Парафіяльний часопис храму Богородиці Троєручиці
Української Греко-Католицької Церкви в Естонії
М. ТАЛЛІНН

Фатімська
Божа матір

ТРАВЕНЬ

2017 Р. Б. №5(29)

9
Св. Літургія
09:00

16
Св. Літургія
09:00

23
Св. Літургія
09:00

30

15
Св. Літургія
09:00

22
Св. Літургія
09:00

29

ВІВТОРОК

2
Св. Літургія
09:00

ВІВТОРОК

8
Св. Літургія
09:00

1
Св. Літургія
09:00

ПОНЕДІЛОК

25
ВОЗНЕСЕННЯ
ГОСПОДНЄ
Св. Літургія
10:00

18
Св. Літургія
09:00

11
Св. Літургія
09:00

4
Св. Літургія
09:00

ЧЕТВЕР

26

19

Зустріч
релігійних
громад Латвії
та Естонії,
м. Рига.

12

5

П'ЯТНИЦЯ

2 0 1 7

-Тарту
катехизація в
недільній школі
15:00 - Пильва
Свята Літургія

27 13:00

Зустріч
релігійних
громад Латвії
та Естонії,
м. Рига.
20

(підготовка дітей
до першої сповіді
та урочистого
Святого Причастя)

13:00 - Катехизація

13

6

СУБОТА

4-та

5-та

6-та

7-ма
Вселенського Собору
Свята Літургія
10:00 – Таллінн
16:00 - Хельсінкі

свв. отців I-го

28 Неділя

Свята Літургія
10:00 – Таллінн
11.30 – Біблійний
гурток

сліпородженого

21 Неділя

Свята Літургія
10:00 – Таллінн
16:00 – Тарту

самарянки

14 Неділя

Свята Літургія
10:00 – Таллінн
13.00 – Марду (катех)

розслабленого

7 Неділя

НЕДІЛЯ

ТРАВЕНЬ

31
Св. Літургія
09:00

24
Св. Літургія
09:00

17
Св. Літургія
09:00

10
Св. Літургія
09:00

3
Св. Літургія
09:00

СЕРЕДА

Т Р А В Е Н Ь

2 ТРОЄРУЧИЦЯ
2017 Р. Б. №5(29)

ТРОЄРУЧИЦЯ

ТРАВЕНЬ

2017 Р. Б. №5(29) 3

100 років Об'явлення Божої Матері у Фатімі
13 травня 2017 виповнюється 100 років від часу першого об’явлення
Богородиці трьом дітям у тоді ще маленькому селі Фатіма, що в Португалії. Троє
пастушків Люсія Сантос, Жасінта Марто та Франциску Марто бачили Божу
Матір, що провістила закінчення Першої Світової війни, початок Другої якщо
люди не навернуться, переслідування Церкви та напад на Папу Івана Павла ІІ.

