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ÑË²Ä Â ²ÑÒÎÐ²¯ ²² ÏÎËÎÂÈÍÈ ÕÕ ÑÒ.

16 æîâòíÿ 1978 ðîêó польського кардинала Кароля Войтилу
обрано на Апостольський престол, і він прийняв папське ім’я
Іван Павло ІІ.
25 ñ³÷íÿ 1979 ðîêó почалася пастирська поїздка Папи до Мексики
– перша із 104 зарубіжних подорожей понтифіка.
4 áåðåçíÿ 1979 ðîêó вийшла перша папська енцикліка
«Redemptor Hominis».
2 ÷åðâíÿ 1979 ðîêó Войтила уперше приїхав до рідної Польщі як
керманич Римо-католицької церкви.
28 ÷åðâíÿ 1979 ðîêó відбулася перша консисторія понтифікату,
під час якої папа вручив червоні кардинальські шапочки 14 новим
«князям церкви».
13 òðàâíÿ 1981 ðîêó на площі Святого Петра турецький
терорист Алі Агджа здійснив замах на життя понтифіка, який
був серйозно поранений.
11 ãðóäíÿ 1983 ðîêó Іван Павло ІІ став першим понтифіком, що
відвідав лютеранську церкву (в Римі).
13 êâ³òíÿ 1986 ðîêó вперше з апостольських часів Папа
відвідав синагогу (в Римі) і вітав іудеїв, яких він назвав
«старшими братами».
27 æîâòíÿ 1986 ðîêó в італійському місті Ассізі проходить
Всесвітній день молитви за мир з участю представників релігій
з усього світу.
1 ãðóäíÿ 1989 ðîêó Папа вперше прийняв у Ватикані радянського
лідера Михайла Горбачова.
17 êâ³òíÿ 1991 ðîêó Святий престол проводить призначення
шістьох єпископів і апостольських адміністраторів до Росії,
Білорусії та Казахстану.
30 ãðóäíÿ 1993 ðîêó між Ватиканом й Ізраїлем встановлено
дипломатичні відносини.
29 êâ³òíÿ 1994 ðîêó понтифік послизнувся, виходячи з душу, і
зламав шийку стегна. На думку незалежних експертів, з того ж
року він почав страждати на хворобу Паркинсона.
21 òðàâíÿ 1995 ðîêó Папа просить вибачення за зло, заподіяне
католиками в минулому представникам інших конфесій.
19 ëèñòîïàäà 1996 ðîêó понтифік приймає в Ватикані Фіделя
Кастро.

(Çàê³í÷åííÿ íà 2 ñòð.)

Понтифікат Івана Павла ІІ – третій за тривалістю за всю
історію Римо-католицької церкви (після правління Святого
Петра і Пія Дев’ятого) і є одним з найбільш насичених подіями.

(Çàê³í÷åííÿ íà 2 ñòð.)

онтифікат Його Свя-
тості став цілою епо-
хою як в житті Римо-
католицької церкви,

так і в усій сучасній історії.
Особистість Папи, Його пра-
ці та ідеї надзвичайно впли-
нули на хід світових подій.
Він залишив свій слід в істо-
рії другої половини ХХ-го
століття, адже був масштаб-
ною фігурою не тільки релі-
гійного, але й політичного
життя.

З обранням в якості Папи
Римського Кароль Войтила
надав нового подиху като-
лицькіій церкві, ставши сим-
волом нової епохи, зробив
церкву ближчою до людей,
більш теплою і відкритою,
показавши скільки може
зробити добра людина за
життя.

Як зазначив наш Прези-
дент Віктор Ющенко у листі
зі співчуттям «...В лиці Івана
Павла ІІ ми втратили грома-
дянина планетарного мас-
штабу, який все життя пок-
лав на вівтар людства і Церк-
ви Христової. Український
народ схиляє голову перед
Його великим подвигом.
Симпатії та щира любов
Його святості до мого наро-
ду, повага до нашої євро-
пейської історії і культури
завжди знаходили глибоку
вдячність українців, які горді
кровною близькістю з Ве-
ликою Людиною – симво-

лом добра, миру, справед-
ливості та любові до ближ-
ніх.»

«Яскраве служіння Івана
Павла ІІ з очевидністю для
всього людства відзначене
великою благодаттю, за-
вершилося також симво-
лічно та праведно – в октаву
Римо-католицької Пасхи,
наче вказуючи народам особ-
ливе призвання, особливу
богообраність цієї людини,
якого ми при житті називали
Святим...», – сказав митро-
полит Тадеуш Кондрусевич
(Москва).

Під мудрим керівництвом
Івана Павла ІІ католицька
церква стала більш відкри-
тою до світу, почала плідний

діалог з іншими конфесіями,
саме Папа відновив ка-
толицькі структури в Росії.

В ньому поєднався пас-
тир, богослов, філософ, поет,
спортсмен, якості людини,
яка вміє слухати і розуміти
інших, незалежно від віро-
сповідання та переконань,
людини відкритої та чуйної.

Останні дні його страж-
дань, як ніяка інша стихія чи
потрясіння, об’єднали весь
світ. Про облегшення страж-
дань Папи Римського моли-
лись не тільки католики, але
й православні, протестанти,
юдеї, мусульмани, буддисти
та представники інших кон-
фесій.

Голгофа його останніх

днів стала прикладом тріум-
фу безцінного дару Бога –
дару життя, який необхідно
захищати від зачаття до
смерті.

«Не дивлячись на важку
недугу, він продовжував за-
лишатись вірним своєму
обов’язку, мужньо плекаючи
паству до останніх своїх днів.
З радістю переносив страж-
дання, що завжди супро-
воджувались молитвою і
упованням на волю Всеми-
лостивого Господа, явило
багатьом людям натхнен-
ний приклад.» (Алексій ІІ,
Патріарх Московський і Всія
Русі).

Іван Павло ІІ мав великий
авторитет у мусульмансь-
кому світі, і відіграв велику
роль в зміцненні католиць-
ко-мусульманських відно-
син. Він був єдиним із като-
лицьких лідерів, який по-
просив вибачення за хрес-
тові походи.

Покращились за час його
понтифікату також відно-
сини з юдейською общиною.
Іван Павло ІІ був першим
Папою Римським, який від-
відав синагогу. І не дивно, що
в ті дні, коли життя цього
великого чоловіка було на
межі життя і смерті, в си-
нагогах возносились молит-
ви з проханням сил та Божої
допомоги понтифіку.

Î ãîäèí³ 21.37 (çà Ðèìñüêèì ÷àñîì), â ñóáîòó, 2 êâ³òíÿ 2005 ðîêó, íà 85-ìó ðîö³
æèòòÿ ïåðåñòàëî áèòèñÿ ñåðöå Âåëèêîãî Öåðêîâíîãî ³ Äåðæàâíîãî êåð³âíèêà,
äóõîâíîãî Áàòüêà – Ïàïè ²âàíà Ïàâëà ²² (ó ìèð³ Êàðîëÿ Âîéòèëè).

Äåñÿòêè òèñÿ÷ â³ðíèõ íà ïëîù³ Ñâÿòîãî Ïåòðà â Ðèì³ îñòàíí³é ðàç çàñâ³ä÷èëè ñâîþ
âäÿ÷í³ñòü çà ëþáîâ, çà ïðèêëàä õðèñòèÿíñüêîãî æèòòÿ, çà äóøïàñòèðñüêó ðåâí³ñòü ³
ºâàíãåëüñüêèé äóõ, ÿê³ â³í, ÿê Íàñë³äíèê Ñâÿòîãî Ïåòðà, âïðîäîâæ ñâîãî ïîíòèô³êàòó
òàê ÿñíî é âèðàçíî âèÿâëÿâ.

ªïèñêîï Ðèìñüêèé, â³êàð³é ²ñóñà Õðèñòà, íàñë³äíèê Ñâÿòîãî Ïåòðà, êíÿçü àïîñòîë³â,
íàéâèùèé ïåðâîñâÿùåíèê Âñåëåíñüêî¿ öåðêâè (Pontifex Maximus), ïàòð³àðõ Çàõîäó,
ïðèìàñ ²òàë³¿, àðõèºïèñêîï-ìèòðîïîëèò Ðèìñüêî¿ ïðîâ³íö³¿, ãëàâà Âàòèêàíñüêî¿
äåðæàâè ³ ðàá ðàá³â Áîæèõ – öåé îô³ö³éíèé òèòóë íà ïðîòÿç³ 26 ç ïîëîâèíîþ ðîê³â
íîñèâ Êàðîëü Éîçåô Âîéòèëà, â³äîìèé óñüîìó ñâ³òó ÿê Ïàïà Ðèìñüêèé ²âàí Ïàâëî ²².

Ëþäè ìîëèëèñÿ çà çö³ëåííÿ, ùîá Ãîñïîäü äàâ Ïàï³ ñèëè â éîãî òåðï³ííÿõ äóø³ ³
áîëÿõ ò³ëà. À ó ìîìåíò³, êîëè íàñóâàºòüñÿ ïóñòêà â³ä óòðàòè, õðèñòèÿíè
óñâ³äîìëþþòü ñîá³, ùî öÿ íåäóãà áóëà éîãî äîðîãîþ äî Ñïàñèòåëÿ, äî â³÷íîãî
æèòòÿ.

Ç îñîáëèâîþ âäÿ÷í³ñòþ Óêðà¿íñüêà ãðåêî-êàòîëèöüêà Öåðêâà çãàäóâàòèìå Ïàïó
²âàíà Ïàâëà ²² çà éîãî âåëèêó ïîøàíó ³ ëþáîâ. Ñàìå â³í îáîðîíÿâ íàñ ó ÷àñ³
ïåðåñë³äóâàíü òà ñïðè÷èíèâñÿ äî â³äáóäîâè Öåðêâè, êîëè âîíà âèéøëà ç ï³äï³ëëÿ.
Óêðà¿íñüêèé íàðîä íàäîâãî ïàì’ÿòàòèìå çíàìåííèé Ïàñòèðñüêèé Â³çèò Ñâÿò³øîãî
Îòöÿ â Óêðà¿íó â 2001 ðîö³.

Â²×ÍÀ ÉÎÌÓ ÌÎËÈÒÎÂÍÀ ÏÀÌ’ßÒÜ!

Â²Ä²ÉØÎÂ Ó Â²×Í²ÑÒÜ
²ÂÀÍ ÏÀÂËÎ ²² «ÂÅËÈÊÈÉ»

ÕÐÎÍÎËÎÃ²ß ÏÎÍÒÈÔ²ÊÀÒÓÕÐÎÍÎËÎÃ²ß ÏÎÍÒÈÔ²ÊÀÒÓÕÐÎÍÎËÎÃ²ß ÏÎÍÒÈÔ²ÊÀÒÓÕÐÎÍÎËÎÃ²ß ÏÎÍÒÈÔ²ÊÀÒÓÕÐÎÍÎËÎÃ²ß ÏÎÍÒÈÔ²ÊÀÒÓ
²ÂÀÍÀ ÏÀÂËÀ ²²²ÂÀÍÀ ÏÀÂËÀ ²²²ÂÀÍÀ ÏÀÂËÀ ²²²ÂÀÍÀ ÏÀÂËÀ ²²²ÂÀÍÀ ÏÀÂËÀ ²²

Íóì³çìàòèêà òà
áîí³ñòèêà – íàóêè,
ùî âèâ÷àþòü ãðîø³

Äàòè ïî÷óòòÿì
âèðàâàòèñü

íà âîëþ

Ñîêàëü÷àíèí – ëàóðåàò
Êè¿âñüêîãî «Äèòÿ÷îãî
Ï³ñåííîãî Âåðí³ñàæó» 33
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ÄÈÒÈÍÑÒÂÎ
оли у 1920 на світ з’явив-
ся Кароль Йозеф Войти-
ла, його батькові – поруч-
никові польської армії –

минув уже 41 рік, матері – 36,
а братові – 14. Кароль пре-
красно навчався у школі. Коли
йому виповнилося 8 років,
померла мати, а у дванадцять
він втратив брата.

Маючі неабиякі обдаруван-
ня, Кароль у чотирнадцять літ
спробував себе як актор-
аматор шкільного драматич-
ного гуртка, також очолив
шкільне Марійське товариство.
Цього ж року здійснив свою
першу прощу до Ченстохова, а
наступного – взяв участь у
військових тренуваннях.

У 1938 році Кароль прийняв
Тайну Миропомазання і здобув
середню освіту.

ÂÑÒÓÏ ÄÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ÒÀ
ÏÎ×ÀÒÎÊ

ÄÐÓÃÎ¯ ÑÂ²ÒÎÂÎ¯ Â²ÉÍÈ
У 1939 році Кароль вступає

на філософський факультет
Ягеллонського університету і
разом зі своїм батьком пе-
реїжджає до Кракова... Водно-
час продовжує свою акторсь-
ку діяльність в експеримен-
тальній драматичній трупі
Студія 38. Цього ж навчального
року стає членом студентсь-
кого товариства Пресвятої
Євхаристії та Милосердя.

Коли у 1939 році розпо-
чалася Друга світова війна,
Кароль Войтила був сту-
дентом другого курсу. Ян
Тирановський – кравець, при-
хильник духовности карме-
літів, ознайомив його з Пи-
саннями св. Йоана від Христа
і святої Терези Авільської. На
той момент Кароль мав уже
добре сформовану Марійську
духовність – визначальну у
його житті.

Кароль Войтила продовжує
виступати у підпільному теат-
рі й уникає ув ’язнення та
депортації лише завдяки праці
y кам ’яному кар ’єрі. Після
смерті батька у 1941 р. роз-
ділив свій дім зі сім’єю Мєчи-
слава Котляжика – засновника
Театру Живого Слова (Рап-
содій).

ÏÐÈÃÎÒÓÂÀÍÍß
ÄÎ ÑÂßÙÅÍÑÒÂÀ

У 1942 році Кароля пере-
водять на хімічний завод у
Солвеї. Тоді ж він стає сту-
дентом богословського фа-
культету Ягеллонського уні-
верситету, де розпочинає
таємне приготування до свя-
щенства. Його праця у Солвеї
та богословські студії тривали

школи канторів, стає віце-
прем ’єром «Братньої допо-
моги» (цю посаду обіймав до
квітня 1946 р.). Того ж таки року
Кароль закінчує школу канторів
й отримує піддияконські, дия-
конські, а в листопаді – свя-
щеничі свячення.

ÏÎ×ÀÒÎÊ ÑËÓÆ²ÍÍß:
ÑÒÓÄÅÍÒ ÒÀ Ó×ÈÒÅËÜ
У 1946 році, майже відразу

після рукоположення на свя-
щеника, він залишає Польщу і
розпочинає богословські студії
в університеті Анджелікум в
Римі. У 1947 році Войтила здо-
буває ліценціат з богослов’я й
відвідує Францію, Бельгію та
Голландію. У 1948 році завершує
працю над докторатом і їде до
Польщі, де розпочинає свя-
щениче служіння.

У 1949 році Кароль Войтила
повертається до Кракова – до
праці з університетською мо-

Æèòòÿ Êàðîëÿ Âîéòèëè ïîâíå òðàã³÷íèõ òà ðàä³ñíèõ ïîä³é ùå äî
ïðîãîëîøåííÿ éîãî Ïàïîþ Ðèìñüêèì: â³í ðàíî âòðàòèâ áàòüê³â, ïåðåæèâ
Äðóãó ñâ³òîâó â³éíó, ÷àñè Ã³òëåðà ³ Ñòàë³íà, êîìóí³ñòè÷íó îêóïàö³þ
Ïîëüù³; áóâ íàóêîâöåì, ïîåòîì, àêòîðîì, ïðîôåñîðîì; ùå çàìîëîäó
ñòàâ ºïèñêîïîì, à çãîäîì àðõèºïèñêîïîì òà êàðäèíàëîì. Íàñêð³çíèì ó
éîãî æèòò³ áóëà ïîñâÿòà Áîãîâ³ òà ñëóæ³ííÿ Öåðêâ³.

ÆÈÒÒªÏÈÑ ÑÂßÒ²ØÎÃÎ ÎÒÖß ²ÂÀÍÀ ÏÀÂËÀ ²²

ей Папа – великий
реформатор, він ві-
діграв ключову роль
в перетворенні Схід-

ної Європи, в тому числі
й Польщі.

«Папа Іван Павло ІІ був
дійсно діячем світового
масштабу, духовно підне-
сеною людиною,» – зая-
вив представник Буд-
дистської традиційної
сангхи Санжей-лама, і
згідно з буддистським
вченням, виразив надію
на те, що Іван Павло ІІ
буде «направлений на
хороше народження».

Кардинал Анджело
Содано, що виголосив
проповідь з нагоди смер-
ті на площі Св.Петра в
Ватикані, назвав помер-
лого «Іван Павло ІІ Ве-
ликий». «Великий» за зви-
чай присвоюється в Римо-
католицькій церкві святим
понтифікам. Содано сказав,
що Папа помер «в спокої».
«Я був свідком цього спо-

навчання доводиться пере-
нести до Краківської семінарії.
Тоді ж Войтилі пропонують
виклади в Люблінському Като-
лицькому Університеті, де
наприкінці 1956 року він очолив
кафедру етики.

ªÏÈÑÊÎÏ, ÀÐÕÈªÏÈÑÊÎÏ ²
ÊÀÐÄÈÍÀË

Великі зміни в житті Кароля
Войтили відбулися після того,
як він став єпископом, а у 1958
році – помічником архиєпископа
Кракова.

У жовтні 1962 року він бере
участь у роботі першої сесії
Другого Ватиканського Cобору
як один із його наймолодших
учасників. Наступного року під
час закриття другої сесії його
призначають архиєпископом,
митрополитом Краківським.
Після завершення третьої сесії
Собору та впродовж приготу-
вання до четвертої завер-

присутности архиєпископа,
котрого кількома місяцями
раніше піднесли до гідности
кардинала.

