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КАНІКУЛИ—ЦЕ ВЕЛИКИЙ ПОЧАТОК 

Д орога шкільна громадо! Завтра 
майже у всіх школах України 

пролунає Останній дзвоник, який спо-
вістить про завершення 2017-2018 на-
вчального року. Цей рік  запам'ятався 
кожному з вас чимось особливим: 
хтось здобув корисні навики, хтось 
визначився із майбутньою професією 
чи відшукав своє покликання, хтось 
знайшов нових друзів чи прочитав 
важливу книжку, а хтось навчився 
планувати роботу й ефективно вико-
ристовувати свій час. Без сумніву, цей 
навчальний рік змінив і вас, і ваше 
життя. Тож нехай здобуте стане благо-
датним ґрунтом для духовного зрос-
тання, тією основою, що даватиме мо-
жливість досягати успіхів не тільки в 

навчанні, а і в майбутній професійній 
діяльності.  

Нині також пролунає Останній дзві-
нок і в музичній школі. Естетичне ви-
ховання дуже важливе з огляду фор-
мування характеру, розвитку здібнос-
тей і талантів. Цей навчальний рік 
допоміг вам  розкрити свій потенціал і 
більше наблизитися до своєї мрії.  

Тож нехай канікули стануть для вас 
і періодом відпочинку, і часом самов-
досконалення, і щасливою нагодою 
побути з родиною і друзями. Перед 
вами—багато нових можливостей, зу-
стрічей і несподіванок.  

 
 

Із найкращими побажаннями  
Роман Гринус 

 

ПРОЩА ДО УНІВСЬКОЇ ЛАВРИ 
19 травня 2018р з нашого містечка вирушила пі-

шохідна проща до Свято-Успенської Унівської лав-
ри, яку очолив наш парох о.Зіновій Телішевський. 
Група прочан нараховувала близько 40 людей. За-

гальний намір — за мир в Україні. Близько 35 км 
дороги очікувала на паломників. 
Надвечір, о 20.30, прибули до лаври й занурилися 

у спокій і молитву. Усі мали змогу притулитися до 
чудотворної ікони Матері Божої, висповідатися і 
прийняти Святі Тайни.  
О третій годині ночі розпочався похід зі свічками 

на Чернечу гору, де спочивають багато монахів і 
священиків. О четвертій дзвони скликали на Святу 
Літургію, яку очолив єпископ Теодор. 
Після Служби були зачитані молитви на оздоров-

лення й освячена вода. Дякуємо Богові за цю прощу 
і людей, які були разом із нами.  

Ольга Зборівська 

ФОТОФАКТ 

С вято української моло-
ді «Велети українсько-

го духу: Юліан Головінсь-
кий, Григорій Пісецький, 
Іван Франко, Уляна Крав-
ченко, Андрей Шептиць-
кий, Омелян Ковч, Климе-
нтій Шептицький». 
Бібрка, 20 травня 2018 р.  
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Художній керівник НД Наталія Свіжак 

 

22 травня на Кобзаревім майдані відбулася помина-

льна панахида на честь 157-річниці перепоховання 

Т.Г.Шевченка в Каневі. 

Молитву за упокій за поета провели отець-декан 

Микола Коваль УГКЦ Пресвятої Покрови та отець  

Ігор Довгулич УПЦ Вознесіння Господнього. 

Історичну довідку про перепоховання, життя 

Т.Шевченка розповіли бібліотекарі дитячої та дорос-

лої бібліотеки О.Дума та О.Добрянська.  

Т. Шевченко писав у щоденнику, що дуже любить 

Україну, мріяв про хату, родину, садок вишневий. А 

був холодний сірий Петербург і тільки надія верну-

тися в Україну. Поет згадував мамині колискові, 

дідусеві оповідки про Гайдамаччину, як Оксаночка 

утирала сльози і поцілувала… Усі ці спогади відтво-

рили учасники драматичного гуртка Народного до-

му в уривках «Легенди про Тараса», «Батьківський 

заповіт» (Н.Пискір, Я.Сегін, Д.Цветков, Х.Гірняк, 

Ю.Наконечна, керівник—Н.Свіжак). 