Перше Об'явлення Божої Матері
Дата: 13 травня 1917
"- Не бійся! Я не зроблю вам нічого поганого!
- Звідки Ваша Світлість? - її запитала.
- Я з Небес.
-І що Ваша Світлість хоче від мене?
- Я прийшла просити вас приходити сюди протягом шести місяців, 13-го
дня в цей же час. Тоді я скажу, хто я і чого бажаю. Потім повернуся ще сюди і
всьоме.
-Ваша Світлість знає мені сказати, чи війна ще довго триватиме, чи скоро
закінчиться?
- Я ще не можу тобі сказати, так як і поки не скажу, також, чого хочу.
- І я також піду на небо?
- Так, підеш.
- І Жасінта?
- Також.
- І Францішко?
- Також, але повинен ще відмолити багато Розаріїв.
- І Марія даш Невеш вже є на Небесах?
- Так, є.
- І Амелія?
- Буде в чистилищі до кінця світу.
- Готові запропонувати себе Богу і знести всі страждання, які Він бажає
послати вам, в акті відшкодування за гріхи, якими Його ображають і благати про
навернення грішників?
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- Так, ми хочемо!
- Тому будете багато страждати, але благодать Божа буде на вас.
Промовляючи ці останні слова (про благодать Божу), вперше розкрила руки,
показуючи нам світло настільки інтенсивне, що промені, які посилала,
пронизували груди і в глибині душі, змушуючи нас бачити себе в Бозі, який був
цим світлом, яснішим, ніж ми бачили в найкращому з дзеркал. Так в пориві, з
глибини душі, ми впали на коліна і повторювали:
- О Пресвята Трійце, я люблю Тебе. Боже мій, Боже мій, я люблю Тебе у
Святому Причасті.
За мить, Богоматір додала:
- Моліться на вервиці щодня, щоб запанував мир у світі і закінчилась війна».
Друге Об'явлення Божої Матері
Дата: 13 червня 1917
Люди, присутні: від 50 до 60
"- Що Ваша Світлість бажає? - Запитала я.
- Я хочу, щоб ви прийшли сюди 13-го числа
наступного місяця, молились Розарій та
навчилися читати. Тоді я скажу, чого хочу.
Я попросила оздоровлення для однієї хворої
людини.
- Якщо навернеться - виздоровіє протягом
року.
- Я хотіла би попросити Вас, взяти нас на
Небо.
- Так; Жасінту і Францішка, візьму
скоро. Але ти залишишся тут ще деякий час.
Ісус хоче послугуватися тобою, щоб Мене
пізнали і любили. Він хоче, щоб Світ був
відданим Моєму Непорочному Серцю. Кого
обійму, обіцяю порятунок; і вони будуть
улюблені Богом. Ці душі, як квіти, якими Я прикрашаю Його Престол.
- Я тут залишусь сама? - зі смутком запитала я.
- Ні, дитинко. І ти дуже страждаєш? Не сумуй. Я ніколи не залишу тебе. Моє
Непорочне Серце буде твоїм притулком, і шляхом, який приведе тебе до Бога.
Вмить Вона вдруге розкрила до нас свої руки і, сяяння світла було
надзвичайно сильним. У ньому ми побачили, як ніби занурюємося в Бога. Жасінта
і Францішко, здавалося, були в тій частині світла, яке піднімалося до неба, а я - в
тій, що огортала землю. Перед правою долонею Божої Матері, було серце оточене
колючками, які, ніби, пронизали його. Ми розуміли, що це було Непорочне Серце
Марії, зневажене гріхами людства, яке чекало відшкодування ".
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Третє Об'явлення Божої Матері
Дата: 13 липня 1917
Люди присутні: 2000-3000
"- Що Ваша Світлість від мене бажає?
- Я хочу, щоб ви прийшли сюди 13-го числа наступного місяця, щоб
продовжували молитися на Вервиці щодня в честь Пречистої Діви Розарію, щоб
отримати мир в усьому світі і кінець війні, тому що тільки Вона може вам
допомогти .
- Я хотіла би попросити Вас,
сказати нам, хто Ви, і зробити диво,
щоб усі повірили, що Ваша Світлість
з'являється нам.
- Продовжуйте приходити сюди
кожного місяця. У жовтні я скажу,
хто я, чого хочу, і зроблю чудо так,
щоб всі могли побачити і повірити.
- У мене є прохання, Ваша
Світлість, про навернення однієї
жінки з Педрогау і одної з Фатіми і
виздоровлення дитини Моіта.
Вона сказала, що їх перемінить
і покращить протягом одного року.
- Жертвуйте себе за грішників і
проказуйте багато разів, і особливо,
коли ви робите жертви: "О Ісусе, це за
Твою любов, задля навернення
грішників і відшкодування за гріхи,
скоєні проти Непорочного Серця
Марії".
Говорячи ці останні слова, Вона знову розкрила свої руки, як і в попередні
