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За вами шпіонила Ганя Веселенька з Генуї

   Від редакції
     Це є офіційне видання українських церковних гро-
мад у Лігурії, видається за пожертви вірних та окре-
мих спонсорів. Тираж 250 примірників.

Відповідальний за випуск: Олег Сагайдак

Допомагали: Ольга Ваврик, о.Віталій,  Олена Юзвенко
(К’яварі), Софія Гануляк (Савона), Ольга Заверуха.
Наша скринька в інтернеті  visnyk.liguria@gmail.com

Дякуємо за ваші дописи, вірші...
Спасибі за ваші пожертви та підтримку.

Місяць Partenza Ucraina Partenza  Italia
Серпень 2,9,16,23,30 5,12,19,26

Вересень 6,13,20,27 2,9,16,23,30

Жовтень 11,25 14,28

Листопад 8,22,29 11,25
Грудень 6,13,20,28 2,9,16,23
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Четвер
9-30

 КИЇВ
АС”Дачна”

пр. Перемоги,142

Вівторок
15-20

Четвер
12-00

ЖИТОМИР
Автостанція

вул. Київська,93

Вівторок
13-00

Четвер
15-00

РІВНЕ
Автостанція

вул. Київська,40

Вівторок
09-50

Четвер
16-00

ТЕРНОПІЛЬ
Автостанція

Вівторок
05-30

Четвер
19-30

ЛЬВІВ
Львів-Інтуртранс
вул. Кузневича, 2

Вівторок
04-00

Четвер
23-30

УЖГОРОД
Автостанція

вул. Станційна,2

Понеділок
22-30

П’ятниця
22-30

УДІНЕ
Autostazione, Viale

Europa Unita, 35

Понеділок
02-30

Субота
04-15

БРЕШІЯ
Autostazione Ciba

Via Solferino

Неділя
19-00

Субота
06-15

МІЛАН
Terminal Bus
Lampugnano

Неділя
17-00

Субота
08-15

ТОРІНО
Corso Vittorio
Emanuele 131

Неділя
14-00

Субота
10-30

ГЕНУЯ
Piazza Della Vittoria

Неділя
10-30

Контактний номер  телефону: 329 329 25 22

Регулярна рейсова лінія
Україна — Італія

Львів– інтуртранс
КИЇВ-ЛЬВІВ-МЕСТРЕ-МІЛАН-ГЕНУЯ

ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ:
- Про любов до бли-

жнього.   Роздуми
сестри Клари на
стр. 2;
- Якби не Марія…
Життєва історія на
стр. 3;

- Про продаж роботи.
Один погляд на цю
проблему на стр. 6;

- Розділ нам на науку.
Що таке просфора на
стр. 7;

- “Я вибрала... долю,
а не вірші”. Про  по-
етесу Ліну Костенко
стр. 8;

- Чи можна зміни-
тися? Як саме?
Читайте на  стр.
10;

Також читайте цікаві статті про про-
даж дитини, про Господа у нашому житті
та ще багато цікавої та корисної інформа-
ції.

И н т е р -
пол открыл
г о р я ч у ю
т е л е ф о н -
ную линию
для украи-

нцев, которые попали в опасность
за рубежом.

     Для оперативного реагирова-
ния на заявления граждан Украи-
ны, которые стали жертвами тор-
говли людьми или попали в опас-

ность за рубежом, в Рабочем аппа-
рате Национального центрального
бюро Интерпола установлена кру-
глосуточная телефонная горячая
линия.

     Как сообщили в Департаменте
связей с общественностью МВД
Украины, украинцы за рубежом
могут обращаться по телефону:
+38-044-254-98-36.

По материалам УНИАН

Події з Генуї
14/10/07 Відбулось засідання

Церковного Братства. Підведені
підсумки за 2006-2007р.

21/10/07 Культурно-пізна-
вальна подорож до римського міс-
течка ”Antica Libarna” при сприян-
ні почесного консула Камілло
Бассі та його дружини Валентини.
Відвідали торгове містечко, розта-
шоване поблизу міста Серавале.

28/10/07 Церковне Братство
відзвітувало перед громадою за
2006-2007р. літургійний рік.

28/10/07  Гості з Мілану, Саво-
ни, К’яварі та Торіно, разом з на-
ми вітали капелана, духовного
наставника отця Віталія з днем
народження.

З нагоди завершення пасто-
рального року церковне братство
організувало Веселу забаву. Му-
зиканти з Мілану розважали при-
сутніх у салоні гарними піснями і
українською музикою.

01/11/07 Відбулось засідання
Церковного Братства з метою об-
рання голови та заступників, а
також обговорення структури
братства.

04/11/07 Громаді Генуї пред-
ставлено нового голову ЦБ п.
Олега Сагайдака та п'ять його за-
ступників. Ще не  закінчено фор-
мування структури, розподіл обо-
в'язків у групах “Світлиця”, Гос-
тина”, “Літургічній групі”. Тому
просимо тих, хто дбає про життя
громади, зважити свої можливості
і долучитись до служіння Богові
та громаді.

ЗАРОБІТЧАНСЬКИЙ

   ГУМОР

“Завалив” екзамен
     У селі на Івано-Франківщині вигравали музики: українка виходила

заміж за італійця з Бергамо. Сусідка приїхала у відпустку із заробітків з Генуї
і потрапила на те весілля. Вітаючи молодят, до нареченого: “Buona sera”, а він
— “Добрий вечір”. Питає далі, перевіряючи вже знання української мови:
“Come sta?”. Італієць не здається — “Добре. Дякую!”. Та екзамену з українсь-
кими чоловіками він не витримав. Вони вже так брали його на кпини, що п'є
воду наполовину розбавлену вином, що той спробував самогону. Рот йому
вже не закривався. Говорив і сміявся. Сміявся і говорив.

Стій! Сеньйор балакає...
     Іванка в справах іде повз палац, і де працює Ольга, і хоче конче щось

їй передати. А та немає як вийти, бо сеньйор у хаті. Нарешті, він вже йде.
Слуга притьмом за ним, викидати сміття. Іванка стоїть на атасі і  показує знак
—  стояти.
Коли небезпека минула, каже:
-  Добре, що затрималась, сеньйор на вулиці балакав з псом...

Добре неграм
     Марійка біла, як сметана. Італійське сонце її тільки пече, робить

синьо-червоні плями, а загару не дає.
     Заздрісно спостерігає за неграми, які нерухомо лежать під сонцем:

- Вони вже так загоріли і їм ще  мало.
     Коліжанка мудро закочує очі:

- Ти якась, Марусю, дивна. Хіба не знаєш, що вони загорені від народжен-
ня?

Вроджена скупість
     Леся потрапила у ресторан цілком випадково. Не було на кого зали-

шити трирічного Джернаро, от і її взяли з малим із собою. Сім'я  собі їсть,
розмовляє, а українка все бігає за малим. Він впав на коліна і заповз під стіл.
Під столом величезний пес гриз таку ж  кістку. Джернаро давай відбирати від
нього ту кістку.
     Не поясниш ні псу, ні малому, що в ресторані ніхто ні від кого нічого не
відбирає. На щастя, пес був вчений і мирно віддав кістку. Потім її вже немож-
ливо було відібрати від Дженардо.

Моторова Галя
     Галя приїхала додому у відпустку. В тій Італії ще більше вихуділа, а

енергії, хоч відбавляй, - дивуються сусіди. Все бігає то з вилами, то з соки-
рою, то вже  щось сапає.  Тут вже кличе на поміч сина прив'язати  яблуньку,
що хилиться до жердки.
     Син не витримує:

- Ну,  мамо, у вас всередині якийсь мотор, що ні хвилини простою. Я вже
змучився коло вас. А що ті бідні італійці мають казати?

Не дасть спокою
2 листопада — день пам'яті всіх померлих. Джузеппе вже журиться,

що треба їхати в Торіно відвідати предків.
- Ви повинні їхати охоче, - каже прислуга, що за словом в кишеню не полізе,

- адже там і для вас місце “prenotato”.
- Там є аж чотири. Одне подарую тобі, - не здається сеньйор.
- Слузі з “контами” не личить водитись. Беріть свого друга.
- Не хочу, він неврастенік, не дасть мені спокою і там.

Перевірка на шустрість
     Зранку поступає команда: макаронів варити на обід 50 грамів. Коли

вони вже доварюються, друга команда — докинути ще 70 грамів, бо буде ще
одна персона. Вже й ті макарони готові. Гостя нема. А господар все бігає і
дивиться, що слуга  буде  робити: тісто ж їсться гарячим. Та нарізала моцаре-
ли, полила помідоровим соусом  макарони — і в духовку на слабенький во-
гонь. Через півгодини приходить голодний гість. Обід готовий. Сеньйор злий,
що українка і цього разу знайшла вихід із безвихідної ситуації.