Кардинал активно подо-
рожує: відвідує польські спіль-
ноти різних країн, зібрання,
євхаристійні конгреси, помісні
синоди; читає лекції, виголошує
промови на наукових зібран-
нях; бере участь у роботі
правлячих синодів, які від-
тепер відбуваються у Римі
щоп’ять років з метою розвитку
і впровадження декретів Дру-
гого Ватиканського Собору.
Небагато кардиналів набули
стільки міжнародного досвіду
за такий короткий проміжок
часу.

16 жовтня 1978 року – після
смерті папи Павла VІ і короткого
правління папи Івана Павла І –
кардинала Кароля Йозефа
Войтилу обрано 264-им Папою
Римським.

кою, коли молився біля ліж-
ка Папи. Цей спокій – плід
віри,» – сказав кардинал.

За останні 455 років, Папа
став першим неіталійцем,
який очолив Римо-католиць-
ку Церкву, і першим Папою-

до нещасного випадку на по-
чатку 1944 року, коли він,
збитий машиною, місяць про-
був у лікарні.

Наприкінці літа Кароля Вой-
тилу та ще декількох семіна-
ристів перевели до резиденції
архиєпископа, і його праця в
Солвеї припинилася. Під час
третього року навчання на
богословському факультеті він
приймає постриг і вступає до

лоддю та працівниками охоро-
ни здоров’я у парохії св. Фло-
ріана, а у 1950 році готує свої
перші публікації. У 1951 році
бере дворічну відпустку, щоб
підготуватися до універси-
тетських викладів.

У 1953 році Войтила викла-
дає суспільну етику в уні-
верситеті, але незабаром
комуністична влада закриває
богословський факультет, і

шальної сесії новий архиєпис-
коп працює над «Schema XIII,
Gaudium et Spes» (Про Церкву
в сучасному світі). Під час
роботи сесії польські єпископи
опублікували свій лист до
німецьких єпископів про при-
мирення зі словами: «Ми про-
щаємо і просимо прощення».

Відтоді архиєпископ Вой-
тила впроваджував декрети
Собору та керував справами
своєї єпархії у важких умовах,
створених комуністичним уря-
дом Польщі. Одним із його
перших кроків тоді було рі-
шення перенести ікону Божої
Матері з Ченстохова до своєї
єпархії, де протягом року вона
виставлялася для поклоніння
у 120 парафіях за незмінної

поляком в історії.
Також він став Па-

пою, який подорожував
найбільше в історії, від-
відавши  за  26 років
понтифікату понад 100
країн, облетівши довко-
ла світу 29 разів. Італійці
прозвали його «літа-
ючим Папою», так як всі
його попередники (ок-
рім Павла VI), зайнявши
Святий Престіл, не по-
кидали меж Італії, а
найчастіше самого Риму.

Іван Павло ІІ рішуче
нарушив цю традицію.
Пастирські поїздки по
планеті та зустрічі з на-
родами різних країн ста-
ли обов ’язковою, на-
сущною частиною його
життя. Відстань, яку він
подолав під час закор-
донних візитів, в 3 рази

перевищує відстань від Зем-
лі до Місяця.

В світі залишилося не-
багато країн, в яких Іван
Павло ІІ не побував. У 129
державах він відвідав 620
міст та сіл, де виступав

близько двох з половиною
тисяч разів.

Перша міжнародна по-
їздка Папи стала і однією з
найдальших. На початку
1979 р. він відправився в
Латинську Америку – в Домі-
ніканську республіку, Мек-
сику і на Багами.

Найдовшою  поїздкою
стала подорож у 1986 р. в
Бангладеш, Сінгапур, Нову
Зеландію, Австралію і на
Сейнгельсі острови, коли
понтифік подолав майже 49
тисяч кілометрів.

264 папа Іван Павло ІІ
перевернув уяву про ка-
толицьку церкву, про роль її
керманичів. Перший з Пап
відвідав синагогу, зайшов у
мечеть, сходив на футбол,
був на концерті, просив ви-
бачення за хрестові походи.
Перший Папа, який здійснив
візит на Україну, що став
символом нового часу для
України.

Особливий чоловік, який
показав особливе життя і
особливу смерть – гідну,
красиву і мужню.

ÏÀÏÀ ²ÂÀÍ ÏÀÂËÎ ²² ÇÀËÈØÈÂ ÂÀÃÎÌÈÉ
ÑË²Ä Â ²ÑÒÎÐ²¯ ²² ÏÎËÎÂÈÍÈ ÕÕ ÑÒ.

Колегії Європу, причому 20 з
них – Італію.

Враховуючи стан здоров’я
Івана Павла II, який давно
страждає хворобою Паркин-
сона, експерти багато разів за
останні 10 років складали
всілякі списки «папабілей»,
тобто найвірогідніших канди-
датів на Апостольський прес-
тол. Старовинна ватиканська
прикмета – той, хто входить
на конклав папабілем, вихо-
дить з нього кардиналом.

Зараз можна назвати що-
найменше 10 вищих церковних
ієрархів, які можуть претен-
дувати на білий одяг римського
понтифіка.

Можливою для втілення є
мрія католиків про «чорного
Папу».

Не виключена можливість
появи на Апостольському
престолі і представника Ла-
тинської Америки.

Хто стане новим духовним
лідером більш ніж мільярда
католиків на початку двадцять
першого століття, покаже тільки
конклав. Відповідь на це питан-
ня стане відома, коли з труби
над Апостольським палацом
піде білий дим, що означає
обрання чергового понтифіка.

еріод від смерті папи до
інтронізації нового па-
пи– sede vacante – про-
ходить за правилами,
встановленими Пієм Х

(1903-1914). Як тільки помирає
папа, його лице негайно вкри-
вають білим саваном. Камер-
ленго (голова кардинальської
колегії) маленьким золотим
молоточком три рази стукає по
чолі померлого і звертається
до нього по імені. Потім ого-
лошує, що папа дійсно помер.
Після цього тіло померлого
обробляють формаліном, пере-
одягають і поміщають на ка-
тафалк в базиліці Св.Петра. Із
папських регалій беруть ри-
бацький перстень (папський
перстень з печаткою) і роз-
ламують його. За померлим
папою служать 9 траурних мес,
і під час дев ’ятої тіло його
віддають вічному спокою. За
день до похорону у вітрині

ватиканського ател’є вистав-
ляють 3 білі папські сутани.
Потім їх несуть у Ватикан, і там
одну з них одягає новий папа.

Якщо Апостольский престіл
овдовіє під час діяння Вселенсь-
кого Собору, діяння перерива-
ються і лише новому первосвя-
щенику належить право розпо-
ряджатися про відновлення і
продовження їх або розпуску.

За результатами перегляду
похоронного обряду, згідно
виданому в Ватикані
служебнику 1969 р. і вимогам ІІ
Ватиканського Собору, було
прийнято рішення відмовитися
від надлишкової помпезності.
Під час літургії похорон папи
Павла VI гріб був зроблений з
простих дошок і поставлений
просто на кам ’яній пвдлозі
храму. Гріб вищого ієрарху
церкви прикрашали відкрита
Євангелія і запалена Великодня
свічка.

(Çàê³í÷åííÿ.
Ïî÷. íà 1 ñòîð.)
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12 êâ³òíÿ 1997 ðîêó Іван Павло ІІ здійснює поїздку до Сараєва,
де говорить про війну як про драму і виклик для Європи. На
шляху папського кортежу були виявлені міни.
24 ñåðïíÿ 1997 ðîêó Папа бере участь у Всесвітньому
католицькому дні молоді в Парижі, на який зібралося більше
мільйона людей.
27 âåðåñíÿ 1997 ðîêó понтифік як слухач присутній на концерті
рок-зірок у Болоньї.
21 ñ³÷íÿ 1998 ðîêó Папа починає пастирську поїздку на Кубу.
7 òðàâíÿ 1999 ðîêó почалася папська поїздка до Румунії. Іван
Павло ІІ став першим Папою, який відвідав православну країну.
12 áåðåçíÿ 2000 ðîêó понтифік здійснює «mea culpa» –
покаяння за гріхи синів церкви.
20 áåðåçíÿ 2000 ðîêó починається папський візит до Ізраїлю,
під час якого він молиться біля Стіни плачу в Єрусалимі.
13 òðàâíÿ 2000 ðîêó римський первосвященик відкриває
«третю таємницю» Фатимської Божої Матері, пов’язану з
прогнозом замаху на його життя в 1981 році.
4 òðàâíÿ 2001 ðîêó в Афінах понтифік просить вибачення за
розорення Константинополя.
6 òðàâíÿ 2001 ðîêó в Дамаску Іван Павло ІІ стає першим Папою,
що відвідав мечеть.
23-27 ÷åðâíÿ 2001 ðîêó Папа здійснює візит до України,
відправляє літургії у Києві (за латинським і візантійським чином)
та Львові, відвідує Аскольдову могилу, Бабин Яр та Вірменську
церкву.
12 âåðåñíÿ 2001 ðîêó, після атаки терористів проти США,
голова Римо-католицької церкви закликає не допустити
переваги логіки ненависті і насильства.
5 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó понтифік приймає у Ватикані президента
Росії Володимира Путіна.
29 ÷åðâíÿ 2004 ðîêó відбувся офіційний візит до Ватикану
Всесвітнього Константинопільського патріарха.
1 ëþòîãî 2005 ðîêó Іван Павло ІІ був терміново доставлений
до римської клініки «Джемеллі» в зв ’язку з гострим ла-
ринготрахеїтом, ускладненим спазматичними явищами.
23 ëþòîãî 2005 ðîêó на прилавках книгарень Італії з’явилася
остання книга, що належить перу Папи – «Пам’ять і іден-
тичність».
24 ëþòîãî 2005 ðîêó сталася повторна госпіталізація
понтифіка, під час якої йому було проведено трахеотомію.
13 áåðåçíÿ 2005 ðîêó Папа виписався з лікарні і повернувся
до Ватикану, однак вперше не зміг взяти безпосередню участь
у боговідправі.
30 áåðåçíÿ Іван Павло ІІ востаннє з’явився на публіці, але не
зміг привітати віруючих, що зібралися на площі Святого Петра.

овий Папа Римський
буде обраний на конкла-
ві (зборах Колегії карди-
налів) за правилами,
описаними в апостольсь-

кій конституції «Universi Dominici
gregis» («Вся паства Госпо-
да»), 1996 року, видав Іван
Павло II.

Згідно з цим документом,
Вікарій Христа повинен бути
обраний на зборах кардиналів,
кожний з яких до моменту
смерті нинішнього понтифіка не
досяг 80-річного віку. При цьо-
му число учасників конклаву не
може перевищувати 120 осіб.

Конклав засідає в Сикстинсь-
кій капелі Ватикану. Саме слово
«конклав» утворено від ла-
тинського вислову «cum clave»
(«під ключем»), який пов’язаний
із стародавньою традицією
ізолювати від зовнішнього
світу кардиналів, які зібралися
для обрання нового римського
понтифіка.

Зараз число кардиналів-
вибірників, які відповідають
цим умовам, становить 117
осіб, причому 114 з них отри-
мали свої кардинальські ша-
почки особисто з рук нинішньо-
го Папи. Понад половина «кня-
зів церкви» представляють в
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резидент України Віктор
Ющенко і його дружина
Катерина Ющенко відві-
дали фольклорне дійство

«Вечорниці в піст».
Подія відбулася увечері 26

березня в Українському центрі
народної культури «Музей Івана
Гончара», що у Києві, повідом-
ляє прес-служба президента.

Обов’язковою умовою для
гостей і учасників вечорниць
був етнічний одяг, тому родина
президента була в гарних
українських строях.

Разом із родиною Ющенків,
які прийшли з доньками Хрис-
тинкою, Софійкою і річним
сином Тарасом, на вечорницях
гостювали дружина Прези-
дента Грузії Сандра Саакашвілі,
посол Грузії в Україні Грігол
Катамадзе, дипломатичні предс-
тавники інших країн, міністр
культури Оксана Білозір, відомі
українські митці, підприємці,
меценати.

Подружжя Ющенків і гості
вправлялися у розписі писа-
нок, ліпленні з тіста «жайворон-
ків» – весняного обрядового
печива, ознайомилися з вис-
тавкою вишитих рушників та

сорочок з різних регіонів Ук-
раїни, послухали народні музики
та пісні.

Ющенко, його дружина пані
Катерина та гості з Грузії сфотогра-
фувалися на пам’ятку на тлі сти-
лізованого українського пейзажу.

Музичну і пісенну програму
вечорниць забезпечували фольк-
лорні колективи «Володар»,
«Божичі», «Гуртоправці», «Бут-

тя», «Хрещатий яр».
«Пісні вечорниці» організу-

вали Музей Івана Гончара та
етнічний фестиваль «Країна
мрій» під керівництвом Олега
Скрипки. Щорічно цей фес-
тиваль відбувається за част-
кової підтримки Благодійного
фонду «Україна 3000», нагля-
дову раду якого очолює пані
Катерина Ющенко.

Києві 24-26 березня від-
бувся VI Всеукраїнський
фестиваль дитячого та
юнацького мистецтва

«Дитячий пісенний вернісаж –
2005», в якому брало участь
300 учасників з різних куточків
України. Приємно, що серед
його учасників був і учень
Сокальської школи мистецтв
ім.В.Матюка Павло Осос, який
став лауреатом ІІІ премії в
середній віковій групі серед
естрадних солістів-вокалістів.
Він виконував пісні «Пома-
ранчева веселка» і «Чудове
свято», написані на власні
слова.

Заключний гала-концерт
лауреатів фестивалю відбув-
ся у Національному палаці
«Україна».

Музику до пісень Павла
написала Ольга Пенюк, готу-
вала по вокалу Тетяна Гнатюк,
звукорежисер Віктор Знак,
аранжувальник Ігор Шибанов.

Першою важливою вокаль-
ною спробою був міжрегіо-
нальний фестиваль-конкурс

«Української народної
пісні» (Рівне, квітень
2004 р.), у травні цього
ж року Павло – дипло-
мант фестивалю «Ма-
мині зіроньки» (м.Сокаль).

Досить плідним та
вдалим видався 2004
рік для Павла, вже во-
сени він став лауре-
атом ІІІ премії в середній
віковій групі, серед естрад-
них солістів-вокалістів
VII Всеукраїнському фес-
тивалі дитячого та юнаць-
кого мистецтва «Веселі
канікули осені-2004».

Павло з радістю по-
ділився своїми вражен-
нями від фестивалю, а
також планами на май-
бутнє. Відразу після
фестивалю отримав
запрошення на телеві-
зійну програму «Зірки на
сцену», фестивалю «На
хвилях Світязя», а ще на Міжна-
родний фестиваль «Ялтинське
літо-2005», правда на цей
конкурс шукатимуть меценатів.

Бажаємо Павлу нових твор-
чих успіхів та злетів!

а вагомий внесок у роз-
ширення та зміцнення
австрійсько-українських
зв ’язків, за заслуги у

галузі духовності та культури,
активне сприяння в презентації
України в європейських дер-
жавах Вчена рада та ректорат
університету «Львівський Став-
ропігіон» присвоїла екс-мініст-
ру фінансів Австрії, президенту
Австрійсько-Українського то-
вариства д-ру Ðóäîëüôó Åä-
ë³íãåðó та керуючому прези-
денту і співзасновнику Авст-
рійсько-українського това-
риства, головному редакторові
журналу «Австрійсько-українсь-
кий огляд» Áîðèñó ßì³íñü-
êîìó звання Почесного док-
тора універсітету «Львівський
Ставропігіон» з врученням
дипломів та мантій. Відзнаки
вручив ректор університету
професор Роман Мокрик.

На урочистій інавгурації, яка
відбулася з нагоди цієї події у
приміщенні Львівського будин-
ку вчених, були присутні члени
вченої ради університету «Ль-
вівський Ставропігіон», члени
австрійської делегації з Відня,
які супроводжують п.Р.Едлін-
гера та Б.Ямінського, а також
почесні гості та запрошені:
перший  заступник  голови
Львівської обласної ради д-р
Ігор Держко, почесний консул
Австрії у Львові Ярослав Нако-
нечний, начальник управління
Львівської обласної державної

²ÍÀÂÃÓÐÀÖ²ß ÏÎ×ÅÑÍÈÕ
ÄÎÊÒÎÐ²Â óí³âåðñèòåòó
«ËÜÂ²ÂÑÜÊÈÉ ÑÒÀÂÐÎÏ²Ã²ÎÍ»

адміністрації Євген Кулик, на-
чальник управління Львівської
міської ради Микола Винничук,
заступник начальника голов-
ного управління освіти і науки
ЛОДА Мирослав  Сорока, рек-
тор Львівського Інституту
економіки і туризму, голова
Львівської обласної організації
ГРОНУ проф. Ігор Бочан, про-
ректор з міжнародних зв’язків
Національного університету
«Львівська політехніка» д-р
Юрій Рашкевич, проректор
Львівського медичного інсти-
туту Ольга Гуменюк, представ-
ники академічних інститутів,
вищих навчальних закладів та
громадськості Львова, Києва
та інших міст України, представ-
ники мас-мадіа. Урочисту ака-
демію вів Ярослав Камінець-
кий, співзасновник університе-
ту «Львівський Ставропігіон»,
член-кореспондент Академії
педагогічних наук України.

З великою увагою були
вислухані інавгураційні про-
мови номінантів на почесні
академічні звання. Керівники
області та м.Львова вручили
Почесним докторам універ-
ситету «Львівський Ставро-
пігіон» п.Рудольфу Едлінгеру та
Борису Ямінському, а також
членам австрійської делегації
почесні грамоти Львівської
обласної ради, Львівської об-
ласної державної адміністрації
та пам’ятні дипломи голови
м.Львова.