два місяці.
Світло, здавалося, проникало в землю і ми бачили, немов би велике море
вогню. Занурені в цьому вогні були демони і душі, як прозоре вугілля чорні або
загорілі у людській подобі, які плавали у вогні. Ми були пронесені всередину
через полум'я з великими клубами диму, які покривали усе навколо. Посеред
криків і стогонів від болю та відчаю, іскри розліталися без ваги чи рівноваги,
немов у великих пожежах. Це жахнуло нас і змусило тремтіти від страху
(приголомшена побаченим, я так зойкнула, що казали, що чули мене). Біси
відрізнялися жахливими і огидними формами дивовижних і небачених звірів,
чорних і прозорих, як вугля. Перелякані, щоб просити про допомогу, ми підняли
погляд до Богородиці, яка сказала з любов'ю і сумом:
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- Ви бачили пекло, куди ідуть душі бідних грішників. Щоб врятувати їх,
Бог хоче встановити в світі почитання Мого Непорочного Серця. Якщо зробите те,
що Я вам говорю, врятуєте багато душ і настане мир. Війна закінчиться. Але,
якщо люди не перестануть ображати Бога, під час правління Пія XI почнеться
інша, ще гірша війна. Коли ви побачите ніч, освітлену невідомим світлом, знайте,
що це великий Божий знак того, що Він покарає світ за його злочини війною,
голодом і переслідуванням Церкви і Святішого Отця.
Щоб не допустити цього, прийшла просити Посвячення Росії Моєму
Непорочному Серцю і Причастя на відшкодування в перші суботи місяця. Якщо
мої прохання будуть виконані, то Росія навернеться і буде мир; інакше,
продовжуватиме поширювати свої блуди по всьому світу, розпалюючи війни і
гоніння Церкви. Праведні будуть замордовані, Святіший Отець буде багато
страждати, різні народи будуть знищені. В кінці Моє Непорочне Серце
затріумфує. Святіший Отець присвятить Росію мені, і настане мир на деякий час.
У Португалії завжди залишатиметься догмат віри.
(Після того, ми побачили, трохи вище, зліва від Богоматері, Ангела з
вогняним мечем у лівій руці, який своїм полум'ям, здавалося, запалить світ; але
воно погасло від контакту з промінням яскравого світла, що відходило від правої
руки Богородиці. Ангел, вказуючи правою рукою на землю, гучним голосом
промовив: «Покаяння, Сповідь, Покаяння"! І ми побачили в яскравому
Світлі Бога, так, як з'являються люди в дзеркалі, як Єпископ у Білому; у нас
склалося враження, що це був Святіший Отець. Інші єпископи і священики,
монахи і монахині піднімалися на круту гору, на вершині якої був великий Хрест з
грубо тесаних стовбурів, ніби, коркового дерева; Святіший Отець, перед тим як
туди дійти, пройшов через велике напівзруйноване місто тремтячим невпевненим
кроком, страждаючи від болю і смутку, молився за душі померлих, яких зустрів на
своєму шляху; досягши вершини пагорба, впавши на коліна біля підніжжя
великого Хреста, де був убитий групою солдатів, які
стріляли кулями і стрілами, і так, там померли один за
одним інші єпископи, священики, манахи і монахині та
багато мирян - чоловіки та жінки різних класів і стану.
По обидва боки від Хреста стояли два Ангели, кожен
із кришталевою лійкою в руці, куди збирали кров
мучеників і нею зрошували душі, що наближалися до
Бога.)
- Не говори про це нікому. Францішку, так,
можеш сказати це. Коли ви молитесь Розарій,
проказуйте після кожної таємниці: "О мій Ісус, прости
нас, врятуй нас від вогню пекла, приведи всі душі до
Неба, особливо ті, хто найбільше цього потребує."
Враз запанувала тиша і я запитала:
- Ваша Світлість не хоче від мене більше нічого?
- Ні. Сьогодні не хочу більше нічого".
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Четверте Об'явлення Божої Матері
Дата: 13 серпня 1917
Люди, присутні : 15000-18000.
"- Що Ваша Світлість від мене бажає?
- Я хочу, щоб продовжували приходити в Кова да Ірія 13-го числа, щоб
продовжували молитися на Вервиці щодня. Останнього місяця я зроблю чудо,
щоб усі повірили. Якщо вони не перевезуть тебе в село, то це стане найвідомішим
Чудом. Мають прибути: Святий Йосип з Немовлям Ісусом, щоб дати Світові Мир,
Бог Отець, щоб благословити народ і Цариця Розарію з Ангелами по обидва боки
і гирляндою квітів навколо.
- Що Ваша Світлість хоче, щоб було з грошами, які люди залишають в Кова
да Ірія?
- Зробіть дві скарбнички: одну візьміть ви з Жасінтою та двома дівчатками,
одягнених в біле; а іншу, хай візьме Францішко з трьома хлопчиками. Гроші з
пожертв будуть для Свята Цариці Розарію, а те, що залишиться - для будівництва
каплиці, яку треба тут збудувати.
- Я хотіла би просити Вас, вилікувати деяких хворих .
- Так, деяких вилікую протягом року.
І з сумним виразом обличчя додала:
- Молися, молися багато і приноси жертви за грішників, бо багато душ ідуть
в пекло, тому, що немає нікого, хто б жертвував і просив за них ".
П'яте Об'явлення Божої Матері
Дата: 13, вересня 1917
Присутні: 20000-30000 осіб
"- Продовжуйте молитися
Цариці
Розарію
щодень,
щоб
пом'якшити
її
боротьбу,
щоб
закінчилася війна. В жовтні прийде,
Бог Отець, Матір Божа, Святий Йосип
з Немовлям Ісусом, щоб благословити
Світ. Господь задоволений вашими
жертвами, але не хоче, щоб ти спала з
мотузкою; носи її тільки протягом дня.
- Ви просили, щоб я випросила у Бога багато: лікування деяких хворих,
та глухонімого. Деякі з них будуть оздоровлені, інші - ні, тому що Господь їм не
вірить. У жовтні зроблю чудо так, щоб всі могли повірити.
- Людям би дуже сподобалася тут маленька каплиця.
- З половини грошей, які зібрали до сьогодні зробіть дві скриньки і дайте
одну половину Цариці Розарію; а іншу - для побудови маленької каплиці.
Я мала в дарунок два листи і флакон з туалетною водою.
- Мені дали це, якщо Ваша Світлість бажає.
- Це не дуже зручно - там Небеса".
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Шосте Об'явлення Божої Матері
Дата: 13 жовтня 1917
Присутні: 50000-70000 осіб
"- Що Ваша Світлість бажає від мене?
- Хочу сказати тобі, збудовати тут в Мою честь каплицю. Я Цариця Розарію,
продовжуйте щоденно молитися Розарій. Війна закінчиться і солдати скоро
повернуться додому.
- Я мала Вас просити про багато речей: чи зцілите деяких хворих і чи
навернете грішників...
- Деяких так, інших ні. Необхідно, щоб змінили своє життя і розкаялися у
своїх гріхах.
І з сумом додала:
- Не ображайте більше Господа, який вже дуже зневажений! (Якщо люди
зміняться - війна закінчиться, а якщо ні, то закінчиться світ.)
- Ще чогось бажаєте від мене?
- Вже не хочу більше нічого.
І, розкрила Свої руки так, щоб світло, яке виходило з Її долонь мало
відображення на Сонці. Вона піднімалася вгору і, продовжувала проектувати на
Сонце своє власне світло.
Віддалившись від Землі на величезну відстань, ми побачили, поруч із
Сонцем, Святого Йосипа з Дитятком Ісусом і Богородицю, одягнену в біле і в
блакитній мантії. Святий Йосип з Ісусом, немов благословляли Світ, роблячи знак
Хреста. Трохи пізніше, видіння зникло, і я бачила Нашого Господа і Матір Божу, і
мені спала думка про те, що це Скорботна Богородиця. Господь благословляв світ
так само, як святий Йосип. Коли видіння зникло, мені здавалося, що я все ще бачу
Богородицю, подібну до образу Богоматері з гори Кармель ".
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Притча
Десь на землі Грецькій, а може Мальтійській жив один чоловік на ім'я
Назарій. Ще з малих років задумав Назарій присвятити своє життя служінню
Церкві і Господу Богу нашому. Перешкод у своєму бажанні Назарій не мав, а
скоріше навпаки, як від батьків, так і від своїх наставників отримував всіляку
підтримку, а оскільки хлопчиною він був здібним та кмітливим, то з часом
Назарій став НАЗАРІЄМ. Тим, про кого піде мова.
У професора Назарія за спиною налічувались колледж, університет, дві
академії і безліч всіляких курсів, статей в солідних виданнях і лекцій з питань
теології. Спеціалізація досить вузька — молитва. Чому молитва? А тому, що
Назарій знав і був глибоко переконаний в тому, що віра без молитви — це ніщо.
Саме молитва дає силу вірі і є її Альфою та Омегою. Він це знав, він вірив, що це
аксіома, тобто істина, котру не треба доводити. Колеги, єпископи і, навіть, стовпи
християнства завжди з ним погоджувались.
