
Автор більше 130 наукових праць і багатьох винаходів. Лауреат Премії

Академії медичних наук України за кращий навчальний посібник.

При безпосередній участі В.Боцюрка у 1994 році вперше в історії незалежності

України був проведений з’їзд ендокринологів України. Завдяки його зусиллям в області

відкрита гормональна лабораторія, організований кабінет з діагностики і лікування

остеопорозу. Одним із перших в Україні відкритий Центр росту.

Основні наукові напрямки – цукровий діабет, захворювання щитовидної і

паращитовидних залоз, ендокринологічні аспекти порушень фізичного розвитку дітей.

Підготував 4 кандидатів медичних наук. Розробив перший вітчизняний препарат

поєднаної дії «Біфтоп» для лікування кишкового дисбактеріозу і діабетичного

стеатогепатозу, який захищено 4 патентами.

За успіхи в роботі і громадській діяльності нагороджений медаллю «За трудову

доблесть» і значком «Відмінник охорони здоров’я».

Володимир Боцюрко

і перший «Біблійний сад» в Україні

Доктор медичних наук, професор

кафедри ендокринології, академік АН ВШ

України, відомий вчений і дослідник, активний

громадський діяч, краєзнавець.

45 років працює в стінах нашого рідного

університету В.Боцюрко.



Учасник багатьох наукових форумів і конференцій як в Україні, так і за її

межами (Німеччині, Італії, Англії, Туреччині, Австрії, Нідерландах, Чехії, Греції),

«Людина року, 2011» за визнанням Кембриджського університету. Протягом 15 років

був відповідальним секретарем науково-практичних журналів «Архів клінічної

медицини» та «Галицький лікарський вісник», які набули міжнародного визнання і

включені до міжнародної наукометричної бази INDEX COPERNICUS.

Член Національної спілки краєзнавців України. Ініціатор створення та

голова громадської організації «Комітету з відродження Маріямполя» та Центру

нової української родини.

Володимир Боцюрко – творець книги з історії Маріямполя. Завдяки

зусиллям та науковим дослідженням краєзнавець повернув первісну назву містечка –

Маріямпіль (Маринопіль).



Проїхавши величний Галич, повертаємо направо і їдемо в

Маріямпіль – «місто Марії». Єдиний в Україні населений пункт,

названий в честь Матері Божої, і з якого походить маріямпільська

чудотворна ікона Пречистої Діви Марії. Це особливе місце, духовне, з

багатовіковою історією, яке включене в Золоте кільце разом із

Почаєвим і Зарваницею…

Свічки. Співана вервиця…Сюди на прощу приїжджають

прочани з різних куточків Прикарпаття, України і зарубіжжя

долучитися до спільної молитви, отримати духовні настанови.

Чудовий краєвид. Дорога в’ється довгою стрічкою, зліва

дороги зелені дерева-вартові ніби перемовляться між собою, молоді

паростки, як символ підростаючого покоління, притулилися до них,

проводжають, супроводжують нас, а справа – вітають усміхнені

жовтогарячі соняхи. Ось і Маріямпіль на крутому березі Дністра.

На початку містечка нас зустрічає фігура Богородиці з

білого каменя, встановлена за фінансової підтримки В. Боцюрка та

коштів, зібраних маріямпільцями Різдвяним вертепом.



За ініціативи професора ІФНМУ В. Боцюрка, якого знають далеко за

межами нашої Батьківщини, був закладений перший в Україні і восьмий у

світі «Біблійний сад».

Відвідавши Святу землю (Єрусалим і Вифлеєм) та крокуючи

Гетсиманським садом, Володимир Боцюрко загорівся ідеєю посадити «Біблійний

сад» і на своїй рідній землі. 4 квітня 2011 р., задум свого земляка маріямпільці

втілили у життя. Право посадити перше дерево – кедр – надали Михайлу

Вишиванюку, так як Ісус був розп’ятий саме на кедровому хресті.

І саме він, Михайло Вишиванюк, запропонував садити кедри не

«шеренгою», як задумали, а у вигляді хреста, щоб його було видно з небесної

височини, коли підростуть дерева.

Біблійний сад саджали за участі владик трьох

конфесій: греко-католицької, римо-католицької і православної, а

освятив дерева єпископ Івано-Франківський Кир В.Війтишин.

Владика Софрон Мудрий посадив виноградну лозу. Виноград в

Біблії – символ істини і вказує на істинність вчення Христа.

