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Конференції
25-26 травня 2015 року в м. Івано-Франківськ відбулася
міжрегіональна конференція “Сучасні виклики в Україні: формування
толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей через реалізацію
ефективних регіональних програм”.
Ініціаторами заходу виступали ГО «РК
на Прикарпатті» (Голова ГО – Володимир
Шегда) та Патріарша Комісія УГКЦ у справах
душпастирства охорони здоров'я. Захід відбувся
за підтримки ГО «Справа Кольпінга в Україні»
та Івано-Франківської облдержадміністрації.
В Конференції взяли участь заступник
облдержадміністрації Ігор Пасічняк; голова
душпастирської комісії о. Руслан П'яста;
директор департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації Роман Мельник; Голова
ГО «Справа Кольпінга в Україні» Орест
К л а й н и к ; го л о в н и й л і к а р о бл а с н о го
наркологічного диспансеру Валерій Скопич; а
також представники охорони здоров'я,
соціального захисту, громадського сектору,
релігійних організацій, церкви та всі
зацікавлені. Всього на заході були присутні 45
осіб з 10 областей України.
На
конференції обговорювалися наступні
питання:
- міжсекторальна співпраця та формування
єдиного бачення і розуміння представників
релігійних конфесій, державних установ та
громадського сектору у подоланні стигми і
дискримінації ВІЛ-позитивних людей та

формуванні толерантного ставлення;
- оперативне реагування на виклики сучасності,
в тому числі соціальної підтримки
внутрішньопереміщених осіб та їх сімей, в
контексті стигматизації та поширення ВІЛінфекції;
- розроблення ефективних регіональних
програм, які направлені на соціальну
мобілізацію місцевих громад, в тому числі
релігійних, для протидії поширення ВІЛінфекції та формування толерантного ставлення
до ВІЛ-позитивних людей;
проведення е фективної первинної
профілактики як одного з механізмів
формування толерантного ставлення до ВІЛпозитивних людей.
За результатами роботи конференції
б уд у т ь п і д г о т о в л е н і п р о п о з и ц і ї д о
удосконалення регіональних програм з метою
забезпечення ефективної міжсекторальної
співпраці релігійних конфесій, державних
установ та громадського сектору у подоланні
стигми і дискримінації ВІЛ-позитивних людей
та формування толерантного ставлення.

За матеріалами Конференції
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Конференції
24-25 червня 2015 року у Львові відбулася науково-практична
конференція "Індивідуальний супровід осіб із спектром аутистичних
порушень: підготовка та підвищення кваліфікації фахівців”.
Конференцію організовано з ініціативи
ГО «Справа Кольпінга в Україні» за
співорганізації Міністерства освіти і науки
України, Львівської облдержадміністрації,
Львівського національного університету імені
Івана Франка, експериментального навчального
закладу Всеукраїнського рівня Львівська
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат
«Довіра».
У роботі конференції взяли участь близько
50 осіб, серед яких представники департаменту
вищої освіти, департаменту загальної,
середньої та дошкільної освіти Міністерства
освіти і науки України, завідувач центральної
психолого-медико-педагогічної консультації,
в и к л а д ач і Л ь в і в с ь ко го н а ц і о н а л ь н о го
університету імені Івана Франка,
С х і д н о є в р о п е й с ь ко г о н а ц і о н а л ь н о г о
університету ім. Лесі Українки (м. Луцьк),
Рівненського інституту Університету "Україна”
(м. Рівне), Інституту післядипломної освіти
(м.Івано-Франківськ та м.Львів), директори та
педагоги навчально-реабілітаційних центрів,
ДНЗ, науковці провідних університетів країни,
лідери громадських організацій, батьки дітей з
особливими потребами.
Урочисте відкриття конференції відбулося
у Малій сесійній залі Львівської обласної ради,
де учасників привітала директор департаменту
освіти і науки ЛОДА Олександра Небожук.
Олександра Іванівна висловила особливу
подяку доктору психологічних наук, професору
кафедри психології Львівського національного
університету імені Івана Франка, завідувачу
цент ру неперервної о світи Інституту
післядипломної освіти та доуніверситетської
підготовки, голові товариства «Родина
Кольпінга» м. Львів Катерині Островській, яка
«своєю активною життєвою позицією та
професіоналізмом сприяє реалізації багатьох
ініціатив».
Конференція відбувалася у форматі
пленарного засідання та секцій. Учасники взяли
участь в обговоренні актуальних питань із
підготовки та підвищення кваліфікації фахівців,
зокрема зосередили увагу на нормативноправовому аспекті забезпечення освіти для