Назарій заохочував, наставляв та повчав вірних не стільки молитись, як
КОРИСТУВАТИСЬ доречною та своєчасною молитвою. От перед сніданком
треба читати одну молитву, на полудень другу, а перед вечерею третю. І зовсім
інші молитви мають промовляти уста на початку будь-якої справи. Не можна одну
і ту ж молитву читати напередодні земляних та будівельних робіт — кожна справа
потребує своєї молитви, і такі молитви є. А що стосується днів тижня, то тут
схема ще більше ускладнювалась. Кожен день вимагав своєї молитви, а такі дні,
як субота і неділя — особливої. Неабияке значення мав і такий фактор — кому
молитись. Згадаймо нашу тісненьку церкву, там люди моляться хто Хресту на
хресті, хто іконі Богородиці, а хто й просто поклони б'є кріслу дерев'яному.
Психологію людини Назарій знав добре, більше того — психологом він був
тонким і розумів, яке велике значення для кожної людини має молитва. І ще
Назарій був трударем, або, як сьогодні модно говорити — трудоголіком, бо
постійно працював, вишукував у себе свої ж помилки, знаходив їх, виправляв...
Коротко кажучи, постійно вдосконалював своє ремесло. Жив за совістю,
дотримувався, наскільки міг, заповідей Божих і щиро любив людей.
Якось, наприкінці весни, відправився Назарій у подорож в країни Східної
Європи, де планувались зустрічі з колегами, студентами, а також виступи з
лекціями. Для такої подорожі відомий всьому світові меценат і мільярдер надав
для потреб Назарія свою власну яхту на цілих тридцять днів.
Незважаючи на статус віп-персони, Назарій постійно намагався
спілкуватися з людьми, тобто матросами, та, видно, команді яхти добре платили і
вишколені молоді чоловіки були не тільки хорошими фахівцями, а ще й
коректними співбесідниками, бо крім слів “так” і “ні” не могли сказати нічого.
Виручав капітан яхти. Він охоче приймав запрошення випити кави, легко міг
підтримати розмову на будь-яку тему, іноді і сам міг розповісти щось цікаве. І вже
по обіді першого дня подорожі розповів, що вночі вони пропливатимуть біля
невеличкого острова на котрому мешкає троє старців і слава про них іде, що вони,
старці, нібито святі.
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Чутка про старців зацікавила Назарія і побажав він з ними зустрітись. І вже з
першим променем сонця невеличкий гарний катер торкнувся м'якого піщаного
берега острова. Про те, що до них прибуде гість, мешканці острова не знали, але
зустріли Назарія так впевнено, ніби робили це щодня.
Перед Назарієм стояло троє літніх чоловіків з довгим волоссям та бородами,
одежа стара, поношена, але чиста, одного погляду на руки вистачило, щоб
зрозуміти — працюють чоловіки багато та важко, взуття вони не мали.
Привітались і відразу запросили гостя поснідати, бо він з дороги. Назарій не
відмовлявся і пішов до хатини старців. Хатина — сказано гучно, бо насправді це
була напівпечера, напівкурінь зроблений з каміння та уламків дерева.
Кілька ложок чогось такого, що нагадувало юшку з риби і маленький
шматочок сухого черствого хліба — це все, що Назарій зміг втовкти собі в горло. І
все. Не скажу, що такої страви Назарій не їв давно, бо це неправда. Нічого
подібного Назарій не куштував жодного разу за все своє життя. Старці ж з'їли все,
що було в тарілках, після чого вийшли на берег моря, підняли руки й очі до неба і
щось тихо сказали.
Так, це молитва, зрозумів Назарій, але чому так тихо? І так швидко? Про це
він і запитав у старців.
-- Ми завжди так молимось, а тихо, бо на Небі все одно нас почують.
-- А можна мені послухати вашу молитву?
-- Звичайно, - відповіли старці. -- ми молимось так: Троє Вас, троє нас,
Господи, помилуй нас.
-- І це все!? - Запитав вражений Назарій.
-- Так. Все, - відповіли старці.
-- А хто ті троє, кому ви молитесь?
-- Колись давно один добрий чоловік розповів нам, що на Небі є Отець, Син
і Святий Дух, от їм ми і молимось. Ти скажи нам, хороша людино, може щось не
так?
Назарій не вірив своїм вухам, а ще більше дивувало його інше — хто міг
назвати цих невігласів святими?
-- Звичайно не так. Тільки що я бачив у вашій хатині Священну книгу, там
