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Тема дня

Сьогодні
у номері:

Дорогі односельці!
иро вітаю вас зі святом Світлого
Щ
Христового Воскресіння!
Великдень — це свято сердечної віри,

У

Світлий День Христового Воскресіння прийміть щирі вітання та побажання здоров’я, миру, щастя і Божого
благословення!
У ці теплі радісні дні бажаю Вам чудового весняного настрою, душевного спокою та родинного затишку.

Шановні односельці!

У

цей благословенний час сердечно
і щиро вітаю Вас зі святом Світлого
Христового Воскресіння!
Свято Великодня несе нам довгоочікувану радість перемоги Сина Божого, дарує надію та впевненість у завтрашньому дні, поселяє спокій у серцях, укріплює нашу віру та живить душу кожного християнина. Тож вітаю Вас із цим величним святом, бажаю Вам і Вашим родинам душевної чистоти і гармонії, миру
та спокою у Ваших оселях!. Нехай чудо
Христового Воскресіння надихає Вас на
добрі та праведні справи. Нехай Пасхальне Свято стане для кожного початком нового життя — кращого і добрішого. Нехай
Господь дарує Вам любов, радість, мир та
злагоду на довгії літа!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Депутат сільської ради від в/о № 7
Мирослав Луцький

Нехай Великодні дзвони озвуться у Ваших серцях вірою, надією і любов’ю та
додадуть натхнення і сил кожному з нас
для праці, спрямованої на розбудову нашої України.
Депутат міської ради
Роман Онуфріїв

У

цей прекрасний, світлий час, коли
земля пробуджується із зимового
сну увесь християнський світ святкує
величний світлий празник Христового
Воскресіння. Тож із нагоди цього свята я щиро вітаю союзянок села та всю
Угорницьку громаду.
Нехай Ваші душі будуть багаті на
добро, як святковий стіл, чисті, як Великодний рушник, і веселі, як українські писанки! Хай малинові дзвони
Великодня принесуть у Ваші оселі радість, віру, надію і любов.
Нехай Великдень додасть Вам сили!
А дзвони дзвонять славу до небес!
Хай Бог Вас любить!
І щоб Ви любили!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
З повагою
голова СУ с. Угорники Люба Юрків

На храмове свято

8 травня о 20-00

на відкритому майданчику біля
Народного Дому відбудеться
концерт тріо священиків
«Новий час». Запрошуємо
жителів та наших гостей.
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яке надихає нас надією на щасливе прийдешнє, дарує життєвий оптимізм і духовні сили. Від часів хрещення Русі євангельські сюжети лягли у підмурок нашої
культури і визначали цивілізаційний поступ української нації.
Сьогодні ми продовжуємо сповідувати й утверджувати віковічні цінності, засновані на заповідях Спасителя. Вони
увійшли органічною складовою в ментальність нашого народу, стали основою
і символом нашої самобутності. Божественна краса урочистих обрядів, символічно пов’язаних з Євангелієм, святкова
атмосфера, що панує в день Воскресіння у наших домівках, нікого не залишають байдужим.
У Пасхальні дні ми просимо у Господа
сил для доброго життя, щоб наша праця
приносила користь для нас, щоб наші віра
і щирі прагнення реалізовувались для доб
робуту нашої сільської громади. Просімо
у Воскреслого Спасителя ласки та благословення для всіх нас. Зичу Вам духовної
радості, усіляких гараздів, сердечного тепла, родинного затишку, людського щастя!
Христос Воскрес!
Сільський голова
Любов Атаманчук

Великодні привітання

1	Інформує сільська рада:
рішення сесій

2

Сміття навколо нас:
чому засмічуємо
свою землю?

2	Екологічне звернення
3

Життя парафії
св. влкмч. Юрія:
відзначаємо
храмове свято

6

Досягнення
наших школярів

8	спогад у світлинах
8	з роси і з води!

Інформує сільська рада

Рішення сесій
Шосте демократичне скликання
Друга сесія

Шосте демократичне скликання
Друга сесія

РІШЕННЯ
від 23 грудня 2010 року
Про внесення змін до рішення
18-ї сесії від 09.12.2008 р.
«Про сплату за вивіз сміття»

РІШЕННЯ
від 23 грудня 2010 року
Про внесення змін до рішення
5-ї сесії від 27.12.2006 р.
«Про утримання сільського кладовища в належному санітарному стані»

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера Надії Гарасимик про внесення змін до рішення
18-ї сесії від 09.12.2008 р. «Про сплату за вивіз сміття» у зв’язку зі збільшенням витрат на утримання території села в належному санітарному стані, сільська рада
вирішила:
Внести зміни до п. 1 рішення 18-ї сесії від 09.12.2008 р. «Про сплату за вивіз
сміття» та викласти їх у такій редакції.
Встановити плату за вивіз побутових відходів із домогосподарств жителів села та утримання території села в
належному стані (благоустрій) у розмірі 20 (двадцять) гривень від дорослого
члена сім’ї на рік.
П. 1 рішення 18-ї сесії від 09.12.2008 р.
«Про сплату за вивіз сміття» вважати таким, що втратив чинність.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.
Сільський голова Любов Атаманчук

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера Надії Гарасимик про внесення змін до рішення 5-ї сесії від 27.12.2006 р. «Про утримання сільського кладовища в належному санітарному стані» у зв’язку зі збільшенням витрат
на утримання сільського цвинтаря в належному санітарному стані, сільська рада
вирішила:
Внести зміни до п. 1 рішення 5-ї сесії
від 27.12.2006 р. «Про утримання сільського кладовища в належному санітарному стані» та викласти їх у такій редакції.
Встановити плату для дотримання чистоти на сільському кладовищі в розмірі
25 (двадцять п’ять) гривень із домогосподарства на рік.
П. 1 рішення 5-ї сесії від 27.12.2006 р.
«Про утримання сільського кладовища
в належному санітарному стані» вважати таким, що втратив чинність.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.
Сільський голова Любов Атаманчук
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актуально

Дбаючи про чистоту, не нашкодьте

У

довкіллю та здоров’ю!

рамках всеукраїнської весняної
акції «За чисте довкілля» ІваноФранківською облдержадміністрацією оголошено традиційну весняну передвеликодню акцію з благоустрою та
впорядкування територій сіл, селищ і міст,
яка стартувала 31 березня. Мета заходів —
приведення до Великодніх свят в належний санітарний стан населених пунктів
області, територій підприємств і організацій, індивідуальних дворів, місць масового відпочинку — парків, скверів, зелених зон, полігонів твердих побутових відходів, прибережних смуг річок, ліквідація
стихійних сміттєзвалищ.
На жаль, нерідко прибирання та благоустрій території завершуються спалюванням залишків листя, сухої трави, і часто —
навіть різного сміття. В такому випадку
добрі наміри громадян та посадовців при
наведенні чистоти і порядку можуть мати
згубні наслідки для довкілля і здоров’я
людей. Тому Державна екологічна інспекція в Івано-Франківській області у спеціальному зверненні від 31.03.2011 р. попереджає громадян, що чинним природоохоронним законодавством заборонено спалювання сухої трави, залишків рослинності та, тим більше, будь-якого сміття. За
такі порушення передбачена адміністративна відповідальність.
За спалювання відходів, в тому числі
побутового сміття, передбачена відповідальність за Статтею 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
згідно з якою «Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання,
перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення — тягне за собою накладення

штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів
(340-1360 грн.) доходів громадян і на посадових осіб, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності — від п’ятдесяти
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн.)».
Відповідно до Ст.77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
«Випалювання стерні, пасовищ, рослинності або її залишків без дозволу органів
державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища або
з порушенням умов такого дозволу тягне
за собою накладення штрафу на громадян
від десяти до двадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (170-340 грн.)
і на посадових осіб — від п’ятдесяти до
сімдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (850-1190 грн.)».
Екоінспекція пригадує також про небезпеку для здоров’я людей, яку завдає
вдихання диму від спалюваного листя
та рослинності, і особливо — відходів. У
димі опалого листя містяться оксиди азоту, вуглецю, чадний газ, а також сполуки важких металів. У тліючих без доступу повітря рослинах утворюється бензопірен — речовина, здатна викликати ракові захворювання. Крім того, спалювання рослинності не тільки завдає шкоди довкіллю та здоров’ю людей, а й може перерости у неконтрольоване горіння, загрожувати знищенню будівель та споруд житлового сектору.
«Дбаючи про чистоту обійсть, господарств, населених пунктів, не нашкодьте
довкіллю та своєму здоров’ю!» — закликають державні природоохоронні органи.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОВКІЛЛЯ —
СПРАВА НАШОГО СУМЛІННЯ ТА ЖИТТЯ
Про сміття навколо нас. Як з ним боротися і чи хочемо ми жити в чистоті.
Найзвичайнісіньке сміття. Що оточує нас
з усіх боків? Сміття. Воно у нас під ногами. Сміття переповнює нас. Сміття на деревах і кущах по сільських окопах та біля
води. Скоро воно поглине нас, нашу цивілізацію. В смітті граються наші діти. Першими їхніми іграшками коли вони виходять на вулицю, дитячі майданчики стають прості пластикові і склянні пляшки,
пластикові пакети всіх кольорів веселки,
картонні і пінопластові відходи упаковок.
Здавна існує прислів’я: «Чисто не там,
де часто прибирають, чисто там де не смітять!»
Нажаль рівень культури наших людей
надзвичайно низький. Більшість молоді навіть деякі дорослі дозволяють вживання пива та інших напоїв просто на вулицях села, що вже є не етичним. Спустошена тара летить просто під ноги, така
ж картина після споживання солодощів
та інших сучасних продуктів харчування
(якщо їх так можна назвати — чіпси, сухарики та ін.). Особливо неприваблива картина на вулицях села, зупинках громадського транспорту, біля Народного дому,
майданчиках де часто збираються молоді люди, інколи зовсім юні, де розпивають
спиртні напої, лузгають насіння, залиша-

ючи після себе купу сміття. Така картина може спостерігатися до глибокої ночі
і нам до цього байдуже. Куди ж дивляться батьки і невже можуть спокійно спати, коли їхні діти після такого відпочинку
опівночі шукають розваг вулицями села.
Та очевидно неварто дивуватися молоді коли дорослі, вичищаючи свої будинки та подвір’я, у гарних кульках залишають сміття на вулицях села, ідучи на роботу чи просто у місто.
Чи можна з цим усім боротися? Можна! Пам’ятаймо, така поведінка не додає
нікому ні слави ні честі, а сміття яке ми
викидаємо поза межі нашого будинку не
утилізується, а тільки шкодить нам. Не думаймо, що якщо ми викинемо його за межі
нашого будинку у нас буде чисто. Ні, буде
чисто біля будинку, а у душі буде бруд, бо
свідомо засмічуємо нашу землю стараймося збирати сміття у пакети і викидати
на транспорт, який проводить збір у нашому селі. Привчаймо самі себе та нашу
молодь — наше майбутнє до елементарного порядку та поведінки.
А Ваша думка яка? Чи варто залишатись байдужими? Чи варто так поводитись і засмічувати наше село, де ходимо,
працюємо, відпочиваємо.
Мешканець села — мені не байдуже.

«Люблю наш край, і ти його люби!»
Степан Пушик

Особливо в незадовільному стані є так
званий кар’єр в районі Підлужських дач,
звалище за новобудовами по дорозі на
Підпечари, в руслі р. Млинівки, на переході вкінці вул. Новорічної-Львівської,
захаращено відходами русло і по вулиці
Черемховій, біля магазину «Еко-двір»,
торгової точки по вул. Повстанців-Львів
ська. Депутатами сільської ради було
проведено рейд по виявленню тих жителів, хто самовільно вивіз сміття у недозволені місця. Шляхом досить неприємної роботи (перебиранням вивезеного
сміття) були виявлені документи, квиюдство сьогодні стоїть на шля- танції, платіжні картки і інші докуменху інтенсивного технічного про- ти, які засвідчували, хто є власником вигресу. Проте саме технічний везених нечистот.
прогрес, приносячи людям певні блага,
в той же час створив цілий ряд серйозних і в першу чергу екологічних проблем. Час від часу на планеті відбуваються страшні екологічні катастрофи,
які не тільки приносять людські жертви
та збитки, а змушують нас серйозно задуматись над майбутнім. Наш великий
Український вчений академік Вернадський автор теорії ноосфери, в свій час
Так, у районі Підлужського кар’єру
попереджав людство про можливість табули
знайдені в смітті документи слідуких викликів. Проте людська цивілізація
ючих
жителів села з господарств:
проігнорувала ті попередження і сьогодРущак
Г. В. вул. Яблунева, 4;
ні ми навіть не наближаємось до першої
Метенько
Г. Д. вул. Берегова, 1;
категорії розвитку з відомих трьох.
Клейноти
Д. вул. Берегова, 22
В нашій державі і в нашому селі зо		
та багатьох інших.
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як
роз’яснювальної
роботи,
так
тових відходів. Англійське прислів’я:
і
вимоги
забрати
та
утилізувати
в
закон«Мій дім — моя фортеця» — у нас чомусь спрацьовує буквально. На подвір’ї ному порядку вивезення та недопущення
євро — чистота, порядок із садовими
статуями та нічними неонами, а в той же
час вулиці села, громадські місця, майданчики, зупинки- захаращені сміттям,
яке зрозуміло ніхто не привозить з інших сіл, чи областей.
В селі регулярно проводиться централізований вивіз сміття та побутових відходів (3-4 субота місяця) по визначених
вулицях. На сьогодні ця послуга є платною і складає 20 грн. з дорослої особи,
і оскільки саме від оплати залежить частота вивезення сміття, воно може прово- аналогічних фактів у майбутньому. Отже
дитись настільки часто, наскільки буде створення хаотичних звалищ це не тільки не естетичний вигляд нашого села,
проведено оплату.
а
й серйозні виклики загальному еколоНезважаючи на зусилля сільської ради,
гічному
стану, це сприяння розвитку розособливо сільського голови, по дотримуповсюдженню важких інфекційних заванню чистоти в селі продовжують оргахворювань туберкульозу, генетитів і ін.
нізовуватись стихійні сміттєзвалища ініТому зветаємось до Всіх жителів села
ційовані певною частиною жителів села.
пройнятись серйозністю питання загальної чистоти і порядку, не допускати створення стихійних сміттєзвалищ, присікати тих хто забруднює навколишнє середовище. Сьогодні на превеликий жаль
прибиранням сміття по селі займаються працівники сільської ради, працівники біржі, залучені школярі, діти училищ.
Чисте, прибране, святкове село —
це наше з Вами лице, тож докладімо зусиль і старань та в чистоті і охайності
зустріньмо величне свято Воскресіння Господнього.
Попри заборону вивезення і звалковання
сміття на території села, такі факти проКомісія з питань екології, охорони
довжують мати місце.
природи та благоустрою села

Л

Дорога молоде!

Звертаємось до вас з проханням не використовувати зупинки
громадського транспорту для відпочинку і розваг у вечірній
та нічний час. Сміття викидати у передбачені ящики, а також
не перебувати на дитячих майданчиках та не порушувати спокою
сусідів після 23 години.
Громадське формування
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Духовне життя громади

Пасхальне послання Єпископату
Івано-Франківської єпархії УГКЦ 2011 р.Б.