дітей із особливими потребами, означили рівень
готовності педагогічних працівників до надання
консультативних послуг дітям із порушеннями
психофізичного розвитку та визначили роль
неперервної освіти у підготовці спеціалістів для
індивідуального супроводу дітей із обмеженими
можливостями.
Крім того,
учасники Конференції
обговорювали питання необхідності створення
умов для освіти дорослих. Зокрема було
запропоновано
створити Університети
Третього Віку для задоволення освітніх потреб
старших людей та вимог ринку праці
(підготовка «доглядальника», «асистента
дитини» та ін.). Ще однією вагомою
ініціативою, яка повинна позитивно вплинути
на розвиток освітнього середовища є створення
центрів неперервної освіти у співпраці
ліцензованих державою освітніх установ та
НРЦ, опорних ДНЗ, тренінгових центрів
громадських організацій та благодійних фондів,
які забезпечуватимуть базу практичної
підготовки фахівців.
За результатами конференції було укладено
резолюцію, з якою можна ознайомитися на вебсторінці Справи Кольпінга в Україні.
Детальніше про захід читайте в Інтернеті за
адресою:
lnu.edu.ua/index.php?q=information&new=2022
Фото - на нашій fb-сторінці
/Справа Кольпінга в Україні/

Віра і життя

Роль світських осіб у Справі Кольпінга
Чим далі, тим більше людей, чоловіків та жінок, беруть на
себе відповідальність за організацію Пасторальних служб, і це
не може не радувати. У статуті Справи Кольпінга Німеччини
посада світської особи - відповідальної за духовну роботу є
настільки ж важливою, як і роль Презеса в Кольпінгу. Саме
Презес і особа, відповідальна за духовність, організовують
Пасторальні служби.
Справа Кольпінга Німеччини на Федеративній
Конференції СК Німеччини в м. Фулда у 2012
році прийняла новий Статут, який вносить деякі
нововведення, в тому числі і для організації
Пасторальних служб на різних рівнях нашої
спільноти. Зокрема, на цих зборах
конкретизували опис посади в правлінні, яка
відповідає за організацію
духовного життя
спільноти. За новим
Статутом, духовна робота
на всіх рівнях Спілки є в
межах відповідальності
Презеса (священика чи
диякона) та/або духовного
керівника (світської особа).
При цьому Спілка
наголошує на важливості
Пасторальної служби, і як
заповідав Блаженний
Адольф Кольпінг: “... всім
християнам слід самим
брати активну участь у
Пасторальних службах”.
Цитати Другого Ватиканського Собору та
цитати з наших Керівних ліній Справи
Кольпінга тільки посилюють в нас віру. Так
написано в Керівних лініях (рядок 63): «З
гідністю відповідальних вірян, критичноконструктивно налаштовані, ми беремо участь у
оновленні церкви відповідно до часу.»
Посада Презеса ще з часів Адольфа Кольпінга
належить до структури Справи Кольпінга. Цю
місію виконує переважно духовна особа
(священик, диякон). В першу чергу він несе
відповідальність за те, щоб духовно-релігійне
життя стало джерелом сил для соціальної
діяльності Родини Кольпінга. В будь-якому
випадку, священик не сам відповідальний за цей
напрямок, а спонукає інших людей брати на себе
відповідальність за духовність в Родині

Кольпінга. Будучи відповідальними за
духовність в РК, члени РК організовують також
Пасторальні служби. Вони знайшли в цьому
своє покликання – наближати до церкви всіх
християн.
Для мене є дуже влучним і вичерпним
формулювання з «Бачення майбутнього»
Дієцезійної Спілки Падеборн
про значення світських осіб у
церкві: «Духовне
н а с т а в н и ц т во , я ке вед е
світська особа (проведення
катехез, підготовка
П а с то р а л ь н и х с л ужб ) н е
повинно помилково
сприйматися як «заміна
священика» чи робота для
того, щоб розвантажити
освяченого священика при
парафії. Нести Слово Боже
означає че сть бути
християнином. І для віруючих
людей існує цілий спектр
можливостей бути соціально
активними, відновлювати віру та духовне життя
в залежності від харизми, ситуації, потреб на
місцях.»
Духовні керівники на всіх рівнях в Справі
Кольпінга
Німеччини жодним чином не
складають конкуренції Презесу. Найчастіше і
Презеси і духовні керівники є обраними
членами Правління, які доповнюють один
одного, допомагають і разом працюють над
покладеними завданнями.

