
20 листопада на Кобзаревому майдані ми разом 
із бібрчанами прийшли, аби згадати, як три роки 
тому відбувся перший протест на майдані 
Незалежності після того, як Кабінет Міністрів 
України вирішив призупинити процес підготовки 
до укладання Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом. Цей протест згодом 
назвали Революцію Гідності. Учора ми хотіли 
пригадати цю нелегку, знаменну та трагічну 
сторінку нашої історії, для того щоб не забути всіх 
тих, хто віддав життя за волю та свободу України. 
Цьогоріч ми відзняли відеоролик, у якому хотіли 
показати думку містян про те, чи змінилося щось 
за три роки від початку Революції Гідності. Що з 
цього вийшло, зможете подивитися на нашому 
ютуб-каналі «ГО Молодь Бібрки»  

Анна Галечка
 

Фотофакти 
День Гідності та Свободи в Бібрській ЗОШ ім. Уляни Кравченко 

 

  
 

 
До Дня Гідності та Свободи публікуємо уривки з недавньої 

розмови з предстоятелем УГКЦ у 2005-2011 роках, Верховним 
архієпископом-емеритом Любомиром (за матеріалами інтернет-

ресурсу CREDO, інтерв’юер - Галина Плачинда) 
 Продовження, початок у попередньому номері 

 … Душпастирі повинні впору і не впору проповідувати, пригадувати: «Люди 
добрі, то не тільки проблема суспільна, то є проблема духовна. Коли ви даєте 

чи берете хабар — ви сприяєте крадіжці. А це є гріх». 
— Раніше нас хотіли знищити більшовики. Тепер — Росія. Чекати на 
цей еволюційний процес? Можна ж і не дочекатись. Як нам 
боронитися від внутрішнього ворога, маючи ще й зовнішнього? 

— Треба працювати. Треба вдарити себе в груди, покаятися за свої гріхи і працювати. Хотіти 
працювати. Бачите, великою помилкою є думати, що ми, так би сказати, згублений народ. Ні, 
абсолютно ні. Дивіться, скільки добровольців пішло на фронт! Якби не ті добровольці, де би була 
наша армія? Нас би не було вже. Люди, які собі сказали: «Ні, треба щось робити». Волонтери… Щось 
надзвичайне! Люди — старші, молодші, мужчини, жінки, вчені, невчені, народ — хочуть помагати. 
Значить, є багато добра. 
Що нам бракує? Провідника. 
— Де його брати? 
— То наш слабий пункт… Дивіться. Чому маємо такі колосальні фінансові проблеми? Нема 
господарів! Нема людей, які вміють господарити. Але дозвольте мені таку річ сказати: ви пригадуєте 
історію України, кінець 20-х початок 30-х, що сталося з куркулями? Хто то були — куркулі? То були 

