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Як розповіла «Відомостям» ди-
ректор Луцького центру соці-

альних служб для сім’ї та молоді 
Ліна Галан, з початку року вони 
почали співпрацю з Центром іно-
земних мов «Мандарин». Шіст-
надцять молодих людей, які про-
ходять там навчання, погодилися 
стати волонтерами і безкоштовно 
допомогти вивчити іноземну мову 
та комп’ютерну справу дітям, бать-
ки яких не мають на це змоги. 

Волонтери відвідали п’ятдесят 
сімей, що стоять на обліку в центрі 
соцслужб, і побачили, що пробле-
ма й справді гостра. Тому кожен із 
молодих людей візьме на себе по 

кілька вихованців і, як то кажуть, 
«підтягуватиме» в іноземній мові. 

Те, що у Луцьку розвивається 
волонтерський рух, підтвердила й 
керівник громадської організації 
«Центр ефективної комунікації» 
Оксана Лойко. За її словами, цього 
року вони планують провести па-
рад волонтерів у обласному центрі, 
щоб показати лучанам, що «у нас 
трішки розбудоване громадянське 
суспільство, і наша молодь розу-
міє, що таке віддана безкорислива 
діяльність». 

Волонтери пройдуться вули-
цями міста, щоб усі побачили, хто 
вони, і що вони є.
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Життя
Волинська цілителька збудувала церкву, тепер — монастир

Чітко визначена триетапна життєва 
місія чоловіка (дерево — син — 
будинок) пропонує замислитися 
протилежній статі над тим, що за-
лишається до виконання жінці. Три-
мати у домі три кутки, дати життя 
дитині… Або: «Якби я мала гроші, 
будувала б дитячі садочки, будинок 
для самотніх престарілих, притулок 
для бездомних». Але стільки коштів 
у Марії Миколаївни з села Плоского 
Шацького району немає, тому жінка 
збудувала у селі… церкву, а зараз 
зводить монастир.  

Така сама, як усі. Вона не лікує — 
каже, є лікарня для того. І не зцілює. 
«А люди все їдуть та їдуть подивити-
ся, що то за баба такая, що здоров’я 
дає», — каже Марія Миколаївна. Ота 
церковка, напевно, є її дякою Все-
вишньому за безцінний дар. І як же 
наважилася жінка на такий подвиг? 
«Отже ж, наважилася, — сміється 
пані Марія, — не було в селі храму, 
то й збудувала».

Почаївські старці вагаються, 
визначаючи, до яких сил належить 
її дар, а вона тільки посміхається й 
просить «не пришивати» їй чорної 
магії. «Сила у мене одна — від Бога, 
для неї живу, заради неї служу», — 
каже Марія Миколаївна. І на під-
твердження її слів мироточать ікони, 
коли вона наближається. Поважний 
чернець не міг витлумачити, чому 
рясними сльозами потекло миро з 
надгробка, коли до могили святого 
Амфілохія Почаївського прийшла 
поклонитися волинська цілителька. 

«Я ще маленька була, як наклада-
ла руку на хворе місце і воно зцілю-
валося. Неправда, що цього можна 
навчитися. Є люди, котрим дарована 
така сила, але їм про неї невідомо. 
Молодь захоплюється надможли-
востями, десь вчиться, купує кни-
ги, насправді — губить інтересом 
до того свою душу. Справжню силу 
цілительства тільки Бог дає. Біблію 
треба купувати замість «магій» різ-
ноформатних, у Бога вірити. Пові-
риш — більше отримаєш, буде тяж-
ко — все одно до Бога йди».

Їй ішов п’ятий рік, як уперше 
почула голос: «Маріє, ти збудуєш 
зцілюючий духовний храм». Тоді 
мала навіть значення цих слів не 
розуміла, та через 62 роки Марія 
Миколаївна дивиться з вікна сво-

єї хатини на храм, який звела сама. 
Тепер хоче будувати біля стін нової 
церкви монастир, інакше, каже, спо-
кійно не помре. І в думках та мріях 
долає безсонні ночі: ще те зробити, 
оте змінити, отак оздобити. Забувся 
вже й нелегкий початок, коли стала 
для односельчан «придуркуватою», 
що претензійними планами наважи-
лася гнівити Всевишнього. «Так то ж 
не я будувала, то інша Марія, — каже 
жінка, — земна Марія нічого не ро-
бить, все вдається духовній. Я зовсім 
не розуміюся на будівництві, хати б 
не збудувала, чи он ікону візьми — 
як її писати? Все з Божою поміччю, 
я навіть не знаю, скільки воно все 
коштує, але якось у мене все добре 
виходить. Ось вчора навіть привез-
ли цемент, а мені заплатити до двох 
тисяч не вистачає. Що ж робити? 
Коли приїздить чоловік якийсь, а 
я все бідкаюся, де гроші взяти. Він 
раптом дістає тисячу гривень. Зразу 
й розрахувалася. Мені вже Бог сам 
допомагає у цій справі. Без його волі 
людина й камінчика не зрушить».