Йозеф Гольткотте,
Федеральний Презес СК Німеччини//
Kolpingmagazin’03-04/2015
Переклад з німецької: Г.Єрьоміна

Акції
На сході нашої держави іде війна, ллється кров,
а кращі сини і дочки України, не шкодуючи
свого життя, зупиняють навалу дикої орди –
нашого сусіда Росії. «Старший брат» кидає
проти України своїх найманців-яничарів,
донських козаків, чеченців, регулярні
підрозділи російської армії, які грабують,
убивають, руйнують інфраструктуру держави.
Іде війна - жорстока, підступна, брехлива .
В цей важкий час випробувань весь
народ, вся нація об'єднується, намагаючись
зупинити агресора. Хоча війна здається далекою
і ми не чуємо вибухів мін і снарядів, вона тут висить над нами в повітрі в ці теплі
травневі дні, і відчуття тривоги й
небезпеки не покидає нас. Вже
десятки наших земляків поклали
своє життя на цій війні. А скільки
поранених, покалічених,
обпалених, травмованих війною
життів перемелює ця жорстока
трагедія. Мало хто залишається
байдужим у цій ситуації. Люди
збирають кошти на екіпіровку
нашим солдатам. Волонтери
намагаються дати все необхідне
нашій армії для перемоги. А у
нашої держави, як завжди не
в и с т ач а є ко ш т і в , т а і с т а р а
бюрократична система дає збої.
Свій вклад у допомогу
воїнам неодноразово вносила і
Родина Кольпінга м. Чернівці. Так,
вже традицією стало проведення книжкових
ярмарків - розпродажу книг за символічну суму.
Саме такий ярмарок під гаслом «Допоможи
пораненим воїнам АТО» відбувся 17 травня
цього року. Кошти збиралися на допомогу
нашому земляку Олександру Зозуляку,
нагородженому орденом «За мужність».
Олександр Зозуляк - офіцер 128 бригади
15 гірсько-піхотного батальйону, командир
мінометної батареї. 25 січня 2015 року під
селищем Санжарівка він зі своїм підрозділом
вступив в нерівний бій з десятком танків
р о сій сь ки х н ай ман ц ів . Тр и ма л и ся до
останнього , знищили шість ворожих танків,
але і самі зазнали втрат: загинуло троє наших
бійців, а сам Олександр потрапив під ворожий
танк (більш детально про цей бій висвітлено в

газетах «Факти» та «Молодий Буковинець»).
Олександр зазнав тяжких поранень – втратив
ліву руку, у нього численні надважкі травми
тазу та лівої ноги (яку дивом вдалося врятувати),
рвані рани по всьому тілу. Зараз наш герой
лікується у Київській лікарні «Феофанія». Він
не здається, але для повноцінного життя йому
потрібний сучасний протез. На жаль, у нас їх не
виготовляють, а зарубіжні аналоги коштують
досить дорого, тому потрібні значні кошти.
Бажаючи долучитися до збору коштів на
необхідне Олександру лікування, Родина
Кольпінга м. Чернівці організувала збір
р і з н о м а н і т н о ї л і т е р ат у р и .
Долучилися до акції і товариство
Польської культури ім. Адама
Міцкевича (голова Товариства Владислав Струтинський) та
громадська організація «Союз
Українок»( Голова Чернівецького
відділу Союзу українок - Лариса
Маркуляк). Всі зібрані книги - це
д о б р о в і л ь н і п оже рт в и в і д
про стих людей, меценатів,
студентів, пенсіонерів. Хочеться
відзначити,
що такі акції
згуртовують людей різних
конфесій, різних професій,
п о г л я д і в , р і з н и х
національностей. Так, на ярмарок
завітав Член Ради Управління
м а р ш а л а в Куя в с ь ко Поморському воєводстві в
Республіці Польща пан Славомір Копишч, який
в ці дні перебував з офіційним візитом в
Чернівцях.
По завершенні ярмарку було створено
спеціальну комісію для підрахунку коштів,
зібраних під час акції. В присутності
представників трьох організацій комісія
відкрила опломбовану скриньку, перерахувала
кошти та протокольно зафіксувала зібрану суму
у розмірі 4040 гривень. Гроші передали
особисто в руки матері Олександра Зозуляк
Родіці. А ще подякували матері за сина-героя, за
її мужність та терпіння та всією громадою
помолилися за наших воїнів та за мир у нашій
державі.