Интерпол открыл горячую линию
 для украинцев за рубежом
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     Ближній — це кожна людина,
послана Богом на твою земну дорогу.
Людина, яка є твоїм супутником і бра-
том у цьому земному житті. Усюди є
жива істота, яка потребує любові. Осо-
бливо християнин, який поруч з тобою,
чекає на твою любов і поміч. Допома-
гай і співчувай тому, хто страждає.
Бувають випадки, коли співчуття вже є
достатньою твоєю допомогою. Завжди
пам'ятаймо Божу заповідь: люби ближ-
нього свого як себе самого. Милосердя,
що відчуваєш до людини, яка поруч з
тобою — конкретна Божа любов на
землі. До Бога ти ще не дійшов, але
подібного собі маєш завжди біля себе.

     Святий Августин сказав: Допомагай
ближньому, з яким крокуєш, щоб міг
залишитись з тим, з ким мрієш.

     Люби супутника свого і, дивлячись
на себе самого, в джерелі цієї любові
побачиш Бога. Любов до ближнього —
любов до Бога.

     Любити побратима любов'ю милосе-
рдя — є любов'ю  Бога  до людини і
людини до Бога. Навіть якщо люди
іноді помиляються в своїх судженнях, -
люби цих людей, бо вони Божі діти.

      Люби своїх братів та сестер, як Ісус
любить тебе, віддавши своє життя за
тебе. Немає нічого більшого на землі,
як віддати себе всього до останку за
тих, кого любиш. Любов до братів пе-
ретворює щоденне життя на служіння
іншим.

     Крокуй по землі вільним  від усього,
окрім любові. Серцем  християнства є
любов. Завдання, яке залишив Ісус нам
— любити ближнього. В кожного під
людською маскою — лик Христа. На
службі ти зустрічаєшся з Христом, в
житті — з братами. Яка велика різниця
між тим, що ти обожнюєш Христа і
ображаєш ближніх? На службі ти зу-
стрічаєшся з Христом, який демонструє
свою незгасаючу любов до нас. Який

контраст, якщо ти не любиш оточую-
чих. В Христі Господь зробився соліда-
рним з вигнаними і пригнобленими.
Твоїм завданням є служити їм — це
твій щирий намір  бути з Богом і по
цьому будеш суджений.

Хто служить добре іншим
(ближньому) - впевнений, що живе в
тісному контакті з Богом!

Любов — наука святих. Роби
все з любов'ю. І  в кінці  життя зали-
шиться тільки любов!

Сестра Клара.

Переклад з італійської мови

 Лідії Волинської
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Любов до ближнього
ОДНА   ІСТОРІЯ
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Правду кажуть : “Життя прожи-
ти — не поле перейти”. Наше життя у
Божих руках.
     Пишу для тих, хто далеко від рідно-
го дому.
     Кожен з нас прагне до матеріальних
благ, задоволення абсолютно всіх по-
треб, не дуже цікавлячись ціною, якою
це здобувається. Нехтуються закони
людяності, ми живемо як у вовчій зграї,
коли один видирає ласий шматок із
руки іншого. Людина сама вибирає
шлях. Хтось досягає успіху, на когось
чекає нещастя… Саме тут, на чужій
землі, ми пізнаємо суворі реалії життя.
Не можна збагнути повороти долі, тає-
мничості буття, дощі нещастя, крапли-
ни яких породжують серйозне захворю-
вання.
     Саме так сталося із Маргаритою, яка
працює тут, на італійській землі, у ма-
ленькому містечку К’яварі. Операція за
операцією, хіміотерапія… Маргарита
не залишилась в біді одна. Хтось зміг
прийти до лікарні, хтось допомагає
справлятися на робочому місці, хтось
принесе продукти для хворої, бо їй
необхідне здорове харчування, а хтось
просто зателефонує, щоб розрадити
добрим словом. І я особисто від імені
нашого організаційного комітету хочу

висловити щиру вдячність тим, хто
відгукнувся на чужий біль і надав фі-
нансову допомогу, хоч маленьку, але
все-таки допомогу. Дуже рада, що у
нашій громаді є добрі, милосердні лю-
ди. Спасибі вам, Олени, Марії, Анни,
Людмили, Галини, і всі кого не назвала
із Chiavari, Lavagna, S.Levante, Camogli.
     Хочу вірити в те, що наші душі по-
ступово перемінюються і ми стаємо
дійсно Божими людьми, освяченими
через присутність святого. Усвідомимо,
що цьому святому дамо ріст, зуміємо
його зростити, діждатись плодів. Перш
за все виховаймо кожен себе, бо суспі-
льство складається з безлічі “я”, і ми,
жінки,  частинка українського народу,
основою якого є милосердя, доброта та
любов.
     Тож візьмемо за лозунг слова: “ А
те, що на добрій землі, - це ті, що, почу-
вши слово щирим і добрим серцем,
бережуть і приносять плід у терпін-
ні” ( Лук 8:15). Будем створювати на
цій чужій землі атмосферу теплоти,
щирості та взаємодопомоги. Адже не-
щастя ( нехай Бог милує) може статись
з кожним із нас. Нехай Господь посилає
вам і вашим сім'ям  здоров'я і оберігає
від незгод.

Любов Заїка, м. К’яварі.

Не залишили у біді ОГОЛОШЕННЯ!
Молитовник

російською мовою

     Цього року стараннями нашої
громади у Генуї було видано моли-
товник російською мовою. Особ-
ливість його є в тому, що була
використана сучасна мова, багато
молитов на різні потреби, малий
формат, що дозволяє мати його
постійно.

     Звертайтесь до нашої церков-
ної крамниці і придбайте подару-
нок для себе, або ж для своїх ро-
сійськомовних друзів.

МИЛОСЕРДЯ



Мама назвала її Марією. На честь
Матері Божої. Щоб донька-одиначка
мала надійну і вічну заступницю на
землі і на небі. Земний шлях людини
більш у тернах, ніж у квітах. Випробу-
вання випали і на героїню нашої опові-
ді. Матеріальні нестатки, які надовго
паралізували Україну, змусили поки-
нути рідну землю, сім’ю і податись, як
тисячі земляків, на заробітки. Так і
опинилась в Італії. Витримала більше
року, - здавало здоров'я. Італійські
лікарі не знаходили ніяких причин,
безпорадно розводили руками: носта-
льгія, мовляв, і все тут. Повернулася
додому. Нема вже ностальгії, а їй все
гірше. Митарства по українських ліка-
рях безуспішні. Матері вміють жертву-
вати собою. От і Марія, уявляєте, до
чого додумалась: поїду в Італію знову,
у медичному центрі людських органів
укладу угоду - після смерті вся піду
комусь “ на запчастини”, а гроші за це
(мали би бути чималі)  згодяться дітям
на навчання у вузі.

     У Генуї вона міняє часто роботи, бо
не витримує ні фізично, ні психічно.
Дійшло до катастрофи - не схудла, а
висохла, зчорніла, в очах погас блиск.
В такі крайні моменти людського жит-
тя щось стається - або дуже високе, або
дуже низьке. Марія вибрала перше.
Заливаючись слізьми, коли ніхто не
бачить, простягaла руки до неба:

- Мати Божа, якщо не поможеш мені
ти, то вже ніхто мені не допоможе. А
почуєш мій голос, - біля своєї хати
поставлю капличку на твою честь.

     І чудо сталось. На очах у всіх. Марія
повеселіла, замість відрази до їжі з'яви-
вся апетит. І робота, здавалось, безна-
дійна -  у перший же день сеньйору у
важкому стані “швидка” забрала у
лікарню, та вона з Маріїною допомо-
гою з часом почала підніматись з ліж-
ка, навіть своїм ногами, долаючи схо-
ди, виходити надвір. Це було неймові-
рно.

     Ангел смерті до сеньйори прийшов
несподівано. І невчасно, як на Марію -
очікувала повідомлення на право бути
легалізованою.

- Все пропало, - каже одній з прияте-
льок. - Не бачити мені “ пермессо”.
Донька сеньйори навідріз відмовляєть-
ся йти на будь-який компроміс.

     А та їй спокійно:

- В Бога нічого немає неможливого.
Молимось обидві у твоєму наміренні,
чуєш?

     Марія загорілась:

- А як буду мати документи, підемо
в сантуарій Мадонни Охоронниці.

- Обов’язково підемо!

     Як закінчилась ця історія? Марія
отримала документи. На другий день
Паски з приятелькою пішки пішли у
сантуарій, щоб подякувати небесній
опікунці.

     А цього літа біля її хати у селі виро-
сла капличка. Обдумуючи, де би краще
встановити її, вирішили вирубати ви-
ноград. Так і зробили. А Марії сниться
Матір Божа сумна, заплакана. І каже,
що там би вона не хотіла бути, хоче
при вході до самої хати. Звичайно, її
волі ніхто навіть би в думках не насмі-
лився заперечити.