За віддане їм служіння небесні 
сили вирішили привідкрити смерт-
ній Марії завісу, що ховає майбуття. 

Всупереч розрекламованому проро-
цтву племені майя, Марія Миколаїв-
на радить не чекати на суд Божий у 
2012 році, бо, за її словами, він уже 
триває. «А ви озирніться довкола, 
— розтлумачує цілителька, — війни, 
кровопролиття, жахливі катастро-
фи, стихійні лиха — що це? Надмір 
гріхів людських вимагає негайного 
покарання. Дійдуть лиха і до Укра-
їни. Мало нас залишиться. Прийде 
до влади той, хто дуже любить нашу 
державу, тільки керувати йому не да-
дуть. Так і буде завжди: гарна наша 
земля, родюча та без господаря. Рва-
тимуть її на шматки без упину. Але 
ми ведемо свій рід від дванадцятого 
коліна Мойсеєвого, тому нам перед-
бачено здолати всі негаразди. Пога-
нами були. Ми — діти Перуна, й ота 
віра наша поганська — дуже сильна. 
Часто мене питають, яка віра пра-
вильніша, а суть її всюди однакова, 
відрізняє тільки жадоба грошей 
— з неї беруть початок усі міжкон-
фесійні розбіжності та конфлікти. 
Старослов’янська віра правильна,  
бо наша, історично рідна».

Сама себе зцілити Марія Мико-
лаївна не може. Вона тому й хворіє, 

що всі недуги людські забирає на 
себе. Навіть із тих, кого до неї за-
носять: хворий стає на власні ноги, 
а виснажена цілителька вклякає 
в молитві. Молитвою випрошує у 
Бога здоров’я недужому та наснаги 
собі. Коли вдень відвідувачів менше 
— молиться зранку й до вечора: «У 
мене руки й ноги пухнуть від молит-
ви, але таке рідко буває. Зазвичай 
ледве даю собі раду. Буває, що й по-
їсти можу за цілий день тільки уве-
чері. Почаївським монахам заздрю 
— вони віддалені від світу, постій-
но в молитві, їм зцілювати легше. 
А я серед людей мушу молитися за 
них, за себе та будівництво. Монас-
тир важко дається, бо його нечис-
тий боїться. Стільки мені перешкод 
ставить… Тільки я, коли наріжний 
камінь під храм закладала, сказала: 
«Отут поруч буде монастир стояти». 
Сказала — й своїх слів злякалася. 
Аж ось і стоїть обитель».

Хвороба тіла, душі чи серця, сво-
їм пацієнтам одне твердить: «Мо-
літься, сповідайтеся, причащайтеся 
— і по вірі вашій буде вам дано. Ні-
коли не минайте відчиненого храму, 
— наполегливо радить Марія Мико-

лаївна. — Зайдіть, поставте свічечку, 
скажіть молитву та йдіть собі у спра-
вах. Кілька хвилин всього, але вже 
отримали Божу благодать. Йому ж 
нічого від нас не треба, крім покаян-
ня нашого».

Життя — як терни. Ними йшла 
Марія Миколаївна з року в рік. По-
ховала дітей своїх, чоловіка, зали-
шилася сама, як палець, однак виста-
чило у неї сили витягати з безвиході 
інших людей. Не сама вона, каже, у 
благодатних трудах Марії Микола-
ївні допомагають ікони. Звичайні 
та непоказні зовні, кожна з них має 
свою особливу історію. Тут і випад-
ково знайдений незнайомою жінкою 
старовинний образок, який наказав 
уві сні невідомий голос віддати ці-
лительці з Плоского, й ікона Матері 
Божої, що її склили самі… ангели. «В 
сусідки моєї вона була, — розповідає 
Марія Миколаївна, — затіяла та ре-
монт, аж іконка впала, скло розбило-
ся, а сусідка й вирішила: коли так, то 
шукати нове скло не буде. Сховала 
її під шафу та й забула. Аж тут сусід 
помер. Сорока днів не минуло, роз-
повідає жінка: «Чи спала я, чи наяву 
бачила — прийшли три чоловіки. 
Один у чорне зодягнений, двоє — у 
білих одежах. Дістали з-під шафи 
ікону, вирізали скло й поставили 
його на місце розбитого. На світанку 
жену корову на пашу, коли знайома 
питає: «А що то від вас три чоловіки 
виходили сьогодні? Пішли дорогою 
до кладовища». Аж мені волосся 
дибки стало. Вертаюся додому, діс-
таю оту іконку, а скло на ній — ціле». 
Таким історіям можна й не вірити, 
проте Марія Миколаївна охоче де-
монструє недорогу ікону станкового 
живопису в обрамленні бляшаних 
«риз» — під цілим склом так і за-
лишилися осколки попереднього. 
Тепер цей образ у руках цілительки 
дає виснаженим важкою хворобою 
здоров’я та переконання, що й не-
минучої складної операції можна 
уникнути, як і будь-яких інших без-
надійних і безпросвітних життєвих 
ситуацій. Вихід може показати Ма-
рія Миколаївна, проте, маючи влас-
ну слабку віру, до неї нема чого їха-
ти. Її молитви володіють потужною 
цілющою силою, коли підтримува-
тимуться вірою стражденного.
Христина ПАВЛЮК, с. Плоске, Шаць-

