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Є така церква
Росіянка захоплено розповідала подругам, що сьогодні

відвідала церкву святого Молчания. Ті здивовано:
- Де в Генуї є така церква?

- Да на корсо Буенос Айрес. Её ёще называют санта Дзитта. А
что, не так? Ведь «стай дзитта», как часто говорит мне  моя бабка,
значит «молчи»…

Зі старими бабами
     Марусина племінниця працює у Львівському католиць-
кому університеті, і, зрозуміло, цікавиться цьоцею, яка на
заробітках в Генуї. Тим більше з’явилась нагода через ін-

тернет «виловлювати» потрібну інформацію. Отець Тарас заува-
жив як співробітниця прикипіла до комп’ютера і собі оком кинув:

- О, Тарасенко! Я з ним вчився. Він спеціалізувався по роботі з
молоддю, а працює зістарими бабами…
     Якби він знав, що о. Віталій вміє молодити старих…

Як на гріх
     Отець Віталій у своїй черговій проповіді якраз дійшов до
того місця, коли у давні часи жінки носили віночок з монет

– драхму, що символізував вірність чоловікові. І горе було тій, яка
загубила його. В той момент Марії паде на підлогу приготовлене
євро на тацу.

- Сусідка ледве стримується:
- Твоя драхма закотилась під моє крісло.

З подарунком - в рай
     Троє коліжанок взяли собі за моду вітати сестру Клару з
святами. А монашка взяла собі за моду повідомляти: ваші

цукерки з’їли голодні негри, на вашому фланелевому постільному
комплекті гріються латиноамериканці.

- А з сумкою, подарованою на 70-річчя, хто ходить? – запиту-
ють.

- Я її бережу, тримаю в хаті, щоб злодії не вкрали, - переходить
на шепіт сестра Клара.
     Гостра на язик Ольга:

- З такою сумкою можна тільки в раю спацерувати, - там злодіїв
нема.

Різдвяний привіт і отвіт
     Ольжин чоловік дуже поспішав вчасно встигнути з пере-
дачею. Треба щось жінці на  свята передати. І, захопившись,

забув підписати різдвяну листівку. Тож вклав порожню.
     Ольга її підписала вітанням, яке почула серед жінок у церкві:
Можна купити хату, - Затишку не купиш.
Можна купити ліжко, - Сну не купиш;
Можна купити ліки, - Здоров’я не купиш.
Можна купити секс, - Любові не купиш.
Навіть пташине молоко
                   можна купити, -     Та щастя не купиш.
Тож бажаю всього, ще не можна купити:

                                 затишку, сну, здоров’я, любові, щастя.
Цього і вам щиро бажаю у році новому.

Ваша Ганя Веселенька з Генуї.

Пишіть  мені. Розповідайте про смішні історії заробітчанського життя.
Думаю, вони є і в Савоні, і в К’яварі, не тільки у Генуї.

   Від редакції
Це є офіційне видання українських церковних громад у

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

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

Дякуємо за ваші дописи, вірші, за ваші пожертви та
підтримку.
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ПОДІЇ  ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ:
- Хресне батьківство? Що це?

на стр. 2;

- День Соборності України стр.
3;

-  Вірний Богу, церкві, народу
Йосиф Сліпий на стр. 4;

- Продовжуючи тему про двох
їжаків на стр. 6;

- Від «холодної війни» до
«мирного співіснування » на
стр. 8;

- Ми осуджували інших за їхні
злі вчинки, aле чи ми часом не
впали у той самий гріх? на стр.
11;
- Десять гірких грон п’янства

на стр. 12;

Також читайте відгуки під рубрикою Резо-
нанс, ваші вірші, рецепти пісних страв та ще
багато цікавого.

6 січня – Різдво Христове.
Святкова Літургія, вертеп,
смачна кутя, узвар. І  все це
було поєднано з гарним весе-
лим настроєм. Дякуємо всім,
хто допомагав, готував, про-
водив. Особлива подяка учас-
никам вертепу.
6 січня -  Урочиста Літургія з
кардиналом Генуї Анжело
Баньяско.
13 січня – Зустріч  Старого
Нового року.
20 січня – Водохреща. У міс-
тах Генуї, Савони, К’яварі
відбулись святкові Літургії,
було освячено воду. В цей же
день  до громади міста Савона
завітав у гості вертеп з Генуї.
22 січня - В Генеральному
консульстві України у Мілані
відбулись заходи з нагоди 89
річниці Соборності України,
були присутні представники і
нашої громади.
27 січня - У містах Савони і
Генуї до 90- ої річниці бою

під Крутами проведено захо-
ди по вшануванню  пам’яті
студентів, які загинули, захи-
щаючи Україну.
6 лютого – З робочим візитом
до нас завітали провідні спе-
ціалісти консульства України
у Мілані. Відбувся прийом
громадян, розглянуто питання
щодо віз, паспортів.
14 лютого – Стрітення. Свят-
кова Літургія освячено стріте-
ньські  свічки, які мають чу-
додійну сили.
15 лютого – Хресна  дорога
разом з кардиналом Генуї
Анжело Баньяско.
17 лютого –  Громада  Генуї
згадала про блаженного Пат-
ріарха Йосипа Сліпого  у день
116 річниці з дня народження.
У салоні  демонструвався
фільм про його життя і діяль-
ність, була розповідь про тер-
нисту дорогу випробувань яку
пройшов мужній борець за
УГКЦ.

Савона

Генуя

К’яварі

Регулярна рейсова лінія
Україна — Італія
Львів– інтуртранс

КИЇВ-ЛЬВІВ-МЕСТРЕ-МІЛАН-ГЕНУЯ

Пам’ятаймо в молитві
Минулої неділі ми бачили його в церкві – відправляв Службу Божу, розмовляв з парафіянами. Сьогодні його вже

немає – пішов із життя тихо, несподівано. Зупинилось серце.
Нам буде бракувати дон Карла. Його суворого й водночас ласкавого погляду, мудрих повчань. Він вмів бути вимог-

ливим, принциповим і добрим. Як батько. Він нам тут, на чужині, направду став батьком. Бо згодився прихистити громаду
вірних з України під крило своєї церкви. Цього не відкинути і незабути.

Бог, якому присвятив все своє життя парох церкви святого Стефана дон Карло, приймає його у небі. І не-
має вічного спочинку. Є просто перенесення із землі – на небеса, з місця гостювання – на Батьківщину. Молімось, щоб небе-
сна Батьківщина щедро винагородила сподвижницьку земну працю пароха.

Громада вірних української
Церкви у м. Генуї



Бути хресним батьком чи матір’ю – це
престижно і відповідально. Батьки земні
народжують дитину для земного життя, а
духовні батьки приносять дитину до Божо-
го храму, щоб вона отримала життя духов-
не. Земні батьки дають тіло дитині і будуть
дбати за здоров’я і ріст, а хресні батьки
беруть на себе святий обов’язок заступати
Бога, і в імені Церкви Святої дбати про
душу християнина.
     Ось бачимо наскільки важливим є участь
хресних батьків у житті людини. Вони не
тільки прирівнюються до земних батьків, а
ще й в дечому і перевищують їх.

Звідки прийшла традиція про необхід-
ність духовних батьків?

     Дана традиція існує від часів перших
християн і міцно утвердилась аж до наших
часів, стала на рівні закону.
     Причиною виникнення традиції була
необхідність у духовній підтримці христия-
нина-початківця. Пізнати Христа Спасите-
ля, почати жити за заповідями Його, усвідо-
мити своє спасіння і змінити життя,  було і
є нелегко. Потрібно помічника. Особу, кот-
ра би могла допомогти почати жити духов-
ним життям і підтримати у часі труднощів.
Таким духовним наставником спочатку був
священик. Саме тому апостол Павло себе
сміливо називає духовним отцем апостола
Тимотея, а його - сином: «Тебе бо я поро-
див через Євангелію». Саме це вказує на
духовну спорідненість.
     Згодом Церква стала багаточисленною і
вділити кожному належну увагу вже не
було можливості. Тоді єпископи та пресві-
тери поручали духовну опіку вибраним і
зразковим членам церковної громади, або ж
тим особам, які привели до церкви цих
неохрещених. З часом виникає традиція,
коли батьки дитини або сам новоохрещений
самі шукали і пропонували особу, яка би
радо виконувала роль духовного наставни-
ка.
Якими є вимоги, щоб бути хресним бать-

ком/матір’ю?
     Найперше, щоб вони самі були охреще-
ними, миро помазаними і отримали
св.Причастя. Мали більше 14 років та були
в стані свідомості свого обов’язку духовної
опіки. Ще психічно здорові. Якщо належать
до іншої конфесії (православний чи като-
лик), тоді потрібно, щоб бодай хтось один
був конфесії прохресника.
     Мають бути зразкової моральної поведі-
нки. Це означає не бути публічними гріш-
никами. Потрібно зрозуміти, що публічні
грішники ніяк не можуть бути хресними
батьками. До них належать особи, які офі-
ційно, публічно визнають свою причетність
до гріха:
- ті, що взагалі не ходять до церкви, або
дуже рідко;
- розлучені, які співжиють з іншими особа-
ми і ті, котрі живуть подружнім життям без
шлюбу;
- особи, котрі належать до різних немораль-
них організацій;

- ті, котрі залежні до шкідливих здоро-
в’ю звичок(алкоголь, наркотики і т.д.)
офіційно закликають до неморального
життя;
- працюють на роботі, яка суперечить
основам християнської моралі(лікарі,
котрі роблять аборти, особи, котрі
працюють у публічних домах, ті, що
друкують аморальну літературу або її
розповсюджують і т.д.)
     Як бачимо, що не може бути духов-
ним наставником той, хто сам не живе
згідно з Божими заповідями. З цього
випливає: щоб бути хресним, потрібно
брати активну участь в житті Церкви.
Вести глибоке духовне життя: часто
сповідатися і причащатися, читати
духовну літературу, бути обізнаним з
правдами християнської віри і бути
прикладом для похресника.

З власного досвіду хочу зауважити.
Деколи рідні батьки настоюють, щоб
знайомий чи родич сім’ї стали хресни-
ми батьками, навіть тоді, коли вони не мо-
жуть бути через вищевказані причини. Був
навіть такий випадок, коли різними хитрос-
тями домоглися цього. Ну, так людей мож-
на обманути, а от Бога?
     У людських очах дитина буде мати хрес-
них, а перед Богом може бути сиротою.
Треба також зрозуміти, що похресник стає
на шлях життя без гріха, бо хрещення зми-
ває всі гріхи, а тут його прив’язують відра-
зу із людиною, котра не хоче розстатися із
гріхом. Тому не варто вже від початку на-
кликати гріховне прокляття на дитину.
     Що ж тоді робити, коли хтось дуже праг-
не, а не може із вищевказаними причинами
бути? Найкращим вирішенням буде, коли
людина залишить гріх і цим покаже при-
клад для похресника. У іншому випадку
може бути другом, опікуном, помічником
сім’ї. Вибачайте, але Церква не може благо-
словити відвертого грішника, щоб той пока-
зував своїм життям поганий приклад.
Чи може італієць бути хресним батьком?
     Так, може. Хоч він і є іншого обряду, але
все ж може духовно опікуватися і навчати
згідно із нашим обрядом. Тому потрібно
наперед ознайомлювати із нашими звичая-
ми.

У якому обряді хрестити?
     Щодо обряду хрищення потрібно, щоб
він відбувався у нашому Східному обряді,
навіть, якщо ми перебуваємо тут, в Італії.
Якщо одна із сторін (тато чи мама) є Латин-
ського обряду, то батьки можуть вибрати за
взаємною згодою, або дотримуватися прос-
того принципу: син йде за обрядом батька,
а донька - за мамою. Коли виповниться 14
років, діти можуть самостійно вибрати
обряд на ціле життя.

