 
Марокко теж приготували свої страви і 
давали покуштувати всім присутнім. 
     Після смачної вечері представники з 
3-ох країн представляли свої країни і 
свої громади у Лігурії. Ми також 
представляли нашу країну. На відміну 
від усіх, ми були в наших національних 
костюмах. Ну і звичайно, що через це 
отримали багато уваги. Одяг говорив сам 
за себе. Всі чітко переконались, що ми 
особливий народ і є окремою державою: 
де є своя мова, культура і звичаї. Ми – 
українці. Ми нічого не маємо проти 
інших націй, особливо проти росіян, але 
ми переконливо заявляли, що ми не 
Росія і мова у нас інша, як і культура. 
     Ми із гіркотою пояснювали мету 
нашого перебування в Італії. Італійці 
слухали про наше минуле і про гіркі часи 
перебудови, де все перевернулось і ми 
були змушені шукати щастя по світах… 

ах не хочеться зараз згадувати про це.  
Але ж і в цьому є якась логіка. Ми тут 
маємо ще й іншу ціль, яку зрозуміли 
пізніше. Ми тут посланці від України.  
Так ми знайомимо із країною, яку хотіли 
знищити і зробити невідомою. Тепер ми 
виправляємо ті злочини. На нас 
дивляться і бачать Україну.  
     Цього вечора італійці просили, щоб 
ми сказали: щоб ми висловили свою 
думку про них. Можливо, вони 
очікували критику із наших уст, але 
цього разу ми говорили лише подяку. 
Дякували, що вони відкрили ворота своєї 
держави і дозволили нам заробити, цим 
утримувати наші сім’ї. Дякували за, те 
що вони відкрили двері своїх сімей і 
прийняли нас, щоб працювати серед них 
і в непрямий спосіб свідчити про наш 
народ.  
     Того вечора гості почули як наші 
жінки ласкаво говорили про тих людей, з 
якими працюють. Не одна італійка 
переконалась, що їхні «анціані» є в 
надійних руках. Кульмінаційним 
моментом стало те, що Наталя почала 
пісню про «Маміну», весь зал підтримав 
і аплодував українці.  
     Вернулись додому пізно. Ой, вибачте, 
- не додому, а до місця праці. І на 
вечірній молитві молились, як завжди, за 
Україну, за розумне керівництво, яке би 
створило умови вернутись додому, щоб 
не скитатись по світах. … Дай Боже. 
 Учасниці зустрічі з  м.Савона.      

Зустріч емігрантів  у  Савоні 

                                        ЯНИЧАРИ?.. 
     Кажуть, що Україну покидає її “цвіт”, інтелігенція, 
люди з вищою освітою, її  майбутнє. Хіба??? 
     Не розумію! Як тоді в такий важкий і важливий для 
країни момент всі ці псевдо українці ні на хвилинку, 
навіть на секундочку не пройнялись долею своєї 
Батьківщини. Коли  говориш про вибори, то чути лише: 
“А що зробила для мене Україна, якщо я тут далеко від 
дому, від рідних, від сім’ї, в рабстві. Тай мій один голос 
що він змінить. Не вірю! 
     Не заперечую! Але чому опустили руки? Так, 
проблем багато, але кожен хоче повернутись туди, 
додому, на рідну Україну. Там наші діти, внуки, батьки, 
друзі. Там наша земля. 
     Не знаю! Чи чекають нас, чи потрібні ми такі  
холодні, чужі, пусті, там вдома? Як зустрінуть нас, що скажуть? Чи простять нам наші помилки, 
нашу байдужість? 
     Не хочу! Щоб потім щось вимагали. Ми тут народились, ми тут росли, ми повернулись, - 
прийми! 
     Не буду! Засуджувати, радити. 
     Впевнений! Все в наших руках і можна  щось змінити. І це може зробити кожен з нас, той 
хто ще вірить і знає,  що справедливість є — і вона переможе!   
     Цей  уривок вірша Тараса Шевченка “І мертвим, і живим, і ненародженим  землякам моїм в 
Украйні і не в Украйні моє дружнеє посланіє…” відображає наше минуле, теперішнє. Але  не 
хотілося б такого майбутнього. Повіримо у себе, в свою силу,  волю, мужність, розум. Встаньмо 
з колін! 

  Олег Сагайдак, (Тернопільщина). 

На фото: вул. Прівата Марія Тереза,8, вхід 
на територію Генерального консульства 
України у  Мілані, в день голосування. 