Нагороджених привітали
представники керівництва
міста та області.

Президент Австрійсько-
українського Товариства, ко-

лишній Федеральний міністр
Австрії Ðóäîëüô Åäë³íãåð та
члени австрійської делегації
зустрілися з заступником го-
лови Львівської обласної дер-
жавної адміністрації Âàëåð³ºì
Ï’ÿòàêîì . Під час зустрічі
обговорювались питання авс-
трійсько-української співпраці.
Сторони погодилися, що її су-
часний рівень не відповідає
потенційним можливостям, і
стосунки між країнами в усіх
сферах повинні зміцнюватися
й поглиблюватися. Керівництво
обласної державної адміністра-
ції зацікавлене в активнішому
залученні української діаспори,
її громадських та економічних
структур, зв’язків, авторитету
та капіталу до співпраці з
Львівщиною. У зустрічі також
взяли участь керуючий пре-
зидент Австрійсько-українсь-
кого Товариства Áîðèñ ßì³íñü-
êèé, почесний консул Австрії у
Львові ßðîñëàâ Íàêîíå÷íèé,
представник МЗС України у
Львові Â’ÿ÷åñëàâ Âîéíàðîâñü-
êèé, в.о. начальника головного
управління зовнішніх зносин,
зовнішньоекономічної діяльнос-
ті та іноземних інвестицій
ЛОДА Ìàð³ÿ Ñóõà , ректор
університету «Львівський Став-
ропігіон» Ðîìàí Ìîêðèê та ін.

Австрійські гості зустрілися
також з викладачами та сту-
дентами університету «Львівсь-
кий Ставропігіон» і НУ «Львів-
ська політехніка». Екс-міністр
фінансів Австрії д-р Рудольф
Едлінгер прочитав лекцію на
тему «Україна на шляху до
Європи», яка була сприйнята з
великою увагою присутніх.

ßðîñëàâ  ÊÌ²Ò,
ïðîðåêòîð óí³âåðñèòåòó

«Ëüâ³âñüêèé Ñòàâðîï³ã³îí»

-23 березня у м.Льво-
ві проходив семінар
«Організація груп са-
модопомоги – польський

досвід», котрий організовува-
ли Люблінський центр самодо-
помоги LOS та Товариство
Лева (м.Львів). Під час семіна-
рів була можливість обміня-
тись досвідом функціонування
груп самодопомоги в Польщі та
Україні. Особлива увага звер-
талась на функціонування
таких груп відразу після ство-
рення та на проблеми, які
можуть виникнути у таких
групах, розглядались шляхи
подолання цих перешкод.

Семінар скеровувався на

учасників вже існуючих груп
самодопомоги, осіб, котрі ба-
жають створити такі групи,
представників громадських
організацій, котрі займаються
цією проблематикою, а також
усіх зацікавлених осіб.

Сокальську громаду предс-
тавляли Зінаїда Кучинська,
Олена Книш, Іванна Павлик
(Клуб літньої людини), Голюк
Софія, Полякова Раїса (сім’ї, у
яких виховуються неповно-
справні діти), Ірина Воскова
(соціальний працівник притул-
ку для жінок, що потерпіли від
насилля), Оксана Панькович
(центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді).

У ході семінару учасники з
різних міст Львівщини змогли
не лише отримати знання та

навички створення та діяль-
ності груп самодопомоги, а й
почерпнути досвід організацій,
що працюють із схожими проб-
лемами та категоріями людей.

Проведенню семінару пере-
дувала робоча поїздка у Люб-
лінське воєводство представ-
ників Сокальської, Миколаївсь-
кої та Львівської громад. Учас-
ники чотириденного стажуван-
ня змогли побачити роботу
реабілітаційних центрів для
неповносправних, притулки
для одиноких батьків, консуль-
таційні центри для кризових
сімей Люблінського повіту.

Захід відбувався в рамках
проекту «Допомога для само-
допомоги. Процес організації
груп самодопомоги» за підтрим-
ки Програми Зміни в Регіоні RITA.

ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß ÃÐÓÏ ÑÀÌÎÄÎÏÎÌÎÃÈ –
ÏÎËÜÑÜÊÈÉ ÄÎÑÂ²Ä

та 24 березня Сокальсь-
кий районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

проводив зустрічі із батьками,
як виховують неповносправ-
них дітей.

Метою зустрічей було поши-
рення інформації про діяльність
організацій самодопомоги та
сприяння активності сімей, що
виховують неповностправних
дітей у вирішенні актуальних
проблем.

Гостями зустрічей були
представники Асоціації під-
тримки інвалідів та юрист
громадської приймальні проек-

ту «Добробут громади – запо-
рука демократії».

Учасники обговорили болючі
питання, серед яких: оздо-
ровлення та лікування непов-
носправних, відсутність уста-
нови, де б могли перебувати
діти впродовж дня, відсутність
інформації про державні та
громадські організації, що пра-
цюють з неповносправними
дітьми, потреба психологічної
підтримки батьків, організація
змістовного дозвілля дітей.

Проблеми сімей, що вихо-
вують неповносправну дити-
ну, потребують особливої ува-
ги громади Сокальщини, адже
у нашому районі немає жодної
організації, котра б об’єднувала
неповносправних дітей. А
поодинокі заходи для цієї ка-

тегорії дітей та молоді є прак-
тично краплею в морі. Якщо
неповносправна дитина може
пересуватись, самостійно чи з
допомогою інших, у неї більше
шансів мати хоч якесь доз-
вілля. Діти, прикуті до ліжка,
також потребують уваги, а їх
батьки – підтримки, в першу
чергу психологічної. Якщо чека-
ти допомоги немає від кого –
час допомагати самим собі. До
такого висновку дійшли учас-
ники зустрічей. Батьки пла-
нують проводити систематич-
ні зустрічі самодопомоги у
першу суботу місяця. Зали-
шається актуальною проблема
приміщення. Попереду безліч
запитань та проблем, однак
перший крок уже зроблено.

Ä²ªÌÎ ÐÀÇÎÌ

и може людина жити без
Бога? Безперечно, ні! Що
таке Віра? Це усвідом-
лення того, що без Бога

ти не зможеш прожити жодної
миті. Чи дає Бог терпіння? Дає,
бо любить цю людину і завжди
пам’ятає про неї. Такі основні
мотиви третьої збірки молодої
поетеси зі Сокаля Ольги Голо-
вацької «Струна любові» (Со-
каль: ТзОВ «Вісник», 2004. – 152
с.). Україна, українці завжди під
Божою ласкою, бо

Я знаю: кожен нагороду
Одержить в Бога у житті.
Бо в мого бідного народу
Лишилась віра у душі, (с.10)

стверджує поетеса.
Духовною лірикою збірка

Ольги Головацької не обме-
жується. До неї увійшли вірші
на патріотичну тему – цикл «В

моєму серці – Україна», роз-
думи про життя – «Скарб –
життя», лірика – «Струна любо-
ві», а також віншування. «Вірші
молодої сокальської поетеси

Ç Â²ÐÎÞ Ó ÁÎÃÀ
говорять самі за себе, – пише
у передмові поет Євген Крав-
чук. – і я сподіваюсь, що
читачам третьої збірки поезій
«Струна любові» вірші Ольги
Головацької сподобаються».

На жаль, часто трапляєть-
ся, що в поета (зрештою, у
будь-якого митця) виникає
самозакоханість. Особливо в
молодих. Прикро, бо вона веде
до творчої деградації, а не до
творчого прогресу. Свого часу
художник Ілля Рєпін застерігав
у листах: «Я ніколи не відчуваю
вдоволення тим, що написав.
Сьогодні намагаюся краще
писати, ніж учора». Такий підхід
до творчості притаманний
Ользі Головацькій. Вона не хоче
розчарувати читача повторен-
нями, а шукає нові форми, нові
образи, нові ідеї: вибирає з
поетичного доробку все най-
краще. А головне – завжди в
творчому пошуку!

Òàðàñ ËÅÕÌÀÍ,
ì.×åðâîíîãðàä

Ñîêàëü÷àíèí ÏÀÂËÎ ÎÑÎÑ – ëàóðåàò
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іст – час покаяння і
духовної віднови... на-
вернення і очищення.

В сьогоденні люди по-різ-
ному сприймають ці поняття
посту. Більшість просто не
усвідомлює правдивого їх
значення. Хтось зустрічає
час Великого посту з бай-
дужістю, намагаючись від-
дати данину даній традиції
або звичці, на когось піст
навіває сум, адже треба
буде відмовитись від деяких
приємностей, ще інші вва-
жають, що це тяжкий обов’я-
зок, який треба раз на рік
виконати, а потім можна
знову спокійно насолоджу-
ватись грішним життям.
Однак для справжніх хрис-
тиян піст – це час сповнений
душевної радості, час бла-
годаті і уповання на Бога, час
втаємничення у таїнство
страстей Христових, що до-
помагає пройти через випро-
бування до зустрічі з Вос-
креслим Христом.

Ми часто піддаємось спо-
кусі і намагаємося власними
силами усвідомити зміст
Великого посту. Ми накла-
даємо на себе якісь не-
реальні тягарі, надмірно
виснажуємо своє тіло і душу.
Натомість Господь говорить
до нас через пророка Ісаю:
«Хіба ж піст, що Я вибрав
його, – це день коли людина
морить душу свою»? (Іс.58,5)
Звичайно, ні. То що ж таке
піст?

Піст для нас не повинен
бути тяжкою повинністю
адже кожен знає, що досяг-
нути найкращого результату
можна лише тоді, коли лю-
дина підходить до будь-яких
справ з радістю на серці.
Піст також не є винятком.

Святий Василій Великий
говорить, що «піст завжди
корисний для тих, які радо
приймають його». Коли лю-
дина з нехіттю береться до
посту, вона безчестить його.
Цей піст стає для людини
причиною багатьох гріхів,
серед яких духовна остиг-
лість, гордість, лицемірст-
во... Господь завжди прагне
відкрити хибність такої по-
ведінки. Та, на жаль, у стані
гріха людині важко стає
звернути увагу на голос Бо-
жий.

Проблема багатьох су-
часних християн полягає в
тому, що вони під час Вели-
кого посту зосереджують
свою увагу виключно на пи-
таннях їжі: це можна їсти, а
це – ні. Але ж чи справді це
основна мета Великого пос-
ту? Аж ніяк. «Значення посту
полягає не у стриманості в
їжі. І хто обмежує піст лише
стриманістю в їжі, той без-

честить його», – навчає Іван
Золотоустий.

Утримання від певних
страв повинно стати для нас
лише допомогою для осяг-
нення вищих вартостей. Ад-
же, коли сьогодні ми зможе-
мо добровільно відмови-
тися чи то від м’яса, чи від
чогось іншого, що є приєм-
ним для нашого тіла, то у
майбутньому під час різних
спокус лукавого ми, маючи
вже певний досвід, змо-
жемо легко відмовитись від
бажаного на користь нашої
душі. Крім цього, сам Гос-
подь буде завжди готовий
скріпити наші духовні сили.
Адже Бог любить своїх дітей
і бажає для них добра. Сам
Ісус Христос своїм життям
подає нам прекрасний прик-
лад того, як треба постити,
перемагаючи всяку спокусу.
Він відразу після хрещення
в Йордані пішов у пустелю,
де день і ніч перебував на

пості і молитві. По сорока
днях приступив до Нього
диявол, але не міг спокусити
Сина Чоловічого, бо Він
кожного разу впевнено і
остаточно відкидав всяку
тілесну пристрасть.

Кожна людина, незважа-
ючи на духовний стан, ми-
рянин чи монах, священик
чи єпископ своїм щирим
постом може стягнути Божу
благодать, яка у тяжку хви-
лину випробувань обов’яз-
ково допоможе вистояти в
двобої з дияволом. Ми по-
винні розуміти і пам’ятати
про це завжди.

Стриманість від гріха –
ось головне значення Вели-
кого посту. Справжній піст
полягає у спроможності лю-
дини віддалити від себе
усяке зло. Це час глибоких
роздумів, коли ми повинні
переглянути все наше по-
переднє життя, відкинути з
нього все погане, поми-
ритися зі своїми ворогами,
очиститись у тайні Покаяння
та почати нове святе життя
в Бозі. А жити в Бозі означає
цуратися зла, минати до-
рогу, що веде до загибелі,
чинити добро своїм ближнім.
Лише тоді зможемо чистим
серцем прославляти Бога і
приносити радість людям.

Тож приступаймо до Ве-
ликого посту з радістю на
серці, з радістю робімо доб-
ро людям, і Господь обов’яз-
ково винагородить нас за це.
Слід завжди пам’ятати сло-
ва святого Івана Золото-
устого: «Хоч цей піст і ми-
неться, він триватиме і на-
далі. З нього ми матимемо
постійну користь. Ще перед
Небесним Царством він
принесе нам немало ду-
ховних благ».

Çàëèøè, äóøå ìîÿ, ãð³õ

постоли і перша хрис-
тиянська  громада
почали заміняти день
жидівської Пасхи днем

поминання Христових мук і
смерті. Роковини Христової
смерті були для них дуже
сумним днем. Тож, щоб його
належно відсвяткувати, во-
ни зберігали піст у цей день.
І так первісна християнська
Пасха почала існувати у
вигляді посту. Це була хрес-
на Пасха. За свідченням
святого Іринея перший за-
родок нинішнього 40-ден-
ного посту в той час обме-
жувався одним-двома дня-
ми, який не вважався пе-
редпасхальним ,  а  таки
самою Пасхою. У ІІІ столітті
передпасхальний піст у дея-
ких Церквах триває цілий
тиждень. Це той час, який
сьогодні звемо Страсним
тижнем. При кінці ІІІ століття
Великий піст уже сягає 40
днів. Від IV віку маємо перші
свідчення про 40-денний
передпасхальний піст. Пер-
ше свідчення дає нам Ні-
кейський Собор, котрий
каже, щоб помісні собори
відбувалися «один перед
Чотиридесятницею, щоб

після усунення всякого не-
ладу, чистий дар прино-
сився Богові, а другий під
осінній час». Хоч говоримо
про 40-денний піст, але у
Східній Церкві він триває
тільки 36 з половиною днів.
Сім тижнів посту без субот і
неділь – це 35 днів. До цього
числа треба ще додати Ве-
лику суботу і половину ночі
перед празником Пасхи, що
також уважається посним, і
тоді наша 40-ця матиме 36 і
пів дня, що становить одну
десяту цілого року. Латинсь-
ка Церква має 6-тижневий
піст, бо вона й суботу за-
числяє до посних днів, тобто
у практиці на Заході 40-ця
мала тільки 36 днів. Щоб
мати повних 40 днів посту,
латинська Церква в VII сто-
річчі додала ще чотири дні
на початку посту. Тому За-
хідна Церква починає тепер
Великий піст у так званну
«Попільну середу». Число
40, як числа 3, 7 і 9, з давніх-
давен мало символічне зна-
чення. Тому воно ввійшло і
до передпасхального посту
радше в символічному, аніж
буквальному значенні. У
Старому Завіті читаємо про

40 днів потопу (Бут. 7, 4), про
40-літню мандрівку Ізраїля
пустинею (Чис.14, 33), про
40-денний піст Мойсея, поки
він дістав від Бога таблиці
закону (Вих. 34, 28), про 40-
денну подорож пророка Іллі
до гори Хорив (1 Цар. 19, 8).
У Новому Завіті святе Єван-
геліє говорить, що 40-го дня

Йосиф і Марія при-
несли Ісуса до святині,
про 40-денний піст
Ісуса Христа в пустині
(Мт. 4, 2), про 40-денне
перебування Його на
землі після свого вос-
кресення (Ді. 1, 2). Хоч
наші часи принесли
багато змін щодо цер-
ковних законів, тра-
дицій і дисципліни, та
хоч після ІІ Ватикансь-
кого Собору прийшло
значне злагіднення
всіх постів, взагалі включ-
но з Великим постом,
все-таки й сьогодні час
Чотиридесятниці має
своє велике значення
для нашого духовного
життя. Може, сьогодні
через різні причини ми
не можемо так строго
постити, як постили
колись наші предки,

але й сьогодні над нами
тяжить обов’язок духовного
посту, боротьби з нашими
гріхами і злими нахилами,
обов’язок молитви, практики
чеснот та добрих діл. І якраз
ця наша духовна обнова є
властивою і найважливішою
метою святого Великого посту.

²ñòîð³ÿ âèíèêíåííÿ Âåëèêîãî ïîñòó

ризант був сином патриція По-
леміка. Він охрестився і невдовзі
почав визнавати Христову віру

явно. Тоді батько насильно одружив
сина з поганкою Дарією, яка завдяки
молитві свого чоловіка Хризанта при-
йняла Хрещення і погодилася після
вінчання жити в чистоті. Невдовзі погани
святе подружжя ув ’язнили і після
жорстоких мук закували в кайдани.
Проте після побоїв на їхніх тілах не
залишилося жодного сліду, окови самі
поспадали, а в ’язниця, в якій замкнули подругів,
наповнилася надзвичайним світлом. Святих Хризанта і
Дарію каменували у 288 році.

1 ÊÂ²ÒÍß – ÑÂßÒÈÕ ÌÓ×ÅÍÈÊ²Â ÕÐÈÇÀÍÒÀ É ÄÀÐ²¯

реподобний Іларіон жив VІІІ
столітті. Будучи ще юнаком, без
вагання покинув світ і вступив

до монастиря. Пізніше його висвя-
тили на священика, а згодом він став
ігуменом монастиря Пелекита поб-
лизу Геллеспонту в Малій Азії. бог
наділив Іларіона даром творення
чудес. Він зцілював сліпих, кривих і
сухоруких, відганяв шкідників з полів
і виноградників, стримував сильний град, наповнював сіті
рибалок, якщо їхня праця була безуспішною, виганяв злих
духів. Святий Іларіон загинув у 750 році мученицькою
смертю за почитання святих ікон.