В

сечесні отці, преподобні монахи та
монахині, дорогі семінаристи, возлюбленні брати і сестри у Христі!
Щиросердечно вітаємо із світлим святом Воскресіння Христового. Перебуваючи у Великому пості і переживаючи цю
сорокаденну подію ми своїм покаянням на
славу Христа Господа звершили відкупительну жертву.
Немає в Церкві Христовій більшого
свята, немає у світі більшої радості, ніж
радість про Воскреслого Христа Ісуса. До
цієї радості кличуть нас небеса, що веселяться, земля, що прославляє Воскреслого Спасителя. Свята Церква у своїй радості сьогодні обіймає весь світ — видимий
і невидимий: «Христос бо воскрес -радість вічная».
В це свято з свят і торжество з торжеств
з уст пастирів Церкви лунає повне захоЦей провіщений і святий день,
перший по суботі, царський і Господній, плення привітання: «Христос воскрес!»,
свято над святами і торжество всіх і у відповідь на це вірні, що наповнюють
храми, єдиними устами з глибини своторжеств:
в цей день прославляймо Христа навіки. го серця радісно відповідають: «Воісти(Ірмос 8-ї пісні Пасхальної Утрені)
ну Воскрес!» — відчувається непохитна
Христос Воскрес! — Воістину Воскрес! віра у Христа Воскреслого.

Щиро вітаємо
вас усіх
життєстверджуючим:
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
У цих коротких словах — світло нашої віри, радість нашої надії, кріпость нашої любові. Немає свята більш радісного,
ніж Світле Христове Воскресіння. Свята Церква іменує його «святом свят і торжеством торжеств», бо Пасха не тільки
спомин найвизначнішої в історії світу події — вона звернена перш за все у вік майбутній. Пасха є початком слави, про яку

Оголошення!

З вересня місяця при нашій парафії почав діяти другий, молодіжний
хор, керівником якого є п. Мар’яна
Калитка. Хор співає на другій недільній Літургії для молоді в нашому парафіяльному храмі. Запрошуємо до участі молодь, будемо раді
Вас бачити, як активного учасника хору. Записатися можна в час репетиції, які відбуваються кожного
понеділка та четверга в Народному
домі с. Угорники о. 19:00.

Оголошення!

Дорогі батьки та парафіяни, дорога молоде! Повідомляємо, що починаючи з 01 липня 2011 року Божого при нашій парафії організовуються християнські літні табори для молоді та юнацтва, які проходитимуть
в реколекційно-віпочинковому центрі Місійного товариства Святого
Андрія Первозванного УГКЦ в Карпатах (с. Заріччя, неподалік м. Яремчі). Набираються дві групи дітей:
з 01 — 05 липня та з 07 — 11 липня.
В програмі табору: Свята Літургія,
реколекційно-духовні науки, активний відпочинок та дозвілля. Довідки за тел.: 050 373 66 01 — о. Юрій.

благав Отця Небесного Христос у Первосвященицькій молитві (Ін. 17, 1–26), Небесного Єрусалима, що сходить з неба на
землю, за пророчим видінням: «Світися,
світися, новий Єрусалиме, бо Господня
слава на тобі возсіяла». Пасха Христова — життя вічне у богопізнанні та богоспілкуванні. Вона є правда, мир і радість
у Святому Дусі (Рим. 14, 17).
Знову й знову вітаємо Вас зі світлим святом Пасхи Христової. Нехай Воскреслий Спаситель світу укріпить ваші
сили у стоянні за правду й істину і дарує
мужність «зберігати єдність духу в союзі миру» (Єф. 4, 3).

Воскресіння Христове дає людству
нове життя, і кожна людина має бути носієм цього життя, це свято стверджує нас
у вірі, та вказує що життя людське не обривається, як нитка, що воно повне глибокого змісту і значення. У Воскресінні
Христовому міститься джерело всеосяжної радості, до якої причетні всі люди. Ось
чому в пасхальних піснеспівах свята Церква кличе нас до радості: «Радій нині і веселися, Сіоне!».
«...I обіймімо один одного, скажімо
«браття», і тим, що ненавидять нас, простімо все заради Воскресіння! Бо Воскрес Христос — і смерть подолано! Воскрес Христос — і радіють ангели! Воскрес Христос — і ніхто хай не нарікає
на свою вбогість, бо з’явилося спільне
Царство!» — проповідує святий Іоан Золотоустий.
Нехай Господь наш Ісус Христос, що
Воскрес із мертвих, зберігає нас в мирі,
єдності і любові, дарує нам Пасхальну
радість, зішле українському народу мир
та добробут.
Оживимося, браття і сестри, справжнім торжеством, обіймемо один одного. Тим, хто ненавидить нас, пробачимо
все заради Воскреслого та єдиними вустами і єдиним серцем співаймо: «Христос
воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував!»

ХРИСТОС ВОСКРЕС! —
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
митр. прот. Роман Голейко —
парох с. Угорники.
ієрей Юрій Трухан — сотрудник.

СВЯТКОВИЙ РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ
21.04.2011 р.Б.
8:00 — Вечірня з Літургією
Василія Великого.
Страсний четвер
19:00 — Страсна Утреня.
22.04.2011 р.Б.
9:00 — Царські часи, Вечірня
з виставленням плащаниці.
Страсна п’ятниця
Єрусалимська Утреня
23.04.2011 р.Б.
8:00 — Вечірня з Літургією
Василія Великого,
Страсна субота
17:00 — посвячення пасок.

24.04.2011 р.Б. —
Воскресіння Христове.
Неділя 7:00 — Надгробне.
7:30 — Воскресна Утреня.
8:30 — Літургія, посвячення пасок.
16:00 — Великодні забави біля Церкви
для молоді.
25.04.2011 р.Б.
09:00 — Утреня.
Понеділок 10:00 — Свята Літургія.
26.04.2011 р.Б.
09:00 — Утреня.
Вівторок 10:00 — Свята Літургія.

РОЗПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ

В ЦЕРКВІ СВЯТОГО ВЛКМЧ. ЮРІЯ ПЕРЕМОЖЦЯ С. УГОРНИКИ
Кожного дня
Свята Божественна Літургія о 8:00
(понеділок — за здоров’я,
субота — заупокійна).
Щопонеділка о 08:00 в Угорницькій
ЗОШ І-ІІІ ступенів в каплиці
св. Миколая: Сповідь, Свята Літургія,
катехизаційна наука.
Неділя: 9:00 — Утреня.
10:00 — Свята Божественна Літургія.
13:00 — Свята Божественна Літургія.

Звертаймось до Христа Спасителя Воскреслого, щоб Він воскрешав наші черстві душі та наповняв наші серця любов’ю,
яка є сутністю життя на землі і у вічності.
У цей день Воскресіння, що його дарував нам Христос, «радіймо й веселімося
в нім!» Цієї великої радості й Божої благодаті бажаємо духовенству, монашеству,
семінаристам та всім вірним християнам,
а також нашим братам і сестрам, яких доля
закинула у чужі краї, далекі від своїх родин і громад, сіл та міст України. Щиро
вітаємо місцеву владу і хочемо побажати,
щоб Ваша праця несла користь людям та
Батьківщині.
Благодать Воскреслого Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з усіма вами!
Христос Воскрес! Воістину Христос
Воскрес!
† Єпископ Володимир (Війтишин)
Правлячий Архієрей Івано-Франківський
† Єпископ — емерит Софрон (Мудрий),
ЧСВВ — Емерит

Молитва

на Святу Пасху
Воскресення Христове бачивши, поклонімся святому Господу, Ісусу, єдиному безгрішному., Хресту Твоєму поклоняємося, Христе, і святеє Воскресення
Твоє оспівуємо і славимо. Ти бо єси Бог
наш, крім Тебе іншого не знаємо, ім’я
Твоє іменуємо. Прийдіть, усі вірні, поклонімся святому Христовому воскресенню, ось бо прийшла через хрест радість
усьому світові. Повсякчас благословляючи Господа, оспівуємо воскресення його,
бо, перетерпівши розп’яття, він смертю
смерть розрушив.

«ЗАПИТУЄМО СВЯЩЕНИКА»
(Ваші запитання можна надсилати на адресу сільської ради, а також на електронну скриньку редакції ygornukupress@ukr.net).
Чекаємо на Ваші запитання,
на які Ви зможете отримати
розгорнуті відповіді.

† Співчуття
Від імені Сільської ради, депутатського корпусу, парафії с. Угорники
УГКЦ та мешканців села, висловлюємо співчуття для прот. Богдана Куриліва та всієї родини з приводу втрати
батька — Володимира Куриліва. Прийміть отче та родино наше співчуття та
молитви. ВІЧНА ЙОМУ ПАМ’ЯТЬ.
Від імені Сільської ради, депутатського корпусу, парафії с. Угорники
УГКЦ та мешканців села, висловлюємо співчуття для п. Любові Юрків та
всієї родини з приводу смерті її матері
п. Марії Юрків. Нехай Всемилостивий
Господь оселить її душу в місті світлому, місті квітучому, де всі праведні спочивають. ВІЧНА ЇЙ ПАМ’ЯТЬ
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ПРАЗНИК ПАСХИ

ПРО СВЯТО:
«Христос воскрес із мертвих, смертю
смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував».
З усіх великих празників нашого церковного року найбільш давній, урочистий
і радісний — це світлий празник Христового Воскресення. Він, як сказано в ірмосі 8 пісні пасхального канону утрені: «Цар
і Господь, празників празник і торжество
торжеств».
Святі Отці Церкви особливо підкреслюють значення і велич цього празника.
«Пасха в нас, — каже святий Григорій Богослов у своєму пасхальному слові, — це
празників празник і торжество торжеств,
яке настільки перевищує всі инші торжества, не тільки людські, але і Христові, що
в його честь відбуваються, наскільки сонце перевищує звізди». А святий Йоан Золотоустий у проповіді на Пасху так звеличує Христове Воскресення: «Де твоє,
смерте, жало? Де твоя, аде, перемога? Воскрес Христос і ти провалився. Воскрес
Христос і впали демони. Воскрес Христос і радіють ангели. Воскрес Христос
і життя панує. Воскрес Христос і нема ні
одного мерця в гробі, бо Христос воскрес
із мертвих і став первістком померлих».
Тож у світлому й радісному дні Христового Воскресення свята Церква закликає небо й землю до святої Божої радости:
«Хай небеса достойно веселяться, хай радіє земля, хай празнує увесь світ видимий
і невидимий, бо Христос устав, радість вічна» (Тропар 1 пісні канона).
Щоб краще зрозуміти велич, значення
і дух празника Пасхи, погляньмо на його
історію, богослуження і значення для нас.

ІСТОРІЯ ПРАЗНИКА
ПАСХИ
Празник Христового Воскресення у наших богослужбових книгах має такі назви: Свята й велика неділя Пасхи, День
святої Пасхи, або Свята Пасха. Наш народ на означення празника Пасхи має ще
слово «Великдень», що означає Великий
День, бо він великий своєю подією, своїм значенням і своєю радістю.
Слово «пасха» походить з єврейського
«песах», що значить «перехід». Тут мова
про перехід Господнього ангела, який
одної ночі вбив усіх єгипетських первенців, коли фараон не хотів відпустити
ізраїльський народ, а перейшов повз (поєврейськи «песах») доми ізраїльтян, одвірки домів яких були помазані кров’ю
однорічного ягняти. Слово «пасха» у євреїв означало також ягня, якого заколювали на Пасху, а потім і сам день свята на
згадку про визволення з Єгипту дістав назву Пасхи.

Для апостолів і перших християн
ПАСХА-ПЕРЕХІД стала символом іншого переходу — подвійного переходу Ісуса
Христа: від життя до смерти і від смерти
до життя. Перший перехід дав основу для
хресної, а другий для воскресної і радісної
Пасхи. Апостоли й перші християни святкували разом із євреями свою християнську Пасху, але не радісну, а сумну і з постом, бо вона була для них річницею Христових мук і смерті.
Пасхальний агнець євреїв став для
християн прообразом Ісуса Христа, Який,
наче невинне ягня, приніс себе в жертву за
гріхи цілого світу. Звідси в богослужінні
його називають пасхальним агнцем або
коротко Пасхою. «Бо Пасха наша, — каже
святий апостол Павло, — Христос, принесений у жертву» (1 Кор. 5, 7).
У II ст. разом із хресною Пасхою починає також входити в практику і радісна
Пасха на честь Христового Воскресіння,
яку святкують у неділю після єврейської
Пасхи. У зв’язку з тим подвійним святкуванням хресної і воскресної Пасхи між
християнами почалася тривала і завзята
суперечка про сам день святкування Пасхи. Виникла суперечка, бо щораз більше
почав змінюватися погляд на саме свято. Первісно Пасху вважали днем смутку
й посту на честь Христової смерти, а тепер хотіли злучити з нею радісну річницю Його світлого Воскресення, що не сумісне зі смутком, ані з постом. Загал християн став святкувати Пасху Христового
Воскресення в неділю, але деякі християнські громади, передусім у Малій Азії,
вперто празнували Пасху разом із євреями 14 Нісана, першого весняного місяця.
Від 14 Нісана ті громади названо «квартодецімані», що значить «чотирнадцятники».
Собор у Нікеї (325) припинив ці тривалі і болісні суперечки. Він вирішив, що
всі християни мають святкувати празник
Пасхи того самого дня: треба празнувати
Пасху в неділю, після першої повені місяця, після весняного рівнодення. У IV-V
ст. святкування празника Пасхи продовжується з одного дня на цілий тиждень,
який зветься «світлим тижнем» на противагу до тижня перед Великоднем, що
має назву «Великого», або «Страсного».
У збірнику церковних законів під назвою
Апостольські постанови, які були написані в Сирії близько 380 року, але мали б походити з апостольських часів, про світлу
седмицю кажуть так: «Через цілий великий і наступний по нім тиждень хай слуги
не працюють, бо той — це тиждень мук,
а цей — це тиждень Воскресення, і треба
слухати наук» (VIII, 33).
Цісар Теодосій Великий († 395) скасував ведення судових розправ, а цісар Теодосій Молодший († 450) заборонив театральні й циркові вистави на час усієї світлої седмиці. В Єрусалимі найбільш урочисті були перші три дні Пасхи, що Східна Церква практикує і сьогодні.
Шостий Вселенський Собор (691)
у справі святкування світлого тижня вирішив: «Від святого дня Воскресення
Христа нашого Бога до нової неділі (тобто до Томиної неділі) вірні повинні цілий
тиждень безнастанно перебувати у святих
церквах, у псалмах, і співах, і піснях духовних, радіти й торжествувати в Христі,
уважно слухати читання Святого Письма
та брати участь у святих Тайнах, бо таким способом разом з Христом воскреснемо й разом прославимося. Тому в цих
днях не можна влаштовувати ні кінських
перегонів, ані инших публічних видовищ»
(Правило 66).

ПАСХАЛЬНА УТРЕНЯ
З богослужень празника Христового Воскресення на особливу увагу заслуговує пасхальна утреня, яку можна
б назвати величним гимном прослави
Христа-Переможця. її авторство приписують великому богослову Східної Церкви й
великому мистцеві слова — святому Йоану Дамаскину (к. 676 — к. 749). Ймовірно, що вона укладена на основі пасхальних
проповідей святих Отців — Григорія Богослова, Григорія Ниського й Йоана Золотоустого. Зміст воскресної утрені глибокодогматичний, форма високо-поетична, тон
дуже радісний і переможний.
Тропар Пасхи Христос воскрес із мертвих..., який стільки разів співаємо у воскресний час, охоплює ввесь зміст, суть
і значення празника. Осередок воскресної
утрені творить канон. В ірмосах, тропарях
і стихирах канона виступає перед нами
Христос як обіцяний Месія, як Бог у маєстаті й силі, як Спаситель і Відкупитель,
як Переможець над смертю, адом і гріхом.
Щодо своєї форми пасхальна утреня це
вершина поезії й унікальне явище в церковній літературі Східної Церкви. У ній
багатство гарних поетичних зворотів, образів, порівнянь і символів. Над глибоким
змістом і поетичною формою великодньої
утрені ввесь час домінує тріюмфальнопереможний тон святої, неземної і вічної
радости, що випромінює на нас з кожного ірмоса, тропаря чи стихири. Тут переживаємо ту повноту радости з Христового Воскресення, що її святий Григорій Богослов у своїй пасхальній бесіді так описує: «Вчора я розпинався з Христом, сьогодні прославляюся з Ним. Вчора я вмирав з Ним, сьогодні оживаю з Ним. Вчора
я погребався з Ним, сьогодні воскресаю
з Ним». У Христовій перемозі все бере
участь: небо, і земля, і ад. Усе закликає нас
до радости. Та небесна радість охоплює
усю людину й усі її почування.
Воскресна радість сягає вершини у стихирах Пасхи. Вони творять один могутній
гимн радости на честь воскреслого Христа — новозавітньої Пасхи. Та радість уділяється всім і всіх обіймає, навіть наших
ворогів. «Воскресення день, — співаємо
в останній стихирі, — і просвітімся торжеством, і друг друга обіймім! Промовмо:
Браття — і тим, що ненавидять нас; простім усе з воскресенням і так заспіваймо:
«Христос воскрес із мертвих...».

ЗНАЧЕННЯ ХРИСТОВОГО
ВОСКРЕСЕННЯ ДЛЯ НАС
Христове Воскресення дає нам незаперечний доказ його божества. Коли фарисеї
і книжники домагалися від Христа знаку,
що Він Божий Син, то Він їм відповів, що
не дістануть иншого знаку, як знак пророка Йони: «Як Йона був у нутрі кита три дні
і три ночі, так буде Син Чоловічий у лоні
землі три дні і три ночі» (Мт. 12, 40). І так
сталося. Третього дня після Його смерти
наступило світле Воскресення.
Христове Воскресення — це фундамент
нашої віри. Яке б значення мала Христова наука, якщо б так часто Ним передбачене воскресення не сповнилося? Апостоли,
проповідуючи святе Євангеліє, часто покликуються на Христове Воскресення, як
на найсильніший доказ правдивости науки
Христа. «А коли Христос не воскрес, —
каже святий Павло, — то марна проповідь
наша, то марна й віра ваша... Але ж Христос таки справді воскрес із мертвих, первісток померлих» (1 Кор. 15, 14 і 20). Тому
правда про Христове Воскресення і християнська релігія є нерозривними.

Христове Воскресення — це певна запорука нашого воскресення для щасливого вічного життя. Як Христос воскрес, так
і ми колись воскреснемо для нового світлого й вічного життя. Сам Христос запевняє нас: «Бо надходить час, коли всі, хто
у гробах, голос Його [Сина Божого] вчують, і вийдуть ті, що чинили добро, на
воскресення життя. А ті, що зло чинили, — воскреснуть на суд... Така бо воля
мого Отця, щоб кожен, хто Сина бачить
і вірує в Нього, жив життям вічним і щоб
я воскресив його останнього дня» (Йо. 5,
28-29 і 6, 40).

Храмове свято (храм), празник

ня 2011 р.Б. — оскільки храмове свято припадає на будній день (06 травня — п’ятниця) то відзначення його
переноситься на ближню неділю тобто
на 08 травня — в цей день спільно та
молитовно подякуймо Господеві: 12:00
Божественна Літургія в парафіяльній
церкві с. Угорники.

З життя святого. Святий Юрій побідоносець походив з Каппадокії, що
у Малій Азії. Він служив вояком при
дворі імператора Діоклетіана. Довідавшись, що імператор розпочав переслідування християн, Юрій сміливо виступив на їхній захист. Спочатку імператор
намагався погрозами спонукати юнака відступитися від Христової віри, а
коли Юрій цього не вчинив, то наказав
піддати його жорстоким мукам, а потім
зарубати мечем 303 року. Згодом у місті Лидді в Палестині на честь св. Юрія
Храмове свято (храм), празник — збудували церкву і туди перенесли його
місцеве свято на вшанування святого святі мощі. Св. Юрія змальовують на
чи євангельської події, на пошану яких іконах як воїна, який списом проколює
названо місцеву церкву — 06 трав- змія — символ ідолопоклонства.
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Як ми готувалися

до Воскресіння Господнього?

З

кожним днем ми наближались до
світлого празника Христового Воскресіння. Щоб гідно до нього приготуватися управління освіти і науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради спільно з Івано-Франківською
єпархією УГКЦ цей тиждень присвячено проведенню віднови духа для школярів та учителів загальноосвітніх шкіл міста. У рамках цього тижня проводяться зустрічі зі студентами Івано-Франківської
Духовної семінарії, отцями-парохами,
представниками монаших чинів та згромаджень єпархії, проводяться Хресні дороги за підтримкою Молодіжної комісії
Єпархії. Так 11 квітня в загальноосвітній
школі с. Угорники (парафія Святого влкмч.
Юрія) відбулися духовні заходи: Свята Літургія, духовна наука, сповідь та причастя
школярів, Хресна дорога. Відповідальним,
за дорученням пароха в проведенні духовного тижня є ієрей Юрій Трухан — сотрудник парафії с. Угорники. Всі заходи
проводяться в Богослужбовій каплиці св.
Миколая, яка обладнана в школі за виключенням проведення Хресної Дороги, яка
відбулася в Народному домі с. Угорники
за підтримкою сільського Голови п. Любові Атаманчук.

Час Великого посту є сприятливим часом для призадуми над собою, своїм майбутнім. Особливо це стосується випускників, які незабаром повинні зробити перший важливий вибір у своєму житті. Хотілося б, щоб вони на заклик Ісуса іти за
Ним, відповіли словами Марії: «Ось я Господня слугиня: нехай зо мною станеться
по твоєму слову!».

Усі заплановані заходи відбувались
за підтримки Катехитичної, Молодіжної комісій, комісії шкільництва, ІваноФранківської духовної семінарії ІваноФранківської єпархії УГКЦ.
Галина Гришко,
референт у справах шкільництва

Мощі блаженної Матері Терези

з Калькути в Івано-Франківську

В Івано-Франківську відкривається

духовна школа

З

Благословення Єпископа ІваноФранківського УГКЦ Кир Володимира (ВІЙТИШИНА), при монастирі отців Василіан Христа Царя (Майзлі) в м. Івано-Франківську, відкривається формаційний курс для мирян «Духовна школа». Мета формаційного курсу:
голосити науку Євангелії та науку Церкви для ознайомлення та вивчення базовий богословський дисциплін. Організатори та відповідальні за програму школи: Івано-Франківська теологічна академія (катехишично-педагогічний факультет) та отці чину св. Василія Великого. Постійне місце навчання: Монастир отців Василіан, вул. Незалежності,
181 у Івано-Франківську. Орієнтовний
перелік дисциплін: літургіка, доктри-
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в результаті випробувань, його не дають,
а заслуговують.
Я просила Бога подарувати мені щастя, і Бог сказав, що дає благословення, а
чи буду я щаслива, залежить від мене.
Я просила Бога зберегти мене від болю,
і Він сказав, що страждання відвертають людину Від світських турбот і приведуть до Нього.
Я просила Бога навчити мене любити
усіх людей так, як Він любить мене. Нарешті — сказав Господь, що я зрозуміла,
чого треба просити.
Блаженна Терезо з Калькутти, місіонерко любові, мати убогих, немічних покинутих знедолених! Навчи нас любити
Бога та ближнього так, як Ти любила. НаМОЛИТВА: Я просила Бога позбавити вчи нас бачити у кожній терплячій людимене гордості, і Бог відповів, що гордос- ні Христа. Даруй єдність нашим родинам,
ті не позбавляють, від неї відмовляються. навчи прощати і приймати прощення.
Блаженна Терезо з Калькутти, молиЯ просила Бога дарувати мені терпіння, і Бог сказав, що терпіння з’являється ся за нас.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 095-310-33-90,
4- 71-33
с. Антонія Драй — декан
Катехитичного факультету ІФТА.

Новий Глава нашої церкви

В

иборчий Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви,
зібраний у Львові-Брюховичах
21-24 березня, відповідно до приписів
Кодексу канонів Східних Церков та Партикулярного права Української ГрекоКатолицької Церкви, обрав Верховним
Архиєпископом УГКЦ Преосвященного
Владику Святослава (Шевчука).
Святійший Отець Венедикт XVI потвердив і поблагословив вибір Преосвященного Владики Святослава згідно з рішенням Виборчого Синоду Єпископів
УГКЦ від 23 березня 2011 року.
Обраний Глава УГКЦ склав перед Синодом Єпископів визнання віри та обітницю вірно виконувати свій уряд.
Введення Блаженнішого Святослава на престол Верховного Архиєпископа Києво-Галицького відбулося у Києві в неділю, 27 березня, під час Архиєрейської Літургії у Патріаршому соборі
Воскресіння Христового. Цією Літургією, яка розпочнеться о 10.00, офіційно завершиться Виборчий Синод Єпископів УГКЦ.
Архиєпископ Ігор (Возьняк) виконуватиме уряд Адміністратора Української
Греко-Католицької Церкви до дня інтронізації нового Глави УГКЦ. Владика
Ігор від імені Синоду Єпископів УГКЦ
висловлює щиру вдячність духовенству,
монашеству, вірним УГКЦ та всім людям доброї волі, які своїми молитвами
підтримували роботу Виборчого Синоду.

Учасники Виборчого
Синоду
квітня на закінчення Хресної дороги вулицями міста Івано-Фран
ківська Єпископ Івано-Фран
ківський Кир Володимир (ВІЙТИШИН)
прийняв мощі блаженної Матері Терези,
які були урочисто внесені до Катедрального Собору Святого Воскресіння прот.
Степаном Балагурою — судовим Вікарієм
Івано-Франківської Єпархії УГКЦ. В цей
день Владика уділив всім присутнім (учасникам Хресної Дороги), Архієрейське Благословення святим Єлеєм та прочитав молитву Матері Терези, яку вона промовляла
щодня. Згідно розпорядку богослужінь Катедрального Собору, щоденно після Літургій можна приступити до мощей і отримувати благословення святим миром.

на католицької церкви, пояснення базовий тестів Святого Письма, Історія Церкви, сектознавство, догматика, моральне
богослов’я та інші. Лекції читатимуть викладачі Івано-Франківської Теологічної
Академії. Тривалість навчання — 1 рік.
Систематичність зустрічей — у суботу
(1 або 2 рази у місяць, про що повідомляється заздалегідь) з 9.00 до 14.00. Чекаємо вас з радістю 9 квітня. На заняття
зі собою мати: зошит і ручку, перекуску.

У роботі Виборчого Синоду, на якому
головував Адміністратор УГКЦ Архиєпископ Ігор (Возьняк), взяло участь 40
єпископів УГКЦ з України та з-за кордону (Польщі, Німеччини, Франції, Італії, Англії, США, Канади, Бразилії, Аргентини та Австралії). Всі єпископи, які
згідно з правом були зобов’язані прибути на Синод, взяли в ньому участь. Окрім
цього, було 5 єпископів-емеритів. Відсутніми були 11 членів Синоду.

Процедура
голосування
Голосування відбувалося за наперед
прийнятою і затвердженою процедурою
та регламентом, відповідно до норм Кодексу канонів Східних Церков та Партикулярного права УГКЦ.
Учасники Синоду, як рівно ж увесь
технічний персонал, склали урочисту
присягу про нерозголошення таємниці. Впродовж усіх днів роботи Вибор-

чого Синоду його учасники залишалися в Реколекційному центрі, не приймали відвідувачів і не спілкувалися із зовнішнім світом.

Молитовний супровід
Виборчого Синоду
Одразу після скликання Виборчого
Синоду Адміністратор Церкви Архиєпископ Ігор (Возьняк) звернувся до вірних УГКЦ із закликом до молитви за
успішне проведення Виборчого Синоду.
У рамках безпосередньої підготовки до виборів, 20 березня, владики присвятили день молитві і духовній застанові. Духовні науки цього дня учасникам Синоду проводив о. д-р Борис Ґудзяк, ректор Українського католицького університету.
20 березня, о 9.00, в Архикатедральному соборі Святого Юра у Львові було
відслужено Архиєрейську Божественну Літургію, яку очолив Адміністратор
УГКЦ Архиєпископ Ігор. Після Літургії
синодальні отці зійшли до крипти собору, де біля гробів великих Митрополитів — Слуги Божого Андрея (Шептицького), Патріарха Йосифа (Сліпого) та інших первоієрархів УГКЦ просили їхнього заступництва перед Богом для успішного проведення Синоду.
Молитва, спільна і приватна, постійно супроводжувала синодальні засідання.
День єпископи розпочинали із відправи
Утрені та Першого часу. Перед обідом усі
молилися Шостий час, перед вечерею —
Вечірню, а у середу і п’ятницю — Літургію Напередосвячених Дарів. На завершення ранішнього Богослужіння заздалегідь визначені владики виголошували
духовну науку.
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наша школа

Н

апередодні світлого свята Воскресіння Христового вийшов наступний номер газети
«Моє село — Угорники», у якому ми
маємо можливість висвітлювати різні сторони шкільного життя. Надіємось, що наші сторінки зацікавлять
учнів, батьків, вчителів — усіх, хто
може сказати про Угорницьку школу — «Моя рідна школа!».
Сподіваємось, що газета стане:
посередником між друзями, літописцем найцікавіших подій із шкільного
життя, консультантом із найболючіших питань, місцем, де можна розповісти про себе, свої захоплення, досягнення, надрукувати свої вірші, малюнки, фото, джерелом інформації
про заходи, які проводяться у школі.
З повагою директор школи
Петрунів М.В.

Шановні жителі села!
Щиросердечно вітаємо Вас
і ваші родини зі світлим християнським святом —
Воскресінням Христовим!

Нехай цей Великдень стане благословенням для
всіх нас і зміцнить кожного у здоров’ї, надихне на
жертовні справи і добрі задуми, освітить дорогу
до християнської любові, миру і злагоди.
Христос Воскрес!

Наші досягнення в олімпіадах

і конкурсах 2010 — 2011 навчальний рік
Предмет

Місце

Українська мова

1

Географія

2

Географія

3

Образотворче
мистецтво
Початкові класи
Українська мова

2
3

Прізвище учня
Боднар Юлiя
8 кл.
Боднар Юлiя
8 кл.
Максимишин Ярослав
7 кл.
Марків Анна
7 кл.
Луканюк Олеся
4 кл.

Назва конкурсу
I Мiжнародний мовно-лiтературний
конкурс учнiвськоi молодi
iм.Т.Шевченка
Лiтературний конкурс «Рiздво моєї
душi»
ХI Мiжнародний конкурс з української
мови iм. П.Яцика
Лiтературний конкурс «Я люблю тебе,
моє мiсто Франкове»
Лiтературний конкурс «Iду з дитинства до Тараса»
Всеукраiнська icторико-географiчна
експедицiя «Iсторiя мiст i сiл Украiни»

Прізвище вчителя
Сворак С.О.
Турчин Л.М.
Турчин Л.М.
Рубашевський П.І.
Клід Г.М.

Прізвище учня,
місце
Боднар Юлiя 8 клас,
2

Прізвище
вчителя
Сворак С.О.

Пельц Павло 7 клас,
2
Боднар Юлiя 8 клас,
1
Пельц Павло 7 клас,
3
Турчин Мар’яна
10 клас,
2
Члени гуртка
«Юний патрiот»,
2

Гресько Г.Б.
Калинюк І.Я.
Сворак С.О.
Сворак С.О.
Гресько Г.Б.
Комановська О.І.

Мрії зламане крило

«Довго щирими сими словами
До людей промовлятиму я…»
Автор цих рядків — Леся Українка…
Великий поет України і жінка з трагічною
долею, вона увійшла у свідомість поколінь
як символ незалежності і боротьби. ЇЇ слово звучало як гарячий поклик до бою за
волю і людські права.
Цього року громадськість України відзначала 140-річчя з дня народження Лесі
Українки. У нашій школі відбувся літературний вечір «На шлях я вийшла ранньою

весною». У ньому взяли участь учні 8-10
класів, які декламували поезії геніальної
поетеси, здійснили інсценізації з драматичних творів «Бояриня», «Лісова пісня».
Своїми акторськими здібностями відзначились такі учні: Мурафа Л. Ковальчук С., Кузмин Г., Терлюк Я., Палюга Ю.,
Дмитрів С., Багай Мар’яна. Постановки
з їх участю стали окрасою літературного вечора.
Гресько Г.Б., вчитель української
мови та літератури

Істина — Тарас Шевченко.

А де ж ми і хто?

Н

а відміну від небесних світил,
які даленіючи, посилають нам
все менше і менше світла, світила духу людського, віддаляючись роками, виростають і посилають все більше і більше променів. Саме такою є наша
духовна зоря — Тарас Шевченко, яка засяяла 197 років тому і освітила весь подальший шлях українського народу аж
до нинішніх часів.
Ім’я Шевченка, його поетичне слово
добре відоме всім нам, і , напевне, ніхто не заперечить, що найбільше ми чуємо це ім’я все-таки у школі Адже крок
за кроком мандруємо нелегкими і тернистими шляхами долі генія, розмірковуємо над простим життєвим щастям та
складними філософськими проблемами.
Роздумами про сьогоденне сприймання творчості Кобзаря було переповнене свято у Народному домі с.Угорники.
Під орудою вчителів української мови
і літератури С.О.Сворак, Г.Б.Гресько,
І.Я.Калинюк
укладено сценарій і здійснена режисура дійства.
Учні школи
з великою душевною теплотою і щирістю
втілювались
в образи героїв
драматичних
сцен. У виступах школярів пер е г у ку ва л и с ь
часи, герої, думки. У турбот
ливо-зворушли
вому гомоні літературного свя-

В

же стало доброю традицією у березневі дні вшановувати великого Кобзаря. Серед багатьох заходів, що відбувалися у школі — конкурс на
кращого читця поезії Тараса Шевченка,
приурочений до 197 річниці від дня народження та 150-річчя від дня смерті поета.
Участь у конкурсі взяли найкращі декламатори зі всіх класів. Навіть наймолодші любителі поезії, першокласники,
на суд строгого та об’єктивного журі винесли свої улюблені вірші Т.Шевченка.
Нікого не залишили байдужими виступи Людмили Мурафи — 10 клас, Ковальчук Софії — 9 клас, Іванюлик Тамари —

та бриніла одна думка — велич і сила
слова Кобзаря є воістину вічною.
Жодний мистецький захід у школі не
оминає підтримка і порада вчителя музики І.В.Павлик. Хор Народного дому,
під керівництвом Я.В.Павлика, чудово завершив розмову про Шевченка. Та
найбільшої похвали заслуговують учніактори. Їх виконавська майстерність була
переконливою.
Майже дві години в Народному домі
звучало Кобзареве слово, був присутній
дух епохи, а всі помисли глядачів звернені до вічного: сенсу життя, людської долі,
Вітчизни. І кожен подумки ствердив: «Як
добре, батьку, що ми маємо тебе!»
Слава наша зіслана від Бога,
Правда наша в здобутті мети!
Нелегка, Кобзарю, в нас дорога.
Поможи нам з неї не зійти!
С.О.Сворак,
вчитель української мови і літератури

1 клас, Новосельська Софія — 1 клас,
Пельц Павла — 7 клас, які стали переможцями конкурсу.
Цей конкурс переконливо свідчить,
що слово Шевченкове невмируще і дороге серцю кожного українця. А його
славнозвісні слова:
Учітеся, брати мої,
Думайте, читайте,
Ічужого научайтесь,
Й свого не цурайтесь, —
знаходять відгук в душах не тільки
школярів, а й дорослих.
Калинюк І.Я., вчитель української
мови та літератури
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«Таланти землі Галицької»

В

актовій залі школи 30 березня
відбувся творчий звіт у рамках
VII дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Таланти землі Галицької».
Учні школи під керівництвом керівників
гуртків підготували цікаву та змістовну
програму.
Журі конкурсу відзначило високу виконавську майстерність творчих колективів. Серед них: вокальний ансамбль вчителів — керівник Павлик І.В.,вокальний ансамбль старших класів — керівник Павлик
І.В., солісти: Ковальчук Софія — учениця
9 класу, Матиящук Ірина — учениця 5 класу, драмгурток (інсценізація уривку драми
Л.Українки «Бояриня» ) — керівник Гресько Г.Б., танцювальний ансамбль «Пролісок» — керівник Андрусяк Р.М.

Милували око членів журі
вироби декоративно-ужит
кового мистецтва (керівники
Петрунів М.В., Тхорик І.М.,
Рубашевський П.І.)
Комановська О.І.,
заступник директора
з виховної роботи

Родинне свято

П

роцес навчання нерозривно
пов’язаний з вихованням. Велику роль у цьому процесі відіграє родина, народна педагогіка. Звичаї
нашого народу, його традиції, історія є
тим невичерпним джерелом, яке живить
душу і серце кожного українця і з’єднує
минуле із сучасним і майбутнім.
Учні Угорницької школи залюбки збирають народознавчий матеріал, систематизують, оформляють його, розучують
пісні, вірші, танці, щоб потім продемонструвати результати своєї роботи перед
батьками, вчителями та іншими учнями.
Діти разом зі своїми класними керівниками працюють над такими народознавчими темами: «З родини йде життя людини», «О пісне, яка
ти прекрасна», «Сорочку мати вишила
мені» та інші.
Учні 7 класу (класний керівник І.Я.Ка
лин юк) підготували
і провели родинне
свято «Хата моя, біла
хата…»
Сцена актової зали
була прибрана у вигляді української світлиці, а учні в націо-

нальному вбранні розповідали глядачам
про традиції будівництва українського житла, його зовнішнього і внутрішнього оздоблення, вірування і легенди,
з ним пов’язані.
Запальний танець, пісня, поетичне
слово — ніщо не залишило байдужим
серце глядачів. Ну, а наприкінці свята —
традиційне фото на пам’ять, на якому —
представники щонайменше трьох поколінь: діти, їхні батьки та бабусі.
Адже що може бути важливішим, ніж
сім´я, родина, батьківська хата і стежина
до отчого дому?
Калинюк І.Я.,
класний керівник 7 класу

З турботою про здоров’я дітей

К

А на Закарпатті вже панувала весна…
онституція України визнає житЗатишний готель привітно розчинив петя і здоров´я людини найвищими соціальними цінностями. ред нами свої двері. А ранок розпочався
Здоров’я — це найцінніше, що є у людини. з поїздки до термального басейну, де діти
із великим задоволенням купались під
***
відкритим небом, бо температура води в
З метою пропаганди здорового способасейні 30º. Далі наша дорога пролягла
бу життя, дбайливого ставлення до власдо с.Іза, де можна було придбати різноманого здоров´я учні, які відвідують групу
нітні вироби із лози. Із великою кількістю
продовженого дня, підготували виховний
вражень учні поверталися додому. А рідзахід «Очі — вікна у світ ». Форма провений Івано-Франківськ знову зустрічав нас
дення заходу була нетрадиційна, а у виглязимовою прохолодою.
ді сценок. Цікава була зустріч із Знайком,
Сворак С.О., класний керівник 5 класу
Незнайком, учнями — читцями, які розповіли про причини порушення зору, дали
***
поради щодо того, як треба поводитися,
Заняття спортом — одне з найулюблещоб зберегти хороший зір.
ніших занять спортом учнів школи. Великою популярністю користується такий
вид спорту, як настільний теніс. Щоперерви у вестибюлі школи відбуваються змагання між учнями різних класів. Часто
з учнями тренується і молодий вчитель фізичної культури Семанюк Володимир Ігорович, який 01.04. 2011 року організував

Діти інформували присутніх про корисні вітаміни, які необхідно вживати, щоб зберегти гарний зір, покращити
його. З метою тренування очних м’язів
Марія Дмитрівна Біла провела невеличку зарядку-гімнастику для очей. На закінчення свята дітям було роздано невеличкі
пам’ятки «Бережи очі» та «Гігієна зору».
Батьки, школярі, вчителі були задоволені. Захід не залишив нікого байдужим.
Біла М.Д., вихователь ГПД
***
Учні нашої школи дуже люблять подорожувати мальовничими місцями України. Останній тиждень лютого (25, 26.02)
був цікавим для учнів школи. Подорож
пролягла через м.Стрий, гірський курорт
«Славське», які зустріли нас зимовими
пейзажами, стрункими соснами, що одягли зимові шапки.