     Матір Божа у капличці простягає
руки, роздаючи ласки всім-всім. Її боса
нога розчавлює голову змія. Капличка

- як легкий прозорий замок, зітканий зі
світла, простору й повітря. У вечірні
години загоряється різними кольoрами
ілюмінація, зачудовуючи темну сільсь-
ку вуличку, змушуючи зупинитись
перехожого і осінити себе хресним
знаменням, прошепотіти “Богородице
Діво, радуйся…”

21 вересня, на день Різдва Богороди-
ці, до каплички прийшла з хоругвами
процесія і місцевий священик провів
обряд освячення.

     Після пережитого тепер ніхто не
переконає Марію надіятись тільки на
свої й лікарські сили і розум. Її віра
направду гідна наслідування.

Переповіла

Ольга Ваврик
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     Для тих, хто живе за законами Божими,
життя є інше, немов легше, а от для ін-
ших?

     І справді, яке ж воно є для інших? Ду-
маю, не помилюся, як скажу, що цих
“інших” складає більша частина людства.
І життя у цих “інших” теж непросте. Це
відчула на собі. Проблеми зі здоров'ям,
сім'я на грані розпаду, діти … ох, мої діти
виростають без мене. Хоч їх виховують
дідусь із бабусею, але без мене, тому і
тривожиться серце за дітей, чи часом не
звернули на хибний шлях поза очима
стареньких. Думаю,  подібне є у всіх.

     І всі ми оправдовуємось, що потрібні
гроші, і радіємо, коли їх отримуємо, нер-
вуємо, коли недоплачують, тішимось,
коли з'являється підробіток у неділю і у
“червоні дні”, ну так — вони ж добре
оплачуються.

     Так все це робимо і забуваємо, що ще є
Бог. Але про Нього ми згадуємо у час,
коли, як ми кажемо, притисне. А святий
День неділя… це так. Він нам прибутку
не принесе, коли підемо до церкви. А так
якась копійка буде… Ось так ми думаємо.

     Так думала і я. Не розуміла раніше, але
тепер зауважила, що і я багатію, коли йду
до церкви. Священик нам розкидає перли
проповіді, а я їх збираю. Бог зсилає своє
благословення, мені лишається лише його
прийняти. Повертаюсь додому наповнена
скарбами.

     Деколи кажемо, що Бог є всюди. Тому
і вдома можна молитись, і в парку можна
побути з Богом. І що? Сиджу у парку,
слухаю розмови, йду в бар і поступово
стаю свідком різних пліток. Увечері дзві-
нок, питають чи то правда, що та і та, на
ту і ту, так і так говорила. І що маю сказа-
ти? Кому маю стати ворогом, а кому дру-
гом? Задумуюсь, а ворогом стаю сама
собі, бо  слабну і стає все важче на душі.

     Прибираючи в хаті господарів, дохо-
джу до висновку, що втрачаю багато у
такому житті. Приходить думка: нема
довіри. Так, тут втрачаємо довіру один до
одного. Щось не так… Гублюся у своїх
думках. Кожна з нас шукає вірну подругу,
котрій можна відкрити свою душу, розді-
лити біль, та не знаходимо такої. І душа
болить ще більше, серце плаче від незро-
зумілої тривоги. У цьому риданні розу-
мію, що так далі не може бути. Треба
шукати виходу із цієї безодні, треба ж
якось помогти собі та іншим! Але як?

     Пробувала змінювати інших і поясню-
вати їм як жити, але вони ще більше нер-
вували і не сприймали вже серйозно. Тоді
залишилось одне — змінити себе.

     Тепер розумію, що це істинна дорога
до змін. Переконалась, що неможливо
змінити світ, а от себе -  можливо.

Все почалось із бажання

Все почалось із бажання, і небесні сили
мені допомогли. Я колись була молода і

енергійна, весела — все життя в широко-
му просторі було відкрито переді мною.
Тоді не слухала слово Боже, не боялась
переступати Божі заповіді. Десь розумію,
що мене ніхто не навчив жити по-божому,
а щоб самій навчитись — не змогла, бага-
то чого просто не розуміла. Не розуміла,
що Бог за гріхи карає, а може, краще ска-
зати, наказує важко. От і наробила багато
помилок, багато таких, котрих вже не
виправиш.

     І даремно тоді я себе виправдовувала,
шукала причини в інших, звинувачуючи
їх і захищаючи себе, прикриваючи свої
провини. А Бог на все дивився і мовчав, і
знову дивився і знову мовчав…

     Це не було мовчання байдужості. Те-
пер це знаю, що цим Він виявляв свою
любов до мене. Чекав. І прийшов час,
коли Він показав свій палець. Почались
нелегкі часи, і вони тривали доти, поки
мені не відкрились очі. В один момент я

побачила світло. Світло, яке мене почало
приваблювати все більше і більше. Поча-
ла молитись, відкинула всіх ворожбитів і
гадальників на картах, звернулась до Бога.
Спочатку несміливо, але молитва зросла.
Тепер вже два роки відмовляю день у
день дев’ятницю до св. Юди-Тадея. Спо-
чатку просила в Господа то одне, то інше,
і Господь, направду кажу вам, давав мені
все це. Він просто вислуховував мої моли-
тви. Але не допомагали мені здійснені
бажання, виконані прохання. Тому що не
це мені було потрібно.

     В один момент я просто розгубилась в
житті, не знала вже чого хочу. Пригадую,
у той час кризи мені до рук потрапила
одна книжка “Божий палець”. Я почала її
читати і почала плакати…Зрозуміла, що
Бог дійсно є на світі, і Він досвідчує тих,
котрі роблять зле. Мені стало відкрито,
що навіть попри сповідь і прощення, ми
ніколи не залишаємось безнаказаними. Ця
книжка мене ще більш застановила перед
грішним життя і саме вона показала, як
Бог діяв у моєму житті через різні ситуа-
ції, як Божий палець показував мені мої
заблудження і витягував мене із прірви.
Тоді я сказала йому: “Боже, дай мені не
те, що я хочу, а те, що мені потрібно”. По
сьогоднішній день ці слова стали моїм

гаслом у житті.

     Недаремно кажуть: будь обережним у
своїх бажаннях, а то часом здійсняться.
Тому і ви просіть у Бога, щоб дарував те,
що потрібно для добра вашого і вашої
душі.

     Часто солодке життя просто обдурює
нас, обліплює павутинням спокус, з яких
вже не так легко вибратись. І ми гонимось
до несамовитого бажання, щоб здійснити
всі наші мрії. І втомлюємось від цього. А
потрібно так мало.

Моє духовне життя змінилось

Кожний раз при сповіді прошу про-
щення гріхів і кожного разу дякую Госпо-
деві за те, що не залишив мене. Кожного
разу відчуваю Божу любов на собі. Заува-
жила, що як тільки десь знову схиблю,
навіть у малому, то Бог зразу ж напоми-
нає мене і перестерігає. Це мене спонука-
ло більше уваги звернути на духовне жит-

тя: молитва, сповідь,
читання духовної літе-
ратури. Стараюсь все
робити із Божого бла-
гословення.

     Вас теж хочу закли-
кати до свого навер-
нення. Не можете спра-
витись із проблемами,
чи дати собі самій раду
— не покладайтесь
лише на свої сили.
Звертайтесь до Бога.
Читайте і вчіться, як
малі діти. Якщо цього
недостатньо, раджу
звернутись до свяще-

ника, бо він є посередником між Богом і
вами, поміч не забариться.

     І ще раз хочу наголосити на сповіді.
Сповідайтесь і очищуйте свої душі від
бруду гріхів. Кайтесь у своїх гріхах і уни-
кайте нагоди до зла. Щоб часом чого
гіршого не було. Погляньмо на себе зі
сторони, оцінімо свої вчинки справедли-
во, не шукаймо оправдань — не вартує.

     А ще погляньте довкола, і побачите
своїх друзів, знайомих, рідних. Вони теж
потребують Божого слова і покаяння. Не
замикайтесь у собі. Якщо Бог вам відкрив,
то діліться із цим з іншими.

     З часом зауважите, як я це зауважила
над собою, що Бог творить зміни. І дійс-
но, якщо кожен почне від себе змінюва-
тись, настільки краще буде жити також
іншим. Змінитесь ви і побачите, що змі-
няться і друзі, навернеться сім'я, і в роботі
буде краще, діти по-іншому почнуть вас
сприймати… Це говорю із свого життя,
тому все правдиво. Потрібно, як
бачите, зовсім мало: бажання.

      Простіть, що не залишаю свого імені,
але я є одна із вас.