Громада – великий чоловік 
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успішні господарі. Їх винищували, щоби ми не мали проводу… Нашу інтелігенцію винищувати. Всіх 
окупанти винищували. Людей освічених, людей, які люблять свою державу, свій край, свій народ, — 
нищили. 
Треба дивуватися, що, незважаючи на постійні, багаторічні спроби нас знищити, — ми все ще є. 
Ми є! У нас є енергія. Є бажання. Нема проводу. Нема кому провадити. 
У чому слабкість нашої влади? То є влада, яка не вміє бути владою, яка не вміє організувати. Але ж є, 
є у нас багато доброго — невикористаного, незадіяного! 
Мені прикро, що Господь Бог дав нам дуже багато, а ми не вміємо прийняти. І добрих людей дав, 
і здібних, і працьовитих, дав нам прекрасну країну, багату, гарну. Але ми якось ці Божі дари не 
використовуємо так, я належить. Не використовуємо на наше власне добро. 
— У світі, на Ваш погляд, більше добра чи зла? 
— Я не знаю. Мені здається, що у світі більше добра. На загал. Але, знаєте, добро є там, де ми даємо 
йому можливість діяти. 
Я, на жаль, не дивлюся телебачення. Але дуже багато в ньому говориться про невдачі, трагедії, аварії, 
різноманітні зловживання. Якби ми більше звертали увагу на добрі новини… Так багато різного 
добра діється! Хоч би й наше волонтерство. А якщо слухати наші ЗМІ, то в Україні є більше зла, ніж 
добра! 
— Може, зло сильніше, ніж добро? 
— Пам’ятайте, що і добро, і зло — в наших руках. Диявол є! Є нечиста сила. Але також є Бог, який 
сильніший, ніж усе інше. 
— Ви вірите в перемогу світлих, добрих сил в Україні? 
— Якби я не вірив, не знаю, чи я би ще жив… 
Я вам так скажу: я вірю в те, [що буде добро,] якщо будемо працювати. Я вам щиро скажу: якщо не 
будемо працювати, то загинемо і підемо знову під чиюсь руку. 
— Корупція — це гріх, як Ви стверджуєте. Але як можна одною рукою будувати церкви, 
а другою рукою красти? 
— Дуже ви добре сказали: як то можна. Бачите, є такі, які хочуть це поєднати. Ті люди ходять до 
церкви так, на показуху. На Великдень будете бачити їх у церквах. Бо то дуже, знаєте, гарно 
показатися у церкві на Великдень. 
— Але віри в них нема. 
— На жаль… Знаєте, віру пізнаємо по вчинках. Не те, що він там буде в церкві стояти, хреститися, 
цілувати ікони і ставити свічечки. А те, що він робить. То є мірило. І, на жаль, я підозрюю, є дуже 
багато людей, які практикують немалі суми давати на Церкву — але я сумніваюсь у правдивості 
їхньої віри. А якщо вірять — то грішать. Треба сказати: легковажать гріхом. А то негарно. 
— Чи Ви бачите передумови для появи справжнього національного лідера? 
— Я завжди боюся одного провідника. Мрію, аби тих провідників було трошки більше, щоби була 
група державних мужів, не тільки політиків. У різних сферах: культурі, політиці, економіці. 
Безумовно, мають бути люди, які при Божій помочі можуть задавати тон, але, звичайно, навколо них 
повинна бути група людей — чим більша, тим краще. 

 

 

Футбольні здобутки 
Завершилися змагання з футболу на Перемишлянщині.  Бібрську громаду представляли дві 

команди: ФК «Шпиль» с.Шпильчина та ФК «Захід» м.Бібрка. 
Футбольна команда м.Бібрки в чемпіонаті 

Перемишлянського району здобула  7 місце та стала 
півфіналістом Кубка федерації Перемишлянського 
району, що є хорошим результатом. Молодий, 
амбітний клуб складається з місцевих вихованців, які 
виявляють велике бажання захищати кольори міської 
команди. Уперше за час існування ФК «Захід»  
м.Бібрка футбольна  команда знайшла підтримку в 
місцевої влади. З міського бюджету на розвиток та 
підтримку  

ФК «Захід» було виділено 23 тис. грн., на 
які було придбано футбольну форму та 
спортивний інвентар.   

Інша команда нашого регіону ФК 
«Шпиль» футбольний 2016 рік може внести 
собі до активу. Команда села Шпильчини 
в чемпіонаті Перемишлянського району 
стала чемпіоном.  У фіналі Кубка 



федерації Перемишлянського районі з командою ФК «Сокіл» с.Лани шпильчинські футболісти 
завдяки перемозі стали володарем Кубка федерації Перемишлянського району. Таким чином ФК 
«Шпиль» с.Шпильчини в Кубок поклала золоті медалі.  Крім того, гравці ФК «Шпиль» стали 
кращими в своїх номінаціях:  

кращим воротарем Чемпіонату Перемишлянського району визнано Дацка Тараса; 
кращим захисником Чемпіонату Перемишлянського району визнано Гнатківського Мар’яна; 
кращим бомбардиром Чемпіонату Перемишлянського району визнано капітана команди 

Дмитрука Ігоря; 
 кращим тренером Чемпіонату Перемишлянського району визнано Коцюмбаса Ореста 
Павловича. 

Закономірно, що ФК «Шпиль» с.Шпильчини представляє Перемишлянський район у розіграші 
Кубка чемпіонів серед районних команд і має хороші шанси на успіхи, чого ми їй щиро 
бажаємо. 

Наш кор. 

 

Проект порядку денного IX сесії Бібрської міської ради VІІ демократичного 
скликання  від 25.11.2016 р. 

Місце проведення сесії : м.Бібрка, приміщення музичної школи. Час проведення сесії: 17.00 
1. Про внесення річних змін до бюджету Бібрської міської ради на 2016 рік.  
2. Про внесення змін до штатного розпису Бібрської міської ради. 
3. Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного 

об’єднання територіальних громад. 
4. Про співфінансування з бюджету Бібрської міської ради інвестиційних проектів. 
5. Про  розгляд та співфінансування з бюджету Бібрської міської ради мікропроектів, що 

будуть подаватися  на обласний конкурс мікропроектів. 
6. Розгляд заяв. 
7. Різне. 

   Бібрський міський голова Р.Я.Гринус 
 

Історія Хресної Дороги у Бібрці 
Хресна Дорога у м. Бібрка заснована в 1994-95 рр. Кошти на її встановлення збирало дитяче 

братство, яке було при церкві св. Покрови. Діти були різного віку, найменших привозили на візочках, 
разом налічувалося 208 дітей. Діти збирали пожертви по дворах Бібрки і навколишніх сіл, співаючи 
побожних пісень. Люди самі виходили їм назустріч. 

Керівник дитячого братства п. Євгенія із діточками поїхали до Львова до тодішнього начальника 
лісового господарства області п. Ореста Фурдичка просити дерево дуба для виготовлення 
чотирнадцяти хрестів для стацій Хресної Дороги, на що він дав згоду. Після цього тодішній 
настоятель церкви св. Покрови о. Михайло Трач допоміг встановити стації та освятив їх. Діти сплели 
віночки на хрести, а також насадили біля них квіти. На кожну стацію було закуплено образок із 
Хресної Дороги. 

На свято Покрови, 14 жовтня 1995 року, були організовані нічні чування, на які через газету 
“Вільна Україна” запрошували всіх охочих на молитву. На це запрошення відгукнулося багато вірних, 
що прибули з навколишніх сіл і не тільки. Приїхали сестри-монахині Згромадження Пресвятої 
Родини, для яких діти також збирали кошти (для заснування монастиря у Бібрці). Також приїхала зі 
Львова молодіжна група “Молодь Христа”. “Союз Українок” щедро пригощав паломників гарячим 
чаєм і солодощами. 

Хресний хід розтягнувся майже від церкви і до першої стації Хресної Дороги. Це справді було 
велике храмове свято в місті. Дитячі й дорослі серця наповнювала велика радість, коли з гори 
дивилися на це дійство. Сотні людей зі свічками в руках пройшли Хресною ходою, розважаючи над 
муками Ісуса Христа. Кожна людина віддала поклін Господу, який віддав своє життя за нас, грішних. 

Хресна Дорога дала знання, що Бог перейшов нею Сам для того, щоб визволити нас від гріхів 
диявола. Відкрити нам вічне Боже Царство, яке дало знання й віру в те, що дійсно є наш Бог - Ісус 
Христос, Спаситель світу. Напевно,цього вечора кожна людина відкрила своє серце для Бога. Діточки 
раділи, що їхня праця принесла такі духовні плоди. 