їни УПА, їх зброя, а також фото із зображенням зброї, якою було вбито Степана
Бандеру. На території музею діти оглянули хату, в якій жила сім’я Бандери. Повертаючись додому, учасники екскурсії, були
горді з того, що український народ має такого героя, як Степан Бандера. Пам’ять
про славного сина України житиме у наших серцях, адже такі люди творили історію нашої незалежної України.
Чопик Н.М.,
педагог-організатор

***
2 квітня учні школи спільно з представниками Українського Реєстрового Козацтва побували на екскурсії в с.Більче Золота, Борщівського району Тернопільської
області, де знаходиться одна з найбільших
печер України — печера Вертепа. В цій печері археологами знайдені речі, які належать до Трипільської культури.
Під час ІІ Світової війни печеру використовували воїни УПА. В ній знайдено
***
військовий одяг, друкарські машинки та
18.03.2011 року 33 учнів нашої шко- інші речі.
ли з педагогом-організатором Чопик Наталією Миронівною, соціальним педагогом Бурак Марією Михайлівною та представником БФ «Карітас» УГКЦ здійснили екскурсію у музей С.Бандери в с.Старий Угринів Калуського району.
Проїзд та екскурсія були профінансовані БФ «Карітас». Учні з цікавістю знайомились з фактами біографії героя, оглядали інтер’єр його будинку та особисті речі.
Особливу цікавість викликала в учнів
першість школи з настільного тенісу. Пе- схема побудови криївок, в яких жили вореможцем у змаганнях став учень 9 класу
Чуйко Святослав і одержав грамоту і цінний подарунок.
Учні побували також в с. Пилатківці,,
Фученко Н.В., заступник директора
на території якого розкинувся стародавз навчально-виховної роботи
ній ліс Галілея.
Організатором поїздки був представник
***
УРК —
Полівчак Олег Теодорович.
Важливою складовою здорового споТакі
екскурсії
виховують в учнів почутсобу життя є організація якісного та рацітя
патріотизму
та
гордості за багатовікову
онального харчування. Всі учні початкоісторію
своєї
Батьківщини.
вих класів отримують гарячі безкоштовАндрушевська Р.П., вчитель історії,
ні сніданки, а учні пільгових категорій,
класний керівник 6 класу
які відвідують ГПД, обідають безкоштовно. Оплату за ці обіди здійснюють отець
Роман та приватний підприємець Ковбасюк О.М. Для учнів середніх та старших
класів є достатній асортимент гарячих
страв та буфетної продукції власного виготовлення. Адміністрація школи здійснює
щоденний контроль за харчуванням учнів.
Комановська О.І.
заступник директора з виховної роботи
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Спогад

Здійснення нових традицій
(спогад у світлинах)

Д

ана рубрика нашої газети має на меті проінформувати мешканців села
про події, які відбулися у фоторепортажі. Варто зазначити, що кожна подія в нашій громаді є важливим ракурсом у творенні історії нашого села.

Першою подією та відновленням традицій у нашому селі став
парафіяльно-молодіжний вертеп, який був організований з благословення отця — пароха митр.
прот. Романа Голейка, сотрудником
парафії о. Юрієм. Участь у вертепі
прийняла молодь села. Чудові костюми, які виготовила п. Оксана
Кліщ, різдвяний
настрій та коляда, супроводжували дітей у прославленні новонародженого спасителя. Вертеп відвідав з колядою
отця-пароха, наших Владик, сільського Голову,
мешканців села.

Новим у нашому селі стала традиція, яку зініціювала Сільська Голова п. Любов Атаманчук — проведення сільської Розколяди. Так у цьому
році напередодні свята Стрітеня провелася розколяда на подвір’ї біля народного дому. Учасниками стали: два
парафіяльні хори, сільський хор «Прикарпаття», квінтет «Доля», маланка
з с. Пнів, тріо з Тисмениці, учні Угорницької школи та ансамбль вчителів. Вітання пароха на початок та Голови села,
чудовий настрій, коляда, ватра та солодощі — стали новим
у нашій громаді.
Завершилась розколяда спалюванням дідуха як символу очищення нашого села.

Український пророк — любімо Україну,
всім серцем любім!
Такою була тема цьогорічних Шевченківських днів у нашому селі. Чудовий концерт, поезія, виступи, пісні, які були спільно організовані сільським Головою та учнями нашої Угорницької школи, які фактично дали чудовий концертний виступ для односельчан за участю хору
«Прикарпаття» — керівник п. Ярема Павлик.

з роси і з води!

Вітаємо
Найщиріші вітання для депутатів сільської
ради, членів виконкому, які святкували дні
народження:
Чорнописького Богдана Петровича,
Котовича Володимира Михайловича,
Гелету Володимира Григоровича,
Шліхутку Миколу Тарасовича,
Зінька Богдана Нестеровича,
Середюка Тихона Семеновича,
Луцького Мирослава Івановича,
Івасишина Ярослава Михайловича,
Рубашевського Петра Івановича,
Криховецького Івана Зіновійовича
Хай ладиться скрізь:
на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!
Сільський голова Любов Атаманчук

З нагоди дня народження вітаємо голову
Союзу Українок села Угорники
Любу Юрків — людину надзвичайної
сумлінності й працездатності, великої
відповідальності, серце якої палає
жертовним вогнем любові, добра і творчості.
Зичимо міцного здоров’я, невичерпної
енергії, радості, життєвого благополуччя,
натхнення у невтомній благородній праці
і багато-багато наповнених творчими
пошуками, земними радощами та величними
задумами років:
Хай будуть для Вас слова
найпрекрасніші у світі,
Хай будуть для Вас пісень золоті ручаї,
Хай будуть для Вас усмішки
в жоржиновім цвіті,
Пошана й любов, і вдячність в селі.
Членкині СУ, сільський голова

Союз Українок с. Угорники здоровить
з ювілеєм та днем народження своїх посе
стер п. Марію Павелюк, Ірину Івасишин,
Дарію Бугру, Євдокію Башурин, Євдокію
Гречаник.

О скільки років відшуміло,
А це ж нажата вже копа!
Тож ми бажаємо Вам щиро
Дожати сотого снопа!
Нехай Вам усміхається весь світ
Над берегами доброї надії,
А доля посилає довгий вік,
І затишок родинний завжди гріє!

Від щирого серця вітаємо з ювілеєм реґента
церковного хору церкви св. Юрія
Ольгу Носків
В цей радісний день, в це ювілейне свято
Хай доля намітить Вам років багато,
Відпустить здоров’я, щастя й добра.
Хай сміється доля, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч добрі, вірні друзі,
Нехай Вас щастя, як дощ обмиває,
Нехай Вас радість завжди зустрічає.
Нехай Вас любить, хто милий душі —
Цього ми бажаємо всі від душі.

Союз Українок с. Угорники сердечно здоровить з прекрасним ювілеєм свою посестру,
сільську голову п. Любов Атаманчук, зичить
всіх Господніх ласк, миру, злагоди, любові,
міцного здоров’я, родинного щастя і добробуту, життєвих сонячних днів та довголіття, а також натхнення у плідній діяльності на благо
громади та Української держави.
Ми любим Вас за відданість і щирість,
За теплі і розрадливі слова.
То хай Господь пошле Вам з неба
милість,
Пречиста Діва у житті допомага!
Вам зичимо добра багато,
До сотні літ без горя і журби.
Від гір, від сонця, від калини
Вам благ земних з роси й води!

Учасники хору, сільський голова

Кожен бажаючий може скористатися даною рубрикою. Заносьте привітання для своїх рідних та близьких у сільську раду
або надсилайте на поштову адресу сільської ради чи на електронну адресу редакції: ygornukupress@ukr.net
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