написано, як треба молитись. Чому ви не робите так, як там написано?
Старці переглянулись і один з них відповів:
-- Справа в тому, що ніхто з нас читати не вміє, а книгу ми тримаємо і
бережемо як Святиню.
Назарій все зрозумів. Йому стало шкода старців і прийняв він тверде
рішення — навчити цих людей молитись. Врешті це його місія, мета всього життя.
Катер відпустив, матросам повідомив, щоб забрали його через три дні.
Таких старанних і пильних учнів у Назарія ніколи не було. Так, читати й
писати старці не вміли, але варто було прочитати їм молитву два рази і вони її
пам'ятали. Тільки один раз, на третій день зранку, вони попросили свого вчителя
відпустити їх на трохи часу — з материка припливли човни, щоб взяти у них
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саженці оливкових та мандаринових дерев, продукт їхньої роботи. Запитання
Назарія, яка ціна одного саженця, старців не те, щоб здивувала, а збентежила:
-- Як можна брати гроші за те, що Бог дає?
Як би там не було, а роботу свою Назарій зробив — місію виконав. З легким
серцем і щирою любов'ю до незвичайних учнів він залишав острів. Капітан яхти
зрозумів це за благовійним обличчям місіонера.
Якір підняли, вітрила не піднімали, бо погода була тиха, натомість
запустили двигуни і замість того, щоб продовжити подорож, — вимкнули.
-- Люди за бортом!!! - Загорланили всі гучномовці яхти.
Рятувати людей -- це давній і непорушний закон капітана корабля, -Назарій це знав, та його здолала проста людська цікавість, хто ті люди, котрих
треба рятувати? Підійшов до лівого борту і спочатку почув:
-- Стійте! Зачекайте!
А потім і побачив — морем,
просто по воді бігли до яхти його
учні, ті самі старці. Волосся
розвіялось, обличчя стурбовані, очі
неспокійні. Побачивши Назарія, в
один голос закричали:
-- Вчителю, пробачте нас, але
ми забули ту молитву, що
промовляється в час буревію.
Назарій
знав
напам'ять
молитву, що його питали, але відповісти зволікав. Нарешті після кількох хвилин
мовчання відповів:
-- Забудьте. Забудьте все, чому я вас вчив і моліться так, як молилися
раніше.
-- Чому, вчителю?
-- А тому, що я знаю безліч молитов, а по воді ходити, так як ви, не вмію і не
можу. Дякую вам і простіть мене за те, що хотів зрушити непохитне.
І зрозумів Назарій, що праведність не в молитві, а в чомусь іншому. І в чому
саме він здогадався за короткий час.
Місію свою Назарій відмінив. Всі повноваження та обов'язки вчителя
скасував і з того дня світ його більше не чув.
Не знаю, чи то правда, але чув я, що Назарій поселився в одному з
монастирів десь в Афоні, взяв на себе обов'язки виконувати дуже важку фізичну
роботу, котра, як з'ясувалось, дрібниця в порівнянні з його обіцянкою Богові —
мовчати, не говорити ані слова цілих три роки, а потім ще два по три. Виникає
питання: а як він молиться? Так, його братів в монастирі теж це цікавило і знаєте,
що вони побачили? Брат Назарій піднімав очі до неба і ворушив губами, а яку
саме молитву він читав, то невідомо нікому. Відомо лише, що молитва та дуже
коротка.
Прихожанин храму Борогодиці Троєручиці
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ОГОЛОШЕННЯ
Рига – 19-20 травня
19-20 травня зустріч релігійних громад Латвії та
Естонії, яка відбудеться у м. Рига. Тема зустрічі 100-ліття об’явлення Богородиці у Фатімі.
У програмі також запланована екскурсія по місту.
Літній табір - канікули з Богом
Запрошуються діти віком - 7-16 років на дитячий
табір, який відбуватиметься з 26 по 30 червня.
Цього року заплановано спільний табір для країн
Балтики, який відбудеться у Латвії.
Бажаючих просимо зголошуватись до 1 червня.
www.gosivs.lv – місце проведення табору.
Розпорядок Богослужінь
в храмі Богородиці Троєручиці

Неділя - 10:00
Пн.-Чт. – 09.00

Привітання з днем народження
Щиро вітаємо наших прихожан, які
святкують свій день народження у травні:
Галина Чепіль (10.05), Наталія Чепіль
(10.05), Леся Загоруйченко (21.05), Андрій
Витвицький (22.05), Богдан Черепаха
(22.05), Юрій Брегман (26.05).

Многих та Богом благословенних літ!
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