Одна, котра завжди поруч з вами

Якби не Марія... Думки Матері Терези

Буває, що один
сповнений гарячої
любові погляд на
Христа стає най-
палкішою молит-
вою. “Я дивлюсь
на Нього й Він
дивиться на мене,”
- ось найдоскона-
ліша молитва.

     Якщо хочеш
молитися краще, молися більше.

     Наші очі мусять бути сповнені гли-
бокої віри, щоб ми могли побачити
Христа у спотвореному тілі й брудно-
му одязі, за яким ховається найпрекра-
сніший із людських синів.

     Бог не питатиме ту чи іншу сестру,
скільки книжок вона прочитала, скіль-
ки зробила чудес. Він запитає її лиш
про те, чи намагалась вона виконувати
свої завдання якнайкраще, в ім'я  любо-
ві до Нього.

     Праця може висосати всі сили, мож-
на працювати до знемоги, але доки
наша праця не поєднана з любов'ю,
вона марна. Богові не потрібна така
праця.

     Страждання мусить прийти, бо коли
ти дивишся на хрест, бачиш, що Ісусо-
ва голова схилена… Вона хоче поцілу-
вати тебе… Його рамена широко роз-
криті… Він хоче тебе обійняти. І серце
Його відкрите, щоб прийняти тебе.

     Дозволь, щоб Ісус послуговувався
тобою, не питаючи в тебе дозволу, і
будеш святим, належиш Йому.

     Не шукайте Ісуса в далеких краях —
там його нема. Він близько вас, Він з
вами.

     Святість дуже швидко зростає там,
де є добро. Я ніколи не чула про доб-
рих людей, які б зійшли з манівця. Світ
заблуканий, бо йому бракує щирості і
доброти.

     Якщо ви не любите одне одного, то
як можете любити Христа? Як люди
мають бачити у вас Ісуса?

     Бог потребує нашої внутрішньої
порожнечі й нашого приниження, а не
нашого багатства.

 СВІДЧЕННЯ     ПРО  ВІРУЧи можна змінитися? Як саме?ПРОБЛЕМА
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Un computer per Maxim
     A settembre, finita l’intervista, ci
eravamo subito posti il problemi di come
fare ad organizzare un WISH DAY
indimenticabile per Maxim, il sedicenne
ucraino con una leucemia particolare da 9
mesi al Gaslini, unico ragazzo in Italia su
cui si sperimentava una nova cura sotto
forma di iniezioni al posto della
chemioterapia.

Ci sarebbe piaciuto il giorno del suo
compleanno — il prossimo 30 ottobre —
ma sarebbe stato una crudeltà farlo
aspettare  cosi tanto tempo…

Desideravano inoltre trovare qualcosa
di speciale per lui e per la sua mamma per
alleviare la tanta nostalgia che ci sembrava
di aver visto in quel meravigliosi occhi
verdi…

E cosi scopriamo che nella chiesa di
Santo Stefano a Genova ogni domenica alle
12.30, si riunisce la Comunità Ucraina per
la Santa Messa insieme a Padre Vitali che
facciamo diventare nostro complice…

E fatta: organizziamo un rinfresco nei
locali della chiesa. Padre Vitali avrebbe
dato l’annuncio al termine della
celebrazione, invitato tutti a partecipare
mentre noi, nascosti agli occhi di Maxim,
aspettavamo un segnale.

L’imprevisto pero e sempre in agguato,
infatti Padre Vitali parlava ucraino! Non
capivamo proprio nulla! Alcune signore
vicine — per fortuna — ci sono venute in

aiuto facendo una piccola traduzione cosi,
quando e stato dato l’annuncio, siamo
riusciti a scappare … vi possiamo
assicurare che e stato complicatissimo!

Quello che non potevamo immaginare
pero e che  la Comunità Ucraina ha accolto
con talmente tanto entusiasmo questa
iniziativa che, oltre a partecipare numerosa,
ha improvvisato una vera e proprio
“rimpatriata” con balli e canti in lingua
originale.

Pensate che siamo stati coinvolti anche
noi da questa gioiosa atmosfera e ci siamo
trovati a sgambettare in modo un po’ goffo
per la verità, con Maxim, la sua mamma,
Irina,Natalia,Tania, Natoli e tanti altri…!

Maxime,il ragazzo cortese che avevamo
conosciuto non si e smentito nemmeno in
questa occasione; invitata tutti a ballare,
sorrideva, chiacchierava, era proprio
contento!

Aveva sicuramente capito che da un
momento all’altro la bacchetta magica di
MAKE-A-WISH avrebbe fatto comparire il
suo desiderio …

E cosi e stato: e spuntata una grande
scatola blu con un fiocco bianco. Maxim
non stava più nella pelle! Non riusciva
nemmeno ad aprirla …

Sembrava pero il gioco russo
Matrioska, una scatola dentro l’altra… non
viera fine … finche e comparsa la prima

scritta e gli occhi del nostro piccolo, grande
amico si sono illuminati. Il suo PC portatile
era arrivato!

Ora non ci sono cancelli, può pensare a
spazi grandi dove il tempo non e un
macigno, dove la fantasia e la realtà si
incontrano, dove può volare tra notizie,
nozioni, informazioni, film, cartoni e …
scrivere e studiare la nostra lingua.

Grazie Maxim per averci fatto vivere
qualche ora con la tua grande famiglia
ucraina, mandaci presto tue notizie, buon
ritorno nella tua terra lontana!

Посилки з “Карітасу” - додому

     В Італії є багато “Карітасів”, так
званих служб милосердя. Вони готу-
ють обіди для безпритульних, видають
ношений одяг потребуючим, допома-
гають знайти роботу. А недавно я
цілком випадково дізналася, що в
“Карітасі” можна брати олію, рис,
макарони, цукор, тобто продуктові
пайки. Варто лише знати де, коли і як.
Дехто з моїх знайомих  набирає одягу,
продуктів і пересилає бусом додому, в
Україну. Мені би теж не завадило, але
пригадую, як в одному із “Карітасів”
на півдні Італії монахині просили тих,
хто працює, не вдаватись до послуг
служб милосердя.

А ви осуджуєте?

     Я познайомилась з італійцем, роз-
лучений, гарний собою. Зустрічає-
мось. Звичайно, не обходиться без
інтимної близькості. Якщо нам разом
буде добре бути, може, й колись одру-
жимось. Для мене це не основне. Го-
ловне, є з ким провести весело час,
розслабитись, задовольнити свої  фізі-
ологічні потреби. І таких як я, знаю,
багато. Хай нас осуджують, хай нас не
хочуть зрозуміти, хай нам заздрять. А
ви? Ви теж серед них?

Не все говорю на сповіді

     А навіщо розповідати про себе
погане? Священик така ж людина, як і
я. Може, й гірша. Пригадую, на похо-
ронах мого чоловіка священик (не
хочу називати ім'я ) забрав всі гроші,
які скинула родина дітям. Доньці не
посвятив барвінку на весільний вінок,
бо вона до весілля жила в хаті нарече-
ного. Але ж іншим таким святив. Так,
в мені живе недовіра до священиків і
через те на сповіді дуже думаю що
варто сказати, а про що слід змовчати.

SOS!
     Ось і пройшли вибори в Україні. Ко-
жен українець плекає надії на позитивні
зміни. Хочеться вірити, що заживемо
краще, що наші діти не будуть дешевою
робочою силою на чужині.
     Майже кожна мати, яка працює за
кордоном, платить за навчання своїх
дітей і сподівається, що вони будуть
потрібні своїй Батьківщині, що їх знання
використають на відбудову України.
     Наші керівники розпродали фабрики
і заводи, знищили сільське господарство,
починають продавати безцінну землю.
Але найстрашніше, що продають дітей.
Цього літа разом з сеньйором, де я пра-
цюю, поїхали у село звідки він родом.
Сусіди почали мене розпитувати хто я.
Відповідаю гордо: “Я українка”.
     А вони розповіли мені цікавий випа-
док. Одна релігійна італійська сім'я при-
везла з України хлопчика, заплативши за
нього дуже великі гроші. У дитячому
будинку, де перебував малий, страшні
умови проживання — діти голодні, обде-
рті. Почувши все це, я була шокована.
Почала їм пояснювати, що у нас зараз
важкі часи, але щоб у мирний час голо-
дували діти — невірна інформація.
     Через деякий час знайомлюсь з бабу-
сею, сім’ю якої потрапила ця дитина.
Жінка мені розповіла, що хлопчик роз-
мовляє російською мовою, що він із
Чорнобильської зони і хворий на лейке-
мію. Де поділись батьки, жінка не знає.
А дитина просилась, щоб її забрали в
Італію. Зараз хлопчик задоволений —
грається, бігає, вже почав вивчати італій-
ську мову.

     На всі мої розповіді та заперечення
бабуся твердила “Perche?”. Але я й сама
не можу зрозуміти чому?