Мечислав Зубжицький,
заступник голови Родини Кольпінга м. Чернівці

Акції

Марафон життя
«Коли ти бажаєш чогось дуже сильно - весь
Всесвіт допомагає тобі досягти цього» ( Пауло
Коельйо). І в цих словах є істина. Люди, одне
спільне бажання, трохи зусиль, а головне добрий намір, і весь світ допоміг втілити в
життя наймасштабніший весняний забіг
«Марафон життя», метою якою було подолання
більш ніж 1000 кілометрів та об'єднання
суспільства в одній важливій справі – допомозі
хворим дітям в Україні. Організаторами акції
виступали Родина Кольпінга м. Ужгорода
спільно з інформаційно- туристичним порталом «Safe in Trip» та ГО «УДАРна молодь Закарпаття».
«Марафон життя» – це продовження попередніх п'яти акцій (2012-2014 рр.), організованих нашою
Закарпатською Родиною : 2 благодійні виставки «Крила для дітей», творчий вечір «Кроки ангелів» і 2
забіги «Я біжу, щоб вона ходила!». Метою цих акцій був збір коштів для допомоги двом дівчатам
(лікування та реабілітацію) Марійки і Софійки, які з народження хворі на ДЦП.
Головним героєм акції «Я біжу, щоб вона ходила!» та сьогоднішнього Марафону є Дмитро Джміль –
волонтер, спортсмен, мандрівник (автостопом об'їздив 40 країн світу). У 2014 році Дмитро Джміль
подолав спочатку 100 а потім 200 кілометрів гірською місцевістю і встановив рекорд Закарпаття. Цього
разу він «замахнувся» на рекорд України. За 20 днів він запланував пробігти 23 населені пункти нашої
країни: починаючи з Ужгорода, далі через Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Хмельницьку та
Вінницьку області і фінішувати у Києві.
Впродовж акції тривав збір коштів для важкохворих діток. В Закарпатській області – це допомога
Марійці та Софійці, хворим на ДЦП. В ІваноФ р а н к і в с ь к у з б и р а л и с ь ко ш т и д л я
реабілітаційної сенсорної кімнати. У Вінниці
та Києві – допомога онкохворим дітям. Але
найголовніше – це заклик суспільству «Не
будьте байдужими, озирніться навколо і
допоможіть тим, хто цього так потребує».
І от 6 червня на столичному Хрещатику
фінішував благодійний забіг «Марафон
життя». Дмитро Джміль пробіг
1000
кілометрів з Ужгорода до Києва. Цей забіг
було занесено до книги рекордів України. А
організації, під егідою яких проходила дана
акція були нагороджені дипломами за
сприяння у встановлені рекорду України.

За матеріалами статті Наталі Мордованець (РК м.Ужгород)
Більше фото - на нашій fb-сторінці/Справа Кольпінга в Україні/
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Акції