Т. Шевченко вірив у воз’зєднання народу задля по-

будови своєї держави. Мав жаль на українців, що не 

вчать історії. Про це в поетичних рядках читали 

Н.Пискір, Н.Свіжак, Н.Ковальчук, Н.Добуш, 

О.Конон. 

На завершення поминального вечора присутні на 

Кобзаревому майдані виконали «Заповіт». 

Річниця перепоховання Тараса Шевченка 

ФОТОФАКТ 

Д вадцять третього травня 2018 
року в актовому залі школи 

відбувся захід „Голоси Шевченко-
вого серця”. Підготували його 
учні 9-В класу. Діти яскраво й 
переконливо у поезії, прозі, пісні 
відтворили свою інтерпретацію 
життя і творчості Пророка укра-
їнської нації. Свято супроводжу-
валося мультимедійними презен-
таціями, відеофрагментами. Му-
зичне оформлення виконали  
І.І. Гавриляк і Н.М.Добуш. Читці 
спонукували глядачів дати відпо-
віді на актуальні питання сього-
дення. Модератор – В.М. Чабан  

Ц ерква закликає вірян на Зе-
лені свята прикрашати свої 

домівки квітами, а не гілками де-
рев. Про це неодноразово повідом-
ляє Львівська архиєрпархія 
УГКЦ та відповідне звернення є 
на сайті УГКЦ. 
«Квіти й зелень дерев є ознакою 

життя, тож стали символом життє-
дайного Святого Духа, Який все 
оживотворяє і вчиняє нас здатни-
ми бути носіями життя, а не смер-
ті і руйнування. Як природа наве-
сні оновляються зеленню і квіта-

ми, так і свята Церква та її вірні 
оновлюються силою Святого Духа, 

Який щедро виливає свої Дари на 
Церкву задля розбудови і упрису-
тнення Царства небесного вже 
«тут і зараз», – йдеться у повідом-
ленні. 
Також церква наголошує на не-

обхідності збереженні дерев, а не 
їх вирубуванні. 

Згідно з вченням Церкви «хто 
грішить проти довкілля, грі-
шить проти Творця його».  

ЦЕРКВА ЗАКЛИКАЄ ВІРЯН НА ЗЕЛЕНІ СВЯТА ПРИКРАШАТИ СВОЇ ДОМІВКИ КВІТАМИ 

Джерело: сайт http://

dyvensvit.org 
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У  неділю, 27 травня, на Львів-
щині відбудуться урочисті 

заходи із нагоди відзначення Свя-
та Героїв. 
Свято Героїв розпочнеться із по 
кладання квітів до пам’ятника 
головному командирові УПА гене-
рал-хорунжому Романові Шухеви-
чу в Білогорщі. 
Опісля відбудеться покладання 
квітів до могил Героїв на Личаків-
ському кладовищі, зокрема на по-
лі почесних поховань № 67, № 
76 ,  та чин екуменічної панахиди. 
Найбільшим дійством, що неод-
мінно запам’ятається кожному з 

учасників, стане урочиста хода, 
що стартуватиме від площі біля 
пам'ятника Степанові Бандері, де 
відбудеться формування святкової 
колони. 
Коротка програма заходів: 
12.00 год. - покладання квітів до 

пам'ятника Степану Бандері. 
12.15 год. - формування колони 
12.30 год. - урочиста святкова хо-
да від пам'ятника Степанові Бан-
дері до пам'ятника Тарасові Шев-
ченку. 
14.00 год. - покладання квітів до 
пам'ятника Т.Шевченку, спільне 
виконання Національного Гімну 
України 
14.15 год. - громадське віче 
 
Організований виїзд делегації 
з міста Бібрки - о 10.00 год. від 
Бібрської міської ради 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМУЄ 

М ама – це найважливіше і 

найдорожче слово в житті 

кожної людини. Без маминої тур-

боти дитині в житті нелегко. 

Вихованці нашого дошкільного 

закладу «Сонечко» дуже люблять 

своїх матусь. А також із великою 

шаною ставляться до своїх бабусь. 