кий район

ДОБРОЧИННІСТЬ ДЛЯ БЕЗРОБІТНИХ 

Продавець, кухар, 
менеджер — 
найпопулярніші 
професії на ринку 
праці

За інформацією відділу ста-
тистики, моніторингу та 

прогнозування ОЦЗ, на обліку 
в центрах зайнятості станом на 
початок року перебувало 13,9 
тисячі незайнятих громадян. Се-
ред них 7,6 тисячі осіб станови-
ли жінки; 6,8 тис. — молодь; 0,8 
тис. — вивільнені працівники; 
3,8 тис. — особи, які не здатні 
на рівних конкурувати на ринку 
праці. 

Кількість вакансій станом 
на 1 січня 2010 року у базі даних 
Волинської обласної служби за-
йнятості становила 820 одиниць, 
у тому числі: для робітників —  
439, для службовців — 330 та 51 
— для осіб, які не мають спеці-
альної підготовки. 

Найпопулярнішими профе-
сіями на ринку праці Волині є: 
продавці, касири торговельного 
залу, менеджери, кухарі, барме-
ни, офіціанти, охоронники, во-
дії, слюсарі з ремонту рухомого 
складу, швачки, підсобні робіт-
ники.

У Львові пройде Свято 
шоколаду
Цьогоріч IV загальноміське Свято шоколаду відбу-
деться 11-14 лютого 2011 року, в День закоханих. У 
попередні роки воно проходило у переддень 8 Бе-
резня. На гостей заходу чекають створення та поїдан-
ня найдовшого шоколадного торта, майстер-класи з 
приготування шоколадних виробів, бризки шоколад-
них фонтанів, конкурси, забави. Працюватиме імпро-
візована шоколадна фабрика, в якій кондитери у всіх 
на очах демонструватимуть процес виготовлення 
шоколадних солодощів.

У Луцьку відбувся 
фестиваль вертепів 
Вкотре у нашому місті лучани та гості мали змо-
гу відчути різдвяну атмосферу, переглядаючи 
оригінальні вертепні драми у рамках ХІI місько-
го фестивалю вертепів «З Різдвом Христовим». 
Колективи змагалися у декількох номінаціях. 
Загалом преміальний фонд становив три тисячі 
гривень. Учасникам вручили дипломи, грошові 
премії та сувеніри. Як розповіла начальник 
управління культури Тетяна Гнатів, дійство було 
надзвичайно колоритним, яскравим. 

В рамках акції «Фабрика Св. Миколая» волонтери Центру ефективної комунікації 
вручили дітям подарунки 

У Луцьку пройде парад волонтерів

Цілителька Марія Миколаївна біля храму, який звела сама

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ 

Франція вводить квоти для жінок-
керівників підприємств 

Після Норвегії та Іспанії квоти 
для жінок на керівних посадах 

вводять і для французької економі-
ки. Згідно з рішенням парламенту, 
до 2017 року ради директорів під-
приємств на 40% складатимуться з 
жінок.

Отож підприємства, в керівни-
цтві яких немає жодної жінки, сьо-
годні змушені скоріше поповнити 
ряди чільників особами жіночої ста-

ті. Відповідний проект закону про 
введення до 2017 року квот (40%) на 
представництво жінок у керівництві 
парламент Франції прийняв днями. 
Причому задум підтримала і прав-
ляча консервативна партія прези-
дента Ніколя Саркозі, і соціалісти з 
опозиції. Адже сьогодні, як свідчить 
парламентський звіт, таким нормам 
відповідають лише сім із сорока під-
приємств у списку французького 
біржового індексу САС-40. У радах 
правління решти компаній торік жі-
ноцтво ледве сягало 15%. Найвідо-
міші жінки на керівних позиціях у 
Франції нині — президент атомного 
концерну «Areva» Анн Ловержон і 
міністр економіки Крістін Лагард.

У Норвегії квоту на представ-
ництво жінок у керівництві під-
приємств запровадили ще у 2003 р., 
зараз їх частка на керівних посадах 
уже перевищує 40%. Схожі норми в 
2007 р. ввели і в Іспанії.

Торік у травні Європарламент 
виступив із ініціативою стосовно 
ще одного порушення прав жінок. 
Так, депутат від Німеччини Сільва-
на Кох-Мерін запропонувала ввес-
ти у всьому Євросоюзі заборону на 
носіння жіночого мусульманського 
одягу, який закриває обличчя.

Поважний чернець не міг витлумачити, чому рясними сльозами потекло миро з надгробка, коли до могили святого Амфілохія 
Почаївського прийшла поклонитися волинська цілителька 


