ЛИНЕ РАДІСТЬ ІЗ НЕБЕС: ХРИСТОС ВОСКРЕС!

НАРОДНИЙ ЧАСОПИС

Виходить iз 21 лютого 1940 року

№ 27 (8561)

п’ятниця,
10 квітня 2015 року

ВІТАЄМО ІЗ ВЕЛИКОДНЕМ!
Шановні бориславці та східничани! Дорогі краяни!
Прийміть найщиріші вітання з Великим Днем Світлого
Христового Воскресіння!
Щороку воно відгукується в наших серцях любов’ю,
надією і вірою. А сьогодні, як ніколи, ми просимо у Бога
миру, злагоди та спокою для нашої України, рідного міста,
кожної оселі.
У житті кожного християнина Великдень – свято особливо
шановане та величне. І не тільки тому, що приходить воно
з утвердженням справжньої, квітучої та теплої весни, але й
тому, що є символом перемоги життя над смертю, добра над
злом, світла над пітьмою, віри – над безнадією. «Святкуючи
оновлення життя нашого, – говорить св. Григорій Богослов,
– оновлюємося і ми духовно! Усе в природі оновлюється –
нині весна природна і весна духовна, весна видима і весна
невидима. О, якби ми сподобилися її там, духовно змінившись тут, і оновленими перейшли в нове життя в Христі
Ісусі, Господі нашому! Йому ж, Воскреслому, всяка слава,
і честь, і держава, зі Святим Духом, на славу Бога Отця».
З настанням Пасхальних днів пробуджується не тільки
земля, а усі людські надії та сподівання на добру долю.
Великодні свята – найкращий час згадати українських
військових, які сьогодні зі зброєю в руках відстоюють нашу
незалежність на сході країни, підтримати знедолених,
подарувати їм нашу увагу, милосердя. У цей складний для
нашого народу час випробувань і перетворень ми особливо
потребуємо Божої милості та заступництва. Це також час
віддати данину пам’яті всім тим, хто, залишивши нам свою
любов і життєвий досвід, відійшов у вічність. Згадаймо їх
молитвою та добрим словом. Нехай Господь не оминає своєю
милістю жодного бориславця, додає усім нам сили і терпіння.
Нехай цей Великий День дарує усім вам щастя, здоров’я,
любов та непохитну віру у кращий завтрашній день! Хай
великодні столи будуть багаті, а великодні дзвони відлунюють у ваших серцях радістю і піднесенням!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Володимир ФІРМАН,
Бориславський міський голова.

* * * * *

Бориславляки із Вальбжиха вітають бориславців у
Бориславі із світлим та величним святом Воскресіння
Христового. Великдень – одне з тих свят, яке стирає межі
й відмінності між людьми. У цей день ми стаємо єдиними.
Воскресіння Христове – це символ торжества добра над злом
і початку нового життя. Це свято дає нам упевненість в тому,
що будь-які труднощі можна здолати. Міцного здоров’я вам,
добра, злагоди та Божого благословення! Нехай цей день
гуртує всіх нас навколо давніх християнських цінностей:
доброти, терпимості, милосердя, любові до ближнього.
Хай диво Христового Воскресіння надихає нас на добро,
наповнить радістю ваші серця, а переможний дух надії
додає вам сил, енергії для добрих і корисних справ, спрямованих на мир та процвітання України і міста Борислава.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Ірена КОХ,
президент Товариства землі
Дрогобицької, м. Вальбжих, Польща,
Тадеуш СКРЕНЖИНА,
Почесний громадянин м. Борислава із м. Вальбжиха.
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Дорогі українці! Шановні краяни!
Щиросердечно вітаю вас з найвеличнішим святом кожного християнина – Воскресінням Господнім!
Нехай світла Пасха принесе мир та спокій нашій Державі!
Вперше ми святкуємо Воскресіння Господнє в умовах
повномасштабної окупаційної війни та вже вкотре за 100
років виборюємо Україні свободу та незалежність.
Тож нехай Господь своїм Воскресінням вселить впевненість в душі кожного українця, бо ми боремося за святу
справу – за волю, гідність кожної людини, за нашу Єдину,
Соборну, Незалежну Україну.
Направмо наші спільні молитви на добрі справи, світлі
помисли, відродження української нації та ствердження
Української Держави!
Хай святе Христове Воскресіння дарує великій вкраїнській родині та кожному з вас, дорогі краяни, радість
та Боже благословення, стійкість віри, міцну надію та
невичерпну любов.
Миру, добра, злагоди вам!
Христос Воскрес! Воскресне Україна!

З найщирішими вітаннями,
народний депутат України
Богдан МАТКІВСЬКИЙ.

* * * * *

Дорогі бориславці та східничани, шановні краяни,
прийміть найщиріші вітання з нагоди найвеличнішого із
християнських свят – Великим Днем Світлого Христового
Воскресіння! У житті кожного християнина Великдень –
свято особливо шановане та величне тому, що є символом
перемоги життя над смертю, добра над злом, світла над
пітьмою, віри над безнадією. І я твердо вірю і переконаний,
що наші воїни зроблять усе від них залежне, щоб здійснилися наші сподівання про щасливу й вільну Україну. Але це
справа не одного дня і потребує великих зусиль. Хай Чудо
Вескресіння Христового надихає нас на добрі та праведні
справи, а радісна подія утверджує наші переконання про те,
що достойні терпіння нагороджуються перемогою, а чесне
життя увінчується славою, і що спільно подолаємо усі труднощі, а Боже Воскресіння буде запорукою миру на Землі.
Нехай Великодні дзвони принесуть у ваші домівки радість, спокій душі та благополуччя родин, щастя, міцне
здоров’я. Довгих років життя вам і вашим рідним! Хай
наповняться наші серця добром і милосердям, а любов
Господня з ясних високостей зійде у Ваші оселі світлим
гостем! Веселих вам свят, багатого Великоднього столу та
смачної паски!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Володимир ГОЛОБУТОВСЬКИЙ,
депутат Львівської обласної ради.