Паломники пройшли Хресну Дорогу, яку відправляли о. Михайло, а також о. Орест та о. Іван, які 
прибули з Унівського монастиря. Після цього в 
капличці на горі відправили Службу Божу, де лунав 
прекрасний ангельський дитячий спів. Цей спів 
розходився по цілій сосновій горі. 

Минули роки… 
Діти з Братства повиростали, роз’їхалися по різних 

куточках України, є й такі, що живуть за кордоном. 
Багато з них живе у Бібрці. Хоч давно створили свої 
сім’ї, та не забували про святу гору, де час від часу 
збиралися на молитву, приводячи вже своїх дітей. 
Одного разу під час сходження з гори виникла ідея 
відновити Хресну Дорогу. Адже хрести за майже 20 



років почали руйнуватися. Вузька стежка, що вела до першої стації, не дозволяла старшим людям і 
дітям піднятися на цю гору. Молоді люди пішли просити дозволу на відновлення Хресної Дороги в 
декана, й  

о. Микола дав своє благословення. Після цього вирішили створити свій вертеп, а зібрані кошти 
віддавати на Хресну Дорогу.  

Молоді люди вже третій рік поспіль, залишаючи на Різдво своїх дітей, батьків, родини, ідуть із 
колядою та вертепним дійством дворами міста, прославляючи новонародженого Христа… 

Молодь Бібрки, яка відновлює Хресну Дорогу 
Продовження в наступному номері 

Рахунок для збору пожертв: картка Приватбанку 4149 4378 6007 5595 видана на ім'я 
Леснік Іван Павлович. 
Контакти: Іван Леснік: 067 767 4070, о. Зіновій Телішевський: 067 689 9793, Ольга 
Зборівська: 097 97 68 764 

 
 

 

ШАНОВНІ КРАЯНИ! 
У вівторок, 29 листопада 2016 року, о 16.00 у приміщенні Будинку дитячої та юнацької 
творчості  (адреса: м.Бібрка, вул.Грушевського, 21) відбудеться творча зустріч для молоді, 
організована ГО «Центр суспільних інновацій» за підтримки ГО «Українська Галицька Асамблея» 
Тема  творчої зустрічі: «Народні традиції: історія та сучасність» 
Головні  питання, що розглядатимуться: необхідність розвитку народних традицій для 
самоідентифікації нації; майстер-клас із розпису різдвяних медяників – частину розписаних 
медяників буде передано в якості подарунків для  воїнів АТО. 
Тренери: 
Зеновія Шульга  – доцент кафедри  художнього текстилю Львівської національної академії 
мистецтв; Анна-Марія  Микитишин – студентка Національного університету  «Львівська 
Політехніка»; Зоряна Микитишин – учениця загальноосвітньої школи, громадський  активіст 

 
День пам’яті жертв Голодоморів 

У суботу, 26 листопада, на площі Стрілецькій (біля 
каплиці), відбудеться захід з ушанування жертв 

Голодоморів. Початок – о 16.00. Запрошуємо бібрчан 
узяти участь у поминальній молитві. Під час заходу в 

каплиці відбудеться короткий концерт камерної 
музики.  

 Виконком БМР    
 

 
 
 

Державний реєстратор 
речових прав на нерухоме 

майно 
Виконавчий комітет Бібрської міської 
ради надає можливість отримання 
послуги РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ 
на нерухоме майно, землю, 
реєстрацію договорів оренди та інші. 
Детальніше на сайті Бібрської міської 
ради: http://www.bibrka-rada.gov.ua/ 

 
ОГОЛОШЕННЯ 

Пропонуємо виготовлення кованих 
виробів: огорожі, брами, балкони, 
дашки, перила, гаражні ворота, набори 
до камінів, ґрати на вікна та інші 
вироби за бажанням замовника.  

Тел.068-055-44-60 Руслан 

 
 

 ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
Підприємство ТзОВ  «БАДЕР УКРАЇНА»  запрошує 

на роботу всіх, хто хоче працювати  за адресою : 
м. Львів- Рясне (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 
 
 
 

 