Якими є обов’язки хресних батьків?
     Як вже згадувалось, найперше - вести
добре християнське життя і давати приклад
похреснику. Молитись постійно за похрес-
ника, бажано щодня. Дбати про духовне
виховання: дарувати релігійні книжки та
інші релігійні речі, навчити молитись, ціка-

витись духовним розвитком і допомагати
сумлінно виконувати обов’язки християнсь-
кого життя.
     Якщо ви зауважили мова про дарунки на
День народження чи щось подібного не
було. І не випадково. Бо хресні батьки ма-
ють більше дбати про духовне і за це бу-
дуть давати Богові звіт: наскільки вони
допомогли похреснику пізнати християнсь-
ку віру і стати на шлях спасіння.
     Хресні батьки на обряді хрещення відпо-
відають від імені дитини: відречення всього
злого і єднання із Христом. Таким чином
беруть на себе обов’язок докласти усіх
зусиль, щоб дитині прищепити любов до
духовного життя і щоб вона, коли досягне
свідомості, з радістю відновила обіти хри-
щення.
     Важливим обов’язком хресних є підтри-
мувати похресника у всіх важливих момен-
тах життя, особливо, що стосуються духов-
но-релігійно-морального життя. Духовні
поради, настанови, поучення – це все за-
вдання хресних. Участь у церковних цере-
моніях: відвідування богослужінь, приготу-
вання до сповіді і причастя, благословення
на Вінчання чи монаше життя. Часто хресні
заміняють рідних батьків, коли з  є така
необхідність.
Що мають знати хресні батьки крім своїх

обов’язків?
     Хресні батьки – це помічники Церкви.
Їхнє служіння починається вже від самого
урочистого дня: це приготовлення похрес-
ника до св.Тайни і допомога у прийнятті її.
Тому вони повинні ознайомитися наперед із
обрядом Св.Хрищення, щоб при потребі
допомогти священику в часі Богослуження.
     Також повинні знати напам’ять молитви:
Отче наш, Вірую.
     Дуже дораджується, щоб хресні із чис-
тою душею приступали до здійснення
св.Тайни, для цього потрібно посповідатися
і прийняти св.Причастя.

о.Віталій Тарасенко.
Продовження теми у наступному номері.
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Хресне батьківство? Що це?



СТОРІНКА 3ВИПУСК N2(8) ВІСНИК ЛІГУРІ Ї

    Тому, хто хоч раз постився, знайоме від-
чуття легкості в тілі і особливого благодатно-
го стану духу. Для тих, хто почав поститися,
корисною буде порада великого старця Сера-
фима Саровського: “Піст полягає не в тому,
щоб їсти нечасто, а в тому, щоб їсти мало; і
не в тому, щоб їсти один раз, а в тому, щоб не
їсти багато. Нерозумний той посник, який
чекає певної години, а під час трапези нена-
ситно вкушає і тілом, і розумом”. Значимим є
духовно-моральний аспект посту. Дотриман-
ня його покращує фізичне здоров'я. Він є
вагомою зброєю проти багатьох захворювань,
в тому числі й епідемії грипу.
     На жаль, майже всі ми страждаємо дефіци-
том вітамінів групи В. Це пов'язано з тим, що
улюблене місце їх знаходження - паростки і
оболонка насіння злакових культур, що вида-
ляються в процесі очищення і приготування
муки вищої якості. Крім того, вітаміни групи
В розчинні у воді. Тому швидко вимиваються
з організму і потребують постійного попов-
нення. Радимо відмовитися, хоча б тимчасо-
во, від білого хліба, кондитерських виробів з
білої муки, макаронів. Замініть їх хлібом,
кашами з суцільного, недробленого зерна -
гречаної ядриці, пшона, вівсяної, перлової,
ячмінної, неочищеного бурого рису, проро-
щеного зерна.
     Пісними стравами вважаються галушки й
вареники (знов-таки з найрізноманітнішими
овочевими та ягідними начинками ), але є
один нюанс — тісто для пісних вареників
роблять на воді, не додаючи яєць. Крім пиро-
гів, можна пекти млинці як із начинками  (з
яблук, щавлю, капусти, моркви, баклажанів),
так і без них.

Настійно рекомендуємо щодня їсти лимо-
ни, використовувати їх сік у салатах, або
випивати 2 склянки настою шипшини. Бажа-
но щодня мати на столі жовті, жовтогарячі,
червоні овочі, фрукти: гарбуз, морква, буряк,
помідори, хурму, курагу, виноград (ізюм). З
овочів можна варити різні супи — цибулеві,
картопляні, часникові, пісні борщі та розсо-
льники на овочевих бульйонах. Можна готу-
вати салати, вінегрети, тушкувати овочі,
робити з них запіканки й навіть млинці (з
картоплі й кабачків). І ще — пироги. Пироги
полюбляють усі — бо розмаїттю їх просто
немає меж, і майже в кожної господині, напе-
вне, є свій, особливий рецепт пирога. Для
пісного столу печуть пироги з рисом, карто-
плею, свіжою та квашеною капустою, греча-
ною кашею, грибами, морквою, буряками,

рибою, солодкі пироги й пиріжки з яблуками,
ягодами...
     Про необхідність вживати свіжі соки,
квашену капусту знають всі. Капуста - найпо-
пулярніший наш овоч. Калорійність її неве-
лика. Овоч цей містить невелику кількість
вуглеводів, жирів, багато мінеральних речо-
вин, серед яких переважають солі калію і

фосфору, речовини росту, ферменти. В капу-
сті виявлено до 16 амінокислот, багата вона і
вітамінами. Особлива цінність капусти поля-
гає в тому, що вітамін С в ній є присутнім в
особливій формі, не руйнується при перероб-
ці, і може зберігатися більше року. Крім того,
у капустяному сокові відкрита особлива ре-
човина, що специфічно впливає на слизисту
оболонку шлунка - сприяє лікуванню вираз-
ки. Квашену капусту називають “північним
лимоном”. Взимку вона з успіхом замінює
сирі овочі і зелень.
      Якщо ви стали забувати, куди тільки що
поклали потрібну річ або ніяк не можете
щось пригадати, то вживайте замість цукру
глюкозу. Добре відомо, що глюкоза - це паль-
не для нашого мозку. Можливо, тому і поши-
рилася така думка: хочеш бути розумним - їж
більше цукру. Але чи так це насправді? Да-
вайте розберемося. Вживаючи багато цукру,
ми стимулюємо утворення надлишкового
інсуліну. Він відбирає не тільки нещодавно
з'їдений цукор, а й краде глюкозу з крові,
залишаючи рівень цукру в ній гранично низь-
ким. Це ослаблює людину і вона швидко
втомлюється. Виникає слабкість, сонливість,
запаморочення, головні болі, відчуття голоду,
нудота, пітливість, тремтіння рук, смокче під
ложечкою. Якщо у вас посеред дня, об 12-14
годині, виникли перераховані вище симпто-
ми, можна з впевненістю сказати: на сніданок
ви спожили забагато солодкого, і мозок під-
дали вуглеводному голодуванню. Який же
вихід? Привчити свій організм до складних
вуглеводів, які мають фруктозу, клітковину
та інші корисні речовини! Кращими постача-
льниками глюкози для мозку є фрукти. З'їда-
йте їх не менше 500 г на добу. Це стабілізує
рівень глюкози в крові на протязі всього дня.
     Готуючи навіть звичайну кашу, можна
також виявити фантазію. Приміром, до рисо-
вої або пшоняної каші додати моркву, під-
смажену на олії цибулю, інші овочі або ро-
дзинки. Каші з недробленого зерна - гречка-
ядриця, пшоно, овес, перловка, неочищений
рис, - крім глюкози ще забезпечать ваш мозок
різноманітними вітамінами групи В, що зні-
муть провали пам'яті, втому.
     Те, що кальцій і фосфор необхідні для
роботи мозку, відомо не одну сотню років. Ці
елементи є в рибі. У ній же є і йод. Цей еле-
мент життєво необхідний для організму,
незважаючи на те, що потрібно його мізерно
малу кількість.
     Чудові замінники м’яса за своїми пожив-
ними якостями та вмістом білків — гриби
(солоні, мариновані, сушені), а також бобові,
найпоширеніші з-поміж яких — горох і ква-
соля. Готувати з них можна найрізноманітні-
ші супи та пюре. Джерело білків і вітамінів
— горіхи, як додані в салати й запіканки, так
і просто смажені. Для поповнення  вітамінів
можна приготувати суміш із лимона, кураги,
родзинок, прокручених через м’ясорубку й
заправлених медом (її можна зберігати в
холодильнику кілька днів).
     Тож пропонуємо вам, шановні читачі,
декілька рецептів пісних страв. Правда, май-
же усі страви, які тут подано, містять рослин-
ну олію.

Плов із сушених грибів
     Сушені гриби - 40 г, вода - 1,5 склянки,
рис - 150-200 г, олія - 80 г, морква -100 г,
ріпчаста цибуля - 50 г, мелена кіндза - 3-4 г,
сіль, перець - за смаком.

     Сушені гриби промити і замочити в холод-
ній воді на 3-4 години. Потім дрібно нарізати
і зварити в тій же воді. Цибулю дрібно нарі-
зати, моркву натерти на великій тертці. Все
це підсмажити на олії. Покласти в бульйон із
грибами, туди ж додати перебраний проми-
тий рис, посолити. Закрити кришкою і туш-
кувати. За 10 хвилин до готовності додати
мелену кіндзу (коріандр) і мелений чорний
перець.

Шарлотка з яблук з чорним хлібом
     Яблука - 3 шт., цукор - 100 г, горіхи миг-
далю - 20 г, сухе біле вино - 20 г, чорний
протертий хліб - 1 склянка, олія - 20 г, цедра
лимона - 0,5 г, апельсинові кірки - 20 г, кори-
ця, гвоздика, ванілін - за смаком.
     Яблука очистити, нарізати скибочками,
вийняти зерна, покласти 2 столові ложки
цукру, додати корицю, товчені горіхи, апель-
синові кірки, біле вино. Злегка потушкувати,
але так, щоб яблука не розварилися. Тим
часом розтерти черствий чорний хліб з олією,
додати лимонну цедру і залишок цукру, дріб-

но стовчену корицю, гвоздику і ванілін. Фор-
му змастити олією, обсипати просіяними
сухарями з чорного хліба. Покласти в неї
половину маси з чорного хліба, потім яблука,
і знову хлібну масу. Поставити в духовку на 1
годину, періодично повертаючи форму, щоб
підрум'янилася. При подачі на стіл облити
шарлотку журавлиним соусом.

Пудинг пісний на пару з яблуками
     Горіхи - 50 г, білий хліб - 250 г, олія - 15 г,
цукор - 50 г, варення - 70 г, яблука - 3 шт.,
вино кріплене - 20 г, картопляне борошно - 5
г, ягідний сироп - 50 г.

Горіхи очистити, стовкти не занадто дріб-
но, додати неповну склянку води, всипати
небагато цукру. Хліб нарізати тонкими ски-
бочками і замочити в горіховому молоці.
Каструлю змазати олією, обсипати цукром,
покласти шар хліба, ряд нарізаних скибочка-
ми очищених яблук, посипати цукром, покла-
сти шар варення і знову шар хліба, і так до
кінця. Варити на пару. Подаючи на стіл, об-
лити соусом: 1/4 склянки сиропу змішати з
вином, додати картопляне борошно, розміша-
не з водою, потримати на плиті, інтенсивно
помішуючи.

Продовження теми читайте у на-
ступному номері.