Зелена архітектура Біблійного саду – дерева і кущі

певної архітектурної форми. З 30 видів біблійних рослин,

пристосованих до кліматичних умов Галичини, висаджено вже

більше 20: верба, сакура, тис ягідний, мигдаль, кулястий клен,

бук, ялівець, смоківниця, платан, шовковиця, гранат… За ці

роки сад виріс, розквіт і змужнів.



«Біблійний сад» – це серце містечка Маріямпіль. На

території 1 га розміщені композиції і скульптури, які

відтворюють події, описані в Святому Письмі. Проходимо

через Райські ворота – подарунок маріямпільцям від

найкращих ковалів Європи.



Обабіч воріт, на центральній алеї, нас

зустрічають скульптури двох апостолів: Петра з ключами

до Божого Царства і Павла з мечем, що символізує слово

Господнє.



Скульптурна композиція: розгорнута Біблія з мармуру –

Слово Боже, Святе Письмо та скульптура Пречистої Діви Марії з

Ісусиком на руках є епіцентром алеї біблійного саду.

Ця велична фігура

п’ятиметрової висоти – духовна

цеглинка, плід думки і рук

талановитого скульптора,

франківчанина, Володимира

Довбенюка, створена за

чудотворною іконою Матері

Божої Маріямпільської. Вздовж

алеї маріямпільці висадили 250

лілій, адже лілія – символ

духовної чистоти і надії. Алея

поділяє біблійний сад на 2

частини і символізує місток,

який поєднує події: зліва –

Старого Завіту і справа –

Нового.

На зеленому килимі та

квітах виграє діамантовими

краплинками роса, в повітрі

витає п’янкий запах квітів.

Молимось…



Перед нами розвиваються історичні події Старого Завіту.

Зразу ж погляд зупиняється на райських яблунях та скульптурній

композиції «Адам і Єва». Райські яблуні символізують початок

світу. Яблуко в руці Єви – плід Дерева пізнання добра і зла, символ

попередження шкідливості перенасичення. Зразу замислюєшся про

протилежність Добра (Духовне життя) і Зла (Духовна смерть) і право

вибирати між ними. Адже кожна людина робить сама свій вибір

щодня і несе відповідальність за майбутнє... Людина відповідальна за

усе.

Платани і райські яблука привезли і висадили поляки з

Вроцлава, а з Донбасу передали оливкові дерева. Пишні кулясті

клени урочисто проводжають нас далі, їх посадили ректори

університетів нашого міста.



Проходимо далі і опиняємось на Синайській горі, на

якій стоїть Мойсей і тримає в руках Декалог – 10 Божих

заповідей. В перших трьох заповідях заповідається любов до

Бога: «Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм і всією

душею твоєю, і всім розумінням твоїм», а в інших семи —

любов до ближніх: «Полюби ближнього твого, як самого себе».



Продовжуємо подорож

«Біблійним садом». Зупиняємось біля

Хреста з мідним змієм. Перед очима

проносяться події 40-літнього

поневіряння пустелею народу Ізраїлю,

їхній непослух велінню Господньому… І

Божа ласка.

І сьогодення: зневіра,

гріхопадіння, алкоголізм, наркоманія й

«чарівна» частка НЕ – непослух,

неповага і НЕХАЙ буде… Це

застереження для нас.

Хто може загоїти рани нашого

серця і хто може подарувати нам життя

вічне? Віруйте і свої серця підносьте до

Господа Ісуса, щоб визволитися від гріха,

від сатани і від пекла. Віруйте…



Ми зупиняємось біля зеленої композиції – Альфи і

Омеги, біблійної символіки Бога, як початок і кінець всього

сущого. Згадуємо слова із Біблії: «Я есмь Альфа и Омега…» .



Композиція з троянд привертає наш погляд, висадили їх

наші краяни, журналісти-франківчани. …

Срібні переливи дзвону закликають парафіян до церкви.

Легенький вітерець шелестить листям молодого «Біблійного

саду», а маленькі крапельки дощу видзвонюють в такт дзвону і

переливаються райдугою в проміннях сонця. Чарівні троянди

схилили у поклоні свої ніжні голівки. Здається, сама природа

шепоче молитву…Маріямпільці вервечкою потягнулися на службу.



На фоні церкви Воздвиження Чесного Хреста, де

знаходиться копія Чудодійного Образу Маріямпільської

Богоматері з XVI ст. (оригінал знаходиться в Польщі,

у Вроцлаві), нашу увагу привертає макет Єрусалимського

храму. Архітектурну споруду, Святиню Соломона, будували 7

років і на сьогоднішній день збереглася лише західна стіна.