     Від підсумків виборчого процесу 
значною мірою залежить подальша 
доля самого народу, цілої країни. І 
піти на вибори – це громадянський 
обов'язок кожного. Не сталось… 
     Сумно і боляче за українців, 
мільйони за межами України, а 
проголосувало всього — 26 000. 
     Так, було розчарування, 
невиправдані сподівання, втрачені 
надії очікуваного результату. Але це 
не виправдання, так як і не 
виправдання те, що один голос нічого 
не змінить. Від нас не вимагалось 
віддати своє життя чи здоров’я, а 
лише свій голос. Але ми “терплячі”, 
ми “звикли”, нам  “добре” так  як є. 
Пів-сім’ї тут пів там. 
     І діагноз цьому явищу —  
БАЙДУЖІСТЬ. 
     Але чи буде нас  поважати чужий 
народ як націю, яка прагне жити 
краще? 
     Чи буде вважати нас тільки 
доброю робочою силою з України? 
Задумаймося… Хто ми є? Українці? 

 Марія Теленчак, 
(Тернопільщина)  

Байдужість 

Нема на світі України, 
Немає другого Дніпра, 
А ви претеся на чужину 
Шукати доброго добра, 
Добра святого. Волі! Волі! 
Братерства братнього! Найшли, 
Несли, несли з чужого поля 
І в Україну принесли 
Великих слов велику силу 
Та й більш нічого. Кричите  
Що бог вас создав не на те,  
Що ви неправді поклонились!.. 
І хилитесь, як і хилились! 
І знову шкуру дерете 
З братів незрящих, гречкосіїв, 
І сонця правди дозрівать 
В німецькі землі, не чужії, 
Претеся  знову!.. Якби взять 
І всю мізерію з собою, 
Дідами крадене добро, 
Тоді оставсь би сиротою, 
З святими горами Дніпро! 

Ох, якби те сталось, щоб ви не 
вертались, 
Щоб там і здихали, де ви поросли! 
Не плакали б діти , мати б не 
ридала, 
Ну чули б у бога вашої хули. 
І сонце не гріло  б смердячого 
гною 
На чистій, широкій, на вольній 
землі. 
І люди б не знали , що ви за орли, 
І не покивали б на вас головою. 
Схаменіться! Будьте люди, 
Бо лихо вам  буде. 
Розкуються незабаром 
Заковані люди, 
Настане суд, заговорять 
І Дніпро , і гори! 
І потече сторіками 
Кров у синє море 
Дітей ваших… і не буде 
Кому помагати.  
Одцурається брат брата 

І дитини мати. 
І дим хмарою заступе 
Сонце перед вами, 
І навіки проклинетесь 
Своїми синами! 
Умийтеся! Образ божій 
Багном не скверніте. 
Не дуріте дітей ваших, 
Що вони на світі  
На те тілько, щоб панувать… 
Бо невчене око  
Загляне їм в саму  душу 
Глибоко! Глибоко! 
Дознаються небожата, 
Чия на вас шкура, 
Тай засудять, і премудрих 
Немудрі одурять! 
Якби ви вчились так, як треба, 
То й мудрість би була своя. 
А то залізете на небо 
І ми не ми і я не я! 

ОГОЛОШЕННЯ! 
 

Per tutte le donne straniere. 
Ascolto sanitario “SALUTE 

DONNA”. 
Per le problematiche delle 

donne. 
 

Procreazione e comportamen-
ti, responsabili, cura della pro-

pria salute. 
Gravidanza percorsi di soste-

gno alla vita. 
 

Presso la Parrocchia della 
Chiesa di San Teodoro, via 

Venezia, 3 (Piazza Dinegro). 
Aperto il mercoledi pomerig-

gio. 
 Dalle ore 16 alle 18. 

 
Cell. 349 5951709, 328 

7193212. 

 Звертаємо увагу читачів, що редакція нашої газети не завжди поділяє думку авторів статей. Ми висвітлюємо різні думки. Висловлюйте 
також свої думки та пропозиції. 

     30 вересня святкувала 
свій День Ангела шановна і 
дорога для нас жінка - 
їмость п. Люба Тарасенко. 

Ми знаємо Її тільки як 
добру, розумну, гарну, 
розважливу, терплячу i 
люблячу. Завжди спокійна, 
п. Люба щохвилини готова 
прийти на допомогу, 
вислухати, порадити, 
підтримати. 
      Вона радіє і плаче разом 
з нами і гідно несе своє ім’я 
Любов. Вітаємо Тебе, наша 
велика духовна 
покровителько! 
     Дякуємо за те, що 
жертвуєш своє життя для 
Божої справи. Нехай 

Господь завжди тримає 
Тебе під своєю опікою, а 
Матір Божа дарує здоров’я, 
терпіння та свою ласку.  
 
 
 

 
У 

вересні п.Оля 
(технічний редактор нашого 
Вісника) мала свій 

прекрасний Ювілей — 30 
років. Редакція та читаші 
щиро вітають із цим святом 

та складають вдячність за 
жертвенне служіння. 
Розділяємо радість разом із 
вами і молимось за вас! 
Хай Бог Вас благословить 
здоров’ям, супроводжує в 
усіх ваших мріях. 