Парафест Рівне 2015
7-8 червня 2015 року з ініціативи Рівненського Товариства
«Родина Кольпінга» (Голова РК – Валерій Забродський)
відбулася масштабна соціальна акція - «Парафест Рівне
2015». В рамках дводенної акції було проведено перший
рівненський соціально- культурний фестиваль громадських
ініціатив людей з інвалідністю (7 червня) та конференцію по
співпраці з громадськими організаціями інвалідів (8 червня).
Метою соціальної акції було інформування широкого загалу
громадськості про життя та нагальні проблеми людей з
о собливими пот ребами, показ їхньої художньої
самодіяльності, творчих здобутків та презентації діяльності
громадських організацій, що об'єднують інвалідів. Акція
стала прикладом соціалізації стосунків між суспільством та
людьми з особливими потребами, була націлена на
налагодження стосунків між громадськими, волонтерськими
та іншими організаціями, які працюють з людьми з
особливими потребами.
Об'єднати зусилля усіх громадських організацій інвалідів, а
також тих, котрі ними опікуються, презентувати їх діяльність
та досягнення, пропагувати активну суспільну та життєву позиції людей з інвалідністю через
ознайомлення з життям, потребами та творчими здобутками інвалідів – ось головні цілі фестивалю.
Учасниками заходу, котрий відбувся у рівненському Палаці дітей та молоді, стали близько двох десятків
об'єднань – комунальні, державні та інші підприємства, що пов'язані з проблемами соціалізації,
адаптації, навчання та працевлаштування людей з інвалідністю. Відвідувачі мали змогу ознайомитись з
діяльністю цих організацій через презентації, виставки творчих робіт людей з інвалідністю, майстеркласи та фотовиставки. Особливе враження на присутніх справив концерт за участі творчих колективів
людей з особливими потребами.
8 червня відбулася конференція «Співпраця з громадськими організаціями інвалідів як чинник
соціалізації та вирішення проблем інвалідів», учасники якої обговорили перспективи співпраці між
громадськими та волонтерськими організаціями, комунальними підприємствами, навчальними
закладами та органами влади у сфері соціалізації та вирішення проблем інвалідів, обмінялися досвідом
та окреслили спільну стратегію розвитку громадських організацій інвалідів.
Валерій Забродський у своїх численних інтерв'ю* так прокоментував рівненський парафест: «Ми
розпочинаємо велику справу: ми хочемо стимулювати роботу всередині самих організацій – відшукати
активних людей, навчити писати
проекти та контактувати з мас-медіа,
а ще співпрацювати з міжнародною
спільнотою. Ми допомагаємо цим
людям зробити перші кроки.»
Фестиваль проходив на Рівненщині
вперше, втім, аби сприяти
соціальній адаптації людей з
інвалідністю, його організатори
сподіваються й надалі
організовувати подібні заходи.

* Відеорепортажі на нашій fb-сторінці/Справа Кольпінга в Україні/

Кольпінговські новини

Відео-ролик про День Кольпінга
вже в мережі
Сенсаційні кадри: Канал WDR та «Кельнер
Штатанцайгер» , найвпливовіше видання м.
Кельн, публікують фото Даніеля Ілабака в
момент, коли той виконує сальто над ЛанксессАреною. Напередодні завершення зйомок
трейлеру до Дня Кольпінга медіа-резонанс
набув чималих обертів.
Передувала цим подіям прес-конференція на
даху будинку Кольпінга, в якому взяли участь
«Кельніше Рундшау»(щоденна газета регіону),
«Експрес», «Кельнер Кірхенцайтунг» та
«Домрадіо».
Даніель стрибає з парапету,
роблячи сальто та гвинт вперед і моментально –
сальто назад. Він рухається на такій висоті
настільки вільно та безпечно, ніби все це він
виконує у своїй квартирі. Близько десяти
журналістів уважно спостерігають за ним і при
стрибках моментально включають свої камери
на запис.
Даніель Ілабака є одним із найвідоміших
паркур*-спортсменів світу. Цей хлопець
перестрибує мури, парапети та бігає по дахах.
Мільйони людей переглянули його акробатичні
витівки в YouTube ( за даними вільної інтернетенциклопедії Wikipedia, кількість переглядів
складає 30 мільйонів). Даніель знімався у
багатьох фільмах та є засновником «Федерації
вільних бігунів паркуру».

Будинок Кольпінга в Кельні став головним
знімальним майданчиком для промо-ролика про
День Кольпінга, який відбудеться у вересні в
м. Кельн під гаслом «Мужність породжує
добро». Знімальна група з 10 осіб протягом
шести днів працювала під керівництвом
режисера Романа Штікера. Оператор стрічки –
Франк Руус, продюсер – Ніклас Шульц. Кожен
з них є ведучим фахівцем найвідомішої в
Кельні знімальної студії «Фріше Бріз
Філм». Як результат – 90-секундний
ролик та два супроводжуючі фільми з
інтерв'ю із головним героєм про враження
від зйомок.
Чи ризикує своїм життям Даніель Ілабака
під час зйомок? Той, хто ніколи не стрибав
по дахах та парапетах, очевидно ж
ризикував би. Але наш герой з юності
професійно займається
паркуром,
об'їздив півсвіту та мешкає в Лос
Анжелесі. «Як і кожна дитина, я хотів
відкрити для себе світ і відкрити самого