Тому діти з кожної вікової групи 

намагалися якось по-особливому 

привітати своїх найрідніших. До-

помагали їм у цьому вихователі та 

музичні керівники. Кожне свято 

було неповторним. Діти дарували 

своїм рідним вірші, пісні, таночки, 

запрошували до танцю під влас-

ний музичний супровід. А також 

наші вихованці готували для рід-

них подарунки – квіти. 

Проте найбільшим дарунком для 

матусь були обійми і поцілунки 

їхніх щасливих дітей.  

Хочемо побажати всім матусям, 

бабусям наших вихованців міцно-

го здоров′я та довгих років життя. 

Нехай Матінка Божа дає їм сили 

виростити та виховати чудових 

дітей, які будуть їм гарною опорою 

в майбутньому  

З  метою виконання чинного 
законодавства та на вико-

нання рішення Бібрської міської 
ради № 110 від 26.02.2016 р. дер-
жавну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно проводить дер-
жавний реєстратор Володимир 
Дмитрович  Поломаний.  

Реєстрація права власності на 
нерухоме майно (будівлі, землю 
тощо)  проводиться у приміщенні 
Бібрської міської ради (І поверх) з 
9.00 до 18.00 год (обідня перерва з 
13.00 до 14.00 год). Вихідні дні: 
субота, неділя. З переліком необ-
хідних для реєстрації документів 
можна ознайомитись на офіційно-
му сайті Бібрської міської ради  у 
рубриці «Послуги».  

УРОЧИСТІ ЗАХОДИ ІЗ НАГОДИ ВІДЗНАЧЕННЯ СВЯТА ГЕРОЇВ НА ЛЬВІВЩИНІ 

В ідповідно до рішення вико-

навчого комітету Бібрської 

міської ради № 36 від 20.04.2018 

року   та розпорядження Біб-

рського міського голови    № 86 

від  21.05.2018 р. 24 травня  2018 

р.  о 16.00 год. у приміщенні Біб-

рської міської ради відбудуться  

громадські слухання щодо проек-

ту «Детальний план території 

для обслуговування будівлі скла-

ду по вул. Галицька  в м.Бібрка 

Перемишлянського району 

Львівської області (за межами 

населеного пункту)» 

В ідповідно до рішення вико-

навчого комітету Бібрської 

міської ради № 41 від 20.04.2018 

року   та розпорядження Біб-

рського міського голови    № 87 

від  21.05.2018 р. 24 травня  2018 

р.  о 16.00 год. у приміщенні Біб-

рської міської ради відбудуться  

громадські слухання щодо проек-

ту «Детальний план території 

земельної ділянки під будівницт-

во спортивного майданчика із 

наливним покриттям  в м. Біб-

рка по вул. Уляни Кравченко» 

Свято Матері в ДНЗ «Сонечко» 

Методист Галина Боднар 
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ДО УВАГИ ВІРЯН 
Розклад служінь у церкві Пок-

рови Пресвятої Богородиці 

м. Бібрки:  

П'ятниця, 25.05 

- 09:00 Свята Літургія за упокій 

заказна 

- 20:00 Молебень до Матері Божої 

(маївка) 

Субота, 26.05 

- 08:00 Свята Літургія за упокій 

- 18:30 Навчання дітей, що йдуть 

до першого урочистого Причастя 

- 20:00 Вечірня 

Неділя, 27.05 

- 08:30 Свята Літургія 

- 10:30 Свята Літургія 

ОГОЛОШЕННЯ! 
27 травня (неділя) о 16:00 

год на міському кладовищі 

коло пам’ятного знака на 

честь Героїв відбудеться по-

минальний молебень з уша-

нування пам’яті полеглих за 

волю України. 
Запрошуємо мешканців Бібреч-

чини взяти участь у заході. 

Слава Ісусу Христу! 

Слава Україні! 
Оргкомітет 

СПІВЧУТТЯ 
Працівники Бібрської міської 

ради, депутатський корпус і 

члени виконкому висловлю-

ють щире співчуття головно-

му бухгалтерові БМР Христі-

ній Катерині з приводу тяж-

кої втрати—смерті батька.  

Вічна йому пам’ять 