Чому ми дожились до такого життя?
Чому італійці мають виховувати україн-
ську дитину? Чому ніхто не може взяти
на виховання італійську дитину? Тому,
що у них за такими дітьми стоїть міцна
держава.
     А що ж сталося з нашою Україною,
яку ми так любимо, плачемо і тужимо за
нею; молимось кожен день за її добро-
бут? А може ми не так молимось?
     Україно, матінко рідна. Ти у нас така
красива і багата. А твій народ такий бід-
ний. Боже, змилуйся над нами — дай
нам таких керівників, у яких душі і серця
були б милостивими, голови світлими і
руки дбайливими. Тоді розцвіте і оно-
виться наша ненька Україна. І я зможу
гордо заявити: “Так, я українка!

Надія  (Савона)

Купили дитину...

Добре, що в статті Олега Сагайдака,
надрукованій у минулому номері
“Вісника” заголовок під знаком запи-
тання, та ще й три крапки вкінці.

Отже, автор невпевнений. І я не
вважаю українських заробітчан янича-
рами. До речі, хто такі яничари? Якщо
не зраджує мені пам'ять, турки під час
нападів на Україну забирали з собою
малолітніх хлопчиків і так їх вишколю-
вали, що потім посилали винищувати
рідну землю, свій народ. Ми, миючи
туалети, доглядаючи хворих, неповно-
цінних людей, заробляємо гроші, щоби
не бідували наші сім’ї, вчились діти,
могли лікуватись батьки. Щоби жила
Україна. То які ми яничари?

Під час Помаранчевої революції
громада з Генуї двічі їздила голосувати
у Мілан. Не жаліли нелегко зароблених

грошей, часу, здоров’я вистоювати 6
годин під дощем. Соромно перед сві-
том, що упустили шанс бути господаря-
ми на своїй землі, жити краще. Про
претендентів цьогорічних виборів що

ми знали, скажемо, позитивного? Ті,
хто завалив країну, далі рвуться до вла-
ди. І вони ж фінансують вибори. Мій
голос можуть і продати, і купити. 2
міліарди  (!)  гривень депутати витрати-
ли на виборчу кампанію. За свідченням

міжнародних спостерігачів, у списках
на голосування виявлено майже 4 тися-
чі померлих осіб у Кіровоградській
області, 15 тисяч подвійних записів у
Києві і 16 тисяч в Дніпропетровську.
Мер Донецька взагалі не виявив себе у
списках.

Цвіт нації. Він згорів у тюрмах і
Сибірах. Мій батько був осуджений на
25 років у Караганді, мамину сестру не
минула тюрма. І вирок обом — бандері-
вці.      Тепер ми переконані, що це були
борці за незалежність рідної землі. А
тоді? І якщо ми не цвіт нації, то її пло-
ди. І не такі вже гнилі, пропащі, як хоче
представити нас автор статті, коли влас-
ними руками тягнемо Україну з багна, у
яке загнали її політики.

Ярослава Любецька,
            Вінниця-Генуя

Ми не цвіт, ми плодиРЕЗОНАНС

АНОНІМ

Під цією рубрикою газета роз-
починає публікувати  листи без
підписів, тобто анонімні, адре-
сатам яких потрібна негайна
допомога. Тож терпляче вислу-
хаймо, зуміймо зрозуміти і по-
стараймось, якщо не підкласти і
своє  плече під чиюсь біду, то
просто мудро і щиро порадити,
як вийти із складної ситуації
заробітчанського життя.

     Добре, що редакція “Вісника” має
скриньку для дописів. Нею можна скори-
статись тоді, коли  хочеш, щоб твоє ім'я
залишалось невідомим. От і я після дов-
гих вагань наважилась написати.
     Декілька років тому мала необереж-
ність закохатись в італійця-чоловіка,
батька сімейства. І у мене теж сім’я, але
не тут, в Україні. Безневинні зустрічі на
кшталт — знайомство з гарними місця-
ми Італіїї, спільні відвідини театру, обго-
ворення книг і кінофільмів.
     Мій “обранець” - інженер, людина
високого інтелекту. З ним цікаво, не
скучно.
     Поступово стосунки із дружніх пере-
йшли межу. Це нормально природно.
Нас вислідила дружина, заявила у квес-
туру і я чудом врятувалась від депорта-
ції. Коханий після такого повороту подій
до мене охолов і згодом заявив, що
“amore finito”.
     Я почувалась знищеною, до краю при-
ниженою. Починалась зима. Із дощами,
вітрами. На вулиці довго не вибудеш у

вихідний. Шукати нових “спонсорів” на
каву чи обід бажання не було. Щоб вря-
туватись від пронизливого холоду, зайш-
ла в церкву, яка, на щастя, виявилась
відкритою саме в той час. Довго диви-
лась байдужим поглядом на розп'яття. І
бачила гарного, мускулистого чоловіка.
Такого можна полюбити. Гарні риси
лиця, довге волосся. Коли приглядаюсь
ближче — мускули корчаться у перед-
смертній агонії, обличчя обпльоване,
тіло вкрите потом і ранами, саднами.
Мені його стало шкода… Так я зустріла
свою справжню Любов. Її не зруйнує ні
час, ні відстань.
     Пишу, щоб застерегти від легковаж-
ності жінок, особливо тих, яких часто
бачу з італійцями. Будьте обережні. Хри-
стос  розіп'явся  за наші гріхи. Перелюб-
ство — смертний гріх. Якби весь світ
оцінити і одну людську душу, - перева-
жає душа. Вічна, дорогоцінна. А що таке
світ? Переминаючі матеріальні блага. І
більш нічого. То чи варто міняти віч-
ність на тимчасовість? І подумайте про
того третього,  який з цього користає...

ВРАЗИЛО

Що на що міняємо? І хто з цього користає?
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“Я вибрала... долю, а не вірші”

Ліна Костенко — поет у найпов-
нішому, справжньому розумінні цього
слова. А це означає, що в неї загострене
розуміння Краси.

Поняття Краси стосується всього
духовного матеріального сущого у цьому
світі. Є краса природи, краса слова, краса
думки, краса почуття, краса вчинку…
Саме на ґрунті возведеної до культу Кра-
си ( у всіх її виявах) і постають її поети-
чні шедеври. На принципах Краси буду-
ється і етична поезія Ліни Костенко.
Вона органічно не приймає зраду, мораль-
ну безпринципність, усілякі поступки
злу… - все це в її розумінні є потворним.

Народилась Ліна Костенко 19 березня
1930 року в містечку Ржищеві на Київ-
щині в родині вчителів. Навчалась в Ки-
ївському педагогічному інституті і в
Московському літературному інститу-
ті. Переслідувана в радянські часи, друку-
ється мало. В даний час належить до
обраного кола кращих поетів сучасності.
В 1990 році в США відбувся Всесвітній
конгрес “Ліна Костенко — поет і мисли-
тель”. Історичний роман “Маруся Чу-
рай” відзначено Шевченківською премією
(1987р.).

Ліна Костенко є лауреатом кількох
зарубіжних літературних премій, в то-
му числі й премії, що носить ім'я Фран-
ческо Петрарка.
***************************************

Страшні слова, коли вони мовчать
Страшні слова, коли вони мовчать,
Коли вони зненацька причаїлись,
Коли не знаєш, з чого їх почать,
Бо всі слова були уже чиїмись.

Хтось ними плакав, мучився, болів,
Із них почав і ними ж і завершив.
Людей мільярди, і мільярди слів,
а ти їх маєш вимовити вперше!

Все повторялось: і краса, й потворність.
Усе було: асфальти й спориші.
Поезія — це завжди неповторність,
якийсь безсмертний дотик до душі.
***

Коректна ода ворогам
Мої кохані, милі вороги!
Я мушу вам освідчитись в симпатії.

Якби було вас менше навкруги, -
Людина може вдаритись в апатію.
Мені смакує ваш ажіотаж.
Я вас ділю на види і на ранги.
Ви — мій щоденний, звичайний мій тре-
наж,
Мої гантелі, турніки і штанги.

Спортивна форма — гарне відчуття.
Марудна справа — жити без баталій.
Людина від спокійного життя
Жиріє серцем і втрачає талію.

Спасибі й вам, що ви не м’якуші.
Дрібнота буть не годна ворогами.
Якщо я маю біцепси душі —
То в результаті сутичок із вами.