З відчуттям глибокої радості та від щирого серця поздоровляю зі Світлим Христовим Воскресінням мешканців
та гостей селища.
Східничани щиро люблять це свято, яке символізує
перемогу життя над смертю, спонукає кожного із нас ще
раз замислитися над вічними цінностями християнської
моралі, дає нам добру нагоду наповнити свої серця любов’ю і добротою, зміцнює кожного з нас духовно. Понад
два тисячоліття тому Ісус подарував нам неоціненний
скарб, який ніколи не втратить своєї духовної ціни – віру
у воскресіння та краще життя.
Хочу, щоб ця радісна подія утвердила наші переконання про те, що достойні терпіння нагороджуються перемогою, а чесне життя увінчується славою. Прошу у Господа
мудрості для єднання сердець і помислів, бажань і праці.
Нехай у день Світлого Христового Воскресіння усіх нас
торкнеться Господня благодать. Хай за великоднім столом
збереться вся ваша велика родина, а стіл прикрасять
великодні паски і різнобарвні писанки. Спробуймо стати
добрішими до своїх близьких, до всіх людей, які нас оточують. Нехай радість, милосердя огорнуть ваші серця, а
Господь допомагає вам у всіх починаннях.
Нехай Світло Воскресіння Христового надає вам силу
перебороти всі труднощі, що випали на нашу долю, та
непохитну віру у мирне життя на рідній землі і кращий
завтрашній день! У торжестві Великоднього вітання
«Христос Воскрес!» бажаю, щоб ваше життя було чистим,
як Святий Благодатний вогонь, щедрим, як запашна
Великодня паска, яскравим, як колоритна українська
писанка.
Бажаю всім душевної чистоти і гармонії, оптимізму та
веселого святкового настрою. Нехай Чудо Воскресіння
Христового надихає всіх нас на добрі та праведні справи!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Іван ПІЛЯК,
селищний голова Східниці.

Подарунки воїнам АТО
Парафія Святої Тройці
м. Борислава Дрогобицько-Самбірської єпархії
Української Православної
Церкви Київського Патріархату відправила чергову допомогу українським воїнам
до дня найбільшого християнського свята – Великодня.
Настоятель церкви отець
Олексій разом з парафіянами готували воїнам Великодні страви, діти недільної
школи малювали малюнки,
писали писанки. Також не
забули і про духовну підтримку воїнів, передавши
молитовники для наших
захисників і, звичайно, кожен парафіянин написав
листа з побажаннями, а
найголовніше з них – щоб
українські патріоти повернулись додому живими та з
перемогою.
Наш кор.
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СВІТЛЕ ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ

Нещодавно вийшов американський фільм «Година
темряви». У ньому показано, як один археолог,
взявши свого приятеля на
допомогу, почав розкопки у
Святій Землі. Ці розкопки
мали дати відповідь на
запитання: «Чи місце, так
шановане християнами
всього світу, є правдивим
(істинним) гробом Ісуса
Христа?». Археолог знімав
пласт за пластом. Аж ось в
одному місці він знайшов
гробницю! За євангельським описом ця гробниця
мала б бути гробом Ісуса
Христа. Але коли археолог
відкрив гріб, то побачив там
останки тіла. Усі побачили,
що це було поховання чоловіка середнього віку. Згодом
науково обґрунтували, що
це поховання відбулося
2000 років тому. Але що ще
доказали? Були всі рани,
які мав Христос, – на руках
і ногах. Більше того – знак
пробитого ребра. Як тільки
було проведено повне обстеження тих останків тіла,
то відразу цю інформацію
отримали журналісти.
Весь світ облетіла ця
звістка, як найбільша сенсація. Весь світ дізнався
про те, що 2000 років тому
знайшли не той гріб! Отже,
тоді це була фатальна помилка. І все християнство є
помилкою! Адже ось тепер
знайдено правдивий гріб
Месії, а в ньому останки
мертвої людини, причому
тортурованої, розп’ятої, із
пробитим ребром.
Висновок напросився сам
по собі.
Режисер фільму показав,
як гаснуть Вічні Лампади
у Вівтарях перед Святими
Тайнами, як Святі Тайни
зневажливо викидають, як
із храмів роблять гаражі,
як монахині залишають
монастирі і розходяться,
як священики покидають
парафії, як із далеких країн
повертаються місіонери.
Більше того, розпач охо-

плює недужих, невиліковно
хворих, бо монахині більше
їх не доглядають, адже
хворих на проказу чи інші
інфекційні хвороби ніхто
не бажає доглядати. Трагедія! Розпач! І все тому, що
колись була ця фатальна
помилка.
Раптом на екрані появляється режисер фільму і
говорить: «Шановні глядачі! Цей фільм – вигадка. Я
з моїм приятелем-археологом лише хотів показати,
що було б, якби гріб Ісуса
Христа не був порожній.
Ми живемо у світі, повному
ненависті, помсти. Скільки
є війн, революцій! Скільки
є зла! А що було б, якби не
звіщалася Добра Новина? А
що було б, якби не виконувалися Божі Заповіді? А що
було б, якби той гріб дійсно
не був порожнім? Але він
порожній».
І нині той гріб промовляє
до всіх нас, що Христос
воскрес!
Марія Магдалина першою на світанку прибігла
до гробу, і коли побачила,
що він порожній, то побігла назад і сповістила про
це Петра й іншого учня,
якого любив Ісус, Івана. Ті
мчали щодуху. Вони мчали
щодуху, бо не могли повірити, що гріб був порожній.
Неможливо було допустити
профанацію гробу.
Профанація поховання,
профанація гробівця – це
блюзнірство… Декілька
років тому, коли сатаністи
плюндрували цвинтарі в
містах і селах України, ми
обурювалися. Ми обурювалися внутрішньо, тому
що зруйновано найсвятіші
для нас речі: батьківські та
родинні пам’ятники.
Подібно, і Марія Магдалина, коли побачила
порожній гріб, то її серце стрепенулося, і вона
внутрішньо перемінилася.
«Як це сталося? Хто міг це
зробити? Хто дозволив?» –
ці запитання бурлили в її

голові. У той час ніхто не міг
дозволити собі руйнувати
гробниці померлих, хіба що
ворог у часі війни. Петро й
Іван були перейняті тією
ж думкою: «Як так? Хіба
можна знищити гробницю?
Гробниця порожня, а де ж
тіло? Що з ним? Хто посмів
забрати тіло? Як посмів таке
зробити?».
Прибігли! Іван був молодший і прибіг швидше,
але не увійшов до гробу, а
тільки заглянув. Він побачив пелени, тобто побачив
Плащаницю та побачив
хустку, якою оповили голову Ісуса. Євангелія говорить: «Побачив і повірив»
(Ів. 20, 8). У що ж повірив
Іван? У воскресіння Ісуса!
Петро, захеканий, прибігши після Івана, зайшов
до гробу, бо хотів дізнатися
і пізнати. Це було не лише
здивування. Петро хотів
дослідити: чому лежить
Плащаниця, чому лежать
пелени. Усе лежало, немов
би оповиваючи чоловіка.
Але Ісуса там не було, Він
немов виплив, вислизнув,
не порушивши всі ті пелени, якими був оповитий.
Що сталося? Де Він подівся?
Петро хотів дізнатися, дослідити. Так, порожній гріб
є і для нас сьогодні великою

наукою. Насамперед, він
навчає нас, що ми повинні
мати віру, віру у воскресіння Ісуса Христа. Але ця
віра подається, найперше,
через подив. Адже подив
мали Петро, Іван та Марія
Магдалина. Також порожній гріб навчає, що віра
подається через пізнання,
бо і Петро пішов дізнатися,
що тут трапилося.
Пізнання є дуже важливим. Пізнання існує в часі.
Але як пізнати Христа?
Пізнати вірою воскреслого
Христа необхідно не в простому часі, а в часі серця.
Час звичайний і час серця
– це різні речі.
Подивімося, що таке час
серця. Ірод часто любив
слухати Ісуса. Коли вже
йшов процес над Ісусом і
Каяфа прислав Ісуса до
Ірода, той слухав Його і
боявся Його, але не хотів
повірити в те, що Він Месія
і відіслав Його. Пилат чув
Його, бачив Його, чув, що
Він Син Божий, але обмив
від Нього руки.
Подивімося на час Марії
Магдалини, коли вона ходить по саду біля гробу Ісуса
і шукає тіло. «Можливо,
десь тут воно є, можливо,
його десь тут поставили чи
винесли», – міркує вона.

Заплакана і згорьована,
вона, зауваживши чоловіка,
подумала, що це, мабуть,
садівник. Підійшовши до
нього, каже: «Пане, як ти
взяв його, скажи мені, де ти
його поклав, і я його візьму»
(Ів. 20, 15). І чує у відповідь
лише одне слово «Маріє!».
Вона піднесла очі, очі серця, і промовила до нього:
«Раввуні!», що у перекладі
означає: «себто Вчителю»
(Ів. 20, 16) і впала Йому до
ніг. Однієї миті треба було,
щоб пізнала Його воскресіння. Це був час серця.
Святійший отець Іван
Павло II беатифікував, тобто возвів у ранг блаженних,
трьох наших дрогобицьких
мучеників – о. Віталія, о.
Якима, о. Сиверіана. Ці
троє блаженних священомучеників могли зберегти
своє життя втечею. Але тоді
загинуло б багато інших
невинних людей від рук
енкаведистів. Тому-то вони
добровільно вирішили віддати себе в руки каральної
системи. Віра у воскреслого Господа утвердила
їх в тому, що земне життя
марне і швидкоплинне,
а вони повинні стати перед воскреслим Господом.
Вони бажали бути з Ним,
з воскреслим Господом. І в
тій спасительній вірі вони
пішли на страждання, на
муки, на смерть.
Віра у воскреслого Господа перемінила весь світ.
І сьогодні порожній гріб
утверджує нас у воскресінні Ісуса Христа. Порожній
гріб Ісуса Христа навчає
нас віри у воскресіння. Порожній гріб Ісуса Христа
навчає нас утримуванню
себе в чеснотах і правдах.
Порожній гріб Ісуса Христа
увійшов в історію також
нашого народу. Наш народ,
визнаючи верховенство Божого небесного Закону, став
жити по-іншому. Порожній
гріб Ісуса Христа кличе нас
складати тверді постанови
зречення від гріха, зречен-

ня від пристрастей. Порожній гріб Ісуса Христа кличе
нас іти шляхом чеснот,
справедливості, правди, а
найбільше любові – тієї любові, яка виявляється через
самопожертву.
Сьогодні свято Христового
Воскресіння кличе кожного
з нас: «Утвердіться у вірі в
Його воскресіння! Будьте
впевнені: якщо Він воскрес,
то і ви воскреснете». Він-бо
пройшов через замкнені
двері і явився 10-м учням,
які зібралися того ж дня
увечері, між якими не було
Томи. Потім з’явився всім
одинадцятьом із Томою.
Христос по дорозі в Емаус
являється двом учням (Луці
і Клеопі). Потім являється
майже 500 Своїм послідовникам біля Тиверіадського
моря. І навіть після Свого
Воскресіння споживає з
ними їжу. Апостоли доторкувалися до ран воскреслого Христа, щоби впевнитися, що це не дух, бо дух не
має тіла і костей. Вони впевнилися через порожній гріб
у тому, що Христос воскрес,
а отже, і вони воскреснуть,
бо Він, воскреслий Христос,
обіцяв це. І Його слово – це
слово Істини, слово Правди,
слово, яке ніколи не залишиться невиконаним.
Сьогодні порожній гріб
промовляє. Він промовляє
про воскресіння Ісуса Христа. І ми разом з Марією
воскликнімо: «Равву-ні»,
себто Вчителю, і разом з
Томою закличмо: «Господь
мій і Бог мій!» (Ів. 20, 28).
Нехай віра у Воскресіння
Христа укріплює, утверджує і настановляє нас у
всяких чеснотах, і також
запевняє у нашому воскресінні. Амінь.

о. д - р Роман ВАСИЛІВ,
парох церкви
св. Анни,
декан
Бориславського
деканату УГКЦ.

ВІТАЄМО ІЗ ВЕЛИКОДНЕМ!

З нагоди величного свята Христового Воскресіння вітаємо
колектив працівників НГВУ «Бориславнафтогаз», ветеранів праці і тих, хто зараз на заслуженому відпочинку, та
усіх мешканців нафтового міста Борислава і Східниці. У ці
дні ми відкриваємо Богові свої душі, просимо наповнити їх
духовною силою й надією і дякуємо, що у дні випробувань
ми відчували Його захист і підтримку. Зичу всім вам тепла
душі, невичерпної енергії, упевненості у завтрашньому дні
та Божої благодаті. Здоров’я, радості, добробуту, миру і злагоди вам і вашим родинам! Святкового настрою у кожній
оселі, віри та надії на краще майбутнє нашої Держави!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Ігор МИХАЙЛИШИН,
начальник НГВУ «Бориславнафтогаз»,
Михайло ДРАБЧУК,
голова профспілкового комітету управління.

* * * * *

Зі світлим днем Христового Воскресіння щиро вітаю
колектив Бориславської нафтової компанії, працівників
нафтогазовидобувної промисловості Борислава, а також
усіх мешканців та гостей міста!
Щиро бажаю, аби великодній світанок приніс усім нам
Божу благодать, мир і спокій, міцне здоров’я, родинне тепло
та благополуччя. Нехай чудо Христового Воскресіння надихає на добрі і праведні справи, нехай усім нам додасться
сил і здоров’я, врочистого настрою та всепереможної правди
і віри!
Нехай це Пасхальне свято наповнить наші серця вірою у
завтрашній день, а Господнє благословення стане запорукою миру на нашій землі та духовного відродження нашої
Держави, здійснення найзаповітніших мрій і сподівань.
Гарного вам Великоднього настрою, смачної паски та
щасливих днів!
Христос Воскрес!
Юрій ШКЛЯР,
генеральний директор
СП «Бориславська нафтова компанія».

Щиро вітаю зі святом світлого Христового Воскресіння
працівників пекарні та кондитерського цеху, продавців та
покупців продовольчих магазинів торгової марки «Альф»,
своїх виборців-губичан, а також усіх мешканців та гостей
Борислава.
У житті кожного християнина Великдень – свято особливе, бо Воскресіння Христове – це торжество справедливості
і перемоги добра над злом, утвердження віри і надії у серці
кожного християнина, великий дарунок Господньої любові.
Нехай чудесне свято Великодня принесе любов та світло
у кожну родину, щирість та добро у взаємини, дарує усім
вам щастя, здоров’я, любов та непохитну віру у кращий завтрашній день! Від усього серця бажаю благодаті, добробуту,
окриленого настрою, миру, злагоди та душевної величі!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Ігор МИХАЦЬ,
підприємець, депутат міської ради.

* * * * *

З нагоди величного свята – Христового Воскресіння –
керівництво ТзОВ «Інтерсинтез» сердечно вітає колектив
підприємства, наших партнерів та споживачів, а також усіх
бориславців та східничан! Це свято спонукає кожного із нас
ще раз замислитися над вічними цінностями християнської
моралі, дає нам добру нагоду наповнити свої серця любов’ю і
добротою, зміцнює кожного з нас духовно. Свято Великодня
нагадує нам про те, що кожна людина народжується для
добрих справ і творіння. Хай цей день принесе у вашу оселю
радість і надію, достаток, гарний настрій, благополуччя й
упевненість у завтрашньому дні, а Господь надихає вас на
праведні справи, закликає до милосердя, любові, добра,
додає натхнення і сили. Веселих вам свят, багатого столу
та смачної паски!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Михайло СТАРЧЕВСЬКИЙ,
директор ТзОВ «Інтерсинтез».

* * * * *

У ці урочисті святкові дні сердечно вітаємо працівників
центральної бази виробничого обслуговування, пенсіонерів,
ветеранів праці та всіх бориславців і східничан із Великодніми святами. Нехай святкова радість завітає у кожну
родину, оселиться у наших серцях, а охороною від різних
життєвих незгод буде Господня десниця. Бажаю вам та
вашим рідним здійснення усіх світлих задумів, незламності
духу, віри у кращі часи. Хай у цей день торжества любові,
співчуття та милосердя кожна ваша оселя наповниться
любов’ю і щастям, миром і злагодою, статком і щедрістю.
Великоднє Воскресіння зустрічайте в доброму здоров’ї та
з оптимізмом.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Олександр ШМІДТ,
начальник Бориславської центральної
бази виробничого обслуговування.
Юліана ДМИТРУШ,
голова профспілки.

Празник Воскресіння Христового – це яскравий і переконливий символ незнищенності духу, вічне джерело
віри і надії. Із нагоди цього свята щиро вітаю колектив,
пенсіонерів, ветеранів праці ВАТ «Бориславська швейна
фабрика «Спецодяг», усіх мешканців нашого краю! Нехай
Господня благодать зійде на вас та вашу родину, наповнить
ваші оселі добробутом, любов’ю, миром та злагодою. Нехай
додасться вам здоров’я, примножиться щастя й успіх, а
творча наснага, мудрість, завзяття і сила ведуть до нових
звершень в ім’я добра й на славу України та нашого міста.
Хай ущедрить вас Воскреслий Господь своїми великими і
багатими милостями. Веселих вам свят та смачної паски!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Анатолій КУЗЬМУК,
голова правління ВАТ «Бориславська
швейна фабрика «Спецодяг».

* * * * *

Щиросердечно вітаю усіх податківців та платників податків м. Борислава та смт. Східниці з радісним і величним
християнським святом – Воскресінням Христовим! Нехай
Великодні дзвони принесуть у ваші домівки безмежну
радість і достаток, спокій і благополуччя, щастя і міцне
здоров’я, наповнять серце добром і милосердям. Нехай
Боже благословення буде запорукою миру на нашій землі,
духовного відродження нашої держави, здійснення найзаповітніших сподівань. Бажаю вам і вашим родинам віри,
терпіння, взаєморозуміння, здоров’я, щастя та миру. Нехай
у ці благословенні дні ваші душі сяють радістю, а ваші
серця випромінюють добро і повняться любов’ю ближніх.
Зі святом вас! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
В. СКОРОПАД,
заступник начальника Дрогобицької ОДПІ,
начальник Бориславського відділення.

З нагоди світлого величного християнського свята –
Воскресіння Христового – сердечно вітаю підприємців та
роботодавців, а також усіх мешканців та гостей міста.
Щиро бажаю усім міцного здоров’я, миру, добра, злагоди та Божого благословення. Нехай цей день гуртує всіх
нас навколо давніх християнських цінностей: доброти,
терпимості, милосердя, любові до ближнього. Хай цей
день принесе у ваші оселі радість і надію, гарний настрій,
благополуччя й упевненість у завтрашньому дні. Нехай
Воля Господня надихає вас на праведні справи, закликає
до милосердя, додає натхнення у щоденній праці на благо
рідного міста та всієї України.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Володимир КРИШТАЛЬ,
голова Асоціації роботодавців.

* * * * *

10 êâ³òíÿ 2Î15 ðîêó
Зі світлим празником Христового Воскресіння вітаю
водіїв та пасажирів МКП «Транс Екіпаж», мешканців
Борислава та курортного селища Східниці, а також своїх
виборців із сіл Дрогобицкого району Смільна та Жданівка!
Чудо Христового Воскресіння об'єднує всіх нас вірою у
перемогу світла над темрявою, добра над злом, життя над
смертю. У цей світлий день ми відкриваємо Богові свої душі,
просимо наповнити їх духовною силою і надією.
Нехай Великодні свята принесуть у ваші домівки мир,
достаток, спокій і благополуччя, щастя і міцне здоров’я,
наповнять серця добром та милосердям. Нехай сяйво Христового Воскресіння завжди зігріває вашу душу теплом,
радістю, добром і Божою благодаттю, зміцнить віру, вселяє
надію, принесе у ваш дім любов і благополуччя, у справах
– нові успіхи.
Щиро бажаю усім добра, радості, благополуччя, миру і
спокою в душі. Веселих вам Великодніх свят, смачної паски
та багатого столу!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Йосип ДЯКІВ,
директор МКП «Транс Екіпаж»,
депутат Дрогобицької районної ради.

* * * * *

Майстерня Голубицьких надсилає щиросердечні вітання
з нагоди світлого Христового Воскресіння своїм партнерам
і клієнтам, а також усім мешканцям Борислава та Дрогобиччини!
Нехай Великодні дзвони принесуть у ваші домівки
безмежну радість і достаток, спокій і благополуччя, щастя
і міцне здоров’я, наповнять серце добром і милосердям.
Нехай Боже благословення буде запорукою миру на нашій
землі, духовного відродження нашої держави, здійснення
найзаповітніших сподівань.
Бажаю вам душевної чистоти і гармонії, миру та спокою
в сімейних оселях. Нехай Чудо Воскресіння Христового
надихає нас на добрі та праведні справи, а Пасхальне
Свято стане для кожного початком нового життя – кращого,
заможнішого та добрішого.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
З повагою і шаною
Іван ГОЛУБИЦЬКИЙ.

* * * * *

naftovyk.in.ua

ЗІ СВЯТОМ СВІТЛОГО ВОСКРЕСІННЯ!
Адміністрація комунального підприємства «Ринок» від
щирого серця вітає усіх працівників, продавців та покупців,
усіх бориславців зі світлим і величним святом Воскресіння
Христового. Бажаємо здоров’я, благополуччя, родинного затишку. Нехай це свято буде для кожного з нас невичерпним
джерелом духовних сил, збагатить душі і серця твердою
вірою у щасливе майбутнє нашого народу, нашої України.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Степан ХОМА,
директор КП «Ринок».

* * * * *

Воскресіння Господнє – одне з найбільших християнських
свят. Воно завжди об’єднує християнські родини, нас усіх,
сповнює вірою, надією і впевненістю у завтрашньому дні,
впевненістю в тому, що добро і справедливість завжди
торжествуватимуть у цьому світі.
І сьогодні з нагоди цього величного свята вітаю усіх працівників Бориславського РЕМ, наших ветеранів, які вже
на заслуженому відпочинку, наших абонентів-споживачів
– мешканців Борислава, Східниці та Дрогобицького району. Нехай у ваших оселях завжди панують любов, добро,
достаток, мир і злагода, а Господь поблагословить усі ваші
добрі справи.
Христос воскрес! Воістину Воскрес!
Юрій КОСАР,
начальник Бориславського РЕМ.

* * * * *

Щиро вітаю зі світлим святом Христового Воскресіння
наших працівників, мешканців мікрорайону Губичі та всіх
бориславців і східничан. У ці дні ми відкриваємо Богові
свої душі, просимо наповнити їх духовною силою і надією.
Дякуємо Господу за те, що у дні випробувань ми відчули
його захист і підтримку. Великдень нагадує нам про духовне відродження, яке потрібне кожному з нас і всьому
народові України. З нагоди свята бажаю усім здоров’я
міцного, світлої великодньої радості в серцях та душах,
благополуччя, миру і злагоди.
Христос Воскрес! Воістину воскрес!
Роман МИСЮК,
директор приватної друкарні «РІК».

Від усього серця вітаємо всіх працівників Бориславського
виробництва Долинського ГПЗ, ветеранів колективу та усіх
мешканців міста Борислава і селища Східниці зі світлим
святом Воскресіння Христового.
Бажаємо вам Божої благодаті, віри, надії, любові на
кожен прийдешній день. Нехай ваша душа буде багата на
добро, як святковий стіл, і весела, як українські писанки.
Хай дзвони Великодня принесуть у вашу оселю радість
та світло, а Боже благословення буде запорукою миру на
нашій землі!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Андрій КОСТІВ,
начальник Бориславського
виробництва Долинського ГПЗ.
Ігор ТАРНОВЕЦЬКИЙ,
голова цехкому.

* * * * *

Вітаю зі світлим святом Пасхи весь колектив КП «Бориславтеплоенерго», ветеранів підприємства, абонентів та всіх
мешканців міста Борислава і селища Східниці.
Нехай за Великоднім столом рідні та близькі люди,
зігріті Божою любов’ю й благодаттю, відчують себе великою, єдиною родиною. Хай у це світле свято воскреснуть і
відродяться ваші найсвітліші мрії і сподівання.
Від усього серця бажаю вам міцного здоров’я, щастя, натхнення, віри у світле майбутнє, любові та надії на краще.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Богдан ДУБАС,
директор КП «Бориславтеплоенерго».

* * * * *

Сердечно вітаю зі світлими Великодніми святами колектив нашого комунального підприємства, пенсіонерів, які
перебувають на заслуженому відпочинку, всіх споживачів
і всіх мешканців міста.
Нехай це світле християнське свято Воскресіння Христового увійде у дім кожного з вас торжеством прекрасного
та істинного, тим, що нам заповідав Спаситель – миром,
злагодою, християнською любов’ю та Божою благодаттю.
Від щирого серця бажаю вам благодаті, добробуту, окриленого настрою, миру, злагоди та душевного оптимізму.
Нехай світлий Великдень дарує усім вам щастя, здоров’я,
любов та тверду віру в краще. Божої вам милості і благодаті!
Орест ВИНАР,
голова ліквідаційної комісії
КП «Бориславводоканал».

Сердечно вітаємо із Великоднем усіх працівників нашого
підприємства «Борислав-Комфорт», усіх бориславців та
східничан. Бажаємо, щоб ці традиційно світлі й добрі весняні свята принесли радість, душевне тепло і добробут у
кожну родину. Нехай кожну оселю осяє немеркнуче світло
одного з найвеличніших свят – Христового Воскресіння.
Нехай глибокий зміст тих єрусалимських подій двотисячної
давності проникнуть у душу кожного, зроблять нас добрішими і людянішими. Здоров’я, радості, святкового настрою
і смачної вам паски!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Олексій ШИЙКО,
директор ПП «Борислав-Комфорт».

* * * * *

Зі світлим святом Великодня щиро вітаємо увесь колектив ПАТ «Бориславський завод РЕМА», наших ветеранів,
усіх мешканців Борислава. Величне свято воскресіння
Христового спонукає кожного з нас ще раз замислитися
над вічними цінностями християнської моралі, дає нам
добру нагоду наповнити серця любов’ю до ближнього і добротою, зміцнює кожного з нас духовно. Адже з настанням
Пасхальних днів пробуджується не тільки земля, а й усі
людські надії і сподівання на добру долю. То ж спрямуємо
свої молитви на добрі справи, світлі помисли, відродження
й утвердження України. Здоров’я вам, радості і здійснення
усіх задумів!
Христос Воскрес!
Василь НІМАС,
голова правління ПАТ «Бориславський
завод РЕМА».
Юрій ФЛЮНТ,
голова спостережної ради.

* * * * *

Сердечно вітаю із Великодніми святами колектив нашого
підприємства «Еко-місто», колег-комунальників, ветеранів
цієї служби, які нині на заслуженому відпочинку, усіх
бориславців.
Свято Воскресіння Господнього зазвичай спонукає нас
по-новому відчути і побачити себе у світі, оцінити чистоту
своїх помислів, бажань та вчинків і бути добрішими у ставленні один до одного. Бажаю у ці світлі дні здоров’я, добра і
достатку кожній бориславській родині. Нехай в усіх добрих
справах допомагає вам Боже благословення!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Михайло ЩЕРБАНІК,
директор КП «ЕКО-МІСТО».

* * * * *

* * * * *

З найвеличнішим християнським святом – Воскресінням
Христовим – вітаємо увесь колектив центральної міської
лікарні, всіх мешканців та гостей міста.
У цей день ми, як ніколи, сповнені святої віри в життя
вічне, яке наш Господь Ісус вистраждав на хресті для всіх
людей. Воскресіння Христове нагадує нам про істинну мету
нашого земного шляху, наповнює життя змістом і вселяє
впевненість у наші серця.
Нехай у цей Великий день Божа благодать зійде на
кожну родину, принесе щастя і добробут, скріпить віру
в невичерпній можливості людини. Хай Божа милість,
взаємна повага та взаєморозуміння допоможуть подолати
всі перешкоди на тернистій дорозі до щастя, добробуту й
гармонії, а щира любов до нашого краю і до ближніх об’єднує
вас у невпинному поступі до вершин духовності та надихає
на добрі праведні діла!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Віталій ГОЛОВЧАК,
головний лікар центральної міської лікарні,
Микола СТАНЬКО,
голова профкому.
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Із найвеличнішим християнським святом – Воскресінням
Господнім – сердечно вітаємо усіх працівників, ветеранів
виробництва, які вже на заслуженому відпочинку, усіх
бориславців та східничан. Великдень – це ніби символ очищення наших сердець і душ, символ віри і надії, без яких
неможливе життя жодної людини. То ж нехай та світла
Пасхальна віра буде для нас дороговказом на все життя, дає
нам сили і натхнення долати всі життєві труднощі і завжди
служити Добру. Бажаю здоров’я міцного, радості і достатку
у кожній родині, хай Господь зішле вам свої благодаті!
Христос Воскрес!
Володимир ЛАЗАР,
директор ТДВ БЕЛМЗ.

* * * * *

Із величним християнським святом Великодня вітаємо
усіх освітян нашого міста. Воскресіння Христове – це найвеличніше свято людства, яке нагадує нам про істинну
мету земного життя. Це свято ми зустрічаємо з хвилюючим
піднесенням, відчуваючи переможну силу очищення у
наших душах.
Нехай сяйво Господнього Воскресіння наповнює радістю
і добром кожен ваш день, допомагає долати всі труднощі
та життєві випробування, стане джерелом невичерпної
енергії, творчої наснаги на довгі, щасливі роки. Здоров’я
вам та вашим родинам, віри і мирного неба над головами!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Віталій ЛЕСИК,
начальник міського відділу освіти,
Роксоляна ФЛЮНТ,
голова Бориславської міської організації
профспілки працівників освіти і науки.

* * * * *

Щиросердечно вітаю всіх мешканців міста Борислава
та селища Східниці зі святом Пасхи. Для християн – це
найрадісніше і найурочистіше свято, бо воно дає надію, що
через віру у воскреслого Ісуса Христа і ми воскреснемо та
одержимо вічне життя. Воскресіння Христове стверджує
нас у вірі, що життя людське не обривається, як нитка, що
воно сповнене глибокого змісту і значення.
Прийміть найщиріші вітання у цей радісний день. Нехай
Христова Пасха дарує вам щастя, спокій та віру у кращий
завтрашній день. Бажаю всім міцного здоров’я, добробуту
та успіхів у добрих справах. Любові, радості, миру й злагоди
на довгі літа!
Зі святом вас! Христос Воскрес!
Юрій ХИМИН,
директор КП «Зелений світ», голова
депутатської фракції ВО «Свобода».

Дорогі краяни!
Від щирого серця вітаю вас зі світлим Христовим Воскресінням. Нехай ваші оселі сповнюються вірою, надією
та любов’ю. Нехай це світле і радісне пасхальне торжество вселяє спокій у ваших серцях, додасть сили, енергії,
життєвої мудрості, збагатить нас духовно, укріпить у вірі
і надії на спасіння душ наших. Бажаю, щоб кожного з вас
огорнуло світло Христового Воскресіння та сповнило ваші
душі любов’ю і радістю.
Олександр ЗВАРИЧ,
голова депутатської фракції
«За зміни в Бориславі».

* * * * *

Зі світлими помислами і світлом у душі всі ми зустрічаємо величне свято Христового Воскресіння. Щиро хочу
привітати із Великоднем усіх водіїв нашого підприємства
«Транспортник», пасажирів, працівників, а також продавців і покупців мережі магазинів «Технолюкс», усіх бориславців та східничан. Бажаю всім у ці благословенні дні
міцного здоров’я, добра, любові, достатку кожній родині,
багато великоднього столу і смачної паски. Нехай Господь
благословить усі ваші добрі справи!
Христос Воскрес!
Володимир КУЗБИТ.

* * * * *

У ці весняні дні, коли відроджується все на землі, знову
прийшло до нас одне з найвеличніших християнських
свят – Воскресіння Господнє. Знову над нашою землею
мелодійно видзвонюють великодні дзвони, сповнюючи кожного світлом віри і сподівань, що добро і мир запанують у
нашій багатостраждальній Україні. Ми віримо в це, віримо,
що всемогутній Господь спрямує нашу Державу на шлях
добробуту і процвітання.
З нагоди свята сердечно вітаю увесь колектив професійного ліцею, викладачів, студентів, працівників навчального
закладу, усіх бориславців. Бажаю Великодньої радості в
душах, успіхів у всіх добрих справах, здійснення найзаповітніших сподівань. Миру вам, добробуту і щастя, краяни!
Христос Воскрес!
Ярослав КИРЧЕЙ,
директор Бориславського професійного ліцею.

* * * * *

Сердечно вітаю зі світлим святом Христового
Воскресіння усіх працівників Бориславського телебачення, журналістів міста, наших телеглядачів,
усіх бориславців та східничан. Це свято особливе для кожного з нас, бо знаменує відродження життя, вселяє віру у
невмирущість справедливості, милосердя, саможертовності
в ім’я своїх ближніх, у те, що Добро завжди перемагатиме
сили Зла.
З нагоди свята бажаю усім благодаті, добробуту, окриленого настрою, миру в наших серцях і на нашій землі,
злагоди і духовної чистоти. Нехай нинішній Великдень
подарує кожній родині багато щастя, радості, нехай у кожній оселі щедрим буде великодній стіл, збудуться всі наші
задуми і сподівання.
Христос Воскрес!
Ігор ЧОМКО,
директор Бориславського телебачення.
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Богдан БРИТАН
Слова і люди, і світи
У синій відлітають вирій
І переходять в інший
вимір.
Торгує часом безвість
квола
І Всесвіт повертає кола
Без очевидної мети.
А що залишиться від нас
На родовій спіралі руху?
Від побуту якого духу
Положимо свої серця
На чисті терези Творця,
Коли настане судний
час?..
На вервиці тисячоліть
Промовлено усі молитви,
Та серце досі – поле битви –
Від поколінь до поколінь
Змагаються світло і тінь
Під похоронних маршів
мідь,
У переплетенні площин,
У ворохобищах юдолі

СВІТЛО, ЩО ПОДОЛАЄ ТІНЬ
Мигтять і гаснуть наші долі,
А промінь, що іде згори,
Ламається на кольори
У віддзеркаленні причин.
Хитається старий закон
Буденної Світобудови,
Поволі рушаться основи –
У кванті простору і часу
Втрачає контури і масу
Химерний, блудний
електрон…
Гартують списи мудреці,
Тріщать по швах щити
ілюзій,
Проте цвіте калина в лузі,
Дзвенять піснями небеса,
І молода твоя краса
Бринить сльозою на щоці.
Неісповідимі ази Творця
і творива духовні,
Та зримі висліди
жертовні –
На тихі зорі світанкові
Ісходить заповідь любові

У світлій пам’яті роси…
Ще до закладення основ
Чотиривимірного світу,
Ще до старого Заповіту –
Вже імовірно-віртуально,
Але натхненно і реально
За нас Христос
на хрест зійшов.
О, смерте, де ядуче жало
Твоє?.. Тебе він переміг,
Всесвітній іскупивши
гріх,
Месія – всіх начал
начало.
Із позамежових орбіт
Він творить час, і нас,
і світ…
Слова, і люди, і світи,
Мандруючи у синій вирій,
Вживаються у вищий
вимір
Для очевидної мети.
У віддзеркаленні
площин,

У переплетенні причин,
Під животворних маршів
мідь.
На вервиці тисячоліть,
Довершивши старий
закон,
У кванті простору і часу
Знаходить розміри і масу
Реальний, сутній
електрон.
Від космосу і до мізерій
Ще до закладених основ
Чотиривимірного світу
Постала в святості
містерій
Душа Нового Заповіту –
Надія, Віра і Любов,
Як відображення небес,
Бо Він воскрес!..
Христос воскрес!..
А що залишиться від нас,
Коли настане судний час?
Світло, що подолає тінь
У часопросторі. Амінь!..

Великдень для воїнів
У неділю, 12 квітня, вся
християнська родина зустрічатиме одне з найбільших та найрадісніших свят
– Воскресіння Христове.
Для багатьох Великодні
свята – це можливість зійтися за великим, святковим, родинним столом. Та
цього року вимушена війна
на сході нашої країни змінила людські сподівання.
Адже в багатьох родинах
за столом не вистачатиме
батька, чоловіка чи брата.
А вони, наші воїни, які
захищають територіальну
цілісність нашої країни від
лютого ворога, зустрінуть
це світле радісне свято
не під музику великодніх
дзвонів, а під свист куль.
А щоб вони хоч трішки відчули той радісний
аромат свята, у вівторок,
7 квітня, до них відправили вантаж з продуктами
та іншими необхідними
речами. До пакування пасхальних подарунків для
воїнів долучилися учні
ЗОШ № 4 та всі небайдужі
громадяни. А везли для
них все, що тільки можна: запашні паски, м’ясні
вироби, солодощі, печиво,
чай, каву, домашній сир,
На Львівщині налічується понад 2000 церковних
громад різних конфесій,
частина яких мають існуючі
церкви, а частина їх будує
чи планує будівництво.
Майже щорічно в області
виникають пожежі в культових спорудах, під час
яких «гинуть» у вогні дорогоцінні ікони, іконостаси,
старовинні церковні Євангелія та інші речі.
Дерев’яні церковні споруди при пожежі майже
кожного разу згоряють
повністю. Такі пожежі, як
правило, є резонансними
і викликають підвищений
інтерес у громадськості, а в
зв’язку з міжконфесійним
протистоянням вносять
додаткову взаємну підозру
та соціальну напругу.
Статистика свідчить, що
найбільша кількість пожеж
припадала на 1990, 1992
та 1994 – 1995 роки, тобто на період становлення
Української Державності та
загострення протистояння
релігійних конфесій, а також на початок активного
будівництва і реконструкції
культових споруд.
Більшість пожеж виникла всередині церковних
закладів, а саме: безпосе-

У ці квітневі дні відзначатиме свій ювілей від дня народження хороша, доброзичлива людина –

Надія Ільківна

ГЕЛИЧАК.

Багато теплих слів можна говорити про Вас, Надіє Ільківно. Бо направду маєте добре серце, щиру душу і прекрасні
людські якості. То ж з нагоди Ваших урочистостей та свята
Христового Воскресіння прийміть найщиріші вітання.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, добра, любові від ближніх,
шани від людей, радості на кожен день, весняного настрою,
душевного спокою, достатку, благополуччя, злагоди, миру,
багато щасливих літ життя, успіхів у кожній задуманій
справі та всіх земних благ. Господнього Вам благословення
та опіки Матінки Божої!
Усе найкраще, що весна приносить,
Даруєм Вам у цей святковий день.
Хай щедра доля дасть Вам всього досить –
І добрих слів, і радості в житті.
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм.
Щоб щедрим був стіл і затишно в хаті,
Щоб дні Ваші були веселі й багаті!
З повагою колективи бухгалтерії, відділу праці
УТТ, а також колишній начальник УТТ Жукевич
Ярослав Іванович.

ДО ВІДОМА МЕШКАНЦІВ!

ЕЛЕКТРООПАЛЕННЯ!
ЕКОНОМНО! ВИГІДНО! ДОСТУПНО!

ДЕШЕВШЕ ЗА ГАЗ!
Гарантія 5 років!
Термін служби 30 років!
Монтаж 1 день!

Тел.: 050-211-50-70, 098-76-86-932, сайт:
www.hybrid1.com.ua.
БОРИСЛАВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ
КОЛЕДЖ ПРОВОДИТЬ

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
23 квітня 2015 року.
Початок о 16.00 в актовій залі коледжу (вул. Шкільна, 37).
яйця, масло, домашню
консервацію, воду. Окрім продуктів харчування,
для наших бійців повезли
форму, берци, сигарети та
багато інших необхідних
для них речей. Також наші
волонтери відвідають на

сході нашої країни один
із сиротинців, куди також
відвезуть деякі речі та
продукти харчування.
Хочемо подякувати всім
небайдужим бориславцям,
які допомагають продуктами, речами, грошима, а

також побажати щасливої
дороги Миколі та Олегові
Когутам, які уже вкотре
доставляють допомогу у
місця бойових дій.

редньо у храмі вірних та
притворі, що пояснюється
наявністю великої кількості
споживачів електроенергії,
малокалорійних джерел
запалювання, пожежного
навантаження та великої
скупченості людей.
Аналізуючи причини і
періоди виникнення пожеж
впродовж доби, необхідно зазначити, що більша
кількість пожеж виникала
в денний і нічний період
доби, основними причина-
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Петро МАГУР.

ми яких було:
порушення
правил пожежної безпеки
при експлуатації електрообладнання та
необережне поводження з вогнем, занесення
джерела вогню
ззовні, що знову
ж припадає на
вихідні дні.
Виходячи з
аналізу пожеж
за 10 років, які
виникали в
культових спорудах Галичини, звертаємося до настоятелів релігійних конфесій
з з проханням:
– Не менше одного разу в
2 роки проводити замір опору ізоляції електропроводки
на діелектричну міцність та
заземлюючих пристроїв, а
також проводити поверхневу обробку дерев’яних конструкцій вогнезахисними
розчинами.
– Будівлі культових споруд обладнувати блискав-

Вступники на базі 9-и та 11-и класів ознайомляться
із правилами прийому до коледжу та навчальною
базою, побувають у навчальних приміщеннях.

Довідки за телефонами:
5-01-13, 4-20-17.

Ірина ГЕРЯК.

Збережемо храми від вогню

Реєстраційне свідоцтво ЛВ №452

Головний редактор

ВІТАЄМО!

козахистом, а приміщення
автоматичною пожежною
сигналізацією.
– Призначати відповідальних осіб за проведення
пожежонебезпечних робіт
при виконанні будівельно-монтажних і ремонтних
робіт.
– Уникати експлуатації
тимчасових електромереж
та електронагрівальних
приладів.
– З особами, які входять
до церковного комітету,
проводити навчання з вивчення правил пожежної
безпеки.
– Під час проведення
релігійних обрядів використовувати самозатухаючі
пожежобезпечні свічки.
– Культові споруди забезпечити первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) з розрахунку
один вогнегасник з ємністю
заряду не менше 5 л. на 200
м. кв. площі.

Бориславський МВ
ГУ ДСНС України у
Львівській області.
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МАТЕРІ.

Вічна їй пам’ять!
Профспілковий комітет, трудовий колектив і
адміністрація ЗОШ № 7 висловлюють глибоке
співчуття працівниці їдальні Коцабі Ніні Іванівні
з приводу смерті
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