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21 листопада – День Гідності та Свободи
Фотофакти
Учні Бібрської ЗОШ ім. Уляни Кравченко
пишуть радіодиктант національної
єдності (у рамках Тижня української

Флешмоб до Дня Гідності та Свободи
в Будинку дитячої та юнацької
творчості м. Бібрки

писемності та мови)

До Дня Гідності та Свободи публікуємо уривки з недавньої
розмови з предстоятелем УГКЦ у 2005-2011 роках, Верховним
архієпископом-емеритом Любомиром (за матеріалами інтернетресурсу CREDO, інтерв’юер - Галина Плачинда)
– Ваше Блаженство, моє перше питання до Вас — чому, на Вашу думку,
Революція Гідності, яка вселила надії в серця українців, знову закінчилася
поразкою?
– Є така приповідка: довіряй Богові так, якби все залежало від Бога, а
працюй так, якби все залежало від тебе… Господь Бог так сотворив світ, що
нема найменшого сумніву, що Він ним володіє. Але нас Він сотворив вільними
людьми. Дав нам розум, волю, здібність працювати, аби ми користалися з тих
дарів. Коли ми працюємо і стараємося, вкладаємо наші таланти наше щоденне життя, тоді нема
причини чогось боятися, зневірюватися.
З одного боку, ми трошки замало довіряємо Богові; може, замало молимося. А з іншого — занадто
мало працюємо. Не стараємось. Якось так хочемо, щоби воно само ставалося, щоби хтось за нас все
робив.
Так, ми маємо так багато різних клопотів сьогодні! Але мусимо поставити перед собою питання: а що
я роблю, щоби було краще. Щоби життя розвивалося, щоби ми могли бути задоволені і спокійні.
Отже, ця приповідка, яку я навів на початку, допомагає нам поєднувати два дуже важливі елементи
в нашому житті: довіру до Бога і довіру до самого себе. До своєї здатності і працювати, і своєю
працею чинити добро.
— Ви натякаєте, що наше суспільство сьогодні не є повноцінним? Власне, це не дивно, тому що
українців знищували віками. Можливо, в цьому причина нашої пасивності й бездуховності? І для
того, щоб відновитися, нації потрібен тривалий процес…
— Ви дуже важливе слово вжили: «процес». Процес — це перехід із якогось одного стану в інший. Ви
пригадуєте, і багато людей в Україні це пригадують, — комуністичний режим тривав щонайменше
три покоління. І ті, кому сьогодні за сорок, починали свою життєву кар’єру за комунізму.
А чого вчив комунізм? Перш за все, всім казали: не треба перейматися, партія, уряд про все
подбають, усе вам дадуть, що потрібно. Одним словом, боялися, щоб люди не працювали самостійно.
Хотіли панувати над людьми. А панувати можна тільки над рабами, невільниками. Тому старалися
людей пригнобити, зробити пасивними. І люди не старалися щось творити чи щось поліпшувати
у своєму житті, а тільки пасивно приймати те, що їм дають. А процес виховання за більшовизму
полягав у тому, щоб виховати невільників. І ми ще до сьогодні потерпаємо від того. От тепер
повертаємося до того слова «процес».
Ми — в переході. В процесі — від радянського, пасивного, невільницького режиму до свобідного,
творчого, самостійного, незалежного будування власного життя.