НАМ НА НАУК
У 

ВИБО
РИ  2007 
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Гості з Болонії 
Марія Сліпенька, 

скарбник 
     Провели жертовні акції 
«Різдвяна свічка для дітей 
України», діла милосердя для 
хворих Генуї і лікування Настуні з 
Тернопільщини. В нашій громаді 
чимало жертводавців. Так, п. 
Валентин з дружиною подарували 
для потреб церкви престіл, на 
якому відправляються всі наші 
Богослужіння і меблевий набір для 
захристії. Багато зробили чоловіки 
громади, щоб удосконалити наші 
побітові умови. Жінки подарували 
вишивки, завдяки пп. Марії і 
Світлані маємо другу хоругву. 
Немалі витрати на потреби церкви, 
але, з Божою допомогою, 
компенсуємо за рахунок 
добродійних пожертвувань. 
Дякуємо за підтримку! 
 

Галина Стадник, Світлана 
Порожнякова, 

відповідальні за церковну  
бібліотеку 

     Бібліотечний фонд спрямований 
на духовний розвиток і 
самовдосконалення парафіян. 
Маємо не тільки книги, а й касети, 
диски для прослуховування. Кожна 
книжка проштампована (є 
спеціальний штамп громади). 
Багато книг передав церкві п. 
Віктор. Є потреба залучати більше 
людей до діяльності бібліотеки – 
налагоджується продаж духовної 
літератури, образків, журналу «До 
світла», власної газети «Вісник 
Лігурії». 
 
їмость Любов Тарасенко, Олена 

Федуник, 
відповідальні за культурно-духовне 

життя 
     Cтарались пригадати українські 
традиції святкувань Різдва, Нового 
року, Великодня. Вшанували 
великою імпрезою пам'ять про 
Тараса Шевченка. Багато парафіян 
долучилося до підготовки 
святкування третьої річниці 
громади, до відзначення 70-річчя 
сестри Клари. Гарні враження 
залишились від відвідин гостей – 
гурту «Отава» і дитячого 
колективу, переможця конкурсу 
«Пісня серця» з України. 
Проведення Дня України у Генуї 

продемонструвало нашу 
організованість, винахідливість, 
вміння. Дякуємо всім за допомогу і 
підтримку! 
 

Людмила Конопко, 
керівник молитовної групи «Матері 

у молитві» 
     Вважаю, не варто 
повторюватись. У цьому номері 
газети публікується розповідь про 
молитовну групу. Заохочую: 
приєднуйтесь! Бажали б молитися 
спільно на вервиці перед недільною 
Службою Божою. Потрібен 
провідник. Зголосіться! 

 
Оксана Надяк, 

керівник церковного хору 
    Сформувався колектив, маємо 
гарні голоси. Багато працюємо і ще 
багато треба працювати. Навчились 
співати Службу Божу навіть 
італійською мовою. 
 

Ліда Волинська, 
керівник літургічної групи 

     Моє доручення у церковному 
братстві – відповідати за 
приготування до Служби Божої. 
Стараюсь, щоб кожен, хто 
приходить до церкви, читав на 
Службі Божій Апостола. 
Попередньо ознайомлюю з текстом, 
даю настанови. Вникаю в усі 
питання літургічного плану. 
 

Світлана Галюк, 
відповідальна за прибирання 

престолу 
     Завдяки катехитичним 
повчанням о. Віталія, багато жінок 
знає, як саме приготувати престіл 
до Служби Божої. Маю багато 
помічників і гідну заміну на час 
вимушеної відсутності. 
 

Олена Любенська, 
відповідальна за хліб 

 на Службі Божій 
     Маємо гарну традицію – на 
кожній Службі Божій, недільній чи 
святковій, роздавати зі словами 
«Христос посеред нас!» освячений 
хліб. І відповідь: «Є і буде!» 
заохочує до зустрічі з Христом, 
єднання з ним у Святому Причасті. 
 

Надія Горощук, Надія 
Вельможна, Наталія Тромса, 
відповідальні за салон церкви 

«Світлиця» та екскурсії, 
 поїздки, паломництва 

     В осінньо-зимовий період у 
салоні збирається особливо багато 
людей. Якщо від кожного – повага, 
толерантність, чистота, –  будемо 
на висоті. Радіємо, що в організації 
паломницьких подорожей є наша 
часточка праці.    
 

Лідія Науменко, 
відповідальна за ведення 

документації та хроніки подій 
церковної громади 

     Точно, скрупульозно записую, 
обліковую все, чим займається 
наша громада, адже це все вже 
історія. Протокольно оформлені всі 
засідання церковного братства. 
 