Паркур
ì (фр. parkour, спотворене від parcours – дистанція, смуга перешкод) – фізична дисципліна, в
якій тренується подолання будь-яких перешкод на своєму шляху, за допомогою пристосування своїх
рухів до навколишнього середовища. Заснований французьким каскадером у 80-х роках минулого
століття. Поєднує в собі особливу філософію, гімнастику, легку атлетику і білдерінг (лазіння стінами).
Люди, які займаються паркуром, називаються трейсерами. (Прим.ред.)

Кольпінговські новини
себе», - розповідає Даніель. «В школі під час
уроків я лише дивився у вікно і уявляв собі
пригоди, я уявляв, як я живу у світі, де люди
можуть спокійно стрибати по деревах. Щось
таке мене приваблювало з самого глибокого
дитинства.»
Отож, коли він виріс, це прагнення не
пройшло. Що йому дійсно не потрібно для
стрибка, так це адреналін. «Тому що це те, що
заважає тобі тримати ситуацію під контролем.
Для того, щоб правильно стрибати, необхідно
мати абсолютно ясну й тверезу голову.» Ну, і
звичайно ж, потрібна відповідна фізична
підготовка: Даніель Ілабака є потужно
тренованим атлетом, який абсолютно володіє
своїм тілом. Іноді він рухається таємничо та
елегантно, наче кішка. Коли він біжить вгору
по зовнішній стіні, чи стрибає з вікна Будинку
Кольпінга на поверх нижче, крутиться і вмить
руками чіпляється за протилежну стіну – його
рухи виглядають плавними т а дуже
природніми.
Даніель Ілабака є віруючим християнином,
який переконаний, що ця радість і вміння так
незвично пересуватися і є його покликанням.
Він залюбки бере активну участь у соціальних
проектах, він працює з дітьми вулиці в
м. Маніла/Філіппіни і бачить в цьому своє
завдання. Він взяв участь у зйомках промофільму, б вважає, що мусить підтримати День
Кольпінга: «Бог дав мені дар і я використовую
його не лише для себе.» До слова, Даніель
відмовився від звичного гонорару за зйомки,
лише погодився оплатити його витрати на
проживання в Кельні.

Текст:Мартін Грюневальд
Фото: Барбара Бехтлоф, Йонас Гоке//
Kolpingmagazin’05/2015

Відео-ролик можна переглянути на нашій
fb-сторінці/Справа Кольпінга в Україні/

Довідка:
День Кольпінга 2015 відбудеться в м.
Кельн/Німеччина з 18 по 20 вересня. Це
надзвичайно масовий захід, на якому
очікується близько 15 000 кольпінговців з
Німеччини та всього світу. Умови участі у Дні
Кольпінга: сплата членського внеску у розмірі
33 Євро, який гарантує вільний вхід на всі
заплановані заходи в рамках святкування.
Доїзд, проживання та харчування не входять у
вартість членського внеску і учасники
організовують це самостійно.
П р о г р а м о ю с вя т ку ва н н я п е р ед б ач е н і
різноманітні масові заходи, такі як офіційне
відкриття у п'ятницю 18 вересня на ЛанксессАрені з концертом за участю зірок зі світовим
ім'ям, виступами танцювальних колективів
різних жанрів, камерного хору, вогняного шоу і
т.д.
В суботу 19 вересня відбудеться спільний
молебень в багатьох костелах м. Кельн.
Впродовж дня учасники зможуть взяти участь у
трьох різних виставках, пройти ходу «Слідами
життя Адольфа Кольпінга» та переглянути
тематичні презентації про п'ять
найважливіших площин в житті кожної
л юд и н и . В в еч е р і у ч а с н и к и з м ож у т ь
п е р е гл я н у т и в і д ом и й м ю з и к л « М р і я
Кольпінга», а опісля відбудеться шалена
вечірка, організована Молоддю Кольпінга
Німеччини.
«Мужність породжує добро» є головним
лейтмотивом цьогорічного Дня Кольпінга. І
саме це гасло стане девізом для третього дня
святкування – неділі 20 вересня. Програма
розрахована на першу половину дня і
розпочнеться вона з підняття величезного
кольпінговського прапора та рефлексій про
заповіді Адольфа Кольпінга – віру, довіру,
мужність, любов, життя в спільноті.
Завершиться захід Службою Божою, яку
провадитиме Архієпископ Кардинал Райнер
Марія Воелькі.
Деталі на сайті:
kolpingtag2015.de/programm/2092015-sonntag