Але, на жаль, цей процес у нас відбувався дуже й дуже повільно.
Бачите, ми мали Майдан. Здавалося, що нарешті ми пробудилися. Ну, я би сказав: певною мірою
так. Це була справжня, як то кажуть, Революція Гідності. Наші люди почали відчувати, що вони
свобідні люди, що вони можуть будувати своє життя. Але це переконання ще є занадто слабе. Ще не
осягнуло того пункту, де ми могли би сказати: от, ми є народ вільних людей.
Подивімося на нашу політичну ситуацію. Плакати хочеться. Чому?
Ті люди, які в політиці, і які мали би служити народові, думають про себе, а не про народ. Вони все
ще живуть радянськими категоріями.
Нам треба собі щиро сказати: досить того, тепер я сам буду працювати, буду старатися, не буду
чекати, що мені хтось щось дасть. Буду сам працювати, буду шукати спільників, щоби ми могли
разом працювати.
— Чому в Україні за всі 25 років не сформувалася українська влада?
— Бо, бачите, три покоління нас нищили. Чудо чудес є, що нас не знищили цілковито. Подиву гідно.
Але нас дуже поранили.
Мені здається, одна з причин — дуже слабка влада. Але я не дуже і дивуюсь. Бо ж та влада — то
люди, які виховувалися в Радянському Союзі. Не треба казати, що то конче погані люди, але вони
інакше не вміють. Вони поводяться так, як їх вивчили, як їх настановили. І тому ми можемо
нарікати; але, з іншого боку, треба собі усвідомлювати, хто то є.
То є жертви режиму, люди духовно поранені.
Митрополит Шептицький видав книжечку: «Як будувати рідну хату?» Не ремонтувати, а будувати!
Ми ще не будуємо. Біда, власне, що ще нема навіть заохоти.
Мені прикро сказати, але, думаю, що, може, і Церква людей занадто мало підганяє, заохочує. Власне,
до тих громадянських чеснот ми повинні значно більше мати активних душпастирів.
Тепер, Богу дякувати, протягом останніх років починає щось рухатися в Церкві.
Як повинна виглядати християнська громада? То не повинна бути громада людей, які нічого не
роблять. То повинна бути громада людей, які і моляться, і працюють. І стараються спільними силами
поборювати всі лиха. Богу дякувати, що ми і тут, під цим оглядом, у Церквах починаємо бути щораз
більш активними. Я вам дам приклад…
Продовження в наступному номері

Чин освячення пам’ятника сестрі Маріям (Насті Волошин)
Вона терпіла за інших… Такою здатністю була наділена відома галицька
стигматичка Настя Волошин, або сестра Маріям (по-родинному ми її називали
наша Цьоця).
29 жовтня на Бібрецькому кладовищі було здійснено чин освячення нового
пам’ятника сестрі Маріям. Пам’ятник збудовано за кошти благодійників – людей,
які знали й пам’ятали нашу Цьоцю. Чин освячення здійснили отець Микола
Коваль, отець Зеновій Телішевський, отці зі Збаража й Брюхович. На молитві
були присутні члени спільноти Жива Вервиця, родичі, люди, які мали щастя
спілкуватися з Настею Волошин, а також зацікавлені її незвичайним Божим
даром.
Дякуючи благодійникам, ми увіковічили пам’ять про сестру Маріям.
Сподіваємося, що нащадки дотримуватимуться її настанов: «Молітеся, сестри і
браття», «Присягаю Тобі, Ісусе, вірність до смерти».
Галина Михалик, племінниця Насті Волошин

Вчимося основ управління проектами та здобуття грантових коштів
3 листопада в Бібрці відбувся семінар на тему «Основи управління проектами та здобуття
грантових коштів».
У теплій і дружній атмосфері п. Марія Флейчук навчала основ створення проектів, спрямованих на
розвиток місцевих громад, ділилася досвідом, як оформляти й подавати такі проекти на здобуття
грантових коштів. Учасники семінару брали активну участь у дискусії з питань покращення
життєдіяльності невеликих громад, цікавилися можливими методами їх вирішення.
Це була вже друга зустріч бібрчан із представниками ГО "Центр суспільних інновацій". Семінар не
залишив байдужим жодного учасника, показав усім нові перспективи й надихнув представників
громади на нові звершення.
Участь у семінарі взяли не лише бібрчани, а й представники сусідніх сільських рад – майбутніх
членів Бібрської громади.
Організатор - «Центр суспільних інновацій» за підтримки ГО «Українська Галицька Асамблея»
Член виконавчого комітету БМР Ігор Опанович

Виконавчий комітет інформує
Поточний ремонт вулиць
На вулицях Лесі Українки, Лугова, Піддовге завершено поточний ремонт дорожнього покриття.
Велика подяка мешканцям, що долучалися до ремонтних робіт (найбільш активними виявилися
жителі вулиць Лесі Українки та Лугової). Також по вул. Лепкого відновлено дорожнє покриття після
прокладання каналізації.