Відома на весь світ, як «Стіна Плачу» – це серце і найбільша

святиня Єрусалиму, де кожен може залишити маленьке

послання Богові зі своїми проханнями, молитвою і вдячністю.

Свою назву «Стіна Плачу» отримала за те, що паломники

приходять і прихиляють голови до неї і складається враження,

ніби вони плачуть. Сюди з’їжджаються паломники з усього

світу.

Перед нашими очима постають картини з життя

Пресвятої Марії: Ось батьки Йоаким і Анна привели в

Єрусалимський храм маленьку чотирирічну дівчинку. Марія в

Храмі дає обітницю служити Богу все своє життя. Краса та

благодать її душі – все для Господа, що і є богословським

змістом свята Введення.

Сюди ж на 40-ий день Марія та Йосиф несуть

новонароджене Дитятко для обряду посвячення Небесному

Отцю, де їх зустріли праведний старець Симеон та пророчиця

Анна, які і оповістили людям звістку про пришестя Месії. На

честь їх зустрічі було встановлено свято Стрітення – час, коли

зустрілися Старий і Новий Заповіти.



І мимоволі розумієш, що,

пославши свого Сина на землю,

Бог-Отець спрямовує людство на

осмислення важливості любові, добра,

співчуття та взаєморозуміння між

людьми…

Уявляєш Різдвяний вертеп і

радісних дітей, які дзвінкими голосочками

виводять колядки та щедрівки. Та навколо

тиша і тільки срібний спів пташок і

всесвіту перекликається з відлунням

церковного хору маріямпільців. Здається,

що самі небеса, весь всесвіт співає

величальний гімн.

Проходимо далі і переносимось в історичні події Нового Завіту.

Перед нами Різдвяна шопка. Це задум франківчанина - архітектора Валентина

Кошманюка.



Перед очима відкривається хвилююча скульптурна композиція – вертеп з 12

біблійними персонажами і з Вифлеємською зіркою, присвячена народженню Ісуса Христа –

Спасителя світу й Відкупителя людей з полону гріха. І ти відчуваєш, як стаєш учасником

визначної події: Вифлеємська зоря сповіщає світу про народження Сина Божого.

Марія і Йосип схилилися над немовлям в яслах, поряд на сіні овечка, віл і ослик. В

глибокій пошані схилили голови пастухи та мудреці з дарами: золото як Царю, ладан як Богу і

миро як Людині, віддаючи шану маленькому Ісусу, майбутньому Царю світу. В честь цієї

знаменної події ми маємо величне християнське свято – Різдво Христове.



Завершуючи свою духовну мандрівку, повертаємось до

Матері Божої Маріямпільської.

Марія – Цариця Неба і Землі. Хранителька Церкви.

Владичиця всіх сотворінь і Мати. Материнська вірна любов

супроводжувала все життя Ісуса – від народження до розп’яття і

Вознесіння. Серце пронизує гострий біль... Біль у грудях, руках і

ногах. Біль. Відчуваєш тільки біль… Перед очима розп’яття Ісуса,

грім, блискавка…

Свята любов матері…Матінко Маріє, прости нас. Ти

віддала за нас саме найцінніше – свого Сина. Прости нас,

заступись і дай нам сили, віри і любові…

Краплі дощу стікають по чолі, враження, що це крапає кров

Ісуса, кров від тернового вінка, яким увінчали Його люди. Вуста

мовчать, несила вимовити й слово, але слова молитви линуть в

небеса:

Боже, прости нас, прости за те, що кожен день ми знову і

знову розпинаємо Тебе гріхами і словами. Прости…

Повертаємось у Франківськ.



Бажаємо Володимиру Боцюрку і маріямпільцям

Божого благословення та опіки в здійсненні всіх задумів,

щоб «Біблійний сад» доповнювався скульптурними

композиціями зі Святого Письма і Маріямпіль був

духовним центром Прикарпаття.

24 червня 2018 року маріямпільці запрошують всі

наші родини на прощу до Матері Божої, щоб спільно

молитись за мир в Україні та світі, за спасіння нашої душі

та за оздоровлення наших родин.

Тут вас чекають духовні пісні, молитви, співана

Вервиця в поході зі свічками з Чудотворним образом

Пресвятої Богородиці та небачене дійство…