Ніна Дудич, 
староста школи  
італійської мови 

     Два роки при церкві діє школа 
італійської мови. Її відвідують не 
тільки українці, росіяни, а й 
молдавани, румуни, білоруси, 
поляки. Єдине – бажання вчитися. 
Хочеться, щоб школа чисельно 
збільшувалась за рахунок наших 
парафіян. Наприкінці навчального 
року складаємо іспити. 
 

Олег Сагайдак, 
відповідальний за випуск 
 газети «Вісник Лігурії» 

      Експеримент випускати власну 
газету триває. Маємо перші чотири 
номери. Запрошуємо до співпраці. 
Звертайтесь із наболілим – разом 
шукатимемо виходу. Вам весело – 
посміємось разом. Розкажіть щось 
гарне, повчальне – повчимось 
разом. Налаштовуймось на 
позитивне. Оптимізм – від Бога. 
Нас дуже мало – допомагайте! 
     Перед вами – люди, які дбають 
про життя церкви і громади. На 
порозі нові вибори церковного 
братства. Зважте свої 
можливості і долучайтесь до 
служіння Богові та громаді і ви. 

Звіт підготувала 
 Ольга Ваврик   

     Цими днями ми мали нагоду 
вітати у нашій церкві громаду 
українців з Болонії із своїм 
провідником отцем Василем 
Поточняком. Відслужена спільна 
недільна Літургія. У проповіді 
отець Василь зумів переконати, 
що у земному житті замало нести 
свій «персональний» хрест, треба 
ще йти за Христом. На честь 
свята Воздвиження чесного 
Хреста посередині церкви, 
прибране у зелень, стояло хресне 
дерево – знаряддя смерті і величі 
Ісуса, якому з особливою 
почестю і любов’ю поклонялись 
всі присутні на Богослужінні. 
Громада з Болонії мала нагоду 
скласти свої молитви і просьби 
перед мощами святого Стефана, 
іменем якого названа церква. 
     Наші гості дуже поспішали, бо 

після Генуї мали їхати до Мілану, 
щоби взяти участь у голосуванні. 
Все ж вдалось перекинутись 
декількома словами з отцем 
Василем. Ця людина для 
українців Італії дуже відома і 
шанована. Він заснував у Римі 
християнський часопис «До 
світла», а також, будучи 
координатором УГКЦ, доклав 
старань, щоби в італійських 
церквах відправлялись 
Богослужіння українською 
мовою, посилав духовних 
провідників, які вже формували 
громади. Сам особисто летів 
літаком у Сіцілію, бо там 
декілька жінок просили Служби 
Божої і Сповіді. До речі, з його 
легкої руки маємо нашого отця. 
     У Геную, - сказав отець 
Василь, - ми потрапили, щоб 

поєднати приємне з корисним: 
помилуватись красою портового 
міста і використати зручне 
сполучення з Міланом, де маємо 
проголосувати за краще життя в 
Україні. 
     Навіть за короткий час, Генуя 
встигла зачарувати своєю 
античністю і сучасністю. В 
чомусь за архітектурним стилем 
нагадує Болонію. Після катедри, 
наші гості мали намір відвідати, 
відомий у всьому світі, акваріум. 
     Виявилось, болонезці 
цікавилися життям нашої 
громади. Цей перший візит стане 
місточком для взаємного обміну 
досвідом. На спомин про візит 
гості залишили книжку про те, як 
переживали часи Помаранчевої 
революції у Болонії. 

     Спілкувась з гостями 
Ольга Ваврик. 

- під таким гаслом 
покликане діяти церковне 
братство. Із трирічної 
історії УГКЦ Генуї нинішнє 
братство обиралось вдруге. 
Причому, з особистої 
ініціативи парафіян. 
Наскільки зваженим і 
відповідальним перед Богом 
і людьми мав бути цей крок. 
Всі, без винятку, члени 
братства такі ж 
заробітчани, як і ми. В той 
час, коли інші 
відпочивають, вони 
виконують покладені на них 
обов’язки братства. 
 

Лілія Білінська, 
заступник голови церковного 

братства 
     В мої функції входить – 
допомагати кожному з членів 
братства, тісно співпрацювати зі 

священиком отцем Віталієм. Рада 

повідомити, що майже все 
заплановане церковним братством 
вдалося виконати. Провели багато 
паломництв по святих місцях, 
пізнавальних екскурсій. Шкода, що 
зірвалася поїздка до Барі через 
об’єктивні причини. Гарні 

враження залишились від зустрічей 

з представниками влади, ділових 
кіл, мистецьких колективів. Дуже 
багато сил і старань доклав голова 
церковного братства Андрій 
Сташків, який повернувся до своєї 
сім’ї в Україну. 
 

Служити Богові і громаді 

Початок. Продовження теми на стр. 7 

Продовження. Початок теми на стр. 6 