Розчистка міських доріг від снігу
До кінця дня 15 листопада силами Бібрської міської ради й завдяки допомозі активних мешканців
вдалося розчистити більшу частину міських доріг від снігу. Також частково звільнено від снігу
тротуари. Просимо мешканців вибачити за тимчасові незручності. Найближчим часом решту доріг та
тротуарів також буде розчищено.
Каналізування вул. Стуса
Бібрська міська рада дякує мешканцям вулиці Стуса за каналізування їхньої вулиці. За власні
кошти вони проклали каналізаційну лінію й під’єдналися до новозбудованої гілки каналізації (по вул.
Галицькій). Мерія з свого боку обіцяє надалі сприяти активним мешканцям.

Санітарне зрізання дерев в місті
Триває санітарне зрізання та очищення небезпечних дерев. Роботи проводяться в центральній
частині міста й на кладовищі. Також зрізатимуть дерева, щодо яких були звернення мешканців
(найбільш аварійні та небезпечні).
Просимо мешканців оминати місця проведення санітарних робіт та бути максимально
обережними.
Виконавчий комітет Бібрської міської ради

Пісня єднає нас
Наша культура збагачується за рахунок родинної історичної спадщини – української пісні. Пісня духовний скарб, який єднає нас, стирає кордони, розповідає світові про велич нашого співучого
народу. Співаючи, ми плачемо та радіємо, заспокоюємося і хвилюємося, сподіваємося, що в нашій
країні
буде
мир
та
щастя.
28 жовтня, у рамках тижня іноземної мови в Бібрській
школі, учні 7-Б., 8-Б та 11 – А класів презентували
виховний
проект
«Пісня
єднає
нас».
На заході звучали такі відомі українські пісні, як «Україна»
Т. Петриненка, «Гей ви, стрільці січовії», «Рідна мати моя»,
«Ніч яка місячна», «Два кольори», «Червона рута», пісні
гурту ОЕ «Веселі, брате, часи настали», «Не питай», «Не твоя
війна»,
«Обійми».
Виконували пісні українською та англійською мовами.
Василь Боднар

Капітальний ремонт Народного дому
Крок за кроком робітники ПП «Галичина» під керівництвом Р.Цимбали роблять досить велику
роботу, щодня складаючи окремі частини в єдиний образ, ім’я якому – Народний дім.
Завдяки наполегливій праці З.Герчаківського, Д.Федерляйна, М.Барана, М.Ломінського,
працівників ПП «Галичина» та електрика П.Гамзяка вдалося реалізувати мікропроект «Капітальний
ремонт двох кімнат НД» на загальну вартість – 192.578 тис.грн.
Тепер бригада Р.Цимбали проводить роботи в рамках
нового проекту «Капітальний ремонт
глядацького залу та приміщень Народного дому», загальна вартість – 597 437 грн., з них із міського
бюджету – 197 437 грн., з обласного - 383 тис. грн.
У ході реалізації проекту змонтовано систему опалення, проведено антисептування стін, заміну
штукатурки, улаштування відкосів, укладення плит стельових, встановлення вимикачів та розеток,
відновлено електропроводку, утеплено покрівлю мінеральною ватою, що суттєво покращило
температурний режим глядацького залу, замінено двері. Цього тижня виконавці проекту планують
підготувати стяжку для встановлення плитки у глядацькому залі.
Дуже велику допомогу надає нам міський голова Роман Гринус. Є така приказка: «Зерно до
зерна – та й мірка повна». Якби долучилися ще підприємці, а також активні мешканці міста, то,
напевно, «Проводи коляди» ми б зустріли в Народному домі (нам дуже потрібно придбати завісу на
сцену, нові крісла). Якщо у когось з’явиться зацікавлення цією проблемою, приходьте до Народного
дому зі своїми пропозиціями.
Відродімо наш духовний і культурний дім у цей важкий для України час.
Директор НД Люся Сурмач

ЛИСТОПАДОВІ ДНІ
«Пожовкле листя, сіре небо…
Осінній вітер, листопад…»
Такими словами ведуча вечора Галина Скалка розпочала
одну зі сторінок історії України й Галичини 98-ої річниці
ЗУНР. Це була епоха, пов’язана
з боротьбою за
незалежність українського народу. Вечір слави відбувся 4
листопада в Бібрській музичній школі.
Народна хорова капела НД «Бібрчани» під керівництвом
М.Наконечного
та
духового
оркестру
ДМШ
під
керівництвом О.Коцюмбаса виконали гімн України.
Україна…Скільки зринає спогадів в одному цьому слові. Скільки було великих і славних героїв.
Пам'ять про них ушанували у своїх піснях А.Крутій, А.Андрійчук (кер.Л.Сурмач), Я.Боївка