За матеріалами газет "Світло Право-
слав'я", "Дзеркало тижня", "Волинь"

та "Українські новини"
Великопосні страви, зображені

 на фото, зготовані однією
 з сестер нашого Братства

СМАЧНОГО Готуємо пісні страви
СТОРІНКА 14ВИПУСК N2(8)

     22 січня 2008 року у приміщенні
Генерального консульства України
в Мілані відбулись заходи з нагоди
святкування Дня Соборності Украї-
ни. Свято, яке відзначається сього-
дні як одне з великих національно -
державних свят.
     В консульстві зібрались пред-
ставники усіх громад північної
Італії, були також запрошені гості з
італійської сторони. Розпочалось
святкування з промови Генерально-
го консула України в Мілані Воло-
димира Яценківського. У своєму
виступі він зазначив: «Свого часу Украї-
на була поділена на дві частини. Нині є
одна соборна Українська держава, і цим
святкуванням соборності ми хочемо під-
креслити, що Україна не розділена, що
немає окремої Східної і Західної Украї-
ни, а що у нас єдина держава і ми - єди-
ний народ!»
     І своєю присутністю тут ми ще раз
засвідчили, що далеко від дому, в чужо-
му краю, стараємось бути разом, старає-
мось бути єдині.
     Нагадаємо ці історичні події.

Спочатку Центральна Рада була на-
віть не парламентською установою, а
патріотичною організацією української
інтелігенції Києва, на чолі якої стояли
соціалісти Володимир Винниченко, Дми-
тро Дорошенко, Сергій Єфремов, Євген
Чикаленко, Симон Петлюра. Вперше про
себе ця громадська організація  заявила
17 березня 1917 року. Політична і війсь-

кова ситуація у напівзруйнованій Росій-
ській імперії дозволяла діячам Централь-
ної Ради якщо не проголосити, то задек-
ларувати про відродження Української
державності. І вже першим своїм програ-
мним документом – маніфестом, яким 22
березня 1917 року Центральна Рада звер-
нулася до народу, було визначено: боро-
тися за утворення адміністративно -
територіальної Української автономії у
складі Росії. Ці наміри були підтвердже-
ні Першим Універсалом. Нерішучість
лідерів Центральної Ради викликала обу-
рення у народних мас.
     В цій ситуації українські військові
намагалися сформувати власне військо.
Резервів та зброї було достатньо. В Укра-
їни тоді перебувало до одного мільйона
солдатів, що пройшли добру військову
підготовку на фронтах Першої світової
війни. Михайло Грушевський із Володи-

миром Винниченком не захотіли
ані Першого Українського козаць-
кого полку імені Богдана Хмель-
ницького під командуванням
Юрія Капкана, ані Другого полку
імені Павла Полуботка, ані фор-
мування колишніх фронтовиків –
 Українських Січових Стрільців.

У січні 1918 року Центральна
Рада видає закон про розпуск
української армії.
     В цей час на землях Західної
України було проголошено Захід-
ноукраїнську Народну Республіку,

яка одразу ж виявила своє прагнення
об’єднатися з УНР.
     22 січня 1919 року на Софіївському
майдані в Києві було урочисто проголо-
шено Акт Злуки, який означав злиття
УНР і ЗУНР в єдину Соборну Українську
Народну Республіку. Вперше за багато
століть Галичина, Волинь і Поділля були
поєднанні в єдину державу зі Слобожан-
щиною, Донеччиною, Лівобережжям та
Південною Україною включно із Кри-
мом. Однак 29 січня 1919 року владу в
Києві захопили більшовики. Ні Гетьма-
нат, ні Директорія утримати владу не
змогли. Основна територія України за-
хлинулась у вирі громадянської війни.
     Так у 1919 році Україна не змогла
відстояти свою незалежність. Але день
22 січня навіки увійшов в історію україн-
ського народу як День Соборності Украї-
ни.

Підготував Олег Сагайдак

День Соборності України
ВІСНИК ЛІГУРІ Ї

А вже третій празник –
Святе Водохрестя…

А що третій празник зішле тобі долю.
                 Зішле всім нам долю, Україні волю.
                                                           (З колядки)

    Отець Віталій освячує воду … В церкві
така тиша, що це здається неправдоподіб-
ним при такій великій кількості прихожан. І
тільки чудовий голос, такий молодий і силь-
ний, своїми срібними переливами наповнює
невеличку церкву божественною атмосфе-
рою. Мені здається, що я вперше чую такий
подібний вокал, хоча десятки разів була на

Богослужінні при освяченні води в Україні
та і в Італії.
     Явно відчуваю чудодійність Служби
Божої, величезну життєдайну енергію, яка
випромінюється від священика і наповнює
душу кожного високим і світлим почуттям
очищення.
     Освячується вода… Очищуються людсь-
кі душі від дрібних провин, скверни, дріб’я-
зковості, заздрощів – від земних гріхів, ви-
димих і невидимих. Голос молодого свяще-
ника набирає сили … Це була творчість,
високий політ думки, почуттів, натхнення.
Це було єднання землі з небом, спілкування
із самим Всевишнім.
     Господи, подумалося, звідки це взялося
тут, у маленькій пошарпаній церквиці, у
маленькому містечку, у чужій землі ?! Хто
прислав нам, звичайним заробітчанам, цю
Людину, що так вміє перевернути душу і
думки, націлити їх до Величного, Святого,
Вічного?!
     В такі дні приходить розуміння духовно-
сті людського єства, ролі кожної особистос-
ті, цілющої сили Молитви, церковних тра-
дицій; розуміння необхідності глибокої

Віри  в Бога. І як добре, що поруч є людина,
яка знає, що потрібно саме в даний момент
кожному і всім, яка підказує: варто вірити,
бо по вірі вашій і воздасться вам.
     Відпиваю тричі з пляшечки цілющої
освяченої води. Господи, слава Тобі! Спаси
і сохрани рід людський. Дай здоров’я, сили і
гідності, розуму і всіх благ.
     Священик освятив воду, а разом з водою
наші душі і серця.
     Хай  через Тебе, отче Віталію, святиться
ім’я  Бога.

Одна з нас. Січень, 2008 рік,  м.К’яварі.

Велике Йорданське освячення води
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      Пропонуємо вишити в час Великоднього  посту.
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Вірний Богу, церкві, народу

Йосиф Сліпий
(17.02.1892-7.09.1984)

     Визначний український церковний
діяч, патріарх Української греко -
католицької церкви, кардинал (з 1965).
Народився у с.Заздрості Теребовлянсь-
кого району Тернопільської обл. Закін-
чив Тернопільську українську гімназію.
У 1911 вступив до Львівської духовної
семінарії та студіював у Львівському ун -
ті. Восени 1912 митрополит А.Шепти-
цький направив Сліпого на навчання до
Інсбрукського ун-ту (Австрія). У 1918
захистив докторську дисертацію з теоло-
гії. У 1920-х роках продовжував бого-
словську освіту у римських ун -тах Гре-
горіанум, Анжелікум та в Орієнтальному

інституті.   Після повернення на батьків-
щину Сліпий викладав богослов’я
(догматики) у Львівській греко -
католицькій духовній семінарії, з 1926 –
ректор  семінарії, яку реорганізував у
1928 в Греко-католицьку богословську
академію.
      Після смерті митрополита А. Шепти-
цького 1.11.1944 Сліпий став митропо-
литом галицьким, архієпископом львів-
ським та єпископом кам’янець -
подільським. Однак уже 11.04.1945 він
разом з усіма іншими єпископами Украї-
нської греко-католицької церкви, що
перебували у Галичині, був заарештова-
ний.  У березні 1946р. відбувся т. зв.
Львівський собор, який проголосив лік-
відацію Греко-католицької церкви та
“воз’єднання” з Московським патріарха-
том. Незважаючи на неодноразові про-
позиції про перехід на православ’я і обі-
цянки повернення на львівський митро-
поличий престол, Сліпий залишився
вірний єдності з Апостольською столи-
цею, що стало причиною нових судових
процесів над митрополитом ( 1953, 1957,
1962). Перебуваючи у мордовських та
сибірських таборах (всього 18 років),
Сліпий намагався підтримувати зв’язки з
духовенством та вірними церкви в під-
піллі і в міру можливостей виконувати
свої архіпастирські обов’язки.
     У 1963 завдяки виступам на захист
Сліпого Папи Римського Іоанна ХХІІІ,

Президента США Дж. Кеннеді та ін.
відомих політичних і громадських діячів
країн світу митрополита звільнено з
ув’язнення і вислано за межі СРСР.
9.02.1963 прибув до Рима. 23.12.1963
Апостольська столиця визнала, що гали-
цький митрополит – глава УГКЦ має
статус Архієпископа. У грудні 1963 при-
значений членом Конгрегації Східних
Церков, а 25.01.1965 Папа Римський
Павло VІ надав йому титул кардинала
католицької церкви.
     Перебуваючи в Римі, Сліпий багато
уваги приділяв питанням поліпшення
організаційної структури УГКЦ, віднов-
ленню її самоуправного устрою.  У 1963
заснував у Римі Український католиць-
кий університет. Збудував у Римі собор
св.Софії . З його ініціативи придбано і
відновлено парахіальний храм Жирови-
цької Божої Матері, при якому заснував
музей та лічницю. Значної уваги надавав
відновленню чернечого життя. Заснував
монастир о.Студитів у Кастель -Гондо-
льфо біля Рима.
      Сліпий – відомий вчений-богослов,
опубліковано 13 томів праць Сліпого.
     Помер Сліпий 7.09.1984 у Римі,  по-
хований  у соборі св. Софії.  Згідно  із
заповітом Патріарха Йосифа, його тіло
28.08.1992 перевезено в Україну і пере-
поховано у соборі св. Юра у Львові.

Підготував Олег Сагайдак.

ВИЗНАЧНІ

ОСОБИСТОСТІ

     Каплі сліз торкались сердець і наро-
джували надію.
     Вмирали хлопці у Крутах, віддавали
життя за Україну. Ніхто не розумів
такої жертви. Зрозуміти її стало мож-
ливо пізніше, коли пройдуть роки і
коли якийсь українець стане перед
вибором: залишитись байдужим, стоя-

ти в стороні і чекати на
рабство чи зробити крок
вперед, спробувати зро-
бити зміни на краще і
збудити совість байду-
жих.
     Ніхто з тих героїв і не
думав, що десь на чужи-

ні, у Савоні, теж
несмілива групка
активістів запро-
сить на вечір па-
м’яті про їхній
героїзм. Цей вечір також тривав
недовго і учасників було небага-
то, натомість було багато щиро-
сті і слів, котрі торкались сер-
дець. Що ж, на цих заробітках,
серце може і зачерствіти від
своїх проблем, і загубитись у

невгамовному бажанні грошей... але не
цього вечора... Вертались додому, зга-
дували свої пережиття, подивляли тих
матерів і батьків, котрі виховали таких
героїв. І можливо дехто запитав себе:
«а як я виховую своїх патріотів? »

о.Віталій

Крути у Савоні
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     Знаменитий серед древ-
ніх еллінів мудрець Анаха-
рсіс говорив, що виноград-
на лоза приносить три
грона: перше гроно услаж-

дєния, друге упоєния, а третє печалі. Філо-
соф це тлумачив так: помірне споживання
вина служить людині в задоволення і для
здоров'я, тому що і спрагу гамує, і інфекцію
в шлунку знищує, і серце веселить; надмір
вина породжує сварки, розпалює гнів, зчи-
няє бійки і потурає всякому насильству,
спричиняє чимало скорбот. А ми, якщо
захочемо старанно проаналізувати в чому
сила п'янства і назвемо п'янство виноград-
ною лозою, то знайдемо на ній не три гро-
на, що морально руйнують людину і прино-
сять їй печаль, а набагато більше - саме
десять.
     Перше гроно п'янства - це потьмарення
розуму, втрата здорового глузду - здатності
правильно оцінити і зрозуміти навколишнє,
тому що від шлунка, переповненого вином,
алкогольні випари піднімаються в голову,
діють на мозок. Тому багато тих, хто в
стані сп'яніння, не пам'ятають себе, самі не
знають, що роблять і що говорять, ніби
божевільні, і яке б не трапилося з ними зло,
ганебні вчинки, побої, на завтра вони нічо-
го не пам'ятають. Над такими виповнюєть-
ся написане в Притчах: "быша мя, ине по-
болех, и поругашася ми, аз же не розу-
мех" (Притч. 23, 35).
     Другим гроном є безстидство: п'яний
нікого не встидається, втративши совість,
мова його пересипана паскудними, мерзен-
ними, безглуздими словами, які ображають
людей цнотливих; мова його буває подіб-
ною до стійбища худоби, наповненого смо-
родом нечистот, а язик - лопаті, яка розки-
дає ці нечистоти... Чи не є серце такої лю-
дини вмістилищем всякого зла, з якого
тільки й може вийти зло, по слову Єванге-
лії: а зла людина з лихого скарбу серця
свого виносить зло: бо з повноти серця
промовляють її вуста (Лк. 6, 45)?
     Третє гроно від лози п'янства є недотри-
мання таємниці. П'яний відверто розповідає
всім і кожному про всі таємниці, свої і чу-
жі, котрі дбайливо зберігав в глибині своєї
душі, мовчав, коли був тверезим. П'яний
пригадує і те, що давно вже минуло і забу-

