
В ЄДНОСТІ – СИЛА НАРОДУ
ÃÀÇÅÒÀ ÂÈÕÎÄÈÒÜ Ç 25 ÑÅÐÏÍß 1990 ÐÎÊÓ

ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÈÉ ×ÀÑÎÏÈÑ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ

¹16    (1729)      Ï’ßÒÍÈÖß,   22 êâ³òíÿ  2022 ÐÎÊÓ

Шановні жителі Боринської громади!
Прийміть щиросердні вітання з Великоднем – воістину величним днем тор-

жества Життя і Любові! Вже понад два тисячоліття людство зустрічає це свято,
вірячи в те, що Христос-Спаситель принесе нам мир та спокій, злагоду та доб-
робут. Віримо й ми, що принесе Він  мир на нашу багатостраждальну   українсь-
ку землю, що  світло переможе темряву.

Нехай же благодатна звісточка
про Воскресіння Сина Божого на-
відається в кожну душу та оселю, і
не тільки словами, але справами
любові та милосердя.

Нехай Великодні дзвони озвуть-
ся у вашому серці вірою у нашу пе-
ремогу, надією і любов’ю та дода-
дуть натхнення і сил для продов-
ження  невтомної  боротьби та
праці, спрямованої на  захист  та
розбудову нашої рідної України.
Хай благодатна, світла радість

Воскресіння Христового осяє  наші серця!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Михайло ШКІТАК,
Боринський селищний голова.

Шановні  жителі  Турківської громади!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди найбільшого, найрадіснішого та най-

шанованішого християнського свята - Воскресіння Христового, яке святкуємо
сьогодні у непростий для нашої держави час. Воскресіння символізує чистоту
та оновлення, переосмислення життя та
вчинків, взаємне прощення та порозуміння.
Тож нехай це свято для усіх нас буде днем про-
будження і величі духу!

Бажаю, щоб Світло Великодня надало всім
нам непохитну віру у кращий завтрашній день,
у перемогу над російським окупантом,  сили і
терпіння перебороти труднощі, які випали на
долю нашої країни та її громадян. Бажаю вам
миру і злагоди, міцного здоров’я і довголіття,
достатку і благополуччя, любові й тепла.

Нехай Божа милість та взаємна повага один
до одного допоможуть здолати усі труднощі, а
щира любов до неньки-України та малої бать-
ківщини - Турківщини - об’єднує нас і надихає
на добрі праведні справи!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Ярослав ПАРАЩИЧ,

Турківський міський голова.

Дорогу невістку і братову Наталію
Зіновіївну Співак з ювілейним днем
народження, який вона святкувала
21 квітня, від щирого серця вітають
свекор Михайло, свекруха Марія і
дівер Василь.

З ювілеєм Тебе ми вітаєм,
І бажаєм на всі  літа:
Будь такою, як ми

Тебе знаєм –
Проста, ніжна і

нам дорога.
Нехай промінчик

сонця у цей день
Тебе розбудить

ніжним поцілунком.
Нехай любов близьких

Тобі людей
Для Тебе буде кращим подарун-

ком.
Хай Бог пошле усе, що потрібно,
Щоб осторонь ходила біда.
І будуть здоров’я, любов і доста-

ток
І вічно душа молода!
 А Мати Божа хай покриває своїм

Покровом Пресвятим!

Педагоги Риківської гімназії щиро
вітають з ювілеєм – 50-річчям від дня
народження –  Ганну Семенівну Тупи-
чак, вчительку початкових класів, чу-

дову жінку, багатодітну
маму. Колеги зичать

їй міцного здоров’я,
щастя, творчих
злетів, здійснення
мрій, Божого бла-

гословення.
В цей день вітаємо

зі святом,
Здоров’я зичимо бага-

то.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах три-

має,
А Бог хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на мир і добро!

Ç²ÁÐÀËÈ ÊÎØÒÈ ÄËß Â²ÉÑÜÊÀ
Гуртківці Будинку дитячої та юнацької творчості  з

гуртка «Юний журналіст» провели свою першу акцію
зі збору коштів для наших мужніх військових!

Завдяки всім, хто відгукнувся, дівчаткам вдалось
зібрати 6787 грн.!

Юні волонтери щиро дякують усім, хто підтримав їхню
ініціативу гривнею! Приємні спогади від чоловіка, який по-
жертвував 500 грн., при тому не взявши ні магнітика, ні соло-
дощів!

Усім, хто підтримав дитячу ініціативу і доклався таким чи-
ном до допомоги ЗСУ, щира подяка від дівчаток.

Окрема подяка Анні Ференц, яка безкоштовно виготови-
ла для акції 50 магнітиків, а також Надії Юсипович, яка з
донечкою, що волонтерила, виготовила писанки та пас-
хальні сувеніри!

Дівчатка вирішили, що половину коштів надішлють волонтерській організації, яку очолює Діана Ільницька, а решту  переда-
дуть Ользі Кольганович-Павлик. Вона теж потужно волонтерить на Турківщині.

Додам, що ми звітуємо для того, щоб усі знали, куди адресуємо кошти, якими ви підтримали дитячу ініціативу!
Христина ЯЦКУЛЯК,

керівник гуртка «Юний журналіст».

Церковний хор «Дзвін» УГКЦ св. ап. Пет-
ра і Павла м. Турка  щиросердечно вітає із
золотим ювілеєм – 50-річчям –  добру, чуй-
ну людину, хориста Ігоря Костіва і бажає
шановному ювіляру міцного здоров’я і жит-
тєвого оптимізму,  поваги й любові рідних,
вірної підтримки друзів, бла-
гополуччя і удачі,  Ангела-
охоронця та рясних Божих
благословінь.

Від щирого серця  ба-
жаєм здоров’я,

Без нього не милі всі добрі
діла.

В здоров’ї –  багатство, і
радість, і сила,

І більшого щастя на світі нема.
Хай наші щирі привітання
У серці Вашому залишать добрий

слід,
Прийміть від сердець наших поба-

жання
Миру  і щастя – на многая, многая

літ!
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Шановні  колеги!
Сердечно вітаю вас і ваші родини з Воскресінням

Христовим!
Бажаю, щоб Великдень наповнив серця надією, а

хвилини, проведені в колі рідних і близьких, допомогли
пережити труднощі нинішнього тривожного часу.

Нехай Воскреслий Христос принесе нам радість пе-
ремоги України над ворогом!

Зберімося у Великодні дні навколо Христа, пригорн-
імо тих, хто потребує нашої уваги, опіки, співчуття і лю-
бові.

Христос Воскрес!
Воскресне Україна!

Ярослав ЮРИЧКО,
директор Турківського професійного ліцею.

Шановні педагоги, учні, батьки, жителі Турківської громади!
Прийміть щиросердечні вітання зі святом світлого Воскресіння Христо-

вого, у змісті якого кожен з нас черпає життєву наснагу і сили на майбутнє.
На жаль, цьогорічний Великдень святкуємо  в часі   важких випробувань,
повномасштабної війни Росії проти нашого народу.

Але ця  подія нагадує про те, що кожен з нас народжений з місією вірити,
любити,  творити добро, долати життєві незгоди, оновлювати сили та йти
далі. Ми віримо, що Україна переможе, ми віримо нашим безстрашним
захисникам, волонтерам, які наближають цю перемогу.

Нехай це свято принесе у ваші  оселі спокій, в
душі запанує любов та мир, а Бог благословляє
ваші родини на щасливі долі та довгий вік. Нехай
Великдень дарує  всім надію і оптимізм, спону-
кає до духовної єдності задля спільної мети на
благо Богом береженого нашого краю!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
 Михайло БЛАЖІВСЬКИЙ,

в.о. начальника відділу освіти, культури і
туризму Турківської міської ради;

Михайло ЮСИПОВИЧ,
голова об’єднаної територіальної організації профспілки

працівників освіти  і науки.

 Шановні жителі Турківщини!
Щиро вітаю усіх вас з найвеличнішим святом для всіх християн світу – Воскресінням Христовим, яке у цьому

році  нам судилося відзначати в часі війни з російським агресором.
Своїм воскресінням Христос довів: найбільші труднощі, найважчі біди, які ви-

падають на нашу долю, можуть і будуть переможені! Це особливо важливо
пам’ятати  усім нам сьогодні і вірити, що незламний дух українського народу до
волі, незалежності і перемоги  принесе нам мир.

 Відзначаючи перемогу життя над смертю, не забудьмо згадати всіх Героїв,
які полягли за Україну. Особливо уклінно просимо Божої ласки для кожного, хто
сьогодні захищає Україну, для жертовних медиків і усіх, хто став на порятунок
людських життів.

Нехай  це свято принесе вам і вашим близьким весняне відродження, до-
дасть сили в усіх добрих справах, а життя стане світлішим і прекраснішим!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ,

депутат  Верховної Ради України.

Шановні  земляки, жителі с. Боберка!
Щиросердно вітаю вас із Великоднем — світлим і

життєствердним  святом Христового Воскресіння!
У цей Великий день, який підносить людину, осяює

її шлях і надихає надією, ми віримо і знаємо, що все
складатиметься
на добре  у нашо-
му спільному
домі. Перемога
буде за нами, мир
переможе війну.

Своїм воскресі-
нням Христос
довів: добро пере-
може зло, світло –
темряву.  Це особ-
ливо важливо зна-
ти в часи  нелегких
сьогоднішніх випробувань.

Тож нехай диво Воскресіння завжди надихає вас всіх
на добрі справи, наповнить радістю серця, а пере-
можний дух надії, що обов’язково подолаємо агресо-
ра- росію,  додає сил, енергії для корисних справ.

Сердечно зичу всім Великодньої радості, миру, ща-
стя і добробуту. Нехай Божа підтримка, благословен-
ня, милосердя та благодать завжди буде з вами та
вашими близькими.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Анатолій ПЕРІГ,

староста с.Боберка

Шановні  освітяни, учні,  жителі Боринської громади!
Багато століть тому зачерствілі від жорстокості та глупоти люди розіп’яли Ісуса Христа.

Завдяки цьому ми побачили найбільше у світі Божественне Чудо — воскресіння Господа і
перемогу над пеклом!  Сьогодні усі українці переживають
за долю України, яку, як Ісуса, хочуть розіп’яти  російські
ординці. Але  нас не здолати і правда переможе! День Вос-
кресіння Христового –  це час віддати шану тим, хто заради
нас пожертвував і жертвує своїм життям –   українським
воїнам, волонтерам, медикам,  рятувальникам.

Вітаючи  вас із Великоднем — зі Світлим Христовим Вос-
кресінням, бажаємо  якомога більше духовних перемог —
над спокусами, своїми недоліками, пристрастями і трудно-
щами! Нехай те Божественне Світло, що апостоли побачи-
ли біля Христа, висвітлює ваше життя і зігріває душу, наповнюючи її любов’ю, надією і вірою.

 Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Оксана МАНЮХ,

начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боринської селищної
ради;

Михайло ЮСИПОВИЧ,
голова  об’єднаної територіальної організації профспілки працівників освіти і науки.

ІВАН МИНЬО. Народився в 1994 році в
с. Либохора.
Односельці
навічно за-
пам’ятають
його як щи-
рого, друже-
л ю б н о г о
х л о п ц я ,
який завжди
готовий був
прийти на
д о п о м о г у.
Після закін-
ч е н н я
м і с ц е в о ї
школи Іван вступив на навчання до Тер-
нопільського державного медичного ун-
іверситету, де здобув фах зубного техні-
ка. Доля склалася так, що  не довелося
працювати за фахом. Зразу ж, як поча-
лася московська агресія, його по мобіл-
ізації було призвано до війська і після
нетривалої підготовки скеровано в рай-
он бойових дій.

Загинув Іван неподалік Авдіївки, в смут-
ку залишивши матір, братів, сестер і всю
велику родину. В сім’ї він був найстар-
шим із п’яти дітей.  Ще не встиг завести
сім’ю.  Похоронили Героя в його рідно-
му селі з усіма військовими почестями.

МИХАЙЛО КУДРИЧ.  Цьогоріч у листо-
паді йому
мало б випов-
нитися 39
років. Але про-
клята війна не
дозволила до-
жити до цієї
у р о ч и с т о ї
дати. В бою з
московськими
о к уп а н т а м и
він загинув ге-
роїчною смер-
тю, обороняю-
чи рідну
неньку-Украї-
ну.

У рідному селі  Нижня Яблунька його
характеризують як надзвичайно поряд-

ну і працьовиту людину. Односельчани
кажуть: він мав золоті руки. Був неодру-
женим. Закінчивши школу, здобув про-
фесію електрогазозварника в Турківсь-
кому професійному ліцеї.  Після строко-
вої військової служби, де виконував обо-
в’язки командира відділення артилер-
ійської розвідки, повернувся до рідного
села, часто їздив на заробітки за кор-
дон. Коли в Україну прийшла війна, 3 бе-
резня 2022 року був призваний   на
військову службу по мобілізації. Загинув
13 квітня внаслідок бойового зіткнення
та масового артилерійського обстрілу.

На вічний  спочинок в  рідному селі Ге-
роя проводжали сотні односельчан та
жителів довколишніх сіл.

ВОЛОДИМИР БОБЕРСЬКИЙ. Народив-
ся  24 липня
1981 року в с.
Лопушанка на
Турківщині. Тут
зростав, закі-
нчив школу. З
раннього ди-
тинства йому
привили по-
чуття  патріо-
тизму та лю-
бові до рідної
держави. Він

ÃÎÑÏÎÄÜ ÇÀÁÐÀÂ ÃÅÐÎ¯Â ÄÎ ÑÂÎ¯Õ ÏÀËÀÒ
Знову Турківщина оплакує  Героїв… Напередодні великого свята – Христо-

вого Воскресіння – троє наших захисників відійшли до небесних Господніх па-
лат, залишивши для нас на землі сущих яскравий слід героїзму та звитяги.
Вони загинули, щоб жили ми. Жили у вільній, заможній, щасливій Українській
державі.

жив з усвідомленням відповідальності
за її долю. Разом з односельчанами брав
активну участь у Революції Гідності, а
коли Майдан виконав свою місію, зразу
ж пішов захищати Україну, ставши бійцем
однієї з десантно-штурмових бригад. Де-
кілька ротацій провів в зоні АТО. Після
закінчення контракту одружився з дівчи-
ною Галиною, уродженкою с. Дарахів, що
на Тернопільщині. Два роки тому в них
народився синочок Дем’янчик.  Перед
повномасштабним вторгненням мос-
ковських окупантів поїхав на заробітки
до Польщі, але, дізнавшись , що Україна
в небезпеці, зразу ж повернувся й доб-
ровільно пішов служити у спецпідрозділ
Збройних Сил України. Загинув 1 квітня
неподалік Мар’їнки. У рідному селі Ло-
пушанка в нього залишилася мати, а на
Тернопільщині  – дружина з синочком.

Похоронили Володимира в с. Дарахів.
Провести Героя в останню дорогу при-
їхали його земляки разом з Турківським
міським головою Ярославом Паращи-
чем.

Турківщина вдячна своїм Героям за
подвиг, за самопожертву. Вони назав-
жди залишаться в серцях земляків мо-
лодими Небесними Янголами. Щирі
співчуття  родинам загиблих вислов-
люють Турківський міський голова
Ярослав Паращич та Боринський се-
лищний голова Михайло Шкітак.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Дорогі в Христі!
Цього року ми зустрічаємо

Пасху Христову серед особливих
випробувань, страждань, зну-
щань, зневаги і руїни. У нашому
народі, в Україні та на поселен-
нях, може здатися, що хрест
Господній був раптово кинений
нам на плечі на самому почат-
ку Великого посту і ми несемо
його вже не день-два, не тиж-
день-два, а безнастанно, день
і ніч. Для нас Велика п’ятниця
стала немовби хлібом насущ-
ним, буденною дійсністю і ми не
знаємо, коли настане світлий
день перемоги над злом, нена-
вистю і насильством. Але саме
сьогодні Господь закликає нас
не сумніватися в перемозі
світла над темрявою, життя над
смертю, істини над брехнею, і
Він запевняє нас у своїй любові
та милості. Від Нього, нашого
воскреслого Спасителя, ми чер-
паємо силу в теперішніх страж-
даннях, Він – джерело нашої
надії. Тож разом з апостолом
Павлом ми сьогодні кажемо:
«Нас тиснуть звідусіль, але ми
не пригноблені; ми в труднощах,
та ми не втрачаємо надії… Нас
бо ввесь час живими віддають
на смерть із-за Ісуса, щоб і жит-
тя Ісуса було явним у нашім
смертнім тілі» (2 Кор. 4, 8. 11). В
тому ж дусі ми впевнено вітає-
мо одне одного переможним
привітом: Христос воскрес! Воі-
стину воскрес!

Зійшов Ти, Христе, в глибини
підземні…

Своїми стражданнями і смер-
тю на хресті Христос сходить у
глибину впалої людської приро-
ди. Приймаючи найгірші зну-
щання — зраду, протизаконне
засудження, наругу, плювання,
удари по обличчі, бичування і
вбивство (див. Мр. 10, 33-34),
Син Божий бере на себе всі
наслідки людського гріха. Він
торкається найдальшого відда-
лення від Бога, найгіршого
людського падіння, найбільшо-
го спотворення гідності, для якої
людина була створена. Можли-
во, цього тижня в контексті
війни, коли ми читали чи слуха-
ли Страсті Христові, то особли-
во відчули і пережили все, що
переніс Господь спасіння нашо-
го ради.

Водночас ми усвідомлюємо,
наскільки впалою залишається
людська природа, наскільки
диявол далі оволодіває люди-

BEËÈÊÎÄÍª ÏÎÑËÀÍÍß
ÁËÀÆÅÍÍ²ØÎÃÎ ÑÂßÒÎÑËÀÂÀ

Високопреосвященним і преосвященним владикам, всесвітлішим,
всечеснішим і преподобним отцям, преподобним ченцям і черницям,

дорогим у Христі мирянам Української Греко-Католицької Церкви.

ною, яка не має Бога в серці.
Хто сіє ненависть і розпочинає
війну проти ближнього свого,
той противиться Всевишньому.
Кожна війна – це явний прояв
руйнівної душогубної дії дияво-
ла, бо тільки нечистий уміє в
такий спосіб ширити страх і не-
сти смерть, завдавати стільки
ран, і шкоди, і болю, і втрат. І
навіть коли для страж-
денних дорога до зцілен-
ня і вилікування травм
може видаватися дале-
кою, закритою чи непро-
хідною, слід пам’ятати,
що з воскреслим Хрис-
том немає нічого такого,
чого не можна здолати і
зцілити.

Війна росії проти Украї-
ни — це чергова колоні-
альна війна тюрми на-
родів, яка пробує відро-
дитися на наших очах.
Окупант знову несе нам
кайдани, якими кували
цілі покоління наших
предків. Це кайдани, яки-
ми в’язали руки козаків,
що будували Санкт-Пе-
тербург. Це кайдани, століттями
накладені на інтелектуальне і
церковне життя України. Це
кайдани кріпаків, кайдани Голо-
домору, кайдани мільйонів де-
портованих і переселених ук-
раїнців, що засіяли своїми
кістками безмежні сибірські
простори «аж до краю землі».
Ідеологи війни росії проти Украї-
ни відкрито говорять, що наше
існування — це історична по-
милка, яку треба виправити
саме «вічними кайданами»
смерті та знищення. Це війна
проти самого права українсько-
го народу на свою історію, мову
і культуру, на свою незалежну
державу, на своє існування.

З духовного погляду зрозумі-
ло, наскільки наш агресивний
сусід не спроможний позбути-
ся своїх фальшивих кумирів і що
він далі шукає в них своєї величі
нашим коштом. Своїми крила-
тими ракетами, авіабомбами та
артилерійськими снарядами
він намагається нас залякати,
загнати в глибини підземні, у
небуття і увінчати вічними кай-
данами. Але саме в тих підзе-
меллях відбувається чудо —
спільної молитви, жертовної
допомоги ближньому, незлам-
ного духу і прояву сили Божої
присутності.

І розбив кайдани вічні, що
держали ув’язнених...

Наша традиційна ікона Хрис-
тового Воскресіння — Зішестя
в ад. На ній зображені розбиті
двері аду і порвані кайдани
гріховності. Воскресіння Христо-
ве є святом перемоги, — пере-
моги життя на смертю, Божої
істини над неправдою диявола,

любові над ненавистю. Один із
наших воїнів на своєму шоломі
написав такі слова молитви:
«Боже, коли мене уб’ють на
полі бою, то забери мене в рай,
бо в аді я вже побував!». У своє-
му воскресінні Христос вихо-
дить не тільки з порожнього
гробу, а й із глибин аду і смер-
тельного поневолення людини.
Виходить не сам: беручи за руку
прабатьків Адама і Єву, виво-
дить на волю все людство, ув’-
язнене кайданами смерті. Бере
за руку наших воїнів і волонтерів,
мирних людей, які бачили ад
російської окупації, — бере за
руку Україну та веде її у воскрес-
іння, наповнюючи пасхальною
радістю переможного г імну
«Христос воскрес!».

Сьогодні, коли Україна захи-
щає себе від підступного воро-
га, ми більше ніж будь-коли по-
кликані до духовної боротьби,
пам’ятаючи, що зло можна пе-
ремогти тільки добром. Святий
Павло пригадує нам, що треба
бути пильними, щоб серед жах-
іття війни ми самі залишилися
людьми і не впали в диявольсь-
ку пастку злоби і ненависті:
«Христос нас визволив на те,
щоб ми були свобідні. Тож стійте
і під кормигу рабства не підда-
вайтеся знову... Увесь бо закон

міститься у цій одній заповіді:
“Люби ближнього твого, як себе
самого”» (Гал. 5, 1. 14). Відтак
заохочує кожного з нас відкри-
тися до Божої благодаті і дозво-
лити Святому Духові приносити
свій життєдайний плід: «А плід
Духа: любов, радість, мир, дов-
готерпіння, лагідність, доброта,
вірність, тихість, здержливість.
На тих то нема закону» (Гал. 5,
22-23).

Пасха — це свято перемоги
любові над ненавистю, радості
над смутком, миру над війною,
довготерпіння над панікою,
доброти над злістю, вірності над
зрадою, тихості над неспокоєм,
здержливості над ненаситні-
стю. Пасха — це перемога духу

над тілом, правди над брехнею,
життя над смертю. Христос вос-
кресає із гробу, щоб воскресити
і обдарувати перемогою тих,
кого смерть, неволя і прини-
ження поглинули, наче колись
кит — пророка Йону.

І на третій день, як із кита
Йона, воскрес Ти із гробу!

Яка це іронія, що ворог пла-
нував за три дні святкувати свою
перемогу в столичному Києві!
Він думав, що швидко проковт-
не цілий народ, але його
підступні плани поламав ге-
роїзм нашого війська. На-
справді це Христос, який вос-
крес на третій день із гробу, дає
сьогодні нам, що віримо в Його
воскресіння, віру в перемогу над
адом і смертю. Святий Іван Зо-
лотоустий у своїй пасхальній
проповіді зауважує, що ворог
людського роду «взяв людину,
а на Бога натрапив. Взяв зем-
лю, а стрінув небо. Взяв, що ба-
чив, і впав через те, чого не до-
бачив». Так само наш ворог
взяв, що бачив, але впав через
те, чого не добачав, — сили духу,
віри і любові нашого народу!
Наша перемога, перемога Ук-
раїни, — у силі воскреслого Хри-
ста, який виводить нас із глибин
жахіть війни і смерті, розбиває
кайдани вічні та переможно

веде нас до життя. Святкувати
Пасху Христову в час війни оз-
начає вже куштувати нашу пере-
могу. Не сумніваймося в цьому!

Той, хто несе смерть, прире-
чений на поразку, бо Україна
святкує Пасху! Вищезгаданий
Золотоустий, переспівуючи сло-
ва Апостола народів (див. 1 Кор.
15, 55), мовить: «Де твоє, смер-
те, жало? Де твоя, аде, перемо-
га? Воскрес Христос — і ти зва-
лений. Воскрес Христос — і по-
падали демони. Воскрес Хрис-
тос — радіють ангели. Воскрес
Христос —і життя вільно пли-
ве». Той, хто хоче нас понево-
лити смертю, вже переможе-
ний, бо його головну зброю ко-
лонізації і загарбництва сам
Христос знешкодив і подолав
своєю смертю на хресті та слав-
ним Воскресінням.

Дорогі в Христі браття і сест-
ри! Сьогодні обіймаю своїми
батьківськими і братніми об-
іймами кожного з вас і ділюся з
вами пасхальною радістю. Об-
іймаю всіх, хто воює на фронтах
— духовних і тілесних, особливо
наших незламних воїнів, відда-
них душпастирів і невтомних во-
лонтерів. Обіймаю пасхальною
радістю всіх, хто був змушений
покинути свій дім чи навіть рідну
землю, і молюся за ваше швид-
ке повернення в час миру, який
неминуче настане. Обіймаю
молитвою всіх поранених, щоб
у своєму терпінні ви відчували
підтримку, любов і вдячність
всього народу, а передусім —
Божу милість і безнастанну
Божу любов. Вітаю всіх, хто по
всьому світу підтримує і допома-
гає Україні, великим чи малим.
Як світова спільнота, ми прояви-
лися немов вулик, у якому кож-
ний духом відчуває, що має ро-
бити в час загрози. Обіймаю тих,
хто на окупованих територіях, у
зонах бойових дій, — тих, хто не
має можливості зібрати пас-
хального кошика і співає «Хри-
стос воскрес!» під голос гармат
і вибухів снарядів. У надії на вос-
кресіння плачу і ридаю разом з
усіма, хто оплакує своїх загиб-
лих, як з лав наших Збройних
сил, так і серед мирного насе-
лення. Хай сьогодні кожний із
нас відчує надію у світле май-
бутнє в мирі і злагоді, бо саме
Воскресіння Христове – джере-
ло миру. Хай пребагата симво-
ліка нашої писанки нагадує всім
нам, що воскреслий Господь –
джерело небесних благ, ра-
дості, добра, перемоги і вічного
життя.

Усе духовенство, усіх богопос-
вячених осіб і мирян в Україні
та на поселеннях обіймаю бать-
ківською любов’ю і щиро бажаю
вам благословенних Великодніх
свят, смачного свяченого яйця
та світлої пасхальної радості!

Благодать воскреслого Гос-
пода нашого Ісуса Христа, лю-
бов Бога Отця і причастя Свя-
того Духа нехай будуть з усіма
вами!

Христос воскрес! Воістину
воскрес!

† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві, при Патріаршо-

му соборі Воскресіння Христо-
вого, у Свято Благовіщення
Пресвятої Богородиці, 7 квітня
(25 березня) 2022 року Божо-
го.

Христос воскрес!
Зійшов Ти, Христе, в глибини підземні

І розбив кайдани вічні, що держали ув’язнених,
І на третій день, як із кита Йона,

Воскрес Ти із гробу!
Пісня 6 Канону Воскресної утрені



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

3-21-27
 +38-099-094-37-96 (Viber)

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі
редакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видав-
ничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.

Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.

Редактор  Василь ВАСИЛЬКІВ

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:«БОЙКІВЩИНА»

Тираж 2023   Індекс 68486
Висловлені авторами думки можуть не співпадати

з позицією редакції. За точність викладення фактів
відповідає автор (рекламодавець).

E-MAIL: boykivshchina@ukr.net
ÍÀØ ÑÀÉÒ Â ²ÍÒÅÐÍÅÒ²: boykivshchina.info

4  стор.                      «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»             22 êâ³òíÿ 2022 ðîêó

– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Педагогічний колектив Верхньовисоцького ЗЗСО висловлює
щире співчуття вчительці Ніні Володимирівні Попівняк з приводу
тяжкої втрати – смерті матері – Стефанії Михайлівни. Вічна і світла
пам’ять.

Батьки та учні 4 класу Верхньовисоцького ЗЗСО висловлюють
щире співчуття вчительці Ніні Володимирівні  Попівняк з приводу
тяжкої втрати – смерті матері. Царство  Небесне.

НЕ ЗАБУВАЙ
МОЛИТИСЬ ЗА СОЛДАТА
Шановна редакція газети «Бойківщина». Кілька днів тому

до мене, жителя с. Ясінка, приїхала дочка Іванка. Їдучи в елек-
тричці Львів-Сянки, почула розмову людей, які переконували,
що проклятого путлера можуть зупинити лише Збройні Сили
України і Бог. А тому треба більше молитися, щоб Господь
допоміг перемагати нам і врятувати наших захисників. Так у
неї  зародилася назва вірша, якого написала за час їзди. Осо-
бисто мені як батькові вірш сподобався, він актуальний і щи-
рий. Присвятила  його своєму однокласнику Ігореві Мисю,
який з 2014 року воює на сході України, а також всім нашим
захисникам і захисницям. Рівно ж і батькам, матерям, сест-
рам, які чекають із хвилюванням своїх рідних з перемогою.

 Подумалось – якщо є така можливість,  надрукували вірш
в «Бойківщині» як подяку нашим захисникам і їх рідним.

З повагою – Микола ТОРИЩАК.

ÍÅ ÇÀÁÓÂÀÉ ÌÎËÈÒÈÑÜ ÇÀ ÑÎËÄÀÒÀ!

Не забувай  молитись за сол-
дата!

За чийогось сина, тата, бра-
та,

За чоловіка, за сестру чиюсь,
За  Вас, захисники, завжди

молюсь!
Не забувай молитись за сол-

дата!
Який залишив все і всіх й

пішов,
Щоб не пустити супостата,
Щоб тут він смерть свою знай-

шов.
Не забувай молитись за сол-

дата!
Який так ревно свою землю

захища.
І в цьому пеклі – брат за бра-

та –
Дають ворогу потужного

ляща.
Не забувай молитись за сол-

дата!
У вільную хвилину ти свою…
Кожної миті ми приближає-

мось до свята,
Як наші хлопці переможуть

цю орду.
Не забувай молитись за сол-

дата!

Нехай молитва його береже,
А підлого кровавого мос-

ковського ката
Назавжди  в свою землю за-

бере.
Не забувай молитись за сол-

дата!
Подякуй за мирне небо й тиху

ніч.
За те, що не просинаємось

від куль і градів,
А там, де він, кривава іде січ.
Не забувай молитись за сол-

дата!
Який спиною наші захища

життя
І під ворожим дулом автома-

та
Він бореться за нове, без во-

рога, буття.
Я поклонюся кожній матінці і

тату
За Ваших мужніх дочок і синів.
Не забувай молитись за сол-

дата,
Бо ця молитва сильніше всіх

оберегів!

 Іванна ТОРИЩАК.

ВИПРАВНІ РОБОТИ ЗА
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО
Турківським відділом Самбірської окружної прокуратури з

початку 2022 року скеровано до суду 1 обвинувальний акт у
кримінальному провадженні щодо домашнього насильства.

А саме у провадженні СВ
Самбірського РВП ГУ НП у
Львівській області перебувало
кримінальне провадження за
вчинення злочину, передбаче-
ного ст. 126- 1 КК України.

Досудовим розслідуванням
встановлено, що гр. Т., в пору-
шення вимог ст. 28 Конституції
України, згідно якої кожен має
право на повагу до його гідності,
а також в порушення вимог За-
кону України «Про запобігання

та протидію домашньому на-
сильству», умисно та безпри-
чинно, в період  з 14 грудня 2020
року по 31 січня 2022 року, пе-
ребуваючи по місцю свого про-
живання, за адресою: м. Турка,
вул. Сагайдачного, 143, Туркі-
вської ТГ Самбірського району
систематично вчиняв по відно-
шенню до сестри – гр.Я., яка пе-
ребуває з останнім у сімейних
відносинах, психологічне на-
сильство, яке виразилось у сло-

весних образах, погрозах фізич-
ною розправою, висловлюван-
нях нецензурною лайкою в її бік
і приниженні. Такі дії були
об’єднані спільним умислом та
призвели до психологічних
страждань гр. Я., а також по-
гіршили якість життя потерпілої,
викликали в неї побоювання за
свою безпеку, спричинили емо-
ційну напруженість, втому та не-
гативні переживання.

На стадії досудового розслі-
дування сторони  уклали угоду
про примирення. Однак  гр. Т.
понесе  покарання у вигляді 200
(двісті) годин громадських робіт.
В суді угоду підтримали.

Суд своїм вироком затвердив
таку угоду.

Зіновій БОХОНОК,
прокурор Турківського

відділу  Самбірської окружної
прокуратури.

ХАЙ НЕ ЧЕРСТВІЮТЬ НАШІ СЕРЦЯ
Мені  дуже приємно, що не спадає  той темп допомоги, яку, з початком  нападу Росії на нашу

землю,  пересічні громадяни, наші краяни, надають Українській Армії. Хтось переказує кошти
на спеціальний рахунок Збройним Силам України,  парафіяни   дають  свої пожертви в церквах,
інші приносять допомогу у волон-
терські   пункти, що створені  в
громадах та старостинських окру-
гах, а багато  людей приходять до
нас – у благодійний фонд «Милосер-
дя» (керівник Мирослава Калинич).

Так, нещодавно свою лепту в допо-
могу війську   внесли Федір Цебак (1000
грн.), Іван Данчишак (500 грн.), Ніна Ро-
манів (200 грн.). Кривківська  школа
(600 грн.) і малюнки, Наталія Гріщен-
ко (300 грн.), Уляна Волошинівська
(300 грн.), Саша і Данило Воло-
шинівські (200 грн.), сім’я Боклахів
(500 грн.), жителі Лопушанки (600 грн.),
жителі сіл Присліп, Хащів, Лопушанка
– паски, ковбаси, яйця, солодощі. Ве-
лике їм спасибі.

Зрозуміло, що потреба в коштах  для війська  є велика, тому закликаємо й надалі  допомагати
нашим відважним захисникам, які з кожним днем наближають нас до  перемоги над ворогом.

Марія МАТКІВСЬКА,
волонтер.

На фото: бійці батальйону “Карпатська Січ”, які отримали гуманітарну допомогу з с. Присліп.

Відійшла від нас у Вічність світла і добра, щира і життєрадісна
людина, ерудована і доброзичлива вчителька, яка не тільки вміла
захопити учнів своїм предметом, а й ділилася з ними мудрими
порадами для життя –  Ольга Матвіївна Оначишич. Невимовний
біль і туга огортають серця усіх колег, учнів та батьків Боринського
ЗЗСО. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійної. У
наших серцях назавжди залишиться світла пам’ять про неї.

ÂÍÅÑÎÊ ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÎ¯
ÃÐÎÌÀÄÈ Ó ÏÅÐÅÌÎÃÓ

Попри загрозливу риторику агресора українські воїни впевнені, що наша перемога стане
закономірною і неминучою, адже є злагоджені дії військовиків і величезна допомога армії від
населення. Немає жодного населеного пункту на Турківщині, звідки не надходить гуманітарна
допомога для фронту. Люди дають кошти,  продукти харчування, одяг, медикаменти, засоби
гігієни і т. ін.

Активно працює в цьому плані й Турківська міська рада. Сьогодні ми друкуємо останні надходження
коштів від приватних осіб, церковних громад, установ та організацій. Станом на 11 квітня, поступили
такі суми: 8 тис. грн. – від громади церкви Св. Миколая (Середня Турка), 5 тис. грн.. –   Василя Гуя,  300
грн. –пенсіонерки Яни Комнецької,  2000 грн. –  Мирона Комарницького,  10 тис. грн. –парафії с.
Ільник (Запрість),  10 тис. грн.. –  парафії с. Закіпці,  5000 грн. – Сергія Сіданича,  1800 грн. – закладу
дошкільної освіти №1 м. Турка,  5000 грн. – Юрія Турянського.

Окрім того, надходять кошти  в іноземній валюті: 200 дол. – від  Хащівського старостинського округу,
100 дол. – А. Удовиченко,  100 дол. – невідомого мецената,  100 дол. – Л. Куліковської, 1000 дол. –
церкви Христа Спасителя,  40 дол. – М. Крайняковець, 500 євро – І. Платко (Іспанія).

Також в період з 11 по 24 квітня 5150 грн. надійшло від Турківської міської ради, 300 дол. – Миколи
Ференца.

Турківська міська рада для потреб армії  скерувала одноденний заробіток працівників. Ця сума
становить 38060 гривень.

У наступному номері ми надрукуємо інформацію щодо видатків на потреби армії.
Василь ВАСИЛЬКІВ.