(кер.М.Береза), Н.Савка, З.Бочуляк (кер.Л.Цюк), Р.Головатий, А.Сорокіна (кер.Н.Добуш),
О.Ковалів (кер.І.Герчаківський).
Листопадовий чин є Актом історичної справедливості, тому 1 листопада має стати днем гідного
вшанування кращих синів і дочок України. Про їхню боротьбу за свободу читали найменші
учасники: Д.Михаліна, А.Фостик, Я.Сегін, Н.Пискір (кер.Н.Свіжак).
На святі виступило інструментальне тріо музичної школи (кер.О.Біскуп), дитячий ансамбль
«Соколи-Соколята» (кер.Н.Добуш) та вокальний гурт «Мальви» (кер.Л.Сурмач). Вони співали про
Україну, яка відродилася як самостійна держава. Україна та її герої вічні на цій землі.
Бурхливими оплесками зустрічали виступ Народного ансамблю пісні і музики «Кладочка» під
керівництвом І.Дікала. Така вже вдача нашого народу, що весь свій жаль та біль він переливає у
пісню.
«Пишаймося нашою Україною, її героїчним минулим. Сповідуймо все, що надбали наші
прадіди», - такими словами завершив вечір-спогад Бібрський міський голова Р.Гринус.
Художній керівник НД Наталія Свіжак
ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ
ЗАДІЛЬСЬКУ ЕМІЛІЮ МИХАЙЛІВНУ
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас сонце завжди гріє,
Слова подяки линуть від душі.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа.
Смійтесь більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте.
Хай думи ніколи спочинку не знають,
Хай легко, мов крила, внучат пригортають.
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живіть до ста років на поміч всім людям.
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей добра
На многії і щасливії літа.
Від синів, невісток та онуків
Вітаємо дорогу донечку і сестричку
Шередько Тетяну із 19 річчям!!!
Хай ніжність твоя розквітає, як квітка,
Вабить красою взимку та влітку,
Щоб ти була, наче зіронька, ясна,
Гарна, яскрава і тільки прекрасна,
Щоб твої мрії у дійсність втілялись,
А добрі події щодня відбувались,
Сестронько і доню люба, вітаємо з любов’ю,
Щастя бажаєм тобі та здоров’я!
Вітання з ювілеєм!
Скалоцька Олена Василівна
З днем народження вітаєм від усього
серця ми бажаєм Щастя, радості, добра
Благополуччя та достатку, щоб справи всі
були в порядку Хай посміхається життя Та
буде кращим майбуття.
Від друзів Шередько Г. Забронська Г

Щиро вітаємо
Вільчинського Дем'яна
з днем народження
Хай кожен день ясніє небом
чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі.
Хай молодість Твоя ще довго
квітне,
Усмішка сяє на Твоїх устах,
І лиш хороше, радісне, привітне,
Тобі в житті перетинає шлях!
Спілка ветеранів АТО та волонтерська група Бібрки
Вітаємо з днем народження
Забронську Ольгу Ярославівну
Хай пливе щасливо Твій життєвий човен,
І минає легко береги круті,
І любові буде хай завжди він повен То найголовніше у людськім житті.
Нехай в житті завжди горять іскринки радості й
бажання, нехай не знає серце зрад, а тільки радість і
кохання!
Від мами,тата,брата і хресної мами.
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
Підприємство ТзОВ «БАДЕР УКРАЇНА» запрошує на
роботу всіх, хто хоче працювати за адресою : м. ЛьвівРясне (с. Кожині)
м. Львів-Сокільники (кільцева дорога)
м. Городок, вул. Заводська, 5

Доїзд до та з місця праці за рахунок
підприємства.
Обов’язки:
робота з виготовлення шкіряних сидінь для
автомобілів АUDI, BMW ,VOLKSWAGEN
Умови:

Заробітна плата від 5000 грн.

Графік роботи - 3 зміни

Офіційне працевлаштування

Можливо без досвіду роботи

Навчання за рахунок підприємства
Тел. 067-3512010, 093-1434741
За детальною інформацією звертайтеся в
Перемишлянський РЦЗ, каб 10,11 або за тел. 2-31-28