лося, і таки мерця воскрешає з труни. І як
легко п'яному виблювати їжу зі шлунка, так
само просто розповісти всім про свої і чужі
таємниці; і їжа, і таємниці - у п'яному не
тримаються.
     Четверте гроно содомської лози п'янства
є статеве збудження, блуд, через що і засте-
рігає Апостол: І не впивайтеся вином, від
якого буває розпуста (Єф. 5, 18).
     П'яте гроно, повне отрути зміїної, є
лють, гнів, ворожнеча, сварка, лайливі сло-
ва і кровопролиття. Упившись вином, люди
кидаються люто один на одного. Ось чому і
мовиться з докором: ...кому горе? кому
поговір? кому суд? кому гіркота і чвари?
кому журба взагалі? кому налиті кров'ю
очі? Не тим хіба, хто впивається вином? і
які шукають, де б їм випити? (Притч. 23,
29-30). І премудрий син Сірахів застерігає:
...перед вином не показуй себе хоробрим,
бо багатьох погубило вино. Вино корисне
для життя людського, якщо будеш пити
його в міру: але горе для душі - вино, якщо
п'ють його багато і при цьому ще й, роздра-
товані, сваряться (Сір. 31, 29, 31, 34).
     Шосте злісне, жовчне гроно із лози п'ян-
ства є ушкодження здоров'я, тілесна знемо-
га, тремтіння рук, головний біль, ослаблен-
ня зору, хвороби шлунка, стогони, неміч,
передчасна старість, применшення років
життя і нещаслива смерть.
     Сьоме гроно - розтринькування майна,
втрата матеріального достатку, позбавлен-
ня вигод. Робітник, схильний до п'янства, -
говорить син Сірахів, - не обагатиться (Сір.
19, 1). Як багато людей, які через п'янство
втратили велике багатство і вкрай зубожі-
ли! Приклад цьому — блудний син із Єван-
гельської притчі.
     Восьме гірке гроно — втрата спасіння.
Як матеріальне багатство, так і духовні
скарби розтринькуються від п'янства, тому
що п'яний зухвало впадає у всякий гріх.
Того гріха, яким твереза людина гребує,
боїться його вчинити чи соромиться, того
самого гріха не соромиться робити, не бо-
їться, не гребує ним людина п'яна. Є по-
вість у книзі "Отечник" (чи "Патерик") про
одного єгипетського пустельника, якому
біс обіцяв, що не буде більш тривожити
його ніякими спокусами, якщо він хоч раз
вчинить якийсь із трьох гріхів, і запропону-
вав на вибір: вбивство, блуд і п'янство.
     "Один з них вчини, — благав біс, — чи
людину вбий, чи поблуди, чи впийся один
раз, і будеш після того жити в мирі, я вже
не буду спокушати тебе ніякими спокуса-
ми". І міркував сам із собою пустельник
той: "Людину вбити страшно, тому що це
— велике зло, і за нього грозить смертна
кара і на суді Божому, і на людському суді.
     Блудити — соромно, та й шкода опога-
нити збережену до цих пір чистоту тілесну;
гидко опоганитися людині, коли вона ще не
пізнала цієї скверни. А напитися один раз,
здається, невеликий гріх — адже людина,
виспавшись, стає тверезою. Піду — нап'ю-
ся, щоб біс не докучав мені більше і спокій-
но було жити в пустелі". Взяв він своє ру-
коділля, пішов у місто, продав його, ввій-
шов у корчму і став пити, і напився; по
намові сатани, довелося йому розмовляти з

одною безсоромною жінкою, і він спокуси-
вся і згрішив з нею...
     Раптом приходить чоловік цієї жінки і,
заставши пустельника в гріху з нею, став
бити його, а він, у свою чергу, зчепився з
ним, переміг його і вбив... І вчинив пусте-
льник той всі три гріхи: блуд і вбивство, а
почав з п'янства! І ті гріхи, яких боявся і
гребував тверезим, — тепер без страху
здійснив їх, будучи п'яний, і погубив бага-
торічні труди свої. Так п'янство зухвало
погоджується на всі гріхи, і, позбавляючи
себе спасіння, губить чесноти. Добре про
це сказав святитель Златоуст: "Якщо в кому
п'янство виявить і цнотливість, і соромли-
вість, і розсудливість, і лагідну вдачу, і
мудре смирення — воно все скине у безо-
дню злочину проти закону!"
     А людина, яка через пияцтво позбавляє
себе всіх чеснот, хіба не позбавляє себе
спасіння і не відчужує себе від Небесної
спадщини? Справедливо говорить Апостол:
п'яниці - царства Божого не успадкують ( 1
Кор. 6, 10).
     Дев'яте жовчне гроно — гнів Божий:
п'яниця, нехтуючи заповідями Божими,
виливає на себе гнів Самого Бога через свої
гріхи. Ось чому пророк Ісайя говорить:
Горе тим, що встають рано вранці і женуть
за напоєм п'янким і до пізнього вечора
розпаляють себе вином (Іс. 5, 11).

Десятий, найгіркіший плід п'янства, є
остаточна погибель душі. Інші грішники,
коли настане їхня смертна година, зможуть
каятися і шкодувати, що вчинили гріхи
свої, тому що вони оцінюють скоєне ними
тверезо; як може покаятися вмираючий
п'яниця, коли він не пам'ятає себе, коли він
не усвідомлює, що настає його смерть, якої
він зовсім не очікував? А для вмираючого
без покаяння геєнна неминуча. Ось які
моральні грона цього содомського виногра-
ду, тобто п'янства; хоча на смак вони і зда-
ються спочатку солодкими, але потім ця
насолода перетворюється в гіркоту жовчі, в
отруту зміїв і гаспидів!
     Справедливо святитель Златоуст вважає
п'яниць гіршими за псів і інших безсловес-
них тварин: "Ніяка тварина не їсть і не п'є
більше, ніж потрібно, і ніхто не може її
примусити їсти і пити більше від того, скі-
льки вимагає її природа. А п'яниця і без
примуса все наповняє і наповнює своє без-
донне чрево, поки не зашкодить сам собі".
     З творів святителя Димитрія, митропо-
лита Ростовського
Ніхто так не бажаний дияволу, як "той, хто
в п'янстві перебуває, тому що ніхто так
ревно не виконує його волі, як п'яни-
ця" (свт. Тихон Задонський). — Слово Бо-
же відсилає ледачих до мурах, щоб навчи-
лися їхній працьовитості, а п'яниць потріб-
но відсилати до тварин, щоб навчилися
їхній помірності. Застерігаючи грішників,
Церква вказує їм на Ісуса Христа і святих; а
п'яницям приходиться приводити в приклад
тварин: яка ганьба! (протоієрей І. Толма-
чев). — П'яниця ні для чого не придатний,
крім пекла. П'яної людини і в дім порядний
не впускають, а не тільки в Царство Небес-
не. Передруковано

 із "Квітника духовного" .
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Мене вразила не так стаття «А ви
осуджуєте?» («Вісник» N7), як реакція на
неї. Віє холодом від слів «не осуджую і не
схвалюю», «краще б кулінарний рецепт,
ніж така муть» (для тіла краще, а для ду-
ші?)
     Велика грішниця мала сміливість по-
хвалитися своїм «любовним щастям». І в
газеті її «одкровення» надрукували! Гань-
ба! Вона, грішниця, одна із сотень чи й
більше, написала до газети з відкритим
релігійним спрямуванням. Чому? Щоб
зневажити духовність і моральність? Щоби
поширювати свій «досвід»? А може, прос-
то з тієї простої причини, що потопаючий
завжди хапається навіть за соломинку для
порятунку? По-моєму, саме з таких пози-
цій зреагував «Вісник», помістивши заміт-
ку під рубрикою «Анонім: SOS!» - тим
самим кричачи, що одній із нас потрібна
невідкладна, рішуча допомога.
     Звичайно, ми не теологи. Я собі уявляю
цю жінку ображеною, забутою, проігноро-
ваною. Може, сім’єю, може, найближчими
друзями. І в такий момент хтось на неї
подивився співчутливо, запропонував
свою любов, хоч і грішну. Хтозна яким
було до цього її життя. Комуністичне ви-

ховання не дуже зациклювалось на любові
і вірності. А з Богом вона, може, просто
розминулась. Уявіть себе на її місці. Десь
же вона буває серед нас, і газету нашу
читає! Ви її не запримітили? Повною ей-
форії і з сумом в очах. Можна грати в лоте-
рею і виграти чи програти. А з своїм жит-
тям? З вічним життям? Ми ж смертні. Як-
би із земним щастям чи недолею все закін-
чувалось. Тоді ніяких проблем. Живи як
хочеш, роби що хочеш.
     Відкрий, шановний аноніме, для себе
Бога. У нашій церкві є духовна література,
звернись до священика, попроси бодай
можливості духовної розмови. Тільки Бог
дасть тобі силу стати вище гріха. А знаєш
чому? Бо він тебе направду любить і хоче,
щоб твоя вічність була у небі, з ним. Якщо
земля – місце вигнання за людські гріхи
така прекрасна, то яким має бути місце
вічної нагороди?
     Поспішай змінитись! Хай на твоєму
шляху зустрінуться люди мудрі, сильні, які
знають істинну ціну нашому життю. А,
головне, знають ціль, заради якої варто
жити правильно, тобто по-Божому.

Ольга Ваврик, м. Генуя

Поспішай жити правильно!

     Не хочу
нав’язувати
нікому свою
думку, хочу
лише навес-
ти приклад
із власного
досвіду.
     Так ста-
лося, що,
з н а ю ч и
італ ійську
мову,  я
майже два
місяці була

без роботи. Друзі і знайомі, звичайно, зна-
ли і мали на увазі.
     Одна «добродійка» запропонувала мені
роботу, за яку хотіла 500євро. Зваживши
всі «за» і «проти», я погодилась з умовою,
що віддам половину грошей вперед, а по-
ловину – з першої зарплати. На цій роботі
я пропрацювала… тиждень.
     Зустрілась з жінкою, щоб забрати свої
гроші. Вона прийшла з «охоронцем».
125євро мені віддала, а 125 залишила собі.
Пояснила це тим, що я тиждень відпрацю-
вала, а це четверта частина місяця. А 125-
четверта частина від 500. «Все правиль-
но»,- додала вона. Я лише сказала: «Якщо
ти так вважаєш – добре», - і пішла. Про
себе ж я подумала: «Бог тобі суддя, він
єдиний знає покарати  тебе чи простити ».
     Я не жаліла за втраченими грошима. В
принципі, я нічого не втратила: за роботу
мені заплатили, я в них жила і їла, а зна-
чить не платила за квартиру і не купувала

продукти. Увечері я помолилася і лягла
спати.
     Наступного дня телефонують італійці.
Мій номер телефона їм дала одна із моїх
подруг. Їм потрібна «баданте» для матері.
Вже через декілька днів я була на роботі. З
тих пір минуло 3 роки. Я все ще з ними.
     Висновок напрошується сам: не від
грошей залежить зможе людина працюва-
ти на тій чи іншій роботі, чи ні.
     І ще одне: дуже часто в житті ми поді-
ляємо все на біле і чорне. Середнього ніби
не існує. Наприклад, якщо наша землячка
не може довго втриматись на кількох робо-
тах, ми говоримо, що або вона не хоче
працювати, або на таких італійців попадає.
Але часто трапляється так, що ця жінка
потім надовго залишається у сім’ї, де бага-
то наших знайомих пробували працювати,
і не змогли втриматись навіть декілька
днів. Кожному – своє.
     Ніколи не потрібно робити поспішних
висновків. І тим більше, ми не маємо права
нікого судити. Кожен сам відповість за
свої вчинки перед Богом. Ніхто із нас не
святий, не вартує судити інших. Зате всі
ми маємо можливість задуматись над сво-
їм життям, щиро пожаліти за погані вчин-
ки, прийти до Бога, покаятись і попросити
прощення.
      Бог добрий, Він любить нас і чекає на
нас.
      Бог всіх нас прийме з однаковою любо-
в’ю. І тих, що  прийшли до Нього життям з
самого ранку, і тих – що пізно ввечері.

 Катерина, м. К’яварі.

На чужині
Тяжко-важко на чужині
Гроші заробляти.
Болить спина, болять ноги,
Треба працювати.

Як устала я раненько, -
До діда хутенько.
Вмила, вбрала, покор-
мила
Й до роботи приступила.
Треба в хаті все прибрати,
Їсти треба зготувати.
Щось помити, щось попрати,
А під вечір в карти грати.

Так щодня одна робота.
В карти грати – неохота.
Вже б хотілось відпочити,
Та усе треба робити
Як прикажуть баба з дідом,
А не хочеш – іди «вія!» (геть!)

Дуже тяжко на чужині
Гроші заробляти.
Одні мусять спину гнути,
Другі - в карти грати.
Серденько болить, сумує
За домом й сім’єю,
Залишила там родину
І тужу за нею.

І рахую дні – деньочки,
Про зустрічі мрію
З сином, внуком і сестрою,
З всією ріднею.
Тільки моя «половинка»
Не жде мене нині,
Бо лежить в сирій могилі
На Вкраїні милій.

Тяжко-важко на чужині
Гроші заробляти.
А ще тяжче в самотині
Віку доживати.

Христина Петренко
м. Сестрі Леванте

Шановні читачі хочемо запросити
вас до розповідей про ваші робочі будні
в італійських сім’ях.
      Наші рідні дуже часто бачать
фото з-за кордону, де   ми показуємо,
як  відпочиваємо, де ми ходимо до
церкви і хто є наші друзі. Не кожен
має сміливість розповісти про нашу
працю і життя в італійських сім ’ях.
Ви скажете кому це потрібно?
     Найперше це буде потрібно тим,
хто має хибну думку про легкі заробі-
тчанські гроші. Нехай знають і ціну-
ють. А також, це потрібно нам. Ко-
лись у майбутньому ми переглянемо
“Вісник” і ще раз пригадаємо історії
нашого життя, серед яких може
бути й твоя історія.
     Чекаємо на ваші листи та дописи,
а також фотографії. Наперед вдячні.

З повагою редакція “Вісника.”

Продавати роботи ?

РЕЗОНАНС
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Продовжуючи тему про двох їжаків
Той, хто був при заснуванні української

церкви в Генуї, пам’ятає тодішні повчання
отця Віталія про двох їжаків. Їм холодно і

сумно. От вони наближаються, наближа-
ються… і колять один одного. Мораль:
знайти потрібну дистанцію. Чи знайшли ми
її за чотири роки?
     Безсумнівно, церква організаційно зміц-
ніла. Придбана національна церковна атри-
бутика. Третє братство обрано. Заходи
проводяться на щораз вищому рівні. Допо-
магаємо матеріально потребуючим. Навіть
власну бібліотеку релігійної літератури
маємо. А чи змінились ми духовно? Безсу-
мнівно, і на краще. Вже в церкві не почуєш,
що хтось торгує роботами. Навпаки, стара-
ються допомогти працевлаштувати по ро-
динах, у яких працюють, не скупляться на
рекомендації. До організації свят залучаєть-
ся мало не вся церква. Започаткований рух
матерів  у молитві стає все потужнішим.
Уроки катехизації, біблійні курси. До спові-
ді… з’явились черги! Отця римо -католика
Дмитра , який повернувся після студій в
Україну, замінив для здійснення тайни
покаяння монах-єзуїт Ростислав. Направду
багато маємо, направду багато встигли за
такий короткий час.
     Та направду багато і хочемо. Звичайно,
спільне бажання – повернутись якнайшвид-
ше додому. Але поки час не назрів, мусимо
вчитись жити в умовах «тюрми». В будь-
якій неволі особливо загострюється сенти-
менталізм. Хочеться тепла, любові, розу-
міння. І не біжимо шукати їх по вулицях чи
барах Генуї, а в церкву. Бо вона -  наш дім,
а люди, які у ній – наша родина. На жаль,
часто натикаємось на надто зарезервованих,
упереджених, регіонально зациклених.

Боїмось посміятись, поспівчувати. Душа на
тисячу замків закрита. «Регіональні клани»
перетворюються мало не у щось святе. Але
я, оптимістка, шукаю і у цьому винятків.
     Пригадую, як однієї неділі зайшла в
салон, коли трапеза була в самому розпалі.
Стою, роздивляюсь…
- Милая, может ты голодная? Присоединяй-
ся к нам, - чую з-за столика при самих две-
рях.
     Від емоцій зсудомило горло, набігла
непрохана сльоза. Подякувала за гостин-
ність. Не голод загнав мене у цей салон, а
спрага за рідними, спорідненими душами.
Ми говорили тоді про козацьке Запоріжжя і
приморський Миколаїв, навіть торкнулись
деяких аспектів духовного життя. За зако-
нами «кланів» я би вже мала пристати до
цієї компанії. Але воюю з «кланами» відко-
ли в Італії. І, зрозуміло, часто програю. Як і
того разу. Коли, вражена черствістю
«наших», бігла як поранений звір до моря
«зализувати рани». Напівдорозі серед не-
стримного людського потоку зупиняє не-
знайомка і запитує на «польсько-
італійському діалекті” що мене стривожи-
ло, куди і від кого втікаю. Ми проговорили
з Міркою мало не годину серед вулиці. Не
пам’ятаю навіть про що. Як вона вичисли-
ла, що мені погано? Зрадив слов’янський
лик? Може. Запам’ятались чомусь її чисті
проникливі очі. Вони світились неземною
любов’ю.
     Бог вже зробив чудо, з’єднавши в одно-
му храмі людей різних національностей,
конфесій, недавніх безвірків і ще дотепер
заражених атеїзмом. Як нам вживатись
разом? Так, як диктує наша вільна воля, яка
непідвладна навіть насиллю самого Всеви-
шнього. Не треба багато, щоб відчути себе
членом однієї великої родини – привіта-
тись, усміхнутись, перекинутись кількома

словами чи знайти час поговорити. Навіть
відважитись запросити до своєї компанії. О,
вже знаю як мені заперечать: гроші зароб-
ляють, можуть їсти собі купити. Хай так.
По-моєму, бомжі у салон поки що не при-
ходили. Кожен знає українсько -генуезьку
приповідку «Маєш хліб у торбі – сядеш і на
горбі». Але на горбі холодно і сумно одно-
му і з хлібом. Тим більше, поділена їжа
об’єднує. Чому італійці так дорожать за-
стіллям? Бо це вияв поваги, приязні, друж-
би. І досить зригувати радянським інтерна-
ціоналізмом, штучно нав’язаним тоталітар-
ною системою. Нас об’єднує Бог. Це зовсім
інше єднання.
     Будь-ласка, не ділімося на «клани»,
будь-ласка, не ділімося на духовно зрілих і
духовно незрілих. Щоб не повторювати
принагідно притчу про митаря і фарисея.
Давайте молитися разом хоча б перед Літу-
ргією. Таким чином зможемо приготувати
наші серця до зустрічі із самим Богом. Пе-
ред смертю отець Піо просив відмовляти
вервицю до Богородиці, молитву перемож-
ців. Вервиця – це унікальний засіб допомо-
гти собі і ближнім. Просім за єдність нашої
громади, за незичливців чи так званих во-
рогів – Марія їх нейтралізує, перетворюючи
у друзів. Мати «блат» із самою мамою Бо-
жого Сина – річ серйозна, надійна.
     Церква – невичерпна скарбниця любові,
чистої небесної енергії, потужний акумуля-
тор, що живить наші душі. Дуже ризикує
той, хто вважає церкву клубом, у якому
збираються земляки, чи ще гірше – місцем
сховатись від негоди. З Богом такі жарти не
пройдуть.
     Церква – і не бюро подорожей й екскур-
сій. Якщо ж береться організовувати поїзд-
ки, то з метою віддячити вірним за їх
участь у церковному житті. Тому в першу
чергу, вважаю, право потрапити у список
мають мати невипадкові люди з вулиці.
     Нас багато. І це радує. І зобов’язує кіль-
кість перелити у якість.
     …  Два їжаки наблизились дуже близь-
ко. І щоб не колотись – скрутились в клубо-
чки. Як і ми. Гей, розпахнімо душі, навстіж
серця! Тільки тоді у них рине безмежна
теплота небесної любові. Ісус наш кровний
брат. І його отець – наш отець. Отже, ми
діти одного і такого всемогутнього Отця!
Яке щастя, яка радість усвідомлювати цю
істину, жити нею кожен день…

Ольга Ваврик, м. Генуя
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     П’янство – скільки воно принесло нам
горя? Скільки було сварок, скільки непоро-
зумінь, скільки розбитих сімей і дитячих
сліз на фоні нетверезого обличчя із запамо-
роченим розумом?
     Це були наші сльози, це були наші зі-
тхання, це була наша біда! Коли покинули
рідний дім - це була для нас у якійсь мірі
трагедія, а з іншого боку отримали свободу
від приниження, від знущання, від постій-
них стресів і страхів. Ми звільнились від
ворога нашої сім’ї: алкоголізму, котрий
зіпсував весь сімейний затишок.
     Та ця свобода від переслідування
«зеленого змія» тривала до часу, поки не
увійшли в італійські сім’ї. Думаю, що кож-
ного здивувало ставлення до вина і взагалі
до спиртних напоїв.
     Минув час і ми зробили простий висно-
вок: не є проблема у вині, а у ставленні до
нього. Все залежить від того, як ми вживає-
мо цей напій, про який згадано і у Святому
Письмі. Запрошую вас до роздумів над
п’янким напоєм, що веселить серце чолові-
ка.

А дійсно: як ми вживаємо вино?
     Його вживаємо по-різному. Дехто часто,
дехто - щодня. Мало хто є таким, хто зали-
шає чарку на окремі події: зустріч із друзя-
ми по неділях, святкування. Але питання не

стоїть: як часто ми
його вживаємо? –
це справа кожного
особиста. Хочеть-
ся, щоб звернули
увагу: з якою
повагою ми стави-
мось до плоду
землі і праці люд-
ських рук?
     Вино вживаєть-
ся і до Служби

Божої, але, зауважте, з якою повагою свя-
щеник ставиться до напою, що перетво-
риться на Пресвяту кров Христа. Зауважте,
як ставляться до вина ті, що дійсно уміють
оцінити смак, користь і відчуття приємнос-
ті.
     У цих двох випадках аж хочеться підкре-
слити: що Дар Божий є для користі людини
і ніколи не може бути їй на шкоду. Саме
тому кожен, хто використовує вино не за
призначенням, оскверняє дар Божий і пра-
цю людей.
     Дехто тут із іронією може запротестува-
ти, що ми маємо пошану до алкогольних
напоїв, бо вони завжди із нами: у хвилини
радості і смутку. Ага, так і є. Бо що першим
приходить до голови, коли починаєте дума-
ти про святкування?

Яке місце займає алкоголь
 у нашому житті?

    Коли сидимо за столом, то пляшчина
займає центральне місце. Трохи дивно, бо
завжди клали хліб посередині столу, а тут
конкуренцію випередив хмільний напій.
Ось так підтвердили: без пляшки нема заба-
ви. А чому? Що центр столу не може бути
порожнім? Скажете, що хліб не всі спожи-
вають. І алкоголь також. Цікаво, чому до

хліба так не припрошують, як до чарки?
     Прикро визнати, що хмільний напій став
не тільки центром столу, а ще й центром
«святкової програми». Подумати тільки:
найурочистіші хвилини не можуть обійтись
без келиха. Ніколи не забуду протест одно-
го мудрого чоловіка. Йому вигукнули:
«Зараз вип’ємо за твоє здоров’я ». А він
усміхнувся і сказав: «краще молитись за
здоров’я, ніж пити».
     Мудро сказав, бо після тостів «за здоро-
в’я» не в одного здоров’я підупало. Може,
це якась магія? П’єш за здоров’я одного, а у
тебе віднімається? Хтозна, мабуть, дослі-
дження би підтвердили таку теорію.
     Може, жарт, а, може, і правда. Бо як
пояснити, що таке щире бажання здоров’я
для того, за кого п’ють, сприймається до-
сить з великою вірою, яку не завжди поба-
чиш у релігійних практиках. Дивуєтесь?
Спробуйте відмовитись від випивки… Че-
рез вашу відмову можете стати ворогом і
носієм якогось нещастя. Тому, хоч не хоч, а
мусиш пити і мусиш пити до дна! У іншому
випадку здоров’я може й не бути.
     Смішно жити із такими забобонами, але
в цей абсурд вірять, навіть ті, що ходять до
церкви.

Парадокс
     Мене дуже дивує ще одна річ. Будучи
ще вдома, не одна із жінок бунтувалась
проти пиятики. Хоча не одна і гнала само-
гон. Зазнала сама, а може, ще й далі зазнає
великого горя від «зеленого змія», та все ж
та сама деколи спокушується перед тією ж
самою спокусою. Гірко визнати, що Італія
стала першою країною, де заробітчани впе-
рше випили і не востаннє, як ще дехто при-
казує: «Смішно спостерігати, як сидить
група жінок і у всіх чарка у руках. Важко
підібрати жіночий термін на означення
такої групи». Жіночий організм швидко
реагує на алкоголь і швидко жінка здобуває
«веселий настрій». Швидко також прихо-
дить «розслаблення душі і тіла», швидко
може прийти узалежнення до розслаблюю-
чого напою.
      Алкоголь з організму виводиться чи
виходить досить довгий час. Приблизно у 2
рази довше, ніж його ми споживаємо. Зали-
шаючись в організмі, він свою дію продов-
жує. Для декого стан оп’яніння - це вже
невід’ємна частина життя. Запах спиртного
присутній у людині постійно.
     Одного разу осудив жінку, від якої по-
чув запах алкоголю. Але вона нічого не
пила того дня. А в мене думка виникла.
Дивно… Мабуть, залишився запах з мину-
лого дня. Що скажете? Осудив? Але чи без
причини?
     Та все ж вартує задуматися, чому так
сталось? Чому беремось за чарку, чому
хочемо бути напідпитку, знаючи, що верне-
мось на роботу у нетверезому стані? Чому
хочемо впустити ворога нашої сім’ї,
«зеленого змія», у наше життя?
     Коли порівнюємо себе із італійцями, то
виразно зауважуємо, що у нас - заливають
вино, а тут запивають. Цікаво, що одна
жінка після такого зауваження, налила ін-

шим і сказала: ну, що давайте вип’ємо?
Оправдання

Хочеться просто розслабитися. Саме це
стає одним із оправдань, після якого жінки
прихиляються до чарки. А жінці тільки
знайди пояснення, і вона вже тоді зробить
наступний крок сміливіше. Хоча десь в
глибині буде знати, що не так - то воно є.
     Факт, вино дійсно має дію на людину і
вона може трохи розслабитися. Але спиртні
напої мають і узалежнюючу дію. Тягне до
наступної чарки, щоб ще раз чи ще більше
розслабитися. При цьому дехто собі приду-
мав ще одне оправдання: а я тримаю себе в
руках, знаю собі міру, і зайвої чарки не п’ю .
Добре, якщо це дійсно слова свідомої лю-
дини, але знаємо, що застрахованим ніхто
не може бути. Після наступного ковтка
сила волі все ж таки послаблюється. І що
далі? Маєш друзів, котрі тебе зупинять?
Хм…
     Є ще інші творчі оправдання, які прино-
сять утішання, чи заглушення совісті, а
потім стають пояснюючою причиною упад-
ку.

То пити чи не пити?
     Після такої серії дорікань може виникну-
ти запитання: і що далі? Можна пити чи ні?
Тому прошу сприйняти ці поради як дружні
побажання.
     Нехай кожен вирішує сам згідно зі сво-
єю совістю! І це буде його вільний вибір! І
нехай іншому дасть можливість вибору.
Нехай піднесення келихів буде дійсно уро-
чистим моментом завершення гостини чи
поздоровчого слова, а не причиною залити
в себе чергову порцію напою. Нехай буде
оцінено смак кожної краплі, що здобувся
важкою працею. Нехай ніколи напій не
стане причиною і центром святкувань, а
буде виразом культури харчування.  Мудро
хтось сказав: безкультурна людина не пова-
жає того, що їсть і п’є, бо не поважає себе.
     Як священик і духовний наставник, звер-
таю увагу тим, котрі приходять до церкви.
Часто люди хочуть бачити приклад у вас і
вимагають більш досконалої поведінки.
Пам’ятайте про те, що маєте давати при-
клад доброго християнського життя!
     Апостол Павло каже в посланні до Ефе-
сян 5.15: «Тож, уважайте пильно, як маєте
поводитися, - не як немудрі, а як мудрі,
використовуючи час, бо дні лихі. Тому не
будьте необачні, а збагніть, що є Господня
воля. І не впивайтеся вином, яке доводить
до розпусти, а сповнюйтеся Духом ».

о.Віталій Тарасенко.

Ми осуджували інших за їхні злі вчинки,
aле чи ми часом не впали у той самий гріх?

     Різдвяні свята у Савоні пройшли чудово.
Усі парафіяни і гості були радісно здивова-
ні і зворушені сюрпризами. Перший сюр-
приз – візит святого Миколая. Він нас на-
ставляв, благословляв, розвеселяв. Мико-
лай приїхав з Генуї не з порожніми руками.
Ми йому віддячили піснею «Ой хто, хто
Миколая любить».
     Другий сюрприз стався на щедрий вечір.
Після урочистої Літургії всі, хто був у церк-
ві, вийшли надвір і потрапили під
«пшеничний дощ» - отець Віталій постара-

вся щедро засіяти. Враз до гурту приєдну-
ється велика група перевдягнутих до невпі-
знання людей:
Наша Маланка сама не ходить,
Нашу Маланку Василько водить.
     Хороводи, щедрівки, вирує, веселить
Маланчине дійство. Смакували різними
ласощами за святковим столом.
     Був і третій сюрприз. На Водохрещу у
Савону прибув вертеп з Генуї. Такий як у
нас в Україні – з ангелами, царями, козака-

ми, жидівською парою, чортом. Здавалось у
той час, що ми вдома святкуємо. На закін-
чення отець Віталій усіх поблагословив і
щедро, як він вміє, покропив святою води-
цею. Наші  господині пригостили гостей
гарячим обідом.
     Громада Савони висловлює щиру вдяч-
ність землякам з Генуї, які розділили з нами
радість різдвяних свят. Дякуємо за подаро-
ваний рушник, вишитий натрудженими
заробітчанськими руками.

Софія Гануляк, м. Савона

Три різдвяні сюрпризи

АКТУАЛЬНО



Кажуть, що у житті кожної людини
бувають злети і падіння. Правда, ті мої
злети я вже пригадую досить слабо, бо
було це, мабуть, ще в далекому дитинст-
ві. А от, коли земля у мене захиталась під
ногами, - це вже закарбувалось добре в
пам’яті. Прийшла біда, і не одна. За ліче-
ні місяці тяжкі недуги забрали четверо
найближчих мені людей. Потім нашу
хату хотіли відібрати. А на послідок, і
нареченого я втратила. Його батьки ска-
зали: «Сирота, бідна – не хочемо».

     Почала занепадати, змарніла до невпі-
знання, а найгірше – втратила сон. Сно-
дійні не допомагали. Перетворилась я на
тінь. Але попри все, не нарікала на долю,
бо знала, що все, що отримуємо у нашо-
му житті – то від Бога.

     Однієї чергової безсонної ночі моли-
лась, як завжди до своєї заступниці Бого-
родиці:  Матінко моя, ти бачиш – вже не
догораю, а тлію, - змилосердься. Єдине,
що прошу, хоч одну нічку даруй мені

сну…, ну хоч півночі…, ну хоч годину.

     В той момент я побачила руку, яка
притулила мою голову до подушки, а
потім я почула тихе «тш». Від цієї ночі
сон до мене повернувся. Помаленьку
почала одужувати. Поруч мене були бли-
зькі люди, які підтримували, переживали
за мене.

     І життя продовжувалося. Потім, зви-
чайно, знову були і біль, і зрада, і трудно-
щі. Але я вже була сильна, загартована, а
найголовніше – захищена. Я була і маю
надію надалі бути під небесною опікою.

     Треба просити, щиро просити Божої
помочі і треба завжди пам’ятати подяку-
вати за всі отримані ласки.

Марія, Львів-Генуя
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Просила і отримала
Подрузі-заробітчанці

Прости за кривду і неправду,
За радість скупу у житті,
За сиве волосся на скроні
І за зморшки на твоїм чолі.

І ще, пробач за болі у серці,
За очі, що часто горять у сльозах,
За ночі журливі і темні
І за роки, що швидко летять.

Та ніколи злоби не тримай на цей
світ,
Адже радість і смуток йдуть поруч
повік.
З добрим серцем вітай ти кожну
мить,
То ж пошли тобі, Боже,
Многих та благих літ!

Марія, Львів-Генуя

Моя хатина

Край дороги стоїть хатина –
Сумна, й по вікнах тече роса.
Чом розлучилася її родина?
Немов на вікнах блищить сльоза.

Я так люблю свою хатинку,
Що є найкраща у моїм селі.
А як приїду в Україну -
Припаду тілом до землі

Та й буду міцно я ридати,
Від щастя, може зо три дні,
Що вже хазяйка коло хати
А не служанка в чужині…

Галя, м.Савона
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БУВАЛЬЩИНА

     Давня ця історія… Вона відбувалась в
ті похмурі часи, коли по українських міс-
тах і селах розгулював дух злоби і непоро-
зуміння, коли брат гнівався на брата і сусід
ворогував з сусідом. Це були ті часи, коли
люди сварились за святу церкву, за Бога.
     … На автостанції «Підзамче», як зав-
жди, було людно. Сьогодні п’ятниця і всім
хотілось потрапити на вихідні додому. В
автобус спочатку заходили «щасливчики»
з квитками, а потім водій «пакував» решту
бажаючих їхати. А їх було багато, тому що
попереду не просто вихідні дні: завтра
Різдво Христове.
     Тарасу пощастило, він зумів проштовх-
нутися і опинився в середині салону авто-
буса. Поруч побачив односельчанина Пет-
ра і між друзями почалась розмова.

- Гарне буде цьогорічне Різдво. І мороз
є, і снігу намело, - сказав Петро.

- Багато снігу – це добре. Але важко
буде з вертепом по селі ходити. Особливо
до тих хат, що на другому кінці села, біля
лісу, – відповів Тарас.

- Багато снігу - це не перешкода, – про-
довжив Петро. - Головне, щоб не приїхали
міліціонери з району і не забороняли коля-
дувати, як це було минулого року.
     Переповнений старенький ЛАЗ помале-
ньку рушив і взяв напрям на Червоноград.
Дорога була слизькою, засніженою. Паса-
жири автобуса жваво розмовляли  між
собою. Кожен про своє: студенти – про
останню екзаменаційну сесію, два літніх
чоловіки – про політику.

- Ці греки (греко-католики - авт.) вже
набридли, - голосно сказала баба Дарка до
сусідки, яка сиділа поруч. – Знову проси-
ли, щоб ми їх пустили до церкви і дозволи-
ли їм Службу Божу відправити. Не пусти-
мо! То є наша церква!

- Але ж ми цілу осінь на вітрі, під до-
щем відправляли Службу біля церкви.
Хоч би на Різдво пустили до церкви. Хо-
лодно людям надворі стояти, - тихо сказа-
ла баба Катерина, яка сиділа неподалік. -
Наші батьки і діди збудували церкву для
нас всіх. То можна було б відправляти
почергово. Так було б справедливо…
     За Великими Мостами автобус повер-
нув наліво і взяв напрям на Белз. Дорога
стала зовсім іншою: великі кучугури
снігу, наметені вітром, стали на перешко-
ді. Автобус почало кидати з одного боку

дороги в інший. Його двигун то стихав, то
набирав шалених обертів. Шофер дядько
Іван знервовано скинув з голови стареньку
ондатрову шапку і час від часу витирав
спітніле чоло. В салоні автобуса запанува-
ла німа, мертва тиша…
     І ось чийсь несмілий голос почав тихо:
«Нова радість стала…» . До цього голосу
приєднався ще один, ще один … Коляда
звучала все голосніше і голосніше.
     «Даруй літа щасливії» - голосно коля-
дувала баба Дарка. «Нашій славній Украї-
ні», - ще голосніше допомагала їй баба
Катерина. Незабаром колядували всі. Одна
коляда змінювала іншу.
     І сталося диво! Чим дружніше всі разом
колядували і прославляли Бога, тим впев-
неніше і рівніше почав їхати автобус. Зда-
валося, що якась могутня, невидима сила
взяла на руки і несла його над засніженою
дорогою. І вже не були страшні ані снігові
заметілі, ані слизька, льодова дорога. На-
віть хуртовина почала поволі вщухати.
     Ось і зупинка. Хлопці вийшли з автобу-
са, з привідчинених вікон якого і далі зву-
чала коляда. Ця коляда летіла над засніже-
ним полем, яке виблискувало під місячним
сяйвом, будила похмурий ліс, піднімалась
високо до неба, на якому весело вигравали
зорі. Одна зірка почала розгорятись все
сильніше і сильніше. Це розгорялася та
зірка, яка сповіщала світові, що народився
Той, хто прийшов вчити людей поваги,
любові і добра. Народився ТОЙ, хто збу-
дує на землі одну єдину святу соборну
апостольську церкву для всіх людей і на-
родів.
     Давня ця історія … Ну і слава Богу, що
давня!

Володимир, м. К’яварі

Коляда в автобусі

Кажуть: в Генуї маємо «маленьку»
Україну. Я була «при владі» (церковне
братство) чотири роки. На п’ятий здала
«повноваження» і залишилася при своїх
інтересах. Так як маю багато енергії, то
не можу сидіти без діла.
     Довго думала до чого б приткнутись.
Аж тут запросили мене до вертепу на
роль козака. Обіцяли гори-доли: шапку,
камзол, вуса. Патріотичні почуття неаби-
яка річ: є нагода послужити Батьківщині.
Ревно вчила слова і, здається, знала їх
без пам’яті, промовляла навіть коли спа-
ла. Репетиції відвідувала по можливості.
Наш  керівник Оленка хоч і молода, але
не по віку дуже серйозна, не дає навіть
засміятись.
     Нарешті, 6 січня. Зібрались ми всі
докупи, на генеральну. Ось тут і поча-
лись мої «ходження» по муках. Шапкою
обділили. Наказали розчесати «буйного»
чуба. Кинулась шукати гребеня (через
брак волосся його й не ношу). Ніхто не
дає. Зглянувся чорт – «добра душа» і
позичив, щоб мати друзів серед люду.
Всі мали вуса намальовані, я ж приклеє-
ні, ще й гітлерівську борідку, що стягну-
ла обличчя. Вуса у поспішності приче-
пила вверх ногами. Боячись, щоб не
відклеїлись, майже не дихала. Найстра-
шніше було попереду - на «сцені»: міс-
це, де були вуса, сильно почало свербіти.
Почухати не можу, бо на виду. Виступ
не вдався: від хвилювання забула слова.
Добре, що під руками мала шпаргалку і
ганебно читала, щоби не мовчати. Кам-
зол був не по розміру. Тішилася, що грів
хоч. І справедлива розправа настала –
мене «виховували», вдаючись навіть до
грубого українського діалекту, за
«провалений» виступ – дебют. Тепер
знаю, що таке бути артистом. Ох, тяж-
кий шмат хліба!..

Лідія Волинська, м. Генуя

P.S. На знімку впізнаєте мене? Я без
шапки.

Артистичний
 дебют    На Різдво

Вже другий рік святкую Різдво
                                                  на чужині,
Далеко від дому, сім’ї.
І сумно мені…
Але ж ніхто не просив їхати сюди.
Сама поїхала, поблукала,
Сама вибирала,
Нема чого нарікати.
Треба жити і Богу молитись,
А не жалітись.
6 січня -  день Різдва.
Заходжу до церкви і чую:
Лине коляда, -
Це наші жінки колядують,
Добру новину віщують:
«Вселенная, веселися,
Бог од Діви днесь родився ».
В ці дні Різдва
Багато дарунків одержала я:
Від отця Віталія – чудова відправа,
Від пані Люби – кутя, узвар і добра кава.
Цікавий вертеп – від Оленки,
Від Оксанки – колядки,
Від пана Олега – кіно.
І це не казка, це було.
В далекій Італії прийшла до нас радість,
Прийшло Різдво – Славім його!

У день весілля
Донечко моя,
Минуло без мене весілля твоє,
І гості зійшлися, вітали тебе.
На долю щасливу і довге життя,
Боже благословення хресна дала.
Як тяжко вітати по телефону, -
Сльози радості й смутку
Текли по обличчю в долоні.
Як прикро, що не бачила я,
Коли весільну сукню ти одягла,
Віночка із мірту,
І долі з барвінку.
Як музика грала,
І “гірко” кричали,
А ви цілувались.
Не бачила я.
Та серцем відчула,
Немов із вами разом,
У  церкві, на шлюбі я була…
Та це лиш мрія моя.
І все минулось,
Лишились будні,
Весільні дні, все ж незабутні.

Лідія
м. Миколаїв (Львівська обл.)

ПОЕЗІЯ ЗАРОБІТЧАН
СВІДЧЕННЯ

ПРО  ВІРУ

     Одного разу до Бога звернувся чоловік із скаргою, що йому дуже самотньо. От Бог,
подумавши, вирішив створити йому жінку. Але з чого? Весь людський матеріал пішов на
чоловіка. Та небажаючи відмовити у проханні, після короткого роздуму став створювати
жінку. Взяв кілька яскравих променів сонця, всі чарівні фарби, задумливий смуток міся-
ця, красу лебедя, грайливість кошеняти, граціозність газелі, ласкаве тепло хутра і притя-
гуючу силу магніту.

Змішав все це разом та, щоб не було дуже ідеально додав: холодного мерехтіння зі-
рок, в’їдливості мухи, впертості осла, ревнивості тигриці, отруйності змії, дурману опіу-
му та безпощадності стихії…
     Оформив постать, вдихнув у неї життя, і передав чоловікові, промовивши: «Бери її
такою, якою вона є, і не старайся її переробити, зазнавай з нею радість протягом життя і
терпи муки до самої смерті ».

Громада міста Савона

Легенда про жінку
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Від «холодної війни» до «мирного співіснування»

Маю Божу ласку жити і працювати в
одній сім’ї п’ять років…
     Початки були дуже добрими: непогана
зарплата, одна людина, механізований по-
бут, розклад роботи, запропонований мною.
Здавалося, що більше треба для
«нормального» життя? Умудрилась звикну-
ти до миття туалетів. До місяця освоїла
кухню. Відомо, що італійці люблять поїсти.
Почались гостини кожного тижня. Молоді
члени сім’ї виїздили частенько за місто,
прихоплюючи мої песто, суго. Спочатку
готувала їх із великим задоволенням, але з
часом моя бунтівна душа запротестувала.
Нерозуміючи чому повинна обслуговувати
всю сім'ю (контракт з однією людиною), я
почала допитуватись у господаря. Йому,
людині чесній і щирій, важко було обманю-
вати чужинку. Тому пояснення були приро-
дними: за «переробку» - доплата.
     Пригадую один сумний епізод: хвороба
звалила мене, лікар приписав постільний
режим. Молоді члени сім’ї позбирались на
обід у суботу. Я лежу, як «королева», голо-
дна. Запросили на трапезу. До столу ішла,
тримаючись за стінку. Через декілька днів
роботодавець проговорився, що члени сім’ї
були обурені тим, що я навіть не прибрала
зі столу посуд. Тому на час хвороби запро-
сила свою землячку, яка була без роботи.
Італієць розрахувався із нею до копійки, не
вирахувавши із моєї зарплати нічого.
     Та між мною і дітьми сеньйора почалась
«холодна війна». Багато разів зауважувала,
як донька відверталась від мене, де б не
бачила. Син на всі Natale допитувався чи я
залишусь на обід їх обслуговувати, своєрід-
но реагував на негативну відповідь. Пере-
йшла всіх невістка: придиралась до чого
попало, сміялась над моєю італійською
мовою, демонструвала свою матеріальну
перевагу. Одного разу, не витримавши,
сказала їй, що сеньйорами не народжують-

ся, а стають. Все частіше у лексиконі госпо-
даревих рідних звучали слова: ви повинні,
ми бажаємо.
     За мою незалежність багато разів хотіли
виганяти. Весь цей час господар був для

мене ангелом-охоронцем. Роки не прохо-
дять безслідно ні для кого. Особливо, коли
за 80. В роботодавця поставили діагноз:
Альцгаймер. Початок  хвороби був непомі-
тним: забудькуватість (основний симптом)
не лікують. Звичка випивати в італійців
сильна. Коли ж перестають товаришувати з
головою, то світ стає на диби. Перші кроки
по «алкогольній» дорозі були важкими, але
все в минулому. Зараз мій козак молодець,
п’є наполовину з водою вино.
     Підозри, двозмістовні слова, контроль у
грошах, складання меню, зверхність, знева-
га, презирство, брехня, обрахунок – не всі
слова, щоб описати моє життя у цій хаті. У
своїй кімнаті – «келії» виплакувала свою
долю-недолю. Молитви і Біблія були моїм
лікуванням.
     Безсоння ставало моєю вірною подругою
і дотепер «прощається» зі мною на одну
нічку по причині вживання снодійних. Не
один раз закрадалась думка поміняти робо-
ту, але ніхто не давав «гарантії», що знайду
кращу. Ось так тягнула свою волинку.
     Кульмінацією моєї епопеї був від’їзд на
«заслання» - у село-хутір, де народилась
невістка і де дотепер живе її мама. Близько
познайомилась із фальшивими людьми,
вперше побачила наскільки сильною є
«грошова» хвороба.
     Моя слава випередила мене: незнаючи
нікого в цьому забутому Богом і людьми
куточку землі, була «cativa». Переслідуван-
ня продовжувались і тут: то зненацька від-
криті двері із запізнілим «скузі»; то нагле
сидіння навпроти за столом, коли нічого не
лізе в горло під час обіду; то перевірка
речей у мою відсутність. Час від часу у
гості до господаря приїздила його сестра.
Коли залишалась із нею один на один, то
старенька мені говорила, щоб я нічого не
робила для рідних невістки, щоб трималась
осторонь. Моя звичка «пектись» на людях

переслідувала
мене і в Сотані:
щоб зрозуміти
людину, я мусіла
спілкуватись із
нею для особис-
тої думки. На
зауваження сина,
що маю брак
грошей і сексу,
реагувала посмі-
шкою.
«Сільську» нос-
тальгію лікувала
в’язанням і чи-
танням.
     Так , у пам’ят-
ний 2006 рік
потрапила впер-
ше у руки духов-
на книжка
«Паска красная»,
яка зробила від-

чутний переворот у моєму житті. Читала -
перечитувала твір, виписуючи цитати у
щоденник. На «засланні» заробила запален-
ня сідничного нерва лівої ноги, з цією ж
хворобою, тільки правої ноги, приїхала на
заробітки. Щоб мати можливість підлікува-

тись, настояла на від’їзді до Генуї, що не
сподобалось дітям господаря. Така «serva
dura». Довгождана відпустка наступного
року допомогла мені зайнятись лікуванням
в Україні.
     З новими силами повернулась до
«закордонного дому», та … зустріч не була
щирою. Влада помінялась: до управління
«міні-державою» (хатою) прийшли
«комуністи». Запримітила одну річ: в
«наступ» йшли гуртом, демонструючи єд-
ність сім’ї. На таких «розборах» господар в
основному мовчав, «керівна» роль дістава-
лась невістці, що говорила підвищеним
голосом, до хрипоти.
     У 2007 році  знову «заслання». Вже маю-
чи досвід, запаслась літературою, нитками.
Дні проходили непомітно, спокійно.
«Щебетання» господаревої свахи не діяло
вже на мене. З великим задоволенням замі-
тала подвір’я боса, крала сливки із дводере-
вого «саду» сеньйори. Анка-партизанка
приносила мені яблука із свого «саду». Там,
у Сотані, мала щастя познайомитись з дво-
ма українками Анною і Жанною. Серед
похапцем зібраної літератури, була книжка
«Боже милосердя у моїй душі » Гелени Ко-
вальської (Фаустини).
     Щось почало прояснюватись…
     Пригадую, що в 2005 і 2006 роках була у
Люрді. Вирішила вийти на «мирні перего-
вори», щоб зняти «міжнародне напружен-
ня», із пляшечками свяченої води. Не подія-
ло…
     Бернард Шоу сказав, що вміти переноси-
ти одинокість і отримувати від цього задо-
волення, то великий дар. Я смію доповни-
ти: дар Божий. Тільки на самоті, у повній
ізоляції і тиші людина може зануритися у
своє серце. Святі говорять, що немає пога-
них людей, є хворі душі. І вони, ці душі,
потребують лікування. Ці ліки – любов.
Так, Любов. Я починаю розуміти моїх
«недругів». Не тільки розуміти, а й поясню-
вати їх поведінку. Ми - з різних полярних
світів. Я – представниця світу, в якому
цінується душа, вони – зі світу, в якому
перевага віддається грошам. Але між нами
є великий спільний знаменник: серце. У
моєму – я знайшла Любов, якою хочу поді-
литись із «опонентами». Несміливо вони
починають мені відповідати. Правда, вони
цього не знають і, думаю, що не варто їм
говорити.
     «Міжнародне напруження » спало, відчу-
вається «потепління» у нашому світі і ми
перейшли до «мирного співіснування».
     Плодом миру у чужій хаті, яка стала
мені майже рідною, є молитва.

«Когда увидишь, что оковы неволи вокруг
тебя сплелись,

Храня великую надежду, мой друг,
Молись, молись, молись.

И. Гриневская

Із сміливістю зміни у вірші поетеси
Лідія Волинська, м. Генуя.

МОЯ РОБОТА Бесіда з ближніми
Хто наш ближній?

     Всіх людей, з якими ми зустрічаємось,
можна поділити на декілька груп:
- тих, з ким ми перебуваємо (проживаємо)
під одним дахом, тобто рідних та близь-
ких;
- тих, з якими ми постійно спілкуємось,
тобто ближніх.
     І так, ближній. Роз’яснюючи це поняття
у притчі про милосердного самарянина
(Євангеліє від Луки 10,29-37), Господь
навчав людей вважати своїм ближнім вся-
ку іншу людину, хто б це не був, з якого б
народу не походив, яку б віру не сповідав,
а також мати співстраждання і милосердя
до всіх людей, подаючи їм посильну допо-
могу у їхніх бідах та нещастях.
     Отже, служіння оточуючим з турботою
про їх тіла (нагодувати, зігріти, одягнути)
та турботою про їхні душі  (просвітити
істиною, привести до віри, укріплювати в
ній і т.п.) – ось критерій, згідно з яким ми
одержуємо можливість набути найбільше
відсотків для Царства Небесного на виді-
лені нам таланти – сили і час.
     А ще святі отці застерігають ні в якому
разі не відвертатись від ближнього, навіть
тоді коли ми знаємо про нього дещо осуд-
ливе. Привітність до всіх – ось обов’язок
християнина. « Не говори безсердечних
слів: у мене з ним немає нічого спільного –
пише Іоан Золотоустий. – У нас немає
нічого спільного лише з дияволом, зі всіма
ж людьми ми маємо багато спільного. Від
ближнього залежить наше життя і смерть »,
- продовжує святий.

Пусті слова
     Святий апостол – євангеліст Матвій
сказав: « За кожне слово пусте, яке ска-
жуть люди, дадуть вони відповідь судного
дня» (Мт.12,36). Але що це значить -  пус-
те слово? Пусте – це значить зайве, непо-
трібне, не викликане необхідністю. Святі
отці зазначають, що за пустими словами у
наших бесідах часто криються зарозумі-
лість , гордість, неприязнь, осудження
ближнього, прояв маловір’я, заздрощів,
тощо. Таким чином, всяке пусте слово є
неугодне Богу і є гріхом. Преподобний
Антоній Великий пише: «Святий Дух ні-
чим так не відганяється, як марнотратними
бесідами».
     Варто зазначити, що розмови задушев-
ні, втішаючі, підбадьорюючі і наповнюючі
душу теплом, - це, за звичай, діалоги, тоб-
то розмови між двома співрозмовниками
(особами). « Там де бесіду ведуть більше
двох людей, там втрачений час, » - гово-
рить японське прислів’я. Лише у бесіді
двох осіб душа може цілковито віддатись
співрозмовникові, торкаючись його душі,
зігріти його увагою, любов’ю, розділити з
ним горе, чи підбадьорити його. Так слу-
жать світові старці, їх варто наслідувати.

Тривалість бесід і багатослів’я
     За настановою святих отців кожна бесі-
да, викликана необхідністю, мусить бути
лаконічною і короткою, тобто небагатослі-
вною. Довгі бесіди втомлюють і їх бажано
уникати. Але якщо вони необхідні, то їх
треба вести неквапливо, з постійною па-

м’яттю про Бога і з мирним станом душі.
Це застереже від втоми.
     А ще «між духовним ростом і багатослі-
в’ям – обернена пропорціональність, » -
пише отець Олександр Єльчанинов. А
Варсонофій Великий стверджує: «В раю
багато розкаяних грішників, а балакунів –
жодного».
     Отож, у розповідях варто уникати непо-
трібних деталей і подробиць і намагатись
забрати у співбесідника якомога менше
часу і уваги. Лаконічність у бесідах – у
цьому їх гідність.

Теми бесід
     Святі отці звертають увагу та таку об-
ставину. Ми мирно бесідуємо з ближнім,
розповідаючи йому про себе, повідомляє-
мо йому новини. Нехай у цьому немає зла,
але, якщо у розмові не було необхідності і
нами не керували благі почуття – утішити,
поспівчувати ближньому, навчити його
чого-небудь корисного, повідомити необ-
хідні і йому відомості, - якщо цього всього
не було, - то ми обікрали і його і себе,
витратили намарне і його і свої «таланти»,
тобто час.
     Пусті розмови про себе і про свої спра-
ви свідчать про наше самодурство, зарозу-
мілість, егоїстичну установку нашого духа
з фіксацією уваги на собі і своїх інтересах,
так званий, егоцентризм. Однак, це не
відноситься до тих випадків, коли ми самі
шукаємо підтримки, поради, втішання і
бадьорості у сильніших за нас духом. Хри-
стиянину треба обережно ставитись до
розповіді анекдотів, жартів і уникати тих із
них, які кого-небудь порочать, містять
насмішку над ближнім. Це є гріх проти
ціломудрія. Жарт має місце лише тоді,

коли він підтримує бадьорість і оберігає
від розпачу, втоми, смутку.
     А ще треба намагатись у бесідах пере-
водити теми із гріховних та пустих  на
теми духовні (з віруючими людьми) або,
хоча б, корисні для ближніх. Про необхід-
ність великої обережності у бесідах так
говорить святий Нифонт Цареградський:
«Той, хто не береже завжди уста, хоча й
цілий рік поститься, не одержить ніякої
користі». І найголовніше. Розмови або
бесіди про духовність. Святі отці притри-
муються двох, здавалося би, протилежних
думок.
     Преподобний Серафим Саровський дає
таку вказівку: «З людиною душевною
треба говорити про людські речі; з люди-
ною ж, що має розум духовний, треба го-

ворити про небесне. У світі про духовні
речі говорити не потрібно, особливо, коли
у людині не помічається бажання чути про
них». «Не розсипайте перл своїх перед
свинями, щоб вони не потоптали їх ногами
і, обернувшись, щоб не розшматували
вас», - вказує Господь (Мт. 7,6). Цю пора-
ду треба пам’ятати особливо зараз, у пері-
од масового відступництва від Бога.
     А ось інша думка: отець Олександр
Єльчанинов пише: « Не особливо прихо-
вуйте від товаришів свою релігійність,
неждано ти можеш зустріти співчуваючих,
допитливих, зацікавлених. Одним словом,
не намагайся ховати перед людьми свою
істинну сутність під загальною маскою
легковажності і пустоти».
     Отож, у бесідах треба враховувати ду-
ховний вік, духовний стан і всі душевні
особливості співрозмовника.
     Архімандрит Іоан пише: « Іноді перед
Богом соромно буває говорити про Нього
людям… Люди мовчать про Бога, навод-
нюється світ легіонами слів, оперує язик
людський цими пустими легіонами, і ні
слова про Бога – про Початок, кінець і
зосередженість усього».
     А ще варто нагадати, що Оптинські
старці радили про чудеса розповідати ли-
ше віруючим людям.

Почуття і манери у бесідах
     У бесідах з ближніми важливо не лише
те, що ми сказали, а й з яким почуттям ми
це сказали, тобто манерою вимовлених
слів та висотою (тоном) голосу. За останні-
ми ж криється почуття, яке диктувало
слово. Якщо почуття йде від серця, то
сказане слово може зігрівати любов’ю,
ласкою, ніжністю, або ж навпаки, бити
ближнього без удару, принижувати, обра-
жати його.
     Святі отці стверджують, що духовний
капітал може набуватися лише одними
ласкавими і добрими словами. «Чи знаєш
ти, що кожне ласкаве слово, сказане при
житті, служить вічності», - сказав один
праведник. А святий апостол Павло пише
так: «Коли я говорю мовами людськими й
ангольськими, а любові не маю, то став я,
як мідь та дзвінка або бубон гудючий ».
     Отож, любов. А вже вона знайде слова
і спосіб, спрямує  розум і язик наш (тобто
мову) і вона йтиме від серця, сповненого
любов’ю до ближнього. І коли слово, так
би мовити, буде «окроплене» любов’ю, то
людина не зможе згрішити. За висловом
святих отців, не лише любов’ю повинно
бути сповнене слово до ближнього, а й
смиренням перед ним, глибокою вірою у
Бога, надією на Його Провидіння, мудріс-
тю, поміркованістю та іншими чеснотами.
Таке слово буде привертати ближнього,
пом’якшувати стан його серця, вселяти у
нього віру та надію на Бога – буде очищу-
вати та возвеличувати його душу.
     Приходимо до висновку: при здоровій
душі, при чистому серці, при наявності у
християнина Святого Духа Божого, у ньо-
го буде благе, добре слово, що служитиме
вічності і людям.
                            Лія Березюк,  м. Генуя.
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