10 ÊÂ²ÒÍß – ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ²ËÀÐ²ÎÍÀ ÍÎÂÎÃÎ

12 ÊÂ²ÒÍß – ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ²ÂÀÍÀ Ë²ÑÒÂÈ×ÍÈÊÀ

вятий Іван Ліствичник походив
з Палестини і був святого Григорія
Богослова. У 16 років вступив

до монастиря біля підніжжя гори
Синай. В обителі Іван прожив 19
років зі своїм духовним провідником
Мартирієм, а після його смерті
поселився у пустелі, в місцевості
Тола, де 40 років жив на самоті. Бог
наділив преподобного Івана даром
чудотворення. Після смерті ігумена
Синайського монастиря його нас-
тупником став 75-річний Іван. Саме
тоді преподобний Іван написав твір «Драбину дос-
коналості», у якій вчив вірних різними ступенями чесноти
підніматися до християнської досконалості. Коли пре-
подобному Івану виповнилося 80 років, він покинув
ігуменство і незабаром спочив у Бозі в пустелі 605 році.

19 ÊÂ²ÒÍß – ÑÂßÒÎÃÎ ªÂÒÈÕ²ß, ÀÐÕ²ªÏÈÑÊÎÏÀ
ÖÀÐÃÎÐÎÄÑÜÊÎÃÎ
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вятий Артемон був священиком і жив
у місті Лаодикії. Артемон разом і з
християнами спалив поганський

храм. Згодом старенького Артемона
ув’язнили і намовляли до відступництва від
Христової віри, але це виявилося марно.
Тоді розгніваний урядник наказав жорстоко
мучити Артемона, а потім приготувати
котел з розпаленою смолою. Але сталося
так, що він сам упав у той котел і зварився
у смолі. Багато поган навернулося тоді до
Христової віри. Згодом Артемон був
звільнений і вирушив в Азію проповідувати
слово Боже. В 310 році святого Артемона
погани зарубали мечем.

вятий Євтихій народився 512 році у Фрігії. Після
навчання у Константинополі його висвятили у 542
році на священика. Після свячень Євтихій вступив

до монастиря і невдовзі його було обрано архимандритом
Амасійської митрополії в Понті. Святий Євтихій був
учасником V Вселенського Собору у Константинопоі.
Посівши патріарший престол, святий Євтихій мужньо
протистояв єресі монофізитів. За це патріарха засудили
на заслання, а згодом замкнули в монастир, де він
перебув 12 років. В монастирі Бог наділив його даром
пророцтва й творення чудес. У 577 році святий патріарх
вернувся із заслання до Константинополя. Помер в
Томину неділю у 582 році.

життєписі святого Киріяка зга-
дується, що його два учні зустрі-
ли в безлюдній пустині в Єгипті

невідому жінку. Вона розповіла їм,
що називається Марія, і походить з
Олександрії, а тепер на пустині
спокутує свої гріхи. Через якийсь час
ці два монахи, проходячи пустинею,
в печері застали тільки мертве тіло
Марії. Вони поховали побожну пус-
тельницю в тій печері, в якій вона
довгі роки вела життя каянниці.
Пустельниця Марія з часом стала
відома між християнами як свята Марія Єгипетська.

Царице наша Преблага, Надіє наша, Пресвята Бого-
родице, Приятелько опущених і жебраків Заступнице,
бідним Допомого і озлобленим Покрове. Пробач нашу
напасть, побач нашу скорботу, ми є постійно від спокус
залежними, а заступника не маємо. Ти вже Сама допоможи
нам, бо ми немічні, заопікуйся нами як жебраками, навчи
нас, як заблудших, вилікуй і спаси нас, бо ми є безнадійними.
Не маємо іншої допомоги, ні іншого заступництва, ні потіхи,
крім Тебе, о Мати всіх скорботних і обтяжених. Поглянь на
нас пречистим омофортом Твоїм, щоб звільнилися ми від
зла, який оволодів нами, і найперше від пияцтва. Щоб
восхваляли ми завжди пресвяте ім'я Твоє. Амінь.

ÌÎËÈÒÂÀ
ïåðåä îáðàçîì Áîæ³é Ìàòåð³

«Íåñïèòà ÷àøà»
Ти, Господи, з'єднав різні народи у визнаванні святого

імені Твого, благаємо Тебе за з'єднання всіх християн, а
зосібна за християнські народи Сходу. Просимо Тебе, влий у
нас всіх бажання єдности, щоб ми разом творили одне стадо
під проводом одного пастиря.

Учини, Господи, щоб вони перейнялися наукою своїх
святих учителів, які є однаково й нашими отцями у вірі.
Бережи їх від злого, що могло б їх від нас відлучити. Дух
згоди й любови, що є знаком Твого перебування між вірними,
нехай прискорить той день, в якім наші бажання злилися б з
їхніми, щоб так кожний нарід усякої мови пізнав і прославляв
Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина. Амінь.

ÌÎËÈÒÂÀ
çà ç'ºäíàííÿ âñ³õ õðèñòèÿí

 Ï³ñò – öå ïðèìèðåííÿ ç Áëèæí³ì
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ÏðîåêòÏðîåêòÏðîåêòÏðîåêòÏðîåêò

 Ñòîð³íêó ï³äãîòóâàëà Îëåíêà ÏÎÊÎÒÞÊ, ãîëîâíèé ðåäàêòîð ÷àñîïèñó «Õðàì Ñåðöÿ»

×ÅÐÃÎÂÈÉ ÌÎÍ²ÒÎÐÈÍÃ
ÑÎÊÀËÜÑÜÊÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÓ

ÏÎÄ²¯ Ì²ÑßÖß

Öÿ ñòîð³íêà îïóáë³êîâàíà â ðàìêàõ ïðîãðàìè
«Äåìîêðàòèçàö³ÿ Óêðà¿íè: ïðîãðàìà ìàëèõ ïðîåêò³â» çà

ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè Ì³í³ñòåðñòâà ó ñïðàâàõ
ì³æíàðîäíîãî ðîçâèòêó Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ (DFID).

ÏËÀÍÓªÒÜÑß Â ÊÂ²ÒÍ²:

ÏÐÎÂÅÑÒÈ:
•  круглі столи із залученням депутатів, мерії міста,
представників Сокальської РДА обговорення
проекту Положення про громадські слухання;

•  тренінги для НУО;
•  два засідання КРГ;
•  дві зустрічі Клубу літньої людини;
•  навчання в Школі громадського лідера-ІІІ;
•  роботу громадської приймальні;
•  виставку-продаж;
•  зустріч з цікавими людьми

ÏÐÎÒßÃÎÌ ÁÅÐÅÇÍß
•  два засідання КРГ (координаційної робочої групи);
•  дві зустрічі Клубу літьної людини;
•  закінчення навчання в Школі громадського лідера-ІІ;
•  робота дитячих гуртків;
•  робота громадської приймальні;
•  видано спецвипуск часопису «Храм Серця»
про Сокальський проект.
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дає ця співпраця. На що
Ìàð’ÿíà ßÐÅÌ×ÓÊ, ìå-
íåäæåð ïðîåêòó «Äîáðî-
áóò êîæíî¿ ëþäèíè – çà-
ïîðóêà äåìîêðàò³¿» від-
повіла:

– На одному з круглих
столів, проведених коалі-
цією, піднімалось питання
неофіційного працевлаш-
тування молоді, на який
запрошувались як пред-
ставники влади, так і під-
приємці, представники по-
даткової служби і т.д., ре-
зультатом якого стало
прийняття проекту дек-
ларації-звернення до сесії

же на сьогоднішній день
офіційно працевлаштовано
до 60 чоловік (інваліди та
молодь).

Якщо подумати і запитати
себе : чи впливає проект на
владу Сокаля, то можна
дати відповідь: «Так, безу-
мовно». Влада розуміє, що
коаліція проекту, прагне
довгоочікуваних змін. У її
склад  входять різновікові
групи людей, але все ж пе-
реважна більшість молоді –
активної, наполегливої, прог-
ресивної, яка сама йде на-
зустріч з готовими пропо-
зиціями. Тому представники
влади, співпрацюючи з учас-
никами проекту, спільно
шукають шляхів до розв’я-
зання певних соціальних
проблем міста, при цьому
змінюючи свій стиль роботи.

Îêñàíà ÏÀÍÜÊÎÂÈ×,
консультант з моніторингу
Сокальського проекту, про-
водила внутрішній моні-
торинг під назвою «Світове
кафе», метою якого був
пошук ідей стосовно плану
дій у вирішенні актуальних
соціальних проблем громади.

В процесі дискусій зійш-
лись на думці про важли-
вість проведення відкритих
засідань КРГ та залучення
до її засідань активних під-
приємців, представників
влади, які б не лише диску-
тували, а й реально сприяли

міської ради м.Сокаля, яка
передбачає перегляд ста-
вок єдиного податку для
місцевих підприємців з ме-
тою їх зниження Зі свого
боку підприємці в рамках
декларації зобов’язуються
офіційно працевлаштову-
вати молодь.

Тішить, що коаліція про-
екту першою підняла цю
тему, адже ця проблема
ніколи в місті на широкий
загал не піднімалася. Такі ж
круглі столи відбувалися в
інших організаціях, а також
міській раді, де перегля-
далися податки.

Приємно, що результати
круглих столів очевидні, ад-

у вирішенні питань громади,
представників цільової ауди-
торії, депутатів, волонтерів.

Питання поширення ін-
формації про проект теж є
дуже важливе, і звучало під
час зустрічі.

Двома основними  дже-
релами інформації є ча-
сопис «Храм Серця» та ТРК
«Сокаль»,  також учасники
Школи громадського лі-
дера, друкована продукція
проекту (буклети, інформа-
ційні листівки), частково для
висвітлення подій проекту
запрошується газета «Голос
з-над Бугу».

Якщо говорити мовою
менеджменту, то досягнуто,

певних результатів, які й
надалі впливатимуть на
проект. П.Ìàð’ÿíà ßÐÅÌ-
×ÓÊ підтвердила, що:
– при проведенні будь-яко-
го заходу найперше наголо-
шується на його професій-
ності;
– на круглі столи виноситься
найактуальніша тема, тому
вони є успішними;

– про події, що відбуваються
в рамках проекту, можна
отримати вичерпну інфор-
мацію в місцевих ЗМІ –
партнерів проекту;

– до всіх заходів залучаються
представники громади;

– постійний зворотний зв’я-
зок з учасниками проекту.

Проект збільшує коло
діяльності, збільшується
кількість зацікавлених лю-
дей, і проект має авторитет
в Сокалі.

Взагалі, працювати стало
легко, бо налагодились між-
особистісні контакти. На по-
чатку проекту всі працювали
разом, але як конкуренти,
тепер робота відлагоджена,
як механізм годинника.

Після зустрічі з коаліцією
проекту, представники Київсь-
кої команди спілкувалися з
учасниками Школи громадсь-
кого лідера, Клубу літньої
людини та учасниками круглих
столів, визначаючи вплив
проекту на розвиток громади.

êîàë³ö³ÿ Ñîêàëüñüêîãî ïðîåêòó «Äîáðîáóò
êîæíî¿ ëþäèíè – çàïîðóêà äåìîêðàò³¿»

к ефективно представляти та захищати інтереси
громадян та організацій? Які інструменти можуть бути
застосовані для успішного здійснення кампаній
адвокасі? Відповіді на ці та інші запитання дав тренінг

під назвою «Основи громадянського представництва», що
пройшов 27-28 березня 2005 року в м.Червоноград в рамках
проекту «Мережа громадянської дії в Україні» Інституту сталих
спільнот ISC/UCAN.

Проводили тренінг тренери Тренерської Асоціації України
Оксана Яцюк та Михайло Кашин. Учасниками тренінгу були
члени коаліції громадських організації «Добробут кожної людини
– запорука демократії» м.Сокаль, члени коаліції громадських
організацій «Розвиток територіальної громади міста Черво-
нограда» м.Червоноград, а також представники громадських
організацій м.Нововолинська.

Тренінг включав такі основні теми:
- Розуміння Кампанії громадянського представництва;
- Основи аналізу політики;
- Стратегічне планування кампанії громадянського

представництва;
- Громадянське представництво, як процес комунікації;
- Побудова коаліції.
Особливу увагу було приділено питанню формування і

діяльності коаліцій, визначенню етапів стратегічного
планування кампанії, аналізу конкретних прикладів ведення
кампаній учасниками тренінгу, методам ведення інформа-
ційних кампаній.

Під час підведення підсумку тренінгу було з’ясовано, що
тема громадянського представництва дуже актуальна,
особливо на даному етапі розвитку громадянського
суспільства. І кожен учасник тренінгу поніс у серці надію, що,
можливо, його громаді вдасться вирішити наболіле питання.

ÒÐÅÍ²ÍÃ «ÎÑÍÎÂÈ
ÃÐÎÌÀÄßÍÑÜÊÎÃÎ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂÀ»

(ADVOCACY)
Æàííà ÆÓÐÀÂ²ÍÑÜÊÀ, ñï³ââèêîíàâåöü ïðîåêòó

ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß

Áàæàºìî Âàì âåëèêîãî ùàñòÿ, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ òà âñ³õ çåìíèõ
áëàã íà áàãàòî-áàãàòî ë³ò!
Ä³ì Âàø íåõàé çàâæäè áóäå ç³ãð³òèé ëþäñüêèì òåïëîì òà
äîáðîòîþ, íàïîâíþºòüñÿ ðîäèííèì ùàñòÿì òà ðàä³ñòþ!
Íåõàé óñï³øíîþ áóäå çàâæäè Âàøà ïðàöÿ òà íåâè÷åðïíèì –
íàòõíåííÿ!

ãîëîâó Ñîêàëüñüêî¿ ðàéîííî¿ àñîö³àö³¿
³íâàë³ä³â Í³íó Ïåòð³âíó ÑÅÐÃÅªÂÓ òà

ï.Áîãäàíà ØÊËßÍÊÓ
(ìîëîä³æíèé êëóá «Ìð³ÿ»)

устріч відбувалася у
формі спільного коалі-
ційного діалогу, в якому
учасники проекту дали

відповідь на ряд запитань,
які показали ряд досягнень
громади за ІІІ квартал (гру-
день-лютий) роботи проекту.

По-перше, визначили:
«На скільки розвинувся про-
ект, і до яких змін це при-
вело, яким чином цільові
групи готові до вагомих
кроків?»

Í³íà ÑÅÐÃÅªÂÀ, ãîëîâà
Êëóáó ë³òíüî¿ ëþäèíè,
ãîëîâà Ðàéîííî¿ àñîö³àö³¿
³íâàë³ä³â:

– ...В людей похилого віку
дуже помітні зміни, відчу-
вається потрібність, пе-
реоцінка кожної людини,
зміна як внутрішня, так і
зовнішня, активна позиція
в житті. Налагодилась
співпраця літніх людей та
дитячих гуртків. Старші з
радістю передають свої
знання, вміння дітям. Це
дає можливість як стар-
шим особам, так і молоді,
дітям, самовиразитись, і
ствердитись.

Дуже потрібними вияви-
лись ці гуртки. Наприклад,
клуб «Мрія», при якому вони
функціонують, знаходить-
ся в зручному районі міста,
де практично немає ніяких
творчих центрів для ді-
тей. Це отримало схва-
лення від батьків та жи-
телів району.

До гуртків, в яких навча-
ються хлопці, залучено
інвалідів, які є професійни-
ми майстрами, що працю-
ють волонтерами, а на
взаєм вони будуть займа-
тися у Школі громадського
лідера, залучаються до
тренінгів.

Друге питання: що дали
курси та тренінги в Школі
громадського лідера? В
основному волонтерів.

Хочеться відзначити, що
під час навчання у школі
відчувається згуртованість
груп, які й надалі підтри-
мують зв’язки, також за два
місяці навчання в школі
спостерігалася зміна сте-
реотипів мислення людей,
зміни особисті, в спілкуван-
ні– помітний прогрес.

П.Îëåíó ªÃÎÐÎÂÓ ціка-
вили нові досягнення в ро-
боті Центру соціальної ін-
формації, рівень співпраці з
владою, іншими організа-
ціями, підприємцями. І що

25 áåðåçíÿ 2005 ð. â³äáóâñÿ ÷åðãîâèé êâàðòàëüíèé ìîí³òîðèíã Ñîêàëüñüêîãî ïðîåêòó «Äîáðîáóò êîæíî¿
ëþäèíè – çàïîðóêà äåìîêðàò³¿», ÿêèé ïðîâîäèëè ìåíåäæåðè ç ìîí³òîðèíãó òà îö³íêè ïðîãðàìè
«Äåìîêðàòèçàö³ÿ Óêðà¿íè: ïðîãðàìà ìàëèõ ïðîåêò³â» Îëåíà ªÃÎÐÎÂÀ òà ²âàííà ²ÁÐÀÃ²ÌÎÂÀ.

 Îëåíà ªãîðîâà (ïðàâîðó÷) âåäå æâàâèé ä³àëîã

 Ó÷àñíèêè êîàë³ö³¿ êîìàíòóþòü ðîáîòó ïðîåêòó

 ²âàííà ²ÁÐÀÃ²ÌÎÂÀ,
ìåíåäæåð ç ìîí³òîðèíãó

òà îö³íêè
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березня 2005 р. у при-
міщенні дит. садочку
№8, відбувся конкурс
«Молодий вихователь
року». Це звання вибо-

рювало п’ять молодих, краси-
вих, талановитих, розумних
конкурсанток: Войтко Миро-
слава (д/с №8), Мусієнко Світ-
лана (д/с №8), Волошин Світ-
лана (д/с №5), Зварич Юля (д/
с №9), Тимощук Ольга (д/с
№9).

Конкурс відбувався у шість
турів.

Перший був дом.завданням
«Візитна картка», в якому
кожна учасниця якнайповніше
намагалася презентувати са-
дочок, в якому працює, та
розповісти про себе. Всі творчо
підійшли до цього завдання, чим
подивували усіх присутніх.
Допомагали їм у цьому їхні
вихованці.

Войтко Мар’яна, наче жу-
равка садочку «Журавлик»,
скликає до свого гніздечка
маленьких журавликів, поло-
нить серця дітей добрим сло-
вом, розкриває безмежний світ
людської уяви, милує душу
піснею, гарною казкою, спов-
неною мудрістю, добра та
оптимізму.

Мусієнко Світлана пред-
ставлялася в образі весни, в
легкому танці імітуючи про-
будження природи. Прийшла в
садочок, щоб зростити справж-
нє диво з кожної дитини, добра
навчати, допомогти розумни-
ми стати, зі світом цікавим і
дивним знайомити, Бога про-
славляти, гордість й втіху
батькам з дітей плекати.

Тимощук Ольга вітала усіх
запашною, смачною виши-
ванкою на вишитому рушнику–
символі людського щастя. І це
не випадково, адже радо з
відкритою душею, щодня зустрі-
чає маленьких діточок у са-
дочку  «Вишиванка».

Волошин Світлана, вихова-
тель садочка № 5 «Сонечко»,
наче справжнє сонечко обігрі-
ває малих вихованців, вона
для них «вихователька-ма-

Â³äáóâñÿ êîíêóðñ
«ÌÎËÎÄÈÉ ÂÈÕÎÂÀÒÅËÜ ÐÎÊÓ»

авчання та виховання
дитини починається з
першої казки, вірша, пі-
сеньки. Ознайомлюючи

дітей з народною творчістю,
творами мистецтва, пере-
даємо їм ключ до поетичного
відкриття світу. Мистецтво ми
називаємо джерелом радощів,
натхнення, разом з тим воно є
і джерелом виховання, від-
криття.

Пізнання мистецтва веде
дітей у велике життя. При-
щепити дитині любов до мис-
тецтва, до прекрасного – проб-
лема, яку я втілюю у своїй
педагогічній діяльності. Впли-
ваючи на почуття, прокла-
дається шлях до розуму. Тому
основне завдання, яке ставлю
перед собою, – це розвиток
здібностей сприймати пре-
красне через мистецтво.

Чому народилося мистецт-
во? Тому, що людина не може
сприймати світ одним лише
розумом. Його потрібно сприй-
мати серцем через почуття.

Мистецтво має всебічно
впливати на дитину. Система-
тичне спілкування з мистецт-
вом не тільки розвиває її
естетично, виховує, а й пог-
либлює знання про навколишній
світ. Тому вийшов у світ до-
даток до методичного посіб-
ника «Світ повний радості і
краси», журнал дитячої твор-
чості «Соколятко» № 14 «Діти

Ï²ÇÍÀÍÍß ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÃÎ
очима художника» (для
вчителів четвертих
класів, учнів, батьків). Тут
є описи – зразки всіх ху-
дожніх полотен, які вмі-
щені в підручнику О.Я.Сав-
ченко «Читанка» (І, ІІ час-
тини 2004 р.). Починаючи
з творів К.Білокур «Бог-
данівські яблука» і закін-
чуючи твором Куїнджі
«Місячна ніч на Дніпрі». З
поданих матеріалів мож-
на дізнатися про творчий
шлях кожного із худож-
ників. До всіх полотен є
плани аналізу, бесіди,
зразки творчих робіт,
вислови вчених, що сто-
суються окремих картин,
ось наприклад, В.Хабаро-
вої «Портрет дівчини»:
«Люди перестають мис-
лити, коли перестають
читати» (Дідро). А скільки
дитячих вогників радості,
захоплення вкладено в творчі
роботи при описі картини Е.Ка-
менської «Сестрички», Г.Кири-
ленко-Баранникової «На тре-
нуванні» О.Патращук, М.Манян-
чином, І.Сумбаєвим, А.Павли-
ком, А.Смолярчук. Описали учні
й страшні події війни, нещастя,
голод, а разом  з тим кольори,
фарби сумних часів. Вони не
тільки описують побачене,
почуте, а й висловлюють свої
мрії, сподівання, як у творах
Б.Нікішина, Д.Гаврилюка, Т.Ман-
дата, О.Шеремети.

Найбільшу насолоду, ра-
дість, любов до життя викликає
спілкування з природою. Все
живе має свої почуття: радість,

роботи над нею. Вміщена роз-
робка уроку: написання тексту-
опису з елементами міркуван-
ня на основі розгляду його
пейзажу «На Дінці, опівдні».

Учні завжди цікавляться
сторінкою «Новинки», тут мож-
на прочитати про найдавніші
взірці мистецтва розпису жи-
вопису. Є надзвичайно цікава
стаття «Загадка Джоконди»,
яка була надрукована в ча-
сописі «Храм Серця», що ви-
дається при Сокальському
музеї «Людина. Земля. Всес-
віт». Він містить багато ціка-
вого пізнавального матеріалу,
що збагачує наш світогляд. В
журналі можна прочитати і про
українських художників І.Їжа-
кевича, І.Труша, О.Кульчицьку,
І.Айвазовського, О.Новаківсь-
кого, В.Патика, Л.Початко. Є і
про двох видатних львів’ян:
мистецтвознавця В.Овсійчука
та про виставку робіт Данила
Довбошинського. Велике за-
хоплення викликають картини
вчительки Г.Алексевич. Вони
незвичайні – із пір’я, яблуневих
зерняток, горіхової шкарлупи.
Окрасою журналу є картини
І.Левітана «Золота осінь» та
чудові описи М.Манянчина,
К.Косецької, О.Патращука.

Запрошуємо Вас, шановні
читачі журналу, в Країну Піз-
нання, у світ мистецтва, у
казкове дитинство. З теплом і
любов’ю пізнавайте різнобарв-
ний світ – красу рідної землі,
казкові образи, творіння людсь-
ких рук і чарівний дивосвіт, ім’я
якому Всесвіт.
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ідна мова! Коли чуєш
це слово, перед нами
зразу постає червона
калина, вишитий руш-

ник, хліб, стріха...Загнані в
свідомість, мов гострі ста-
леві цвяхи, вони стирчать
там, стаючи на заваді будь-
яким проявам не здорового
глузду. Вузькі рамки сте-
реотипів не дають дихнути
тим, хто любить мову, але на
її розвиток має іншу точку
зору. Строгі педантичні кон-
тури, обмежений погляд
щодо подальшого розвитку
української мови, не дають
вирішити її глобальні проб-
леми. Тому постає питання:
подальший розвиток чи
занепад?

«Схід... Захід...» Це нага-
дує трагікомічний фарс яко-
гось антилітератора Бекке-
та чи Йонеско.

«Схід...» – і пауза, яка
символізує просту конста-
тацію фактів, пасивну само-
оборону, яка переростає в
пасивне вбивство. Одним
словом, для пасивних «обо-
ронців» проблем українсь-
кої мови, окрім доцільності
вживання літери «ґ», не
існує.

А натомість проблем си-
ла-силенна. Найважливіші,
мабуть, ті, що більшість
українського суспільства –
не громадяни України, за
своїм приреченим самоу-
свідомленням – це грома-
дяни старого «доброго»
СРСР. Ця обставина не дає
суспільству діяти активно й
об’єктивно. Ще І.Франко
(мало не комуніст, на думку
ленінців) писав про те, що
на початку формування
нації як нації їй мусить бути
притаманною риса здоро-
вого шовінізму, яку згодом та
ж нація відкине, як про-
йдений етап. А що маємо
насправді? Вакханалію ро-
сійської поп-культури, що є
грубим порушенням чинного
законодавства. Та в нас на
кожну Пугачову знайдеться
п’ять більш талановитих
виконавців. Співучий народ
не вміє співати? Брехня!

Ìèêîëà ÊÐÀÒ,
ó÷åíü 11 êëàñó

×åðâîíîãðàäñüêî¿ ã³ìíàç³¿

Тільки відомих і тільки рок-
гуртів, нарахував свого часу
170.

Згадаймо підростаюче
покоління! Що воно знає,
окрім «блатних» фільмів
про «зону»... Молодь не
звертається до рідної літе-
ратури, а більше цікавиться
Дарією Донцовою, Тетяною
Поляковою, Пауло Куельо
(російськомовний перек-
лад). Це в той час, коли існує
добра сотня актуальних
сучасних національних пись-
менників.

смуток, біль... Про людину
можуть розповісти очі, вираз
обличчя... А як дерева? Вони
також мають свою постать,
статуру. Пізнати все це можна,
читаючи твори Ю.Гусашвілі,
А.Волянюк, М.Марчило, О.Патра-
щук при описі картини В.Яценко
«Рання весна».

Мріяли діти і про тепле лі-
течко, описуючи картину Виро-
дової-Готьє «Хлопчики».

Багатий журнал пізнаваль-
ним матеріалом. Цікаво дізна-
ватись про митця козацької
слави С.І.Васильківського, 150
років від дня народження якого
святкували. Крім біографічних
даних та творчої спадщини (а
вона сягає 300 полотен), є його
картина «Зима», а також план

ма», інновації вивчає, як ар-
тистка ролі грає, традиції збе-
рігає, українську мову плекає.

Досить незвичним та оригі-
нальним було представлення
Зварич Юлії, що повстала
перед глядачами в танці як
східна красуня, яка зачарувала
султана, і він під її чарами
згоден йти працювати в садо-
чок № 9.

Тут вивчають і плекають
рідне мистецтво, а також
культуру і традиції різних на-
родів.

Другий тур конкурсу – зна-
йти вихід із нестандартної
ситуації та правильно її оцінити,
наступний – «Найрозумніший» –
на ерудованість.

Важливим, було представ-
лення посібника з використан-
ням інноваційних технологій

дошкільного виховання, який
кожна з учасниць використо-
вує в роботі з дітьми.

Усі посібники були всесто-
ронні, багатогранні, цікаві,
оригінальні, саме для розвитку
дрібної моторики руху, мовлен-
ня, пам’яті, уваги, фантазії,
творчої уяви, мислення, вив-
чення геометричних фігур,
кольорів, і т. п.

Молоді виховательки пока-
зували свою майстерність в
складанні казок із запропо-
нованих їм слів.

Завершальним туром був
«Мій коник». Як відомо, праця
облагороджує людину, тож
конкурсантки, окрім  наполегли-
вості, ерудованості, кваліфіко-
ваності, показали й інші грані
своєї особистості.

Мирослава Войтко розпові-

дала власну казку про журав-
лика, ілюструючи оригінальною
власноруч виготовленою ком-
позицією. Це одне з улюблених
її занять.

Світлана Мусієнко показала
створену нею та вихованцями
композицію – оберіг «Мій рідний
край», в якій виражена любов
до народу, рідної землі. Читала
власну молитву оберіг.

Ольга Тимощук, згадавши
образ матері, що вічно буде
жити у наших серцях, виконала
пісню «Мамина вишня».

Волошин Світлана та Зва-
рич Юля демонстрували свої
танцювальні композиції.

Переможцем конкурсу «Мо-
лодий вихователь року» стала
Зварич Юля – вихователь
садочку № 9.

Не можна не згадати і хо-
четься особливо відзначити
творчий колектив музичних
керівників, які розпочали свя-
то, підтримували його своїми
жартівливими, веселими, ра-
дісними піснями. Їхній добрий
настрій, жарти, спів і сміх
задали доброго тону усьому
конкурсу, підтримували кон-
курсанток та розважали групи
підтримки та глядачів.

Подякувала усім за конкурс
Тимошик М.П. – методист з
дошкільного виховання: «Ми
сьогодні виявили сузір’я моло-
дих, творчих, енергійних вихо-
вателів. Вони гідні найкращих
слів. Хочеться сказати, що до
конкурсу готувалися усі, адже
кожному садочку хотілося, щоб
його вихователька стала пере-
можцем.

Велика подяка Нечипорук
О.М. – керівнику творчої групи
дошкільних працівників Со-
кальського р-ну, які подарували
емоційний комфорт, ведучим
Оксані Пех та Ірині Шукатка,
журі, лічильній комісії».

Компетентне журі у складі
голови Нечипорук О.М. та
Монастрирського Р.Т., Тимошик
М.П., Семеняки О.Г., Сало С.І.,
Мармаш М.Б. підвело підсумки
і визначило переможця. Усім
присуджено грошові винаго-
роди та туристичні поїздки.

ийшла в світ нова збі-
рочка для дітей, «Лі-
тав метелик» черво-
ноградської поетеси

Людмили Ржегак. Свої вірші
вона присвячує спогадам
дитинства. У них радість і
сердечність, віра і надія; а
ще велика, як широкий світ,
любов до малечі.

Ця любов чудотворна, із
самого серця, вона палах-
котить і не гасне.

Підтримаймо, роздму-
хаймо цей вогонь. Адже
вірші, написані для дітей,
мудрі і щирі, повертають
дорослих у світ дитинства,
аби допомогти і їм підня-
тись до рівня дитини.

П.Людмила разом з тре-
тьою книжкою шле най-
кращі побажання: вироста-
ти здоровими, веселими,
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працьовитими...
Закликає любити свої  се-

ла і міста, річки і поля, казки
і пісні – усе живе на Землі.

Читати книжки, здобувати
знання і примножувати ба-
гатства держави, яку звуть
Україна.
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В силу обставин до не-
давнього часу вирішували хід
подій комуністи, які жодного
слова українською не
вживають, оті комуністи, чию
партію засновували леніни,
сталіни, через яку загинули
десятки мільйонів людей,
яка знищила фізично чи
морально всю інтелігенцію.
Отож, коли маримо про
світле майбуття України
(саме України) мусимо пов-
ністю заборонити вживання
російської мови на всіх рів-
нях. Надто у ЗМІ. Радіо,
телебачення, часописи –
все це засоби впливу на
націю, і впливають вони
рушфінаційно. Маємо роз-
пачливу картину, це розуміє
кожна людина: і учень, і
студент, і сивочолий пен-
сіонер. У своїх роздумах я
зачепив лише невелику час-
тину проблем української
мови. І думаю, що настає час
для небайдужих людей, особ-
ливо молоді, вирішувати, як
бути далі, і які пріоритети
обирати в своєму житті, щоб
наша солов’їна мова жила і
розвивалася, бо народ жи-
ве, поки живе його мова.

Îëåíêà ÏÎÊÎÒÞÊ

 Ïðåçåíòàö³ÿ Çâàðè÷ Þë³¿ – ïåðåìîæíèö³ êîíêóðñó



áåðåçåíü 2005 ð.
¹ 4 (49) 7

123456789012345678901234
123456789012345678901234
123456789012345678901234
123456789012345678901234ïñèõîëîãi÷íèé àñïåêò

1234
1234
1234
1234

Ðîçäóìè
ïðî ðîäèíó

вісно, всі ми різні
люди, різні батьки і
по-різному вихову-
ємо своїх дітей. Хо-

ча, кажуть спеціалісти, що
способів, якими ми це ро-
бимо, тобто стилів вихован-
ня не так багато.

Так, якщо ви вважаєте,
що кожен акт вашої вза-
ємодії з дитиною мусить
завершитися кінцевим ре-
зультатом, – ваш син чи
донька повинні стати не-
гайно слухняними, охайни-
ми, розумними і т. і., як
тільки ви з ними перегово-
рили, якщо основною фор-
мою вашого звертання до
них є проповідь, моралізу-
вання. Наказ, декларуван-

бояться помилок (а хіба
можна уникнути помилок у
житті!). Тому живеться їм
нелегко. Дуже небезпечним
для дітей за такого стилю
виховання є те, що батьки
здебільшого звертають ува-
гу на зовнішні форми пове-
дінки, ігноруючи сферу емо-
цій. Але ж для нас найбільш
важливими якраз є наші
почуття, переживання і мо-
тиви наших вчинків. Мож-
ливо, тому нам, українцям,
що виросли на авторитарній
педагогіці, так важко гово-
рити про свої почуття. Хоча
критикувати вчинки інших
нам вдається досить незле.

Інший стиль виховання –
ліберальний, полягає у все-
дозволеності і небажанні
батьків займатися вихо-
ванням дітей. В цій ситуації
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(Ïðîäîâæåííÿ.
Ïî÷. â ¹ 36-43, 46,47)
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оя пам’ять була відкрита
більше, ніж раніше. Вона
простягалась далеко за
межі створення нашої

Землі, у вічність минулого. Я
пам’ятала, що Бог був Творцем
багатьох світів, галактик, сфер
і речей за межами нашого
розуміння, і хотіла побачити їх.
Коли бажання прийшло до
мене, мої думки дали мені силу,
і я полетіла геть із саду в
супроводі двох інших світло-
вих істот, які потім стали моїми
новими гідами. Наші духовні
тіла полетіли в чорноту кос-
мосу геть від моїх друзів.

Наша швидкість збільшилася,
і я відчувала особливий наст-
рій від польоту. Я могла робити
все, що хотіла, прямуючись
туди, куди захочу, переміща-
тися так швидко, неймовірно
швидко або дуже повільно. Я
насолоджувалась волею, вві-
йшла в неоглядні простори
космосу і дізналась, що це не
пустота; він був наповнений
любов’ю і світлом, відчутною
присутністю Духа Господньо-
го. Я чула м’який і приємний
звук, віддалений, але утіша-
ючий, який робив мене щасли-
вою. Це був тон, схожий до
музикальної ноти, але універ-
сальний, і, здавалось, заповню-
вав весь простір навколо
мене. За ним – другий тон,
другої висоти, і згодом я зна-
йшла в мелодії щось безмежне,
як космічна пісня, яка заспо-
кійливо діє на мене, утішає.
Тони легко вібрували, і коли
вони доторкалися до мене, я
знала, що вони сповнені ціли-
тельної сили. Якщо ж щось
доторкнеться до них – буде
зцілене. Вони були духовним
небесним бальзамом, виразом
любові, яка відновлювала поні-
вечені душі. Супроводжувачі
пояснили мені, що не всі музичні
тони зцілюють. Деякі можуть
створювати всередині нас

негативний душевний стан.
Тепер я зрозуміла, що під час
мого життя на Землі Сатана
використав ці негативні тони
в музиці, які дійсно викликають
хворобу в наших тілах і свідо-
мості.

Я подорожувала багатьма
іншими світами – землями, які
були схожі на нашу, але гарні-
ших і наповнених розумними
люблячими людьми.

Ми всі – діти Бога, і Він
наповнив Собою величезні
простори космосу для нас.
Подорожуючи на величезні
відстані, усвідомлювала, що
зірки, які я бачила, не були видні
з землі. З легкістю і майже
неймовірною швидкістю відві-
дувала інші світи, зустрічаючи
ще більше дітей нашого Гос-
пода, всі вони – наші духовні
брати і сестри. І все це було як
спогад, мені не здавалося, бо
вже була в цих місцях раніше.
Пізніше, коли я повернулась у
своє смертне тіло, то відчула
себе обманутою, коли не могла
згадати деталі всього пере-
житого, але потім зрозуміла, що
це потрібно для мого ж добра,
щоб не зіпсувати місію, дану
мені Богом. Тому дякуючи щиро
Творцю за все пережите, зро-
зуміла, що Сотворитель не був
зобов’язаний показувати мені
інші світи, пам’ятати про них.
Він зробив це з милосердя і
великої любові.

ÂÈÁ²Ð ÄÓØ² É Ò²ËÀ
Повернувшись у сад, зуст-

ріла моїх супроводжуючих. Я
запитала їх про те, як ми роз-
виваємося на землі, щоб стати
якомога більше схожими на
нашого Отця Небесного.

Ми опинилися в тому місці,
де багато духовних створінь
були готові для життя на землі.
Це були зрілі духи, я не бачила
дитячих. Вони мали велике
бажання прийти на землю,
дивлячись на життя тут, як на
школу, де можуть навчитися
багатьом речам і розвинути в
собі якість, яких їм бракує. Мені
було сказано. що всі ми дуже
прагнемо прийти сюди, щоб
духовно рости, що навіть слаб-
кості необхідні для нас, для

нашого добра. Господь дає нам
таланти і здібності згідно Його
власної волі. Ми ніколи не
повинні порівнювати наші та-
ланти чи слабкості з дарами
для інших. Кожний із нас має
те, що він потребує, і ми –
унікальні. Рівність духовних
немочів чи дарувань не так
важлива.

...Простір прямо переді мною
і нижче ніби звернувся в труб-
ку, ніби відкриваючи вікно і я
бачила землю: обидва світи – і
фізичний, і духовний.

Деякі праведні душі, душі
дітей нашого Отця Небесного не
зробили вибір прийти сюди, на
цю землю. Вони захотіли зали-
шитися як духовні створіння
разом з Богом і виконувати
роль ангелів-хоронителів лю-
дей тут. Я також зрозуміла, що
є й інші типи ангелів, так звані
«Ангели-Воїни», мета яких
битися за нас проти сатани,
його демонів. Це буває тоді,
коли Ангели-Хоронителі потре-

²âàííà ÀÄÀÌ×ÓÊ,
ïñèõîëîã, ì.×åðâîíîãðàä

ÏÐÎßÂËßÉ ÃÍ²Â Ç
ÊÎÐÈÑÒÞ ÄËß ÑÅÁÅ
житті кожен з нас дуже
часто переживає гнів.
Це – щире, спонтанне
почуття. Коли йому не
дають виходу, воно

повертається в тіло, дуже
часто викликаючи хвороби
чи будь-яку дисфункцію.

За звичай, як і в випадку з
критикою, наш гнів викли-
кається одними і тими ж
причинами. Коли ми вва-
жаємся не в силі виразити
свій гнів, ми заганяємо його
в середину. Це стає при-
чиною образи, розпачу та
депресії.  Значить ми по-
винні якось справлятися з
гнівом, що наближається,
щоб не причинити собі шкоди.

Існує декілька способів
оволодіти гнівомє з користю
для себе. Один з найкра-
щих– відкрито заявити про
нього людині, яка його спри-
чинила і таким чином дати
вихід нагромадженим емо-
ціям. Можна сказати: «Я
розлючений на тебе, тому
що....». Якщо хочеться викрича-
тись на когось, значить зло і
гнів вже давно назбирались
у вас. Таке часто трапля-
ється, якщо ми не в силах
заставити себе порозумі-
тись з тим, хто викликав гнів.
Тоді можна використати
інший спосіб: звернутись до
цієї людини, дивлячись в
дзеркало.

Усамітніться там, де вас
ніхто не потурбує. Поди-
віться в очі своєму відобра-
женню в дзеркалі. Якщо у вас

це не виходить, зосередьте
погляд на носі чи на губах.
Можете також уявити в дзер-
калі людину, яка на вашу
думку, зробила вам щось
погане. Згадайте момент
зародження гніву і дозволь-

те йому знову оволодіти
вами. Виговоріть тій людині
все, із-за чого ви так сер-
дитесь. Відкрито продемонст-
руйте всю силу свого гніву.
Дозвольте почуттям вирва-
тись на зовні. Якщо вам
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хочеться виразити їх фізич-
ними діями, візьміть пару
подушок і бийте їх. Не бій-
теся дати гніву виразити
себе натуральним чином.
Ви і так довго тримали його
під замком. І не потрібно
почувати себе винним, соро-
митись своїх проявів. Пам’я-
тайте: наші почуття – це
думки в дії. Вони служать
якійсь цілі; коли ви вига-
няєте їх з розуму і тіла, то
звільняєте місце для інших
почуттів, позитивних.

Виразивши свій гнів ціл-
ком і повністю, спробуйте
вибачити тих, хто його викликав.

Прощення – є актом са-
мозвільнення, бо саме вам
воно принесе користь. Якщо
ви не можете вибачити, тоді
все, що ви робите, стає прос-
то негативом і не принесе
вам зцілення. Між визволен-
ням від гніву і новим його
вираженням – величезна
різниця. Можливо, вам захо-
четься вимовити декілька
фраз на зразок: «Ну що,
епізод позаду, в минулому.
Мені не подобається те, що
ти зробив і все ж я розумію:
ти діяв в рамках своїх знань
і уявлень. Я відпускаю тебе:
іди з миром. Ти вільний, і  я
вільний».

Можливо вам знадобить-
ся проробити ці вправи ба-
гато разів, перш ніж ви по-
чуваєте звільнення від гніву.
Можливо також, під час
вправ ви будете намагатись
звільнитися від одного при-
воду для гніву або одразу від
декількох. Чиність так, як
підкаже вам ваше внутрішнє
чуття.

Òðàãåä³ÿ ìîæå îáåðíóòèñÿ âåëè÷åçíèì áëàãîì,
ÿêùî âçÿòè ç íå¿ óðîê äëÿ äóõîâíîãî ðîñòó

ня непохитних норм пове-
дінки, яких дотримувались
ваші батьки і дотримуєтесь
ви – можете віднести себе
до авторитарних батьків.
Цей спосіб виховання, зреш-
тою, найбільш властивий
нашій народній, особливо
галицькій педагогіці. За та-
кого стилю виховання батьки
вважають, що вони завжди
мають рацію, їхні вчинки і
погляди не підлягають сум-
ніву. Власний досвід, почуття
і переконання дитини не
беруться до уваги, постійно
критикуються. Спілкування
стосується переважно зов-
нішнього світу, а не пере-
живань. Дітей позбавляють
права мати власну думку,
особливо щодо цінностей,
дій і вчинків батьків. А для
підкріплення слухняності та
безініціативності впровад-
жується система покарань.
Діти, що зростають в таких
сім’ях, навіть добре забез-
печених, легко узалежню-
ються від чогось чи від ко-
гось (бо ж виховуються за-
лежними від батьків), важко
адаптуються до будь-яких
змін у житті, бояться брати
на себе відповідальність,

батьки виправдовуються
тим, що дозволяють дитині
рости згідно власних потреб,
бажань, не обмежуючи їх
свободу, і називають це
«вільним вихованням». На
щастя, у нас небагато сімей
практикують такий спосіб
виховання.

Більш оптимальний, гу-
маністичний (демократич-
ний) стиль виховання про-
понує позбутись  «муче-
ницького» характеру авто-
ритарної педагогіки, коли
дитину примушують відмови-
тись від сьогоднішніх ра-
дощів заради незрозумілої
для неї завтрашньої мети:
адже дитина не тільки го-
тується стати дорослим, а
живе нинішнім днем. А нині
в неї теж є радощі і смуток,
помилки і здобутки, друзі і
не зовсім друзі. Син чи доня
повинні самі творити своє
життя вже сьогодні, наси-
чувати його своєю творчістю,
тішитися своєю неповтор-
ністю, засвоювати норми
поведінки, необхідні для
життя в суспільстві, але не
через примус. Тільки  ці
відносини батьків і дітей
дадуть можливість дітям
набути самостійного життє-
вого досвіду і легко адап-
туватися в таких мінливих
умовах нашого життя, роз-
крити свої можливості і не
боятися ставити перед со-
бою високі цілі і досягати їх.
Демократичні батьки часто
радяться з дітьми, став-
ляться до них, як до рівних
собі, поважають їх і створю-
ють умови, аби їх діти стали
самостійними і відповідаль-
ними.

Звісно, у наших відно-
синах з дітьми стільки різних
ситуацій, що жоден спе-
ціаліст з психології чи пе-
дагогіки не скаже вам пе-
реконливо, що необхідно
цілком відмовитися від ав-
торитарної педагогіки. Бо,
дійсно, ситуації бувають різ-
ні, і в деяких мусимо бути
авторитарними. Проте за
жодних обставин не можна
принижувати свою дитину. І
в кожній ситуації не буде
зайвим показати чи сказати
їй, що ми її любимо.
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Ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèé ñêëàä Ñîêàëüñüêî¿ ã³ìíàç³¿, ÷åðâåíü 1942 ð. ì.Ñîêàëü

Ëó¿çà ÕÅÉ,
«Çö³ëþþ÷à ñèëà âñåðåäèí³ íàñ»

бують допомоги, щоб захис-
тити нас, а ми можемо їх
кликати з допомогою молитви.
Ці гігантські чоловіки дуже
мускулисті, з надзвичайними
вмінням володіти собою. Во-
ни– надзвичайні духовні іс-
тоти, боротися проти них
даремно. І одягнені вони були
в шоломи і лати, як воїни, а
рухаються швидше, ніж інші
ангели. Та, мабуть, найбільше,
що виділяло їх, так це ореол
впевненості, вони були абсо-
лютно впевнені в своїх здіб-
ностях. Ніщо диявольське не
могло налякати їх, і вони знали
це. Коли вони раптом заспішили
на виконання якогось завдання
(мені не було дано знати якого).
Я була вражена виразом неспокою
на їх обличчях, вони розуміли
всю важливість їх місій і знали,
що не повернуться, доки не
виконають їх.

(Ïðîäîâæåííÿ
â íàñòóïíîìó íîìåð³)
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Çàâäàííÿ
1) Íà ìàëþíêó çîáðàæåíî 3 ðÿäè
áóäèíî÷ê³â, ÿê³ â³äð³çíÿþòüñÿ îäèí
â³ä îäíîãî ôîðìîþ äàõó, â³êíà ³
â³êîíå÷êà íà äàõó. Äîìàëþé
áóäèíîê çàì³ñòü çíàêó ïèòàííÿ.

2) Äîïîìîæè êîðàáëèêó ïåðåïëèñòè ÷åðåç
ëàá³ðèíò â ìîðå.

Âàø ÕÐÀÌÎÂÈ×ÎÊ

ТЕРНОВИЙ  ВІНОК
Терновий вінок, що ним вояки так страшно покололи та

поранили святу Ісусову голову, мав 72 терни. Коли воїни

ПІСТ – це сорокаденний підготовчий
період до празника Воскресення, який

закликає молитися, постити і
сповідатися. Адже ми не завжди
відповідали «так» Ісусові, коли він
нас кликав. Ми грішили , і тому

віддалилися від Бога. Проте Бог
завжди відданий нам і прощає тим, хто
щиро розкаюється. Дух посту полягає у
молитві, відмові від їжі, поганих звичок

тощо та у сповіді-покаянні. Під час посту усе наше тіло
молиться. Своїми жестами, поставою ми висловлюємо
Богові наше бажання і потребу навернутися до нього.
Наше зовнішнє розкаяння виявляється схилянням голови,
кляканням на коліна, поклонами. Ми також висловлюємо

свій жаль іншим людям, якщо ми приділяли їм мало уваги
і були надто егоїстичними. Батьки часто просять нас
щось зробити вдома, але ми спочатку не слухаємося їх.
Проте, коли ми усвідомлюємо важливість того, про що
нас просять, то припиняємо гру і виконуємо прохання. У
такому разі ми підпорядковуємося тому, хто нас
просить. Часто ми висловлюємо свій жаль, своє каяття.
Коли ми розкаюємось, то перш за все усвідомлюємо, що
помилилися, а потім вже намагаємося виправити цю
помилку
Сьогодні я розповім вам легенду про Ісуса.

ÏÐÈÂ²Ò, ÌÎ¯ ÌÀËÅÍÜÊ² ÄÐÓÇ²! Ñüîãîäí³ ìè ç âàìè ïîãîâîðèìî ïðî Ï²ÑÒ.
×è çíàºòå âè ùî ìè íàçèâàºìî Ñòðàñíèì ïåð³îäîì?

Äî ÷îãî Öåðêâà ï³ä ÷àñ ö³º¿ ïîðè ïîâèííà ãîòóâàòèñü?

ÇÇÇÇÇ ÀÀÀÀÀ ÃÃÃÃÃ ÀÀÀÀÀ ÄÄÄÄÄ ÊÊÊÊÊ ÈÈÈÈÈ
Àíó, õòî ç ä³òåé âãàäàº,
Ùî çà çâ³ð í³ã â³ñ³ì ìàº?
Ñíóº ç íèòîê òîíê³ ñ³ò³,
Ùîáè ìóøêè â íèõ ëîâèòè?

ß íàéïåðøà çàöâ³òàþ
Ñèí³ì öâ³òîì ñåðåä ãàþ.
Â³äãàäàéòå, ùî çà êâ³òêà,
Áî ìåíå íå ñòàíå âë³òêó.

Êîëè æèëè òðóáàäóðè?
В середньовіччі. Трубадури були поетами та
співцями. Головна тема їхньої поезії – високий
лицарський чин служити шляхетній пані. За
наших часів їх називали б авторами і вико-
навцями власних пісень.

ßêèé âåëèêèé ìàòåìàòèê Äàâíüî¿
Ãðåö³¿ âèãóêíóâ «Åâðèêà!»?
Архімед. Цей вигук означає «Я знайшов». Він
дійшов до наших днів як слово на означення
задоволення і радості, коли розв’язана
складна задача, коли виникає нова думка, ідея.

Óâàæíî ðîçäèâèñü ìàëþíîê. Ùî íåïðàâèëüíî íà êóõí³?
ßê òè äóìàºø, ùî Ïåòðèê âèð³øèâ ïðèãîòóâàòè äëÿ ñâîº¿ ìàòóñ³?

Õòî íàéá³ëüøå ëþáèòü ìàìó?
Àíäð³é Àíäð³é Àíäð³é Àíäð³é Àíäð³é ÔÅÄÞÊÔÅÄÞÊÔÅÄÞÊÔÅÄÞÊÔÅÄÞÊ,,,,,

ó÷åíü 7-Á êëàñó Òàðòàê³âñüêî¿ ÑÇØ

Прийшла весна, сніги вже тануть,
Красива квітка пролісок цвіте,
Птахи із вирію вертають,
Щоб знов порадувати все.
Трава поля уже вкриває,
І вишні у саду цвітуть
Весняне сонечко вітає,
І ластівки гніздечка в’ють.
Прийшла весна, все розцвітає,
Струмки лазурі вже течуть.
Щаслива пташечка співає,
Качата по воді пливуть.

Òàíÿ Òàíÿ Òàíÿ Òàíÿ Òàíÿ ÌÈÕÀËÜ×ÓÊÌÈÕÀËÜ×ÓÊÌÈÕÀËÜ×ÓÊÌÈÕÀËÜ×ÓÊÌÈÕÀËÜ×ÓÊ,,,,,
ó÷åíèöÿ 9 êëàñó ì.Âåëèê³ Ìîñòè

Ó ìàìèí äåíü
Світить ясне сонце в нашому дворі,
Зеленіють трави і кущі малі,
Квіти розцвітають, день із днем сія,
А чому? Бо глянула мама дорога.
Річка звеселилась, потічок шумить,
А малий дзвіночок лиш дзвенить й дзвенить,
Дуб малий сміливий тягнеться уверх,
А чому? Сьогодні ж мамин день!
Побіжу в гайочок, квіточок нарву,
Стрічкою синенькою їх перев’яжу,
Підійду до мами, простягну їй квіти,
Мама звеселиться. Як їй не радіти?
Бо сьогодні свято – Мамин день,
І дзвенять дзвіночки: дзень-дзелень.

Âåñíà

підійшли до куща тернини і хотіли
вирвати декілька гілок на вінець, то
бідний кущ зі страху  скинув весь
цвіт на землю. З усіх сил боронилася
тернина, щоб не датись до такої
служби, та її гілки взяли силою.

Відтоді тернини щороку стогне та
зітхає в ніч між
Страсним Четвергом і
Великою П’ятницею.
Хто в ту ніч підійде до
куща тернини, нехай
не лякається і не
дивується, що кущ
дрижить, хоч і вітру немає. Людина повинна
підходити до куща з вірою та поблагословити бідний кущ
в ім’я Ісуса та сказати йому, що Господні рани світять
тепер, як рубіни, і що всі болі , всі терпіння вже минули.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789ñâiò òàºìíèöü

1234
1234
1234

áåðåçåíü 2005 ð.
¹ 4 (49) 9

123456
123456
123456öiêàâèíêè

1234
1234
1234

ÍÓÌ²ÇÌÀÒÈÊÀ ÒÍÓÌ²ÇÌÀÒÈÊÀ ÒÍÓÌ²ÇÌÀÒÈÊÀ ÒÍÓÌ²ÇÌÀÒÈÊÀ ÒÍÓÌ²ÇÌÀÒÈÊÀ ÒÀ ÁÎÍ²ÑÒÈÊÀ –ÍÀÓÊÈ,À ÁÎÍ²ÑÒÈÊÀ –ÍÀÓÊÈ,À ÁÎÍ²ÑÒÈÊÀ –ÍÀÓÊÈ,À ÁÎÍ²ÑÒÈÊÀ –ÍÀÓÊÈ,À ÁÎÍ²ÑÒÈÊÀ –ÍÀÓÊÈ,
ÙÎ ÂÈÂ×ÀÞÒÜ ÃÐÎØ²ÙÎ ÂÈÂ×ÀÞÒÜ ÃÐÎØ²ÙÎ ÂÈÂ×ÀÞÒÜ ÃÐÎØ²ÙÎ ÂÈÂ×ÀÞÒÜ ÃÐÎØ²ÙÎ ÂÈÂ×ÀÞÒÜ ÃÐÎØ²

Çíàéäåíî íåâ³äîìåÇíàéäåíî íåâ³äîìåÇíàéäåíî íåâ³äîìåÇíàéäåíî íåâ³äîìåÇíàéäåíî íåâ³äîìå
ªâàíãåë³º â³ä ²óªâàíãåë³º â³ä ²óªâàíãåë³º â³ä ²óªâàíãåë³º â³ä ²óªâàíãåë³º â³ä ²óäèäèäèäèäè

²íòðèã²íòðèã²íòðèã²íòðèã²íòðèãà â êîëüîð³à â êîëüîð³à â êîëüîð³à â êîëüîð³à â êîëüîð³

аші гроші вивчає дві
історичні науки: нуміз-
матика та боністика.
Вони належать до ці-

лого ряду так званих додат-
кових історичних дисциплін,
які викликають інтерес не
тільки в спеціалістів, а й
серед широкого  загалу,
особливо серед колекціо-
нерів.

Коротко про ці цікаві нау-
ки і предмет їх вивчення.
Термін «нумізматика» похо-
дить від лат. «numisma» , що
в перекладі означає моне-
та. Відповідно наука вивчає
монети, а також товарно-
грошовий обіг по матеріаль-
них його залишках та техніку
монетної справи. Наука має
свою термінологію. Зокре-
ма, лицевий бік монети, де
здебільшого міститься порт-
рет правителя чи божества,
чи герб держави, назива-
ється аверс, а зворотній – з
вказівкою місця, дати ви-
пуску номіналу – реверс. Є
ще ребро – третя сторона
монети, де також є спе-
ціальні позначки, – гурт,
призначений для захисту
монети від зменшення шля-
хом спилювання (в давнину),
а також містить іноді спе-
ціальні знаки. Вся поверхня
монети складає монетне
поле, а написи на ній –
легенда. Вартість чи но-
мінал, звичайно, але не
завжди, більша за вартість
матеріалу і виготовлення
самої монети.

Щодо матеріалу, то тут
слід зазначити, що він дуже
різноманітний і залежить
від часу і місця виготов-
лення карбування монети.

Перші монети – це великі
кам’яні брили до 3 м в діа-
метрі або ж екзотичні –
черепашки молюсків чи на-

В наш час не тільки золо-
то, а й срібло вже не може
забезпечити потреби в роз-
мінній монеті. Його просто
не вистачало б, і такі монети
осідали б в сейфах ювелірів,
багачів, спекулянтів, колек-
ціонерів. Тому використо-
вують різні сплави, які відпо-
відають вимогам часу: легкі,
міцні, важковідтворювані
для фальшивомонетників,
дешеві за собівартостю і т.д.

За свою історію людство
перепробувало багато різ-
них матеріалів для карбу-
вання монет. В античному
світі це був «електр» – сплав
золота і срібла. Використо-
вували також мідь, бронзу,
залізо, нікель, цинк, алю-

квадрат відповідної вели-
чини.

Та монети бували різної
форми. В Київській Русі
використовували гривни у
вигляді брусків срібла певної
ваги, середньовічні «ко-
пійки-чешуйки» мали форму
то краплинки, то гарбуза, то
овалу. В Китаї довгий час в
обороті знаходились брон-
зові монети овальної чи
круглої форми з квадратним
отвором посередині для
нанизування на бамбукову
паличку чи шнурок. Індійська
рупія деякий час мала фор-
му прямокутника. Шведські
срібні монети – форму ром-
ба, 50 центів у Великобри-
танії – семикутника.

стало вживатись для поз-
начення монет і бон – папе-
рового еквіваленту монет, а
«гроші» – дуже малу суму.

Назви грошей також ма-
ють свою історію і багато
можуть нам розповісти.

На золотих французьких
монетах XIV ст. карбувалась
назва «франкорум рекс» –
«король франків». В народі
їх стали називати франками.
Повністю зрозуміла назва.
Дивно, що і в інших країнах
монети ,  вартістю  рівній
французькому франку, та-
кож стали називати фран-
ками. Таким чином, відомі
франки Албанії. Бельгії,
Гвінеї, Бургундії, Конго.

Драхма – грецька моне-

та – отримала свою назву ще
в ті часи, коли платіжним
засобом служили залізні
стержні. Шість стержнів,
затиснуті в долоню, нази-
вались пригорща – драхма.
Лепта – сота частина драх-
ми, – найдрібніша розмінна
монета Греції «Внести свою
лепту» – вислів. Відомий
нам до сьогодні.

Луїдор – монета, відома
всім любителям французь-
ких романів. Назва в перек-
ладі означає «золотий Луї».
Справді, на лицевій стороні
монети зображувався порт-
рет короля Людовіка XIII.

Соверен, золота англі-
йська монета, була названа
так в народі також через
портрет монарха – суве-
рена, зображеного на ній.

Наполеондор – золота
монета з зображенням ім-
ператора Наполеона.

В назви «копійка» цікава
і довга історія. В ХVI ст. на
них зображувався вершник,
або, як тоді називали, «їз-
док». За розміром вони були
малі – з ніготь мізинця до-
рослої людини.

Колекціонери їх іноді на-
зивають «чешуйками». В
свій час кожна така чешуйка
була монетою.

В Московській державі,
до якої входила і значна
частина українських земель,
було декілька монетних
дворів. На псковському і
новгородському карбували
на «чешуйках» вершника з
пікою – «коп’єм». Від цього
походить назва копійка.

Гривна – грошова і вагова
одиниця в Стародавній Русі
у вигляді злитка срібла ва-
гою близько 400 грам.

В ХVI ст. гривеником нази-
вали 10 копійок. Тепер грив-
ня – назва грошової одиниці
в Україні.

Паперові гроші виникли
набагато пізніше, ніж ме-
талеві. Наука, яка їх вивчає,
називається боністика.

онклав (з лат. clave –
закриті на ключ) – зібрання
кардиналів, що склика-
лося між 15 та 20 днем

після смерті Папи Римського
для обрання нового.

Конклавом також назива-
ють приміщення Сикстинської
капелли, де відбуваються ви-
бори. На час конклаву вхідні
двері ззовні замикаються мар-
шалом конклаву, а всередині
кардиналом-канцлером, і від-
криваються лише після обрання
Папи.

В 1241 р., після смерті Папи
Григорія ІХ, сенатор Риму Нат-
тео Орсіні силою закрив кар-
диналів в окремому примі-
щенні, бо вони дуже довго не
могли вибрати Папу. Це був
перший конклав.

Слово «конклав» вперше
використав папа Григорій Х на
ІІ Ліонському Соборі (1274 р.)
після 2 років та 9 місяців
обговорення в Вітербо перед
його обранням. Розлючені жи-
телі зірвали дах, залишивши зал
відкритим для усіх стихій.
Кардиналам довелося розбити
намети, сліди від центральних
стовпів залишилися до сьо-
годнішніх днів.

Папа Григорій Х (1271-1276)
встановив порядок проведен-
ня конклаву, який потім уточ-
нювався наступними Папами.
Конклав повинен складатися з
одного залу, що має лише один
вхід. Кардинали можуть зали-
шити конклав лише після виб-
рання Папи; до того всяке

спілкування з зовнішнім світом
забороняється; їжа подається
їм через вікно.

Кардиналам під час конкла-
ву прислуговують конклавісти,
які також не повинні виходити
із залу до закінчення виборів і
попередньо присягають безу-
мовно мовчати про все, що
відбудеться на конклаві; до
числа конклавістів належать і
лікарі, що запрошуються на
випадок раптової хвороби
кардинала, що засідає на кон-
клаві.

У Ватикані, з боків залу, що
служить для конклаву, при-
лаштовані для кардиналів не-
великі кімнати, що відділяються
одна від одної шерстяними
завісами.

Таємне голосування відбу-
вається два рази, доки за одну
із кандидатур не буде набрано
дві третини від загального
числа голосів плюс один. Си-
дячи біля аналоїв, кардинали
заповнюють виборчі бюлетні,
намагаючись дотримуватись
офіційної рекомендації «по змозі
змінювати почерк». Кожен
голосуючий складає свій бю-
летень «на ширину великого
пальця» і несе його «перед
усіма, в піднятій руці» до вів-
таря. Там стає на коліна і після
короткої молитви промовляє:
«Закликаю Господа Ісуса Хрис-
та за свідка, що я вибрав того,
кого вважаю вибранцем Божою
волею». Після цього записка
опускається в скриньку для
голосування.

Підрахунок голосів відбува-

ється за не менш складною
формулою. Діють троє вибра-
них за жеребом кардиналів.
Перший стрясає скриньку для
голосування, щоб перемішати
бюлетні. Другий виймає по
одному і перераховує. Якщо їх
число не відповідає кількості
голосуючих, бюлетні негайно
знищуються – спалюються.
Коли все гаразд, перший кар-
динал розгортає записку, тихо
промовляє написане ім ’я і
передає своєму колезі, який
робить те ж саме і передає
бюлетень третьому контро-
леру. Він виконує роль гла-
шатая, голосно зачитує напи-
сане і ставлячи галочку в
списку учасників конклаву. Такі
ж списки лежать перед кожним
із кардиналів. Після того, як
оголошується результат, під-
рахунок контролюється трій-
кою інших, вибраних також за
жеребом, кардиналів.

Католицькі держави в кон-
клаві мають право один раз
пред’явити вето проти канди-
дата через кардиналів корони.

За традицією, що бере по-
чаток з XV ст., в Сикстинській
капеллі вмонтовуються трибу-
ни для кардиналів і маленька
залізна піч. Її топлять після
кожного безрезультатного туру
голосувань дерев'яним вугіл-
лям, і тоді над апостольським
палацом піднімається чорний
стовпчик диму. А коли Папу
вибирають, в пічку кидають
спеціальну суху солому, і дим
набуває білого кольору.

«Білий дим» («фумате бьян-

ка»), дає місту та світу сигнал
про успішне закінчення кон-
клаву.

У відповідності з апостольсь-
кою конституцією Павла VI від
01.Х.1975 р., число кардиналів-
виборців не повинно пере-
вищувати 120. Згідно Поло-
ження Павла VI, модифіко-
ваного потім самим Іваном
Павлом ІІ, вік виборців (і «папа-
біле», тобто маючих право
бути вибраними на престіл)
обмежений 80 роками.

Для вибрання Папи потрібно
2/3 голосів учасників конклава
плюс 1 голос, може бути згода

учасників конклаву, або «натх-
нення», тобто, коли кардинали
одноголосно заявляють про те,
хто повинен стати Папою.

На посаду Верховного Пер-
восвященика може бути виб-
раний будь-який католик чо-
ловічого роду, але фактично з
1378 р. вибиралися тільки
кардинали.

Сьогодні кардинальська ко-
легія складається з 194 чоловік,
серед них виборців – 135 і
«престарілих» – 59. В колегії
всього 23 кардинали-італійці –
найнижча за всю історію част-
ка (17%) від загального числа.
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вейцарські дослід-
ники стверджують,
що знайшли Єванге-
ліє від Іуди.

У II столітті текст виз-
нання апостола, який ніби-
то зрадив Христа, був ого-
лошений єретичним і зник.
Учені вважають, що нарешті
знайшли його серед руко-
писів, які були привезені з
Єгипту в 50-х роках минулого
століття, повідомляє «Га-
зета.Ру».

Швейцарський фонд «Ме-
ценат» у Базелі зробив сер-
йозну заяву: можливо, за-
гублене колись Євангеліє
від Іуди нарешті знайдене.
Як повідомив директор фон-
ду Маріо Жан РОБЕРТІ, йдеть-
ся про рукописний текст на
62 папірусових аркушах.
Його знайшли ще в 50-х або
60-х роках минулого століття
в Єгипті, потім кілька разів
перепродували, оскільки
донедавна власники доку-
мента не мали уявлення
про його дійсну цінність. І,
нарешті, рукопис опинився
у розпорядженні фонду,
передає AFP. «Ми тільки-но
одержали результати радіо-
вуглецевого аналізу руко-
пису: текст давніший, ніж ми
припускали, він датується
періодом між III і IV сто-
літтям нашої ери», – заявив
М.РОБЕРТІ.

Дослідники вважають, що
рукопис і є Євангелієм від
Іуди Іскаріота – апостола,
який, за загальноприйня-
тою версією, доніс на Ісуса
Христа за 30 срібняків.

Зараз християнська церк-
ва визнає тільки чотири
Євангелія. Євангелія від
Матвія, Марка, Луки і Іоанна
були названі канонічними і
внесені до Нового Завіту в
325 році під час першого
Нікейського собору, скли-
каного за підтримки римсь-
кого імператора Костянтина
Великого. Тексти описують
життя, смерть і воскресіння
Христа і є одними з головних
джерел християнського ві-
ровчення і культу. Церква
приписує їх авторство са-
мим апостолам Христа або
їх учням.

Вчені вважають, що текс-
ти євангелій могли з’яви-
тися не раніше 70-х років від
Різдва Христова, а, швидше
за все, на рубежі I–II століть.
Дослідники не виключають,
що невідомі автори вико-
ристовували для їх напи-
сання так звані логії, що не
дійшли до нас, – вчення
Христа, можливо, складені
арамійською. Тому немає
нічого дивовижного у тому,
що знайдене євангеліє від
Іуди було написане значно
пізніше життя самого апос-
тола.

Фонд передбачає пере-
вести текст, написаний на
стародавньому діалекті єги-
петської громади християн-
коптів, англійською, фран-
цузькою і німецькою мо-
вами. Він буде опубліко-
ваний до католицького Ве-
ликодня 2006 року.

ізраїльському музеї
виставили на огляд
одну з найдревніших
мармурових статуй

Венери, створену в ІІ столітті
нашої ери в місті Афродізій
на території сучасної Туреч-
чини.

Статуя, яка простояла в
храмі декілька століть, зок-
рема в епоху візантійського
християнського правління,
була частково зруйнована
під час землетрусу: позбу-
лася голови та рук.

Відкрита 1993 року під
час розкопок у Бейт Шині на
півночі Ізраїлю Венера, на
думку вчених, краще за інші
скульптури античного часу
зберегла свій оригінальний
колір.

віть тварин як еквівалент
товару. Це швидше і не мо-
нети, а їх предки, бо моне-
тами ми вважаємо метале-
вий платіжний знак, що має
загальнодержавне значен-
ня. Так перші металеві мо-
нети з’явились в VII ст. до н.е.
в малоазійській державі
Лідії. Тут стали ставити клей-
мо-печатку власника.

В давнину роль платіж-
них засобів виконували до-
рогоцінні метали і вартість
монет залежала від ваги.
Щоб впевнитись у відсут-
ності підробки, люди зважу-
вали монети, пробували їх
«на зуб».

міній, платину, мельхіор.
Найбільш невдалими були
залізо і цинк, бо вони швид-
ко окисляються. Широко
використовували алюміній.

Розмінні монети тради-
ційно поділяються на мідь
(жовті) і срібло (білі), хоча в
наш час зустрічаємо і двох-
колірні монети.

Щодо форми, то здебіль-
шого монети мають круглу
форму. Це зручно в побуті й
обороті. Вона не зачіплю-
ється в кишені, не колеться
гострими кутами, менше
стирається по ребру, добре
працює в автоматах і пот-
ребує менше металу, ніж на

Ще цікавіша історія назв
монет.

Саме слово «гроші» ла-
тинського походження і оз-
начає «великий». Вперше
монету з такою назвою
відкарбували в ХІІ ст. в Генуї,
Флоренції, Венеції. Пізніше
назва  перейшла до вели-
ких срібних монет у Франції,
Чехії, Угорщині, Польщі. В
Австрії розмінна монета
називалась грошем. В Росії
в 1654 році з’явився мідний
гріш, що дорівнював 2 ко-
пійки, а після реформи
1839-1843 рр. грошем ста-
ли називати «деньгу».

Поступово слово «гроші»

Ñð³áí³ äèíàð³¿, ùî áóëè â îá³ãó íà Ðóñ³ Õ² ñò.

Ìàð³ÿ ÃÓÙÈÊ,
â÷èòåëü ³ñòîð³¿

Ñîêàëüñüêî¿ ã³ìíàç³¿

(Çàê³í÷åííÿ
â íàñòóïíîìó íîìåð³)
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ÍÀØÀ ÀÄÐÅÑÀ:

Ãàçåòó çàñíîâàíî â òðàâí³ 2001 ð.

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð – Îëåíêà ÏÎÊÎ-
ÒÞÊ. ÐÅÄÀÊÖ²ÉÍÀ ÊÎËÅÃ²ß. Ðåë³ã³é-
íà ñòîð³íêà – Ìèðîñëàâ ËÀÒÈÍÍÈÊ.
Äèçàéí òà âåðñòêà – Àíàòîë³é
ÏÎÊÎÒÞÊ (ìîë.). Êîðåêòîð – Âàëåí-
òèíà ÑÊÈÁ²ÍÑÜÊÀ

Ãàçåòà âèõîäèòü îäèí ðàç â ì³ñÿöü.
Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî: Ñåð³ÿ ËÂ ¹ 509
â³ä 5.V.2001ð. Ãàçåòó â³ääðóêîâàíî â
Ñîêàëüñüê³é ðàéäðóêàðí³. Çàì. ¹
Äðóê îôñåòíèé. Óìîâí. äðóê. àðê.2,5.
Òèðàæ – 1000.

Ðåäàêö³ÿ çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî
ðåäàãóâàòè òà ñêîðî÷óâàòè òåêñòè.

Ìàòåð³àëè íå ðåöåíçóþòüñÿ òà íå
ïîâåðòàþòüñÿ.

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº ïîçèö³þ
àâòîð³â ïóáë³êàö³é.

áåðåçåíü 2005 ð.
¹ 4 (49)10

 ÂÅËÈÊÎÄÍ² ÒÐÀÄÈÖ²¯

Â ÍÀÑÒÓÏÍÎÌÓ ÍÎÌÅÐ² ×ÈÒÀÉÒÅ:

 Ãðîøèìà òðåáà êåðó-
âàòè, à íå áóòè ¿õí³ì
ñëóãîþ.

(Ñåíåêà)

 ²ñòèííî âåëèêîþ º òà ëþäèíà, êîòðà
çóì³ëà çàâîëîä³òè âëàñíèì ÷àñîì.

(Ãåñ³îä)

 Ïåðøå ïðàâèëî á³çíåñó – ÷èíè ç ³íøèìè
òàê, ÿêáè òè õîò³â, ùîáè ÷èíèëè ³ç òîáîþ.

(×.Ä³êêåíñ)

 ª ðå÷³, íàáàãàòî âàæëèâ³ø³ â³ä ãðîøåé,
àëå áåç ãðîøåé ¿õ íå ïðèäáàòè.

(Ï.Ìåð³ìå)

ському науково-практичному
центрі Інституту педагогіки і
психології професійної освіти;
З 2001 р. починається над-

звичайно цікавий етап у житті
Романа Мокрика – він стає
співфундатором і першим
ректором відродженого в Ук-
раїні університету «Львівський
Ставропігіон» зі славними
науковими і освітніми тра-
диціями Інституції, віддаючи
формуванню і розбудові цього
наймолодшого у Львові Уні-
верситету весь свій талант
педагога-організатора, уні-
кальної і неповторної особис-
тості. Сьогодні в університеті
«Львівський Ставропігіон»
функціонує три факультети,
шість кафедр, навчається
понад 400 студентів;
У 2003 р. Роман Мокрик

отримує наукове звання про-
фесора, працює над новими
монографіями і підручниками.
Професор Роман Мокрик є
автором понад 50-ти накових
і науково-методичних робіт,
опублікованих як у вітчиз-
няних так і в зарубіжних нау-
кових виданнях.
За багатогранну сумлінну

працю, вагомий внесок у ста-
новлення сучасної освіти Ук-
раїни і підготовку висококвалі-
фікованих спеціалістів, плідну
науково-педагогічну діяльність
професор Роман Мокрик на-
городжений почесними відзна-
ками: Орденом за розбудову
освіти України; Почесними
відзнаками і грамотами Мі-
ністерства освіти і науки
України, установ Академії
педагогічних наук України,
Львівської державної обласної
адміністрації і Львівської об-
ласної ради та ін.
З Романом Мокриком проща-

ються його друзі і колеги,
колективи університету «Львів-
ський Ставропігіон», Благо-
дійної Духовно-мистецької
Фундації А.Покотюка, часопису
«Храм Серця», рідні та близькі:

Êîëåêòèâ ìóçåþ «Ëþäèíà. Çåìëÿ. Âñåñâ³ò»,
Áëàãîä³éíî¿ Äóõîâíî-ìèñòåöüêî¿ Ôóíäàö³¿

À.Ïîêîòþêà òà ðåäàêö³ÿ ÷àñîïèñó «Õðàì Ñåðöÿ»
âèñëîâëþþòü ùèðå ñï³â÷óòòÿ êîëåç³ ïî ðîáîò³

Þë³¿ ªâãåí³âí³ ÁÎÐÈÑ ç ïðèâîäó âàæêî¿ âòðàòè–
ñìåðò³ áàòüêà
ÁÎÕÎÍÊÀ

ªâãåíà Ìàêñèìîâè÷à

Êîëåêòèâ ìóçåþ «Ëþäèíà. Çåìëÿ. Âñåñâ³ò» òà
ðåäàêö³ÿ ÷àñîïèñó «Õðàì Ñåðöÿ» âèñëîâëþþòü

ùèðå ñï³â÷óòòÿ äèðåêòîðó Ñîêàëüñüêî¿ ðàéäðóêàðí³
ØÅÂ×ÓÊÓ Ìèêîë³ Ðîìàíîâè÷ó ³ ñóìóþòü ç

ïðèâîäó ñìåðò³ éîãî
ÌÀÒÅÐ²

ÑÂßÒÊÓÉÌÎ-ÂIÒÀÉÌÎ
1.IV – Äåíü ñì³õó
3.IV – Äåíü ãåîëîãà
7.IV – Áëàãîâ³ùåííÿ Ïðåñâÿòî¿ Ä³âè

Ìàð³¿
7.IV – Âñåñâ³òí³é äåíü çäîðîâ’ÿ
11.IV – Ì³æíàðîäíèé äåíü âèçâîëåííÿ

â’ÿçí³â ôàøèñòñüêèõ êîíöòàáîð³â
12.IV – Âñåñâ³òí³é äåíü àâ³àö³¿ òà

êîñìîíàâòèêè
12.IV – Äåíü ïðàö³âíèê³â ðàêåòíî-

êîñì³÷íî¿ ãàëóç³ Óêðà¿íè
16.IV – Äåíü äîâê³ëëÿ
18.IV – Äåíü ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè
18.IV – Ì³æíàðîäíèé äåíü ïàì’ÿòîê òà

³ñòîðè÷íèõ ì³ñöü
22.IV – Âñåñâ³òí³é äåíü Çåìë³
24.IV – Âõ³ä Ãîñïîäí³é â ªðóñàëèì

(Âåðáíà íåä³ëÿ)
26.IV – Äåíü ×îðíîáèëüñüêî¿ òðàãåä³¿
28.IV – Âñåñâ³òí³é äåíü êíèãè ³ àâòîðñüêîãî

ïðàâà
28.IV – Âñåñâ³òí³é äåíü ñïîð³äíåíèõ ì³ñò

Ñêëàäàºìî íàéùèð³ø³ â³òàííÿ, íåõàé ðàä³ñòþ çâåñåëÿþòüñÿ
Âàø³ ñåðöÿ, à ó äóøàõ ïàíóº ãðàìîí³ÿ ³ ñïîê³é. Íåõàé êðàñà ð³äíî¿
çåìë³ äîäàñòü Âàì ñèëè, çäîðîâ'ÿ, íàòõíåííÿ, ìóæíîñò³.

Áóäüòå ñèëüíèìè ³ ëåãêî ïåðåíîñ³òü âñ³ âèïðîáóâàííÿ äîë³.
Áóäüòå â³ðíèìè ³ ãîòîâèìè äî ñëóæ³ííÿ ²ñòèí³

ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß
ïðàö³âíèê³â ìóçåþ «Ëþäèíà. Çåìëÿ. Âñåñâ³ò»

òà ÷àñîïèñó «Õðàì Ñåðöÿ»
Àíàòîë³ÿ ÏÎÊÎÒÞÊÀ (ìîë.) òà Îëåãà ßÌÎÂÎÃÎ

Íåõàé áîðîíèòü Ìàòè Áîæà,
Â³ä çëèõ ëþäåé ³ ð³çíèõ á³ä.
Õàé äàñòü çäîðîâ'ÿ ³ ïîìîæå,
Ïðîæèòè â ùàñò³ ùå áàãàòî ë³ò.
Íåõàé ïîøëå Âàì ëàñêó íà ðîäèíó,
² äàñòü çäîðîâ'ÿ ùå íà áëàã³¿ ë³òà,
² âò³øèòüñÿ õàé íåíüêà Óêðà¿íà,
Ùî äàâ Ãîñïîäü ñèíà äëÿ Õðèñòà.

íàñòîÿòåëÿ Ñòåíÿòèíñüêîãî õðàìó
Âîçäâèæåííÿ ×åñíîãî Õðèñòà

î.Ìèðîñëàâà ÌÅÄÂÅÄß

ç 45-ð³÷÷ÿì â³ä Äíÿ íàðîäæåííÿ

Ïàðàô³ÿíè õðàìó Âîçäâèæåííÿ ×åñíîãî Õðåñòà,
ïðàö³âíèêè ìóçåþ «Ëþäèíà. Çåìëÿ. Âñåñâ³ò»,
êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ ÷àñîïèñó «Õðàì Ñåðöÿ»

ç äíåì Àíãåëà ³ äðóãîþ ð³÷íèöåþ
ñâÿùåíè÷èõ ñâÿ÷åíü

äîðîãîãî òàòóñÿ, ëþáëÿ÷îãî ÷îëîâ³êà
òà äîðîãîãî çÿòÿ  î.Îëåêñ³ÿ ßÂÎÐÑÜÊÎÃÎ

Щастя Вам, Отче, міцного
здоров’я, Божої ласки і земної
любові на довгі та благословенні
Господом роки життя.
У цей день св. ангели хай
сплетуть віночок доброти,
милосердя, поваги, сімейного
затишку і благодаті, а Господь
Бог благословляє вас на
душпастирській ниві.

Ç ïîâàãîþ ³ ëþáîâ’þ äîíå÷êà Õðèñòèíêà,
äðóæèíà Íàòàëÿ, áàòüêè òà âñ³ ð³äí³.

Êîëåêòèâ ìóçåþ «Ëþäèíà.Çåìëÿ.Âñåñâ³ò», ÷ëåíè
Áëàãîä³éíî¿ Äóõîâíî-ìèñòåöüêî¿ Ôóíäàö³¿ À.Ïîêîòþêà,
êîëåêòèâ ðåäàêö³ÿ ÷àñîïèñó «Õðàì Ñåðöÿ», ðîäèíà, äðóç³

×è òè çíàºø, ñèíó,
Ùî òî çà äåíü íèí³?
Ùî òè òàê ãàðíî âèãëÿäàºø,
ßê öâ³ò íà êàëèí³.
Ïðèñíèâñÿ ìåí³ Àíãåë,
³  ñêàçàâ òîº, ùî ñüîãîäí³
Äåíü íàðîäæåííÿ òâîº.
Ñêàçàâ ìåí³ Àíãåë íå ëÿãàòè
Ñïàòè, à òåáå, ìîÿ äèòèíî!
Ç Äíåì íàðîäæåííÿ ïðèâ³òàòè.
ß áàæàþ òîá³ ùàñòÿ, é çäîðîâ’ÿ
Â³ä Ãîñïîäà Áîãà.
Õàé æèòòºâà áóäå äîâãà äîðîãà.
Õàé äîáðîáóò â õàòó ïðèéäå.

Ðóñëàíà ÃÎË²ÍÊÀ
ç ÞÂ²ËÅÉÍÈÌ 30-ð³÷÷ÿì

Õàé â í³é ñâ³òëî ³ ðàä³ñíî áóäå.
Ùîá æèòòÿ áóëî ùåäðèì, ÿê ë³òî,
Ùàñòÿ, äîë³ íà ìíîã³¿ ë³òà.

Õàé áóäå ÷èñòå íåáî íàä Òîáîþ,
Íå â'ÿíóòü êâ³òè ó Òâî¿ì æèòò³,
Áàæàºì òåïëîòè, äîáðà, ëþáîâ³,
Óñì³øîê, ùàñòÿ íà Òâî¿é ïóò³!

Îðåñëàâó ÄÅÉÍÅÊÓ

ç 20-ð³÷÷ÿì

Áàòüêè, ñåñòðà, ä³äóñü, ðîäèíà â Ñîêàë³

ЗВЕРНЕННЯ
Шановні мешканці району та міста Сокаля
На Великодні свята на Сокальщину приїздить група з

30 дітей Старобільського району Луганської обл. З
величезною радістю старобільчани прийняли запрошення
від наших спостерігачів, які були на виборах президента
України у грудні 2004 р, і виявили бажання приїхати,
подивитись і налагодити дружні стосунки з Сокаль-
щиною.
Звертаємося до голів сільських Рад, директорів і

вчителів шкіл, священиків та просто мешканців Сокаль-
щини допомогти прийняти й розселити у сім’ях, де є діти
приблизно такого ж віку (12-17 років) на час Великодніх
свят з 1по 4 травня – 30 дітей і 5 супроводжуючих.
Велике прохання до приватних підприємців, підприємств

та держустанов району надати спонсорську фінансову
допомогу для того, щоб купити квитки на дорогу Львів-
Луганськ для цих дітей і відправити їх по закінченні свят
додому, бо це діти з малозабезпечених сімей, діти-сироти,
для яких гроші на дорогу до Сокаля збирають всі
громадські організації з Старобільського району.
Проявіть увагу та милосердя.
З вдячністю молодіжний клуб «Мрія»

Із пропозиціями й за інформацією звертатись
за тел. 2-32-14 в м.Сокалі.

Для переказу спонсорських коштів
Р/р260048340 код 325570 в АППБ «Аваль»

1967 р. Роман Мокрик закін-
чує з відзнакою механіко-
математичний факультет
Московського державного
університету ім. Михайла
Ломоносова і стає аспірантом
цього же університету;

1970 р. – починає свою
науково-педагогічну діяль-
ність у Львівському держав-
ному університеті ім. Івана
Франка на кафедрі механіки
механіко-математичного фа-
культету;

1974 р. – Роман Мокрик
захищає дисертацію і отримує
наукову ступінь кандидата
фізико-математичних наук; з
1975 р. – вчене звання до-
цента;

1986 р. – колективом Львівсь-
кого державного університету
ім.Івана Франка обирається
головою профкому викла-
дачів і співробітників.
У 1989 р. створює при

Львівському державному
університеті перший у регіоні
Міжгалузевий інститут підви-
щення кваліфікації та перепід-
готовки кадрів і стає його
першим директором;
З 1997 р. Роман Мокрик

пов’язує свою наукову діяль-
ність з Академією педагогічних
наук України і працює у Львів-

Æèòòºâèé ³
òâîð÷èé øëÿõ

Ðîìàíà ÌÎÊÐÈÊÀ
(19.Õ²².1944 – 25.²²².2005)

Ìàìà – Ãîë³íêà Ãàëèíà
(²òàë³ÿ)

Â³ä òåïåð, íàø ÷àñîïèñ ìîæíà ÷èòàòè
ó âñåñâ³òí³é ïàâóòèí³ ³íòåðíåò

çà àäðåñîþ:

www.sokal.lviv.ua

Óìîâè êîíêóðñó: äî ó÷àñò³ óêîíêóðñ³
çàïðîøóþòüñÿ ä³òè â³êîì 13-17 ðîê³â.
Âèìîãè äî êîíêóðñíèõ ðîá³ò:
•  Ïðîçîâèé òâ³ð,
•  Äîâ³ëüíèé îá’ºì

ç 28 ÁÅÐÅÇÍß ïî 29 ÊÂ²ÒÍß 2005ð.

Любі друзі !

ïðîâîäèòü êîíêóðñ òâîð³â
«ÌÎß Ñ²Ì’ß», ïðèñâÿ÷åíèé
Ì³æíàðîäíîìó  Äíþ Ñ³ì’¿

Сокальський районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

та відділ у справах сім’ї та молоді Сокальської РДА

•••••  Óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ
•  Âèñâ³òëåííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì ñ³ì’¿
Òåìè òâîð³â:
1. «Íàñèëëÿ â ñ³ì’¿ î÷èìà äèòèíè»
2. «Ñ³ì’ÿ – ì³é çàòèøîê ³ êîìôîðò»
3. «×è ìîæå áóòè ùàñëèâîþ ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé?»
4. « Ñ³ì’ÿ, ïðî ÿêó ÿ ìð³þ»
5. «Ùàñëèâà ðîäèíà, ãàðìîí³éí³ ñ³ìåéí³ ñòîñóíêè –
âèù³ ö³ííîñò³ äëÿ áàòüê³â ³ ä³òåé».
•  Òâîðè ïîäàâàòè äî Ñîêàëüñüêîãî ðàéîííîãî
öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³
(Øåïòèöüêîãî 89) ò. 2-61-02.
•   Íà ïåðåìîæö³â ÷åêàþòü ïðèçè.
•  Âðó÷åííÿ ïðèç³â â³äáóäåòüñÿ 29 êâ³òíÿ 2005ðîêó ó
Ñîêàëüñüêîìó ðàéîííîìó öåíòð³ ñîö³àëüíèõ ñëóæá
äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³.

Â²×ÍÀ ÉÎÌÓ ÏÀÌ’ßÒÜ