Отож хвала вам!
Бережіть снагу.
І чемно попередить вас дозвольте:
Якщо мене ви й зігнете в дугу,
То ця дуга, напевне, буде вольтова.
***
Куди йдемо?
Який лишаєм слід?
Хто пам'ять змив, як дощик акварельку?
Все менше рук, що вміють сіять хліб,
Все більше рук,  що тягнуть все у пельку.
***
Буває час орлів, а нині різне птаство
З державної руки сипнули їм пшона.
Не треба правду говорить цвітасто,
Вона сьогодні проста і страшна.
***
Вечірнє сонце, дякую за день!
Вечірнє сонце, дякую за втому.
За тих лісів просвітлений Едем
І за волошку в житі золотому.
За твій світанок, і за твій зеніт,
І за мої обпечені зеніти.
За те, що завтра хоче зеленіть,
За те, що вчора встигло оддзвеніти.
За небо в небі, за дитячий сміх.
За те, що можу, і за те, що мушу.
Вечірнє сонце, дякую за всіх,
Котрі нічим не осквернили душу.
За те, що завтра жде своїх натхнень.
Що десь у світі кров ще не пролито.
Вечірнє сонце, дякую за день,
За цю потребу слова, як молитви.
***
Ісус Христос розп’ятий був не раз.
Там, на Голгофі, це було уперше.
Умер од смерті, може, — від образ,
І за життям не пожалів, умерши.
А потім розп’яли на полотні,
у мармурі, у гіпсі і в граніті.
А потім розп’яли його в мені,
І розп’яли на цілім білім світі.
І тіло з’їли, кров’ю запили.

Ще рік, чи два, чи десять, чи довіку?
І продавали образ з-під поли,
І не дають умерти чоловіку.
Куди піду? Куди тепер піду?
Де на землі земля обітована?
Казарми в Гефсіманському саду,
І всі народи — як розкрита рана…
***
О, не взискуй гіркого меду слави!
Той мед недобрий, від кусючих бджіл.
Взискуй сказать поблідлими вустами
хоч кілька людям необхідних слів.
Взискуй прожить несуєтно і дзвінко.
Взискуй терпіння витримати все.
А справжня слава - це прекрасна жінка,
Що на могилу квіти принесе.
***

Скіфська баба
Ти, скіфська баба, кам’яна незграба,
Стоїш в степах… Курай і бугила…
Яка ж ти баба, ну яка ж ти баба?!
За сто віків дитя не привела!
Були б у нього кремінь-ноженята,
Ото вже б гупотіло по ланах!
Чого смієшся? Космос нежонатий,
А ти стоїш одна у полинах.
Невже ж таки ніхто не женихався?
А висить же в музеях твій портрет.
Тобі козацький череп усміхався,
Та це — минуле. Ти дивись вперед.
Ти звикла — коні, гаківниці, стріли,
Зрадецькі хани з профілем шулік…
Ти це забудь. Усе це застаріле.
Поглянь навколо. Це — двадцятий вік.
А ти стоїш. Звітріли коси й руки.
Скришились плечі, — може, скажеш, ні?
Були б у тебе кам’яні онуки.
Ти розумієш, бабо? Кам’яні!
Ото — літак, а не якась дараба.
Це все — прогрес. А ти стара як світ…

…Сміється баба, клята скіфська баба,
сміється, ухопившись за живіт.
***
Ми виїхали в ніч. І це було шаленство.
Збиралось на грозу. Ми виїхали в ніч.
Притихлі явори стояли безшелесно.
І зблиснула гроза — як вихопила ніж!
Осліплені на мить, ми врізалися в пітьму.
Машину повело, і ми згубили шлях.
Усі мої ліси, удень такі приватні,
Схрестилися вночі із небом на шаблях.
Я думала в ту мить: привіт моїй гордині.
Ми виїхали в ніч. Дороги не видать.
Було моє життя — як ночі горобині.
Нічого у житті не вміла переждать.
О, як мені жилось і як мені страждалось!
 І як мені навіки взнаки воно далось!
А що таке життя? Чи те, що пережда-
лось?
Чи все-таки життя — це те, що відбу-
лось?

Підготувала Петрівська Іванна,
м. Миколаїв (Львівська область)

На шахівниці життя
- Я першою з нашої сім’ї до Італії приїха-

ла, - каже мені Ганна Іванівна. - Бо у нас тоді
говорили, що італійські чоловіки на наших
жінок кидаються. Доньок не пустила, а самій
вже не страшно було — мені  на той час
шістдесят п'ять виповнилось.

Дорога була важкою, а я до того ж отруї-
лась якимись харчами. Приймала нас на квар-
тиру жіночка з Чернівецької області. Мені
прямо сказала: “Ти чого сюди приїхала, така
стара? Тобі скільки років? Виглядаєш на всі
сто. Ніхто тебе на роботу не візьме. Сідай на
автобус та повертайся, не затрачайся марно.

І правда, на роботу довго мене ніхто не
брав. Аж, нарешті, знайшлося діло — вибира-
ти цибулю. Переїхала я на нове місце, попра-
цювала день та й звільнили: швидкості такої,
як слід, не мала.

Приїхала я знову до тієї жінки, втомлена,
розгублена. Так просила її, щоб хоч на ніч
прийняла, але вона й слухати не стала...

Стою я з речами на дорозі, вечоріє. Куди
йти? Що робити? Де переспати?

Нараз машина зупинилась:
- Куди вам? - молодик з вікна вису-

нувся.
На той час я вже трохи мови вивчилася:
- Хіба до тебе додому, бо немає більше

куди.
- Зараз не поїдемо, бо мушу своїх з роботи

забрати, а потім, як зберемось разом, подума-
ємо, що робити.

Речі в машині — і мені вже легше на душі.
Забрали його рідню. Там якраз полячка пра-
цювала, а я говорю по-польськи, вона допо-
могла нам порозумітись.

До ранку влаштували мене мити підлогу у
приюті при церкві. Побачили, що я добре
працюю, і  допомогли знайти непогану робо-
ту.

Ганна Іванівна змовкає. Ми п'ємо чай,
думаючи кожна про своє.

- А в Україні ви чим займались?
- Інженером спочатку працювала і більше

двадцяти років електротехніку та креслення в
політехнічному технікумі викладала.

Зовні її вже важко відрізнити від італійки:
два мобільних телефони, модний одяг, сучас-
ні манери. Але хотіла б я бачити італійку, яка
б поїхала заради спасіння сім’ї до іншої краї-
ни, вивчила б іноземну мову, чужі традиції.
Погодилась би працювати на найбрудніших,
на не найпрестижніших роботах!? І при цьо-
му зуміла б залишитися по-юнацьки  допит-
ливою.

Вона сидить за комп'ютером і вишукує всі
новинки з предмета, що її цікавить, з готовні-
стю поглинути будь-який обсяг інформації.
Спілкуватися з нею так само цікаво, як з два-
дцятилітньою дівчиною. Не перестаєш диву-
ватися.

Питає:
- А хочеш, я тебе в шахах навчу грати?
Хотіла заперечити, що в моєму, мовляв,

віці…
- Хочу.
Сидимо на лавочці у парку перед шахівни-

цею. Намагаюсь запам'ятати, як ходять кінь,
слон, і мрію з часом навчитись гідно оборо-
нятись — виграти у такої жінки неможливо.

Ольга Чорнобривець, м. К’яварі

Життя — це вічна боротьба
без пошуків спокою.

Спокій лише там, де спить душа,
Дрімає пустотою.

Для чого ти живеш? На це запитання
кожен з нас дає свою відповідь, у кожного
вона інша. Більшість людей сьогодні одер-
жимі нагромадженням  матеріальних стат-
ків.

А чим більше маємо — тим більше хоче-
мо. І в гонитві за скарбами світу забуваємо
про власну душу, про призначення наше на
цій землі. Життя дається людині один-
єдиний раз, і прожити його слід так, щоб
залишити добрий слід.

Перші спогади  дитинства починаються
із любові матері і батька .
А без пісні не буває сонця,
А без сонця не буває цвіту.
Хто забуде материну пісню,

Той сліпий блукатиме по світу.
Та в дитинстві і в юності є ще й інше

особливе пережиття. Це моменти дитини,
коли Господь як люблячий Батько торкнув-
ся її серця, відкрив себе, щоб  ти міг полю-
бити і прославляти свого Творця.

Такі досвідчення Господа залишаються і
формують людину, усе її свідоме життя.
Господь відкриває себе людській душі в
різний і дивний спосіб. Якось так невиму-
шено і просто. Ніколи не порушується люд-
ська свобода і вибір. Просто хочеться ска-
зати: “Дивні діла Твої, Господи, все в пре-
мудрості сотворив Ти”.