Переклад з німецької: Г.Єрьоміна

Кольпінг у світі

Бути світлом для інших
Більше 40 працівників та гостей
прийшли на фабрику свічок Шлоссер у
Кельн-Марсдорф. Дієцезійний Презес
Петер Янсен проводив там «Службу
Божу на робочому місці», приурочену
до відкриття щорічного свята. До
свічкової фабрики влучно була обрана
тема святкування - «Бути світлом для
інших».
Між високих полиць змайстрували
величний та гарно прикрашений
вівтар. Презес розповів історію
Рудольфа Отто Ваймара: одного разу
гусениця хотіла перейти дорогу, по
якій швидко й часто їздять автомобілі.
Але з протилежного боку була дуже гарна зелень, якої так хотіла дістатися гусениця. Ніби сталося чудо.
Коли гусениця таки змогла перейти своїми маленькими лапками ту дорогу, по якій мчать щонайменше
20 авто за хвилину.
Презес наголосив: «Прорив вимагає мужності! Навіть коли ми не знаємо, що чекає на нас у цьому
новому році, ми сміливо і з довірою ступаємо в нього! З Євангелії про трьох мудреців ми дізнаємось, що
вони після поклоніння новонародженому Христу одразу повернулися додому. Чи зробили вони це зі
страху перед Іродом? Чи, може, Євангеліє хоче нам підказати, що ці мужні Старці поспішали додому,
щоб чимскоріш принести на Батьківщину щасливу звістку про народження Спасителя?»
Янсен промовив, що кожна свічка, зроблена на цій фабриці має свою певну місію – чи це проста
церковна свічка, чи свічка, що запалена до ювілею. «В кожній свічці є схований сенс: Бог робить світ
світлішим та теплішим, і люди теж повинні робити світ світлішим, теплішим та добрішим.»
Після Служби Божої власник фабрики Штефан Ціммерманн подякував Дієцезійному Презесу та всім
присутнім, а також запросив їх оглянути та замовити нову продукцію. Гості змогли собі придбати
пасхальні свічки, свічки до хрещення та для багатьох інших нагод. Для бажаючих було проведено також
екскурсію фабрикою.

*****
Великодній подарунок
Справа Кольпінга Тюрингії (Німеччина) зробила особливий великодній подарунок постраждалим від
бойових дій на сході України: в одну із лікарень м.Івано-Фрнківськ, де лікуються поранені було
передано 5 інвалідних візків. «Наші кольпінговці відкликнулися на запит партнерської РК з
с.Задністрянське Івано-Франківської обл. Таким чином ми показали свою солідарність з народом
України, який страждає від тих подій, що відбуваються зараз в державі», - розповідає Андреас Блюмель,
голова РК м.Пьоснек. Саме він зі своєю дружиною Наталією доставив медичну допомогу в Україну.
Розподілом візків по лікарнях та госпіталях, де лікуються поранені займається одна з волонтерських
організацій Івано-Франківська. «Волонтери сказали мені, що подібної допомоги в Україні марно
чекають цілими тижнями», - повідомляє п.Блюмель.
Члени 22 Родин Кольпінга Дієцезійної Спілки Ерфурт вже більше 25 років активно допомагають
Румунії. А останні декілька років тому вони розширили радіус своєї соціальної діяльності і на деякі
регіони України.

Кольпінг у світі

Діти ростуть, а одяг - ні!
Двічі на рік Родина Кольпінга Ландау/Ісар організовує розпродаж дитячих речей. Те, що 20 років тому
було ризикованим експериментом стало чіткою успішною традицією в Родині Кольпінга. Цей
своєрідний дитячий базар за останні роки почав ще більше процвітати. Близько 300 продавців
отримують список з кольоровими цінниками, які вони повинні заповнити. В день збору товару
волонтери акції сортують одяг за розмірами та видами, чіпляють на них етикетки та розкладають на
торгівельні ряди в міському торