
Випуск  N3 
24ЧЕРВНЯ 2007 РОКУ 

Савона  

Генуя 
К’яварі 

Нещодавно під егідою 
Червоного Хреста Італії 
проходив  турнір  з 
настільного тенісу серед 
дітей . Наш  Максим 
Крючек з Херсонщини 
(півроку живе у Генуї) 
зайняв перше місце, 
обігравши  декількох 
італійських ровесників, 
албанця і араба. Володя 
Лі з Рівного посів почесне 
четверте місце. Молодці 
хлопці! 
 Максиму 16 років 
і 10 з них він наполегливо 
займається настільним 
тенісом ,  натхненний 
заражаючим прикладом 
батька, брата. У них 
вдома є великий тенісний 
стіл. Наскільки спортив-
ним  передбачається 
майбу тн є  Максима 
говорити не будемо. Час 
покаже. Хай береже і 
провадить тебе, хлопче, 
Господь! 

Фестиваль “SUQ” 
    Україну представляв 

гурт “Отава”  

  У четверо(14.06) в Porto 
Antico скрізь було чути українську 
пісню, мову. Столи вигинались під 
різноманітними  сувенірами  з 
України, а також від смачненьких 
страв, якими за відповідну плату міг 
поласувати  кожен .  Бажаючих 
ближче познайомитись, відкрити 
собі Україну назбиралось багато. 

 Насиченою, колоритною була 
концертна  програма гурту 
“Отава” з Тернополя 

ПОДІЇ 

♦ 1.05.Відбулось паломництво до 
Madonna delle Grazie (Genova-Voltri). 
Після  служби  був  смачний 
обід(гріл’ята) і гаївки. 

♦ Цього року у містах: Савона, 
К’яварі успішно пройшли святкування 
Дня Матері організовані власними 
зусиллями! 
У травні  на Свято Матері в Генуї та 

Савоні побували з концертом 
переможці Всеукраїнського конкурсу  
релігійної пісні “Пісня серця”, а також 
голова Катехитичної комісії УГКЦ с. 
Луїза Цюпа, керівник мистецької 
програми “Діти — дітям” Тарас  
Курчик 

♦ 19.05 відбулось  перше хрещення у 
Савоні  здійснене  українським 
священиком .  Мама  винуватця 
торжества українка, батько румунець. 
Хресні батьки—італійці. 

♦ 20.05 Паломництво Migrantes -
Genova до м.К’яварі. До чудторворного 
образу Madonna dell`Orto. 

♦ 25-28.05 Відбулось паломництво до  
чудотворного марійського містечка 
Люрд (Франція). Взяло участь біля 90 
палоників з міст Лігурії. 

♦ 9.06. Хід з Святими тайнами  в 
Генуї з участю Архієпископа Анжело 
Баньяско запрошена українська 
громада міста (стор.2)  

♦ 13.06. Відбулось закриття Року 
школи Migrantes у Савоні. Церковна 
громада  мала своє представлення. 

♦ 14,16,17.06 — святкування Дня 
української культури у Генуї та Савоні. 

Про паломництво 
до Люрду — вже 3 
рік! Стор: 4-5 

У цьому номері 

∗“Не все так погано в 
нашій Україні”стор.6 

∗“Ми справді 
втрачене покоління” 
стор.6 

∗“Болить” стор.2 
Ці статті запрошують вас 
до роздумів, висловлення 
своїх думок. 

ЄС тепер повертатиме нелегалів в Україну 

18 червня у Люксембурзі Україна та 
ЄС за підсумками засідання Ради з 
питань співробітництва підписали 
угоду про реадмісію.  
З української сторони угоду 

підписав міністр закордонних справ 
Арсеній Яценюк, з боку ЄС— віце-
президент Єврокомісї Франко Фратіні. 
У г о д о ю  п р о  р е а д м і с і ю 

з а п р о в а д ж у є т ь с я  п о р я д о к 
ідентифікаці ї  та  повернення 

нелегальних мігрантів, а також 
спрощення їх транзитного проїзду. 
Ці зобов'язання стосуються як 

громадян України та країн членів ЄС, 
так і осіб без громадянства. 
Спеціальна прискорена процедура 

повернення осіб передбачена для 
громадян, затриманих в прикордонних 
областях. 
Угода не дієтиме на території Данії 

Увага! Це важливо! 
На початку липня планується приїзд 
представників  Генерального 
консульства України у Мілані. 
Українці Генуї, Савони, К’яварі з їх 
допомогою можуть владнати справи 
з документами.   
Роз’яснення за тел: 329 329 25 22 

Так тримати! 
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Місяць Partenza Ucraina Partenza  Italia 
Червень 7,21,28 10,17,24 

Липень 5,12,19,26 1,8,15,22,29 

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 

ГРАФІК ДІЙСНИЙ З 1.05.2007 ДО 30.10.2007 РОКУ 

 Ви чули, що наші їздили до Люрду? Ото 
повернулась одна жінка до хати, де працює така рада-
радесенька. А господар навпаки. 
 - І що б то означало,- ніяк не второпає. 
 Аж ось прасує його штани, і з кишені випадає 
листочок з номером телефону похоронної служби. 
Виявляється, італієць зробив висновок: раз раз їздить до 
Люрду і то вже декілька разів підряд, де збираються 
каліки і вмираючі зі всього світу, то і вона вмираюча. 
Невдовзі несподівано почав розмову як то дорого в Італії 
обходиться похорон. 
 - Не переживайте ,- каже жінка. - За мої 
ліквідаційні мене спалите в газовій камері, а коробочку з 
попелом за євро-два відішлете бусом в Україну. 
 Він одразу повеселів.     

Назбирала
 сміху 

Ганя Весел
енька  з Генуї 

Причина для радості 

Ура! В школі канікули 
 Більше від нас тішиться маестро Клаудіо. Учні-
підстаркуваті жінки в основному за 50.Нервові, з 
проявами раннього склерозу. Б’ються за передні місця, 
щоб все бачити і чути. Маестрові вистачає дошки на 
декілька слів чи коротке речення, бо мусить писати 
величезними літерами. Тільки почне чуть  складніший 
граматичний матеріал,- учениці червоніють, скидають 
запотілі окуляри, хапаються за серце. І бідний маестро 
переходить до читання веселих оповідань. Добре, що 
починаються канікули.     

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 Lampu-

gnano 

Неділя 
17-00 

Субота 
08-15 

ТОРІНО 
Corso Vittorio Ema-

nuele 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 

Це є офіційне видання українських церковних громад у 
Лігурії, видається за пожертви вірних та окремих спонсорів. 
Тираж 250 примірників. 

Відповідальний за випуск: Олег Сагайдак 

Допомагали: Ольга Ваврик, о.Віталій 
Наша скринька в інтернеті   visnyk.liguria@gmail.com 

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

Від редакції 

 Аналізуючи анкети, отець Віталій прийшов до 
висновку, що в Італію ми приїхали надовго. І починає 
агітувати за возз'єднання сімей. 
- Ото якби ми привезли своїх чоловіків, вони би в хорі 
церковномуспівали, - каже одна жінка до другої.  
- Я не знаю як твій,а мій співає тільки тоді коли вип'є...  

Ото би співали 

Де баба? 
У м'ясний магазин цього разу Люба прийшла без своєї 

сеньйори. У черзі її побачила знайома і здивовано: 
- А твоя баба де? 
- Та покрутила рукою біля виска. 
- Здуріла? - з жахом видихнула страшне слово так,аж 

всі італійці затривожились. 
- Та ні,- спокійна Люба. — Пішла в перукарню на 

мендуляцію.   

Сибірська лайка 
 Українка за дорученням сеньйори пішла 
залагодити справи в установу. Видно,що не італійка. 
 - Chi razza sei?- службовець до неї. 
 - Хочете запитати  звідки я приїхала?- та 
запитанням на запитання.  - Sono  venuta dalla Ucraina. 
 - Tu sei russa? 
 - Так, сибірська лайка, - не розгубилась українка. 

КИЇВ-ЛЬВІВ-МЕСТРЕ-МІЛАН-ГЕНУЯ 



   Виносити Святе Причастя з храму 
не дозволено, але в окремих 
випадках, тобто для хворих - це 
просто необхідно. Коли були 
особливо небезпечні ситуації 
чи хвороби  для міста: чума, 
напади чужинців, то єпископ 
дозволяв виносити святі ікони, 
або ж і саме Святе Причастя з 
храму, щоб поблагословити 
жителів і ціле місто, просячи 
заступництва. 
      Цього року після довгої 
перерви новий Архієпископ 
Генуї  Анжело  Баняско 
запросив ціле місто до ходу із 
Св.Причастям. Причина була 
проста: вшанувати Святе 
Причастя і відновити перервану 
традицію .  Але, тут, мабуть, 
приховалась  і ще одна причина. А 
с у т ь  о с ь  в  ч о м у :  б у т и 
християнином – тепер стало 
приватною справою. Можемо із 
легкістю спостерегти, що з кожним 
роком християни менше і менше 
показують себе світу як єдина 
церковна спільнота. Не буду 
вдаватися  до  причини ,  але 
підкреслю, що цього року єпископ 
захотів показати те, як це гарно 
бути разом: єпископи, священики, 
знать міста, монахи і монахині, 
молодь і старші, діти і їхні батьки, 

генуезці разом з іноземцями. І всі 
довкола Св.Причастя. 
      Йшли разом в одній колоні, 
посередині  колони  кивот  із 

Св.Причастям. Молились, слухали 
роздуми і час від часу робили 
зупинки, щоб дати можливість 
окремим групам творити їхню 
молитву, їхній вияв побожності. 
Серед 4-ох таких зупинок була одна 
для іммігрантів. 
      Всі зупинились у тиші і 
пролунала молитва італійською 
мовою, за нею пісня іспанською і 
знову тиша. Тут один священик 
оголосив, що українці східного 
обряду теж тут присутні, і вони 
виконають пісню для Христа. 
       Хоча можна було і не говорити 
про присутність українців, бо 

вишиті  сорочки ,  хоругва  із 
надписом «Сomunità Ucraina» 
говорили самі за себе. Хто йшов, 
той відразу звертав увагу. Його 
увагу ще більш привернув тихий 
спів, заполонив всі вулиці центру. 
Всі ще більш затихли і тепер кожен 
слухав спів кількох українців. І хоч 
була незрозуміла мова, але кожен 
слухав і творив свою молитву 
серця: «Боже, твій народ живий, 
нас спаси, благослови». І знову 
тиша. Архієпископ поглянув у 
сторону українців і поглядом 
подякував. Колона рушила далі, а 
укра їнці   упівголоса   ще 
помолились у своїх потребах і 
долучились до загальної ходи. 
      Час від часу дехто підходив і 
виявляв свою вдячність за такий 
молитовний спів. Були і українці, 
котрі проїздом у Генуї і випадково 
почули рідну мову, зворушені 
підійшли до нашого гурту. 
      Хід незабаром закінчився і по 
завершенні ми у свою чергу 
дивились у сторону Архієпископа  з 
вдячністю, бо знову відчули себе 
частиною Церкви Генуї. 
На наступну суботу українці в 

особливий спосіб отримали подяку 
в єпископських палатах від самого 
Архиєпископа Баняско. 
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Хід зі Святими Тайнами (Святим Причастям) 

Служба Божа  
з поясненням 

Ходимо до церкви, молимось, зберігаємо 
традицію наших предків… Та чи завжди 
знаємо, що робимо і чому саме так? Десь у 
глибині серця відчуваємо потребу пізнати 
більше про Бога, про церкву, про наш східний 
обряд. 

І ось, у червні почався маленький курс 
наук. Кожного четверга у Генуї було 
пояснення Служби Божої. Священик 
розказував історичний розвиток, символічний 
зміст богослужіння. Група  бажаючих (близько 
20 чол.) слухали і водночас активно брали 
участь у Службі Божій, адже пояснення були 
тісно пов’язані із самим Богослуженням. На 
останній службі отець роздав книжечки із 
текстом пояснення. Як виявилось - це не був 
подарунок на згадку, а посібник для 
майбутнього іспиту. 

Жартуємо самі до себе: “Приїхала гроші 
заробляти, а тут ще й Царство Боже зароблю. 
Дивні діла твої Господи! “ 

Боже помагай вам на іспитах “студенти-
заробітчани” 

 З Божого благословення 
рік назад у м. К’яварі була 
заснована українська громада. 
Багато зусиль докладено о. 
Віталієм, церковним братством, 
щоб  згуртувати  людей , 
об'єднати в спільній любові до 
Бога. І  ось недавно зібрались 
ми всі разом, щоб вшанувати 
наймил ішу ,  найдобр ішу , 
найдорожчу  для кожного 
людину — Матір. 
 Після Богослужіння з 
в е л и к и м  з а д о в о л е н н я м 
подивились виступ наших 
наймолодших українців-дітей 
жінок, що проживають у 
К”яварі. Діаночка прочитала 

вірш, присвячений  Божій 
Матері, і піднесла до її ікони 
білі лілії. З уст Влади та Андрія 
з хвилюванням лилися чудові 
слова до рідних матусь, до 
хресних матерів. На очі 
навертались сльози, коли 
Ярослав Озарук декламував 
вірш  В .Сосюри  “Любіть 
Україну”. 
 Ми горді за наших 
дітей, які тут, на чужині, не 
тільки добре вчаться, сумлінно 
працюють, а й високо несуть 
звання українця, люблять і 
прославляють Всевишнього, 
шанують  Божу  Матір  і 
допомагають своїм рідним 
матусям гідно жити так далеко 
від коханої України.            
 Марія Андрухів 
      К’яварі-Перемишль 

Наш уклін Chiavari Genova 

СТОРІНКА 7 ВИПУСК  N3  ВІСНИК  ЛІГУРІ Ї   

Цими днями  
О л і  С м о л и н е ц ь 
виповнюється 25 років, 
а її симпатичному 
синочкові Олежику рік. 

 До речі, серед дітей новітніх 
українських заробітчан він першим народився 
у Генуї, першим хрестився в українській 
церкві. 
 Ми бажаємо вам тільки щастя,            
 Буйних весен квітучих  і літ, 
 Щоб ви в Божій любові купались, 
 І щоб казкою був білий світ.  

 Громада Генуї щиросердечно 
вітає своїх улюбленець, співучих 
соловейків сестричок Оксану і Оленку із 
енним приходом у цей світ. З вами 
весело, надійно і на чужині, бо вмієте по-
доброму впливати на людей. І добро до 
вас обов'язково повернеться сторицею. 
Хай Бог береже ваші молоді роки, тримає 
у силі і здоров’ї, в мирі.   

Днями відзначила 
день народження 

Жемчук  Любов 

Щиро вітаємо  з Днем 
народження Тромсу Наталю   

Нехай  цвітуть під небом синьооким 
Ще довго-довго Ваші дні й літа, 
А тиха радість, чиста і висока, 
Щоденно хай до хати заверта. 
      Хай постійний успіх, радість і достаток 
      Сиплються до Вас, мов вишневий цвіт. 
 Хай життєвий досвід творить 
    з буднів свята, 
 А Господь дарує многа, многа літ.   

Бажаємо  Вам  міцного 
здоров”я, щастя, миру і 
злагоди у Вашій родині 

Розквітли троянди 
  сьогодні для Вас 
У цей урочистий час, 
Ясніше засяяло сонце в житті, 
А Ви, як завжди, неповторні такі. 
Тож щастя без меж, веселих доріг, 
Добра і достатку на рідний поріг, 
Багато звершень, досягнень, краси 
І сотню років — з води і роси! 

 Громада українців з м. К’яварі висловлює 
щире співчуття Наталі Балагурі (м. Івано-
Франківськ), сестрам Вірі і Раїсі Вертинським 
(Білорусія) у зв'язку зі смертю їхніх дорогих 
матерів;глибоке співчуття Валентині Паюк 
(Хмельниччина) у зв'язку зі смертю чоловіка.  
Вічна пам'ять тим, кого вже немає із нами, земля 

пухом і Царство Небесне. 

 В п'ятницю 15 червня в нашій громаді 
відбувся перший похорон українського громадянина 
на кладовищі м.Генуя “Staglieno”.Похорон служили 
два священики о. Мікелє Нотаранжело (грецька 
церква) і о. Віталій. Були присутні мама, Почесний 
консул України в Лігуріїї Каміло Бассі, п. Валентин 
Малишев та інші близькі особи.  
Висловлюємо щиру подяку п. Валентину за допомогу 
в організації похорону.  

Висловлюємо щире співчуття і молимось 

Оголошення  Богослуження у містах 
відбуваються за наступним графіком: 

 
Генуя : Неділя 11.00 Божественна Літургія; Четвер 
15.00 Молитовні зустрічі. Церква Santo Stefano  

Савона: Кожної середи 14.30 Молитовні зустрічі: 
Акафіст, Молебень, Божественна Літургія, інше. 1 
раз у Місяць Божественна Літургія (1.07). Via Gui-
dobuono. 
К’яварі: via Entella. Божественна Літургія згідно 
домовленості. Слідкувати за оголошеннями 



Мініатюри з натури 

Слава Ісусу Христу, 
Слава Україні! 

 
 

Дорогі наші земляки прийміть від 
гурту “Отава” і від мене особисто 
найщиріші вітання з України. Нам 
дуже приємно бути з вами в Італії 
дарувати свої пісні, радувати ваші 
душі, бачити ваші щасливі усмішки, 
чути гарні враження від наших 
концертів. 
Ми дуже вдячні отцю Віталію, п. 
Любі і всім організаторам нашого 
п р и ї з д у ,  з а  ц е й  д а л е к и й 
місточок_який поєднав Україну з 
Італією. Вдячні також італійській 

стороні: почесному консулу України в 
Ліґурії Каміло Бассі, мерії міста Генуї, 
а також дирекції фестивалю “SUQ” 
Карлі Піролеро за запрошення на 
фестиваль. І всім вам хто прийшов на 
зустріч з українською піснею. Нам тут 
дуже сподобалось і ми сподіваємось 
на подальші зустрічі з вами. 
Наш гурт “Отава” приїхав з м. 
Тернополя, разом зі співачкою 
Мар’яною Нестайко. Гурт молодий 
створений 4 роки тому у складі: 
Мик о л а  Кл іщ ,  Во л о д им и р 
Мельниченко, Ігор Артем’як, Максим 
Негодін та звукорежисер Тарас 
Іванюньків. Ми завжди пропагуємо 
українські, духовні пісні так, як вчили 
нас наші батьки, діди, прадіди. І 
хочемо донести цю пісню до кожного 
серця, показати і розказати всім про 
красу нашої України. 
Ми побували з концертами в таких 
країнах як Франція, Бельгія, 
Німеччина, США, Канада, Польща, а 
тепер, тут у Генуї, місті, яке визнано 
центром європейської культури. 
Чому “Отава”? “Отава” - це  свіжа 

трава, молода трава, яка проростає 
після першого покосу і скільки б її не 
косили вона завжди буде проростати. 
Цим і символізується наш гурт і наш 
народ і наша українська пісня. 
Отож єднаймось, українці, і разом 

славімо Бога і нашу рідну Україну. 
 З повагою і вдячністю: 
Заслужений  артист України , 
к о м п о з и т о р , 
керівник гурту 
“Отава”  Роман 
Рудий.     
____________ 
  
16.06 у суботу 
Гурт побував у 
гостях громади 
міста Савона. 
Духовні пісні і українська забава 
справили велике враження на всіх. 
Українці  веселилися ,  італійці 
спостерігали і пізнавали наш народ. 
Дехто, усміхаючись, сказав: “Як вони 
вміють забавлятися?” Так, вміємо! Ще 
й як... 

 Чи зможемо повернути втрачений час? Гроші не можуть. Хай би нас депортували. Хай би в 
Україні життя стало краще, ніж в Італії. Або в Італії стало жити гірше, ніж в Україні. Та ми знайдемо інші країни 

для заробітків. Ні! Так бути не може. Пора щось змінювати. Пора! 
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    Історія перша  
Ї х а л а  дод ому 

переповнена радістю. 
Нарешті — свобода, 
рідна земля родина. 
Після довгої дороги 
бусик нараз затрясло 
на вибоїнах. Шофер 
урочисто вигукує: 
вас вітає ненька 
Україна! Як вона че-
кала цього моменту, 
як уявляла — впаде 
на землю і буде її 
цілувати, цілувати, 
цілувати. Птахом 
вилетіла. Та де її 
цілувати, де впасти 
на коліна  -  яма на 
ямі, в калабанях 
побачила зірки… над 
рідним небом. 
У туалет завів 

різкий специфічний 
запах. Огрядна жінка 
збудилась від кроків 
у нічній тиші:”За 
послуги 50 копійок”. 

- Та я не маю 
наших… - і осіклась. 
То плати євро. Їх  
маєш!     

  

 Історія друга 
    Нарешті, вдома. 
Всі якісь такі насто-
рожені, оглядають, 
г о в о р я т ь  ма ло . 
Заспокоїла  себе : 
знаю що про нас 
думають, бояться, 
напевно, чи зарази 
якої до хати не 
привезла. Валізки з 
одягом (вдома вже 
нічого її немає) так і 
не  насм і лил а с ь 
розпаковувати, бо в 
шафах все розкла-
дено, як кажуть, по 
поличках. В напру-
женні і відчуженні 
минають дні. Поки 
скупо-вувала продук-
ти для вишуканих 
страв і готувала їх, 
бар'єр ніби непомітно 
почав щезати. Та 
досить було запропо-
нувати просушити на 
сонц і  подушки , 
випрати килими як їй 
запротестували — 
потерпи трошки нам, 
а ми тобі.    
 

 
 Історія третя 
 
Зароблених грошей 

виявилось мало. Син 
прикинув, що за ті 
роки, що вона в 
Італії, він вже мав би 
мати і квартиру в 
обласному центрі, і 
машину.  

- Сину, та ти навіть 
не запитав чи я 
здорова, чи можу 
заробляти гроші, - 
клубок тиснувся до 
горла. 

 Коли пішла по 
лікарях — знову 
проблема. Тратить 
гроші на себе. 

- Тисячу запхала 
собі в писок! - 
надривався синочок. 
Траплялись і такі 
м е д и к и ,  щ о 
в с т а н о в л ю в а л и 
неіснуючі діагнози і 
кепкували, мовляв, 
д е  з  т а к и м и 
хворобами можна 
їхати на заробітки. 
Хіба що вмирати...  

 
 

Історія четверта 
  
     Сподівалась на 
розуміння і співчуття 
чоловіка. Про любов 
говорити не будемо. 
Він чомусь весь час 
затримувався  на 
роботі, а повертався 
додому — віддавав 
перевагу друзям, з 
якими грав у шахи, 
випивав. 
- Поїдемо відпочити 
разом, - несміливо 
запропонувала. 
Не відмовився. 

Але щоразу до обіду 
і на вечерю мала 
бути оковита, після 
якої він не мав 
бажання ні говорити, 
ні висловлювати хоч 
я к і с ь  п о ч у т т я . 
Просто задоволено 
з а с и н а в  д о 
наступного дня.  
 Ледве добула 
два тижні так званого 
відпочину. 

 

 Історія п'ята 
    Випав ранній сніг. 
Вийшла з валізкою 
надвір, зіщулившись 
від несподіваного 
холоду. За нею — дві 
згорблені постаті. 
Тато і мама. Серце 
рвалось на шматки: 
Боже, на кого їх 
залишаю? Чи побачу 
ще? Знайти когось, 
хто би погодився за 
добру плату обійти їх 
— не вдалось. Хто 
може і хоче працю-
вати, віддає перевагу 
свиням ,  коров і , 
городам. Хоч і не 
доробишся дуже, 
зате престиж, що 
господар. Обходити 
когось чужого — 
страшенний сором. 
То  ми  тут не 
гидимось старими, 
немічними, вмира-
ючими. Гроші, на 
жаль, запаху не 
мають.    

Висно
вок 

Пропонуємо деякі нюанси духовних переживань 
української заробітчанки. Ці  історії не видумані. Болить  
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Ми справді “втрачене покоління”? 

 Ці роздуми викликала в мене розповідь отця 
Віталія. По дорозі з Флоренції в автобусі він 
пригадав свої шкільні роки, друзів, вчителів. Не 
приховав, що був не серед перших. Та Бог допоміг 
йому знайти дорогу до Храму, святу справу, якій 
чесно служить. 
 Щиро, від душі, позаздрила йому. Бо в мене 
склалося навпаки. З дитинства скрізь була серед 
перших:в дитсадку, в школі. А згодом і в 
університеті, і на роботі. Чудова сім'я, коханий 
чоловік, гарні діти, улюблена робота. За якихось 
декілька років — все шкереберть. 
Опинилась в Італії, як і більшість 
наших жінок, бо неможливо було 
жити в сім”ї, яка руйнувалась на очах 
від алкоголю. Працювати, віддаючи 
роботі свій розум, досвід, душу і 
серце, і одержувати копійки в 
зарплату. Це банальні речі, і не 
хочеться про них говорити. Щиро 
позаздрила о. Віталію, що він себе 
знайшов, а я себе… втрачаю. Хто я 
тепер?  “Badante”. Ні , зовсім не хочу 
сказати,що мені вже так погано. За 
моїх сім італійських років багато зробила: квартира, 
все в квартирі, допомога (і досить солідна) дітям і 
внукам, оплачую навчання в академії племінниці. 
Об”їздила майже всю Італію: Калабрія, Неаполь, 
Рим, Венеція, Мілан, Флоренція, Капрі, Сарденія, 
навіть на Корсиці побувала. Франція, Монако… 
Одягнена, неголодна,італійці мене поважають. 
Щороку їжджу додому, в Україну. Маю чудових 
чотирьох внуків. Молю Бога, щоб дав моїй родині 
здоров”я і щастя. Дякую Всевишньому за кожен 
прожитий день. Але… 
 Не горю, як горіла все життя вдома, на 
роботі — в Україні. Перші роки в Італії були 

роками, як тепер розумію, ейфорії. Зароблялися 
добрі гроші, писалися вірші, листи до рідних(по 
зошиту!),хотілось обняти весь світ. А тепер… 
записочки вже не напишу. А навіщо? Є телефон. 
 Можете сказати, що це ностальгія, депресія. 
Нічого подібного. Побуду на Україні два тижні — і 
хочу до Італії. Весела, жартую. Моя подруга в 
Неаполі якось сказала мені, що такий стан 
називається італійським синдромом”. А я б назвала 
його роздвоєнням особистості”, але не тим 
психічним, важкою душевною хворобою, а 

роздвоєнням моралі,розуму. 
 Не знаю, як буду жити в 
Україні (та й як там жити на мою 
пенсію 420 гривень). І в Італії я не 
приживуся, відчуваю тут свою 
тимчасовість. Багато читаю, буваю 
в кінотеатрах, на концертах, 
люблю подорожувати, екскурсії — 
і не відчуваю від всього цього 
великого задоволення. Люблю 
сонце, море. Плаваю, смажуся на 
пляжі, але це по інерції. Не бачу 
навколишньої краси (і це тут, в 

Лігурії!), нічому не дивуюсь, як це було ще кілька 
років тому. Ходжу до церкви, захоплена о. 
Віталієм, його молодечим завзяттям, великим 
бажанням урізноманітнити життя наших українців. 
Ось і пишу вже до нашої газети. Повірте, це — не 
сповідь, так роздуми. Може, хтось перебуває в 
аналогічній ситуації і напише також до газети? 
Можливо, разом знайдемо вихід?! Дуже не 
хочеться, щоб нас вважали втраченим поколінням”. 

 Напишіть, я чекаю   
                  Одна із нас.    

        м. К”яварі            

Не все так погано в нашій Україні  

М и  д а в н о 
звикли, що маємо в 

Україні погані дороги, світові 
ціни  на  неякісний  товар , 
хабарництво, грубе, можна 
сказати, цинічне ставлення, в 
сфері обслуговування, а ще й на 
додачу маємо  горе-політиків 
(про наслідки не говорю). 
 Щоб полікуватись в 
Україні потрібно мати не лише 
гроші, як за кордоном, а й міцне 
здоров”я. 
 Але попри всі негаразди 
в нашій Україні чудово, якщо ти 
не  дивишся телевізор,  не 
слухаєш радіо, не читаєш газет, 
не сваришся з сусідом за 
скопану межу, не ходиш на 

базар, а просто в тишині 
посидиш з близькими тобі 
людьми, які тебе розуміють з 
півслова,з одного погляду, 
побавишся з внучкою. Вийдеш в 
садок і бачиш як все квітне і 
буяє, наливається зеленою 
силою, як невтомно працюють 
бджілки, як ліплять гніздо 
ластівки на сусідній хаті. Бачиш 
як сходить сонце і діамантами 
блистить роса на траві. Над 
рікою стоїть густий туман, а 
риба  спішить  на  нерест . 
Вдихнеш  на  повні  груди 
цілющого повітря, настояного на 
запахах наших трав, квітів, і 
подумаєш: “Боже, як же гарно у 
нас в Україні!” 

 І ради цього варто жити і 
радіти життю, що нам дарує 
Господь. Бо це все моє, це моя 
Україна!  
     Марія Теленчак 
        Тернопільщина — Генуя 

А ваша
 думк

а? 

А ваша
 думк

а? 
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Марія хоче нам помогти, Марія може нам помогти,Марія нам поможе! 
Три ночі і два дні на пожертву чудотворному Люрду 

Чи задумувались ви над тим, 
чому люди їдуть на святі, 
чудотворні місця? Мають 
потяг до пригод? Хочуть 
розширити свій кругозір? 
Шукають  з а д о в ол ення 
Всевишнім власних потреб? А 
може все дуже егоїстично — 
шукають нагоди побути у 
земному раї? Де вірою,надією, 

любов’ю, воскресає дух. 
Отець Віталій філософське пояснює це прагнення. 

Коли вуглинку вийняти з полум”я, вона деякий час 
горить,потім жевріє і, врешті, гасне. Прощі, 
переповнені силою молитви сотень, тисяч людей, 
немов вогнище. І коли ми потрапляємо у таке 
вогнище,- заряджаємось силою, теплом Божої любові. 
Стає зрозуміло, чому о.Віталій три роки, відколи 
парохом в Генуї, організовує паломницькі поїздки до 
Люрду. Це важка, виснажлива, відповідальна і 
ризикована справа. Завжди бажаючих є більше, ніж 
пропонованих місць. Доводиться вдаватись до 
можливих і неможливих коректив. От і цього разу 
розгорілась  справжня війна. Але, на щастя, 
закінчилась миром. Всіх, хто хотів (а їх 75 чоловік з 
Генуї, Савони, К’яварі) вмістив двоповерховий 
комфортабельний автобус. Мали можливість 
використати шанс навіть 
декілька чоловік не із 
наших громад. Цікава 
статистика: наймолодшій 
п р о ч а н ц і  2 4  р о к и , 
н а й с т а ршим  з а  7 5 , 
подружніх пар 6. 
 Отже ,  на с  7 5 . 
Молитва, благословення на 
дорогу .  Їдемо .  Люди 
внутішньозаглиблені, умиротворені, зосереджені. 
Вервечкою тягнеться черга до сповіді далеко за 
північ. Спільна молитва подяка за прожитий день. 
Залишається декілька годин на відпочинок, бо о 6-ій 
годині підйом. Без вставання з сидінь, які вже 
встигли наглодати спину. Добре, що перед ночівлею 
їм ость Люба організовувала веселу колективну 
зарядку біля автобуса. 
 Над Люрдом нависли хмари, і поки ми 
розташовувались у готелі, прорвались рясним дощем. 
Дощ  зарядився на цілий суботній день. Не готові до 
таких сюрпризів природи. Від того жертва набирає 
ще більшої ваги. А Богородиця вже спішить 
винагородити —  дозволяють відправити святу 
Літургію у верхній Базиліці Непорочного Зачаття, що 
вміщує у собі тисячу прочан. Нас навіть не сотня. 
Перед Службою 40 хвилин на особисті молитви, 
сповідь. З собою принесли прохання тих, що ніколи 
не були і, можливо, й не будуть тут, просили опіки 
Марії над нашими сім'ями, родинами, гаряче 
благали за Україну, в якій так неспокійно. 
  Людмила Конопко, (Генуя): Я звернула 
увагу,що на нашій Службі Божій присутні люди різних 

національностей. Вони так побожно причащалися, 
підходили до мирування.   
 Пройти Хресну дорогу з Ісусом виявили 
бажання всі без винятку, хоч дощ посилився. “Хай, 
хай паде, змиє всі гріхи”,- напівжартома, 
напівсерйозно хтось сказав. Отець Віталій так 
сформулював основну ідею Хресної дороги —  
цілковита довіра Богу, виконання його волі. 
 Любов Оксюта, (Савона): Я пережила Хресну 
дорогу з великим зворушенням серця. Хотілось плакати, 
любити і прощати, як вчить Христос. Зрозуміла, що 
найцінніші і найпрекрасніші речі стаються після важких 
зусиль.  
 Наш  п а с т и р , 
д и в л я ч и с ь  н а 
жалюгідний вигляд своїх 
мокрих овечок, не мав 
сміливості наказувати 
йти до гроти, тільки 
пропонував тим, хто 
чується в силі. Дощовики 
вмить зашелестіли в 
напрямку печери. Як 
можна  особисто  не 
привітатися з мамою, коли задля цієї зустрічі 
подолали таку далеку дорогу? Зворушені до сліз, 
вдивляємось в обличчя Марії… 

 Уляна Романишин: Коли молилась до 
Пренепорочної Діви Марії, сльози благодаті самі текли 
по щоках, на душі велика легкість. Сильно кашляла — 
перестала.    
 Оксана (м.Львів): З першого погляду на Матір 
Божу відчула як в тіло вливається щось неймовірне. 
Ніби побувала наодинці з небесною мамою.   
  Надія  (Савона): Я їхала до Люрду з одним 
бажанням і проханням: Матінко, допоможи, щоб я була 
розумною твоєю донькою, щоб не піддавалась спокусам, 
навчи мене молитися.     
Галина Кузан (Аренцано): На чудотворному місці 

відчула спокій, тепло, неначе побувала в домі своєї 
рідненької матусі, якій вилила свій біль, тривогу і 
отримала душевний спокій. 
 На щастя, суботній день тривав довго. Після 
смачної вечері у пані Катерини почали збиратися у 
похід зі свічками. Це жива вервиця на прославу 
Матері Божої Люрдської, звучить різними мовами. 
Багатотисячне “Ave Maria” раз у раз доносилося до 
небес. 
 В і р а  (Г енуя ) : 
Нескінченний потік людей 
пливе площею. Люди несуть 
свої болі, надії, сподівання. І 
Марія немов промовляє до 
всіх: “Я вас заспокою, дам 
сили до бою... ” 
 Наталя Тромса: 
Люрд — місце, де відчуваєш 
себе маленькою мурашкою, 
але це відчуття настільки приємне, що словами не 
передати. Це потрібно відчути. Серце залишається біля 
гроти нашої небесної Матінки. Впевнена,що вона чекає 
мене завжди. 

 Лія Березюк (Генуя): Неділя 27 травня. Перше 
сонячне проміння ласкаво торкається золотих куполів 
української церкви. Сьогодні свято П’ятидесятниці — 
зішестя Духа Святого — третьої особи Пресвятої Тройці 
на апостолів.  
О 6.30 розпочинається Свята Літургія. В Богослужінні 
були задіяні  три священики. Отець Петро — настоятель 
храму і отець Семен сповідали прочан, отець Віталій 
відправляв службу. Ми молились за тих, хто відійшов у 
кращий світ, просили для них опіки Марії. Богослужіння 
почалось і завершилось молитвами до св. Духа. Щоб 
зекономити час Акафіст до св. Духа відмовили у дорозі. 

 Потім був, так званий, вільний 
час, який кожен прочанин міг 
використати на свій розсуд. Як добре, 
що не загубились в магазинах у 
пошуках сувенірів, а старались ще і 
ще пережити зустріч з Марією, з 
Христом на Хресній дорозі. Я з Людою 
Конопко відмовляли вервицю до мук 
Христових, пройшовши на колінах 
сходи якими вели Ісуса на суд до 
Пилата. Було нестерпно важко, 
здавалось от-от зупиниться серце. 

Коли дійшли доповзли до останньої сходинки, 
побачила в руках Ісуса маленький згорнутий 
папірець очевидно з проханнями когось із прочан. 
Вдалось без писання поговорити з Христом. В своїх 
руках, кажу подумки, ти вмістиш всіх нас, а не тільки 
маленький папірець. Тримай, Ісусе ,наші сім”ї , наші 
родини, поверни нас в Україну достатку, миру, 
любові. Заопікуйся таким неспокійним світом… 
 Об 11 годині ми вже вишикувались у 
довжелезній черзі до купелів цілющої води, які мали 
би відкритись аж через …. П’ять годин. Тільки так 
могли бути впевненими, що встигнемо, не кажу на 
обід, а до відправки автобуса. Та це не була 
нудьгуюча, ажіотажна публіка, бо з нами стояла і 
Марія. Ми їй співали, з нею молились. Душа 
переповнювалась вщерть благодаттю. Відчували себе 
вуглинками величезного вогнища. Сестри Оксана і 
Оленка у гарних українських строях виконували 
релігійні пісні на професійному рівні. Тільки 
задзвенять їх малинові голоси, Слава Вінницька у 
капелюшку, з синьо-жовтим прапорцем вже на ногах. 
За нею встають всі присутні з різних куточків світу. 
Чи то така заражаюча сила прикладу чи така повага 
до України?  
 Олександра Дубчак (Феранія):  Боялась 
застудитись у купелі. Вода крижана. Але мене 
заспокоювали, що у святому місці не хворіють, а 
виздоровлюють. Після купелі відчула приплив тепла і 
сили. 
 Оксана Щупак (Торіно):  Коли зайшла у ванну з 
святою водою, яку залишила нам Марія на зцілення 
подякувала їй за отримані ласки. З великою надією і вірою 
віддала під її покров мого сина і всю родину. 
 Віра Кордюкова (Савона): Я вже немолода, у але 
таке пережиття пережила вперше у житті. Я духовно 
ожила. Купіль з ласки Марії, оживить і фізично. 
 Поспішаємо у готель. Обід, зворушливе 

прощання, - і в дорогу. Паломництво ще триватиме 
цілу ніч, поки не доберемось до місць праці. І воно 
продовжиться ще цілий понеділок — нелегко буде 
працювати після пережитих емоцій і фізичних 
незручностей. Італійка Роза Корсо, яка подорожувала 
разом з нами, захоплена нашим духовним настроєм, 
здатністю долати труднощі, жити на чужині, у 
розлуці з найдорожчими людьми. Дякує, що у 
нашому товаристві зуміла 
відчути себе донькою 
Марії. Всі паломники 
складають найщирішу 
вдячність  організаторам 
прощі. Насамперед отцю  
Віталію, їмості Любі, 
Надії Вельможній. 
 Віримо, більше 
того — впевнені, що 
Марія  хоче нам помогти, 
може нам помогти і поможе. Бути кращими сьогодні 
ніж вчора. Мудро виважено долати труднощі земного 
життя. Заслужити щастя з нею бути завжди.  
 І останнє, яке претендує на перше у цьому 
репортажі. Травень — місяць Марії громади 
українців в Лігурії пережили на високому духовному 
піднесенні. Поодинці і спільно відправляли молебні 
до Матері Божої. Побували у Вольтрі в сантуарі  Ma-
donna Della Grazia. Брали участь у прощі всіх 
емігрантів Генуї у сантуарії в К’яварі. І на  
завершення — паломництво до Люрду. 

 Репортаж з Божою і вашою допомогою вела  
Ольга Ваврик 

 
 Емоції від прощі у Люрд в Людмили Чеботар з 

Генуї вилились у пісню, яку публікуємо з великим 
зворушенням серця.  

Її можна співати на  мелодію “Витай, витай” 
 

              
 

Господь нам поможет 
И силы придаст. 
Спасибо, Сын Божий, 
Спасибо, наш Спас! 

А Дева Мария 
Ликуя глядит — 
Весь мир в Люрд приежая, 
Здесь вера победит 

Живой воды источник 
Раскроет сердца, 
Все души полечит, 
А также тела. Сомненья отбрось все, 

Воды ты попей 
В купель окунись 
И стань здоровей! 

Молилась за всех нас, 
Свята Бернадет, 
Все братья и сестры 
Нашли любви свет! Живой воды сила  

Творит чудеса. 
Второй раз родилась, 
Крещенье прошла. 