У складні моменти нашого життя відчу-
ваємо, що коли нема з ким поговорити чи
поділитись своїм горем і труднощами, то
ми приходимо ділитись зі своїм найкращим
другом - Богом. Господь вислуховує нас
кожної днини і кожної миті. Господь прису-
тній в наших молитвах, присутній біля
кожної людини, головне, щоб людина від-
крила двері свого серця для такого непере-

січного гостя — Господа нашого Ісуса Хри-
ста. Не раз можна почути: мені допоміг
Бог; це тільки Божа сила могла врятувати.
Ми всі відчуваємо допомогу від Бога. Через
важкі обставини нашого життя, чи навпаки,
якісь особливі благодатні, благословенні
хвилини, які нас відвідують під час молит-
ви — всі вони означають, що Господь нас
кличе, що Він бажає, аби ми принесли Йо-
му свої плоди, своє серце . І як гірко буває,
коли ми цих знаків не приймаємо. Коли
один за одним ці знаки Божі до нас прихо-
дять даремно. Бог кличе. Він вимагає. Він
безперестанку стукає, а ми стоїмо до Нього
спиною. Відвідання Господнє приходить до
кожної людини, до кожного з нас. Він сту-
кає. Наче потаємно, ніби непомітно, в об-
ставинах нашого життя, в глибині нашого
серця, ми чуємо заклик Господній: “Йди за
мною, слухай голосу Мого”.

Зробимо крок до Господа,  який кличе
нас. Інакше Він відійде.

Марія, К’яварі — Праті

… І Він відійдеГОСПОДЬ
У НАШОМУ ЖИТТІ

Видано
 малий довідник

“Рецепти італійської кухні для пра-
цівників-іноземців”

У Савоні в залі районної
адміністрації відбулась презентація
довідника, виданого під керівництвом
Альбертіни Стенсі — представника
організації “Fondazione Migrantes”. Ви-
дання перекладено на десять мов, в
тому числі й українську.

Над перекладом працювали
отець Віталій та Еліна Кошлак.

Прекрасна ідея, вкладена
благодійна праця.  Видання  принесе
особливу користь людям, в яких є труд-
нощі із знанням італійської мови.

Крім рецептів, довідник  вмі-
щує: що необхідно для куховарства,
терміни, назви складників, організація
закупівлі.

Вміщені рецепти з секретами
здорової, легкої кухні,  корисної для
людей похилого віку.

Бажаємо вам приготувати
смачні страви, користуючись цим довід-
ником, і отримати компліменти від
людей, яких доглядаєте. Після обіду не
забудьте заварити горнятко кави. Це
також принесе їм задоволення. Бо на
думку італійців, в іншому випадку буде
сонливість вже після обіду. А також
кава допомагає перетравленню їжі.

Дякуємо за чудове видання!

Наталія,  Савона



Чужина
Чужина, чужина, чужина,
Лише сльози, каміння, і я
Боже милий, Боже ти мій,
Як то тяжко в чужині, одній.

Кругом гори лише височать,
Навіть пташки, співають не так,
Тому плаче й ридає душа,
В чужині я немов сирота.

Навіть плакать не можна мені,
У далекій отій чужині
Щоб не чули ті люди чужі,

Бо серця в них теж кам'яні.

Боже милий, мені поможи,
Жаль зі мною ти мій розділи.
Дай терпіння, і силоньки дай,
Щоб вернутись в ріднесенький край.

Там, де рідні діти мої
Де співають пісні солов'ї,
Де земля мов в віночку вона,
Там не буду я більше одна.

Прошу, Боже, тебе я щодня,
Щоб живою осталась сім’я,
Бережи їх і в день і в ночі,
Щоб раділи ми зустрічі всі.

Землячка

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

Тихо гойдаються ліхтарі
Чується вітру сумне зітхання.
Що ж тоді вічне на цій землі?
Коли вмирає таке кохання.

Осінь не скаже, дерева мовчать,
Вже не хвилює перше зізнання.
Що ж тоді можна не забувать?
Коли вмирає таке кохання.

Наші з Тобою почуття,
немов пониклі тугі вітрила,

Чиїм же віритиму очам,
Коли твоїм уже не сила?

Сумна осінь
В мене є сумна яскрава осінь,
Тепле літо, чарівна весна.
В мене є весела неба просинь.
Тільки ніжних рук твоїх чомусь  нема.

Знаю, як шумлять під вітрами в'язи,
Бачила, як дихає земля.
Знаю біль і знаю сум образи,
Тільки ніжних уст твоїх не знаю я.

Софія  Г.,  м. Савона
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                    А сон був віщим

     Ще з давніх-давен наші предки прино-
сили жертви Богові. Чому вони це робили? А
чому ми цього не робимо? А, може, таки ро-
бимо, не знаючи цього? Отож, «Нам на науку»
читаймо далі.

Про жертву
     Господь – досконалий, він не має ні в чому
нестатку, нічого від нас не вимагає. Але до-
зволяє нам приносити йому жертви, як свід-
чення нашої вірності і любові до нього. Знає-
мо, що ще від початку людина відчувала по-
требу складати подяку.
     Так, Авель із вдячності за Боже благосло-
вення у своїй праці пожертвував Господеві
найкраще ягня із своєї отари. Можемо заува-
жити, що найбільш єврейські свята майже
завжди виражали у собі подяку Господеві.
     Наприклад, свято П’ятидесятниці, завер-
шення ранніх жнив, тривало один день, під
час якого у храмі разом із іншими приношен-
нями жертвували хліб з нового врожаю. Крім
того, Бог сам хоче, щоб ми були вдячні за
отримані блага, наказуючи синам Ізраїля:
«Першого калача з вашого тіста принесіть, як
дар возношення; …(Чис 15. 20)»

У новому Завіті є Євхаристія
    У новому Завіті, на окреслення поняття
подяки, появляється нове грецьке слово: євха-
рістео. Отож євхаристія – це благодарення.
Людина, ставши невільником гріха і сатани,
не могла заплатити достатнього викупу і при-
нести досконалої жертви за відкуплення від

гріха. Вона потребувала
відкуплення, яке дару-
вав сам Бог, через свого
возлюбленого Сина.
Його хресна жертва
стала спасенною для
цілого людства. Слід
зауважити, що жертвою
була не тільки смерть
Христа, а й усе його

життя. Ця жертва Спасителя почалась з хвили-
ни його втілення, бо вже тоді Син Божий
зрікся свого Божого блиску й свободи, своєї
волі, прийнявши образ слуги, слухаючись у
всьому свого Небесного Отця аж до смерті.
     Хресна жертва відрізняється від всіх інших
тим, що вона є одночасно і жертвою, і жертво-
давцем, а також тим, що вона є безцінною.
     Ісус Христос на Тайній  вечері, перед свої-
ми страстями відправив першу Святу Літур-
гію. Цим самим залишив себе самого під ви-
дом хліба і вина, сказавши: «Це моя тіло і
кров» (Мр. 14, 22-24). Після цього дав наказ
апостолам: «Чиніть це на мій спомин» (Лк. 22,
19-20).
     Давши апостолам споживати своє Тіло і
пити свою Кров, Христос вказав їм, що за-
мість тварин, а це означало замість кровних
жертв, потрібно приносити Його самого, як
безкровну жертву. Ось так і почалась традиція
Тайної вечері, яку потім називали Вечеря
Ламання Хліба, а сьогодні називають Божест-
венна Літургія.

Літургія у Перших християн
     Слід пам’ятати, що перші християни на
початку не мали власних храмів, і тому вони
збирались у невеликій кількості на спільну
вечерю по приватних домах. Молились разом,
за спільним столом, як заповів Учитель. Після
молитов і співання псалмів один із апостолів
вставав і ламав хліб, потім давав пити чашу,
кажучи слова, які говорив наш Спаситель на

Тайній вечері. Такі вечері згодом отримали
назву АГАПЕ (вечеря дружби, братньої любо-
ві). Спочатку призначенням таких вечер було
суто релігійне і найважливішим моментом
зборів була Євхаристія. В той же час вечеря
символізувала соціальну рівноправність всіх
членів спільноти і єднання їх у Христі. На такі
вечері приносили все: хліб, оливки, вино,
масло та вже готові страви і клали до спільно-
го столу. Це приношення (по грец. просфора)
приймали диякони. З цих добровільних по-
жертв виділялась частина хліба, яку потім
назвали «просфора», бралось вино і молитвою
благотворення, словами Христа, і призиван-
ням Святого Духа відбувалось освячення,
тобто св.Причастя. А інші дари, над якими
також промовляли молитву, використовували
для загального столу, або ж несли потребую-
чим. Такий таємничий спосіб творити Бого-
служіння довго не втримався в церкві.

Свобода приносити жертву
подяки Богу

     В 313 році Костянтин Великий (+337) дав
дозвіл своїм підданим публічно визнавати
приймати та публічно визнавати християнст-
во, а в 324 році оголосив християнську віру
державною релігією. Почали зростати христи-
янські спільноти, а це викликало необхідність
створювати умови для богослужінь та загаль-
них зборів.
     Агапе змінило свій зовнішній вигляд і
також по-іншому почала сприйматись Євхари-
стія. Карфагенський Собор (391р.) постанов-
ляє, щоб вірні готувались до св.Причастя
постом. А Собори Лаодикейськи та Трульсь-
кий (392) заборонили проводити вечері АГА-
ПЕ у самому храмі. Коли сталось це відокрем-
лення, то просфорою почали називати виклю-
чно хліб, який використовувався для виконан-
ня Євхаристії
     Богослуження розвивались і хліб Просфора
почав символізувати Ісуса Христа, як Агнця,
котрого вели на жертву за гріхи цілого світу.
Саме тому з цього хліба почали вирізати так
званий «Агнець» - кусочок хліба, який безпо-
середньо використовувався для св.Причастя.
     Все те, що залишалося було роздано людям
в кінці Богослуження. Хліб, що залишався,
отримав назву АНТИДОР, тобто «замість
дару», треба розуміти замість св.Причастя.
     Прикро визнати, що ця традиція виникла із
послабленням віри. В стародавній церкві ко-
жен присутній на Ламанні хліба обов’язково
причащався. Навіть ті, які не могли прийти на
Агапе, вважали для себе тяжким тягарем зали-
шитися без Святих Дарів. Тому диякони роз-
носили причастя хворим і ув’язненим. Маємо
знати, що ті, котрі відправлялись в дорогу,
брали дари із собою св.Причастя.
     З часом така ревність зменшилась. Багато
перестало приходити на Божественну Літур-
гію, а той, хто ще приходив, то вже не дуже
спішився брати активну участь, тобто прича-
щатися. Тому замість Святих Дарів (святого
Причастя) все частіше почали давати частин-
ки хліба, котрий залишався після принесення
на Літургії.

Традиція антидору у нашій церкві
     Традиція «антидору» вже 12 ст. існує на
нашій Божественній Літургії. У громадах
Лігурії ця традиція Антидору виникла за при-
кладом італійських громад візантійського
обряду, що на півдні Італії. Щоб залучити цілу
церкву, ми приготовляємо кошик хліба, який
ставиться на особливий столик

(проскомидійник) і приноситься разом із Про-
сфорою. Цей звичай прийнявся нашими гро-
мадами, і став ще одним кроком до об’єднан-
ня.
     Після завершального благословення свяще-
ник виходить до Амвона. Вірні підходять,
цілують ікону, потім хрест у руках священика
і отримують Антидор, цей особливий благо-
словенний хліб. А хор у цей час відчитує 33
псалом.
     Вірні повинні підходити із обережністю і
брати частинку хліба, таким чином стають
причасниками спільної трапези цілої церкви.
Знаємо, щоб приготувати хліб, треба борошно
із багатьох зернин, котрі потім стають одним
цілим у хлібі. Також і ми, усі різні, немов
зернятка у містичному тілі Христа, стаємо
одним цілим – церквою. Приходимо до Свято-
го Причастя чи беремо Антидор і єднаємось
один із одним у Христі.

Коли можна брати Антидор?
     Кожного разу, коли ми беремо участь на
Службі Божій.

Як приймати Антидор?
     Згідно із з дав-
нім звичаєм потрі-
бно приймати
натще, із побожні-
стю та молитвою.
Якщо будемо
споживати пізні-
ше, то потрібно
взяти у салфетку
чи хустинку, вва-
жаючи, щоб крих-
ти не впали на
землю.

Що треба відповідати, коли до нас
кажуть «Христос посеред нас»?

     Нам подають благословенний хліб і прига-
дують, що це Христос нас об’єднав собою у
цьому храмі. А ми маємо відповісти: «Є і
буде» - на ознаку того, що, виходячи із храму,
ми далі будемо жити цією єдністю із ним, та з
цілою церквою.

Чи можна брати «Антидор»

для інших?
     Так, навіть потрібно. Якщо хтось не зміг
бути із поважних причин у храмі, то дуже
похвально є принести йому цей хліб. Особли-
во корисним він є для недужих.

Молитва на прийняття Антидору:
     Господи, Боже мій, хай буде цей святий
твій дар на просвіщення мого розуму, на скрі-
плення душевних і телесних моїх сил, на здоро-
в’я душі і тіла мого, на покору у думках та
силу у немочах моїх.
    Бо милостивий Бог єси, котрий милує і
спасає, за молитвами Пречистої Твоєї Мате-
рі і всіх Святих Твоїх. Амінь.

З прекрасного босоногого
дитинства я винесла багато світла, що ще
тепер освічує мою життєву дорогу. Але
була одна підсвідома  гіркота, якої так
довго не могла з розуміти…
     Друга світова війна покалічила долі не
одної людини. Закохана молода пара лем-
ків (етнічна група українців, що прожива-
ла на території Польщі), була вимушено
розлучена призовом в діючу армію 17-
річного юнака.
     1944 рік характеризувався відступом
німців і впевненою ходою радянських
військ по європейських теренах. В одному
із боїв під Прагою був важко травмований
хлопець із мальовничого містечка Крини-
ця Краківського воєводства.
     1945 рік… Довгоочікувана Перемога
над Гітлером готувала рабство для мільйо-
нів людей різних національностей.
“ Слав нозв іс на”  опера ц ія  “ В іс -
ла” (післявоєнний договір між СРСР, Анг-
лією і США про розподіл територій), при-
мусила лемків із споконвічної території
проживання виїхати. Залишати нажите
майно, поля, хати, худобу не було легко ні
для кого. Привезені товарняками в після-
воєнну Україну, люди попали в радянське
пекло, але це зрозуміли потім і не всі.

Напівсирота з багатодітної сім’ї, моло-
да лемкиня пристосувалась до життя на
чужині, працюючи офіціанткою в чайній.

Закінчилась війна. Живий і здоровий
вернувся молодий солдат до рідного міс-
та. Замість веселої оселі побачив пам'ят-
ник свого щасливого дитинства і юності:
мовчазну хату із вікнами, забитими дош-
ками. Витер скупу сльозу, і подався в
невідому Україну шукати рідних.

Так з Божого Провидіння знову зустрі-
лись лемківські Ромео і Джульєтта в місті

Монастириську на Тернопільщині. Надзб-
ручанський край  став для них другим
домом і місцем народження їх дітей.

Пройшли роки. Звичайна християнська
сім’я жила дружно, весело. Аж…
     1 травня 1961 року все пішло шкере-
берть і на очах у рідних у молодого чоло-
віка стався перший приступ епілепсії, яку
потім визнали посттравматичною. Це
пекло тривало майже сім років.

Бідна виснажена жінка розривалась
між чоловіком, роботою і дітьми. Де не
ходила, що не робила, все молилась.

Одної ночі приснився сон, який став
дійсністю. Бачила вона перед собою пів-
колом людей і чула голос: “Цей чоловік
буде здоровим”. Бачила, як з неба спусти-
вся ланцюг, який ізолював одного чолові-
ка від інших.

Цим чоловіком був мій батько.
Минуло 39 років і зараз мої рідні бать-

ки, як голуб і голубка, живуть у щирій
любові, турбуючись один про одного.
Через багато років ця незрозуміла мені
гіркота на чужині стала моєю першою
сходинкою на дорозі до Бога…
                      Лідія Волинська, м. Генуя

Просфора – приношення благословенного хліба
БАТЬКИ

НАШІ
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НАМ НА НАУКУ

Пишу ці рядки і знаю, що наш свяще-
ник може цього не схвалити. Почну відра-
зу, без вступу. Нещодавно мене італійці
попросили знайти українку на роботу.
Запропонувала адресу одній жінці. Зви-
чайно було запитання: а що тобі за це? Я,
боячись Бога, та під враженням від про-
хань священика, відразу відмовилась від
будь-яких грошей. І що ви думаєте? Вона
пішла? Мені так було стидно, перед іта-
лійкою, що я пообіцяла, а нікого і не було.
Чула також інші історії, як беруть роботу і
потім швидко лишають. Бували випадки,
що і без попередження. Звичайно, що тоді
робиться дзвінок тому,  хто рекомендував.
А далі довгі пояснення... В результаті
нічого доброго, лише одна знеслава. А ні,
ще не все. А якщо порахувати, що теле-
фонні дзвінки теж коштують, ще думай:
як би то виправити ситуацію і т.д.
     От сиджу я собі і думаю. А в чому тут
гріх, що я би брала гроші? Знаючи нашу
ментальність було би краще, для нас са-
мих. Пригадую, що дала за першу роботу
великі гроші і тоді, мусіла їх відробити. І,
як мені не було важко, але промучила

довгий рік. Нашим людям просто так да-
єш, і просто так ціниться. Що не згідні?
     Думаю, якщо б я взяла гроші, то була
би гарантія. Думаю, що люди серйозніше
би поставились до своїх незнайомих дру-
зів. Тепер, коли маю роботу і бачу тих, хто
шукає – мовчу і приглядаюсь. Все ж не
хочеться знову попектися…
     Ну, і що ви скажете на це?

Надя з Генуї.

Продаємо роботи? А може так і треба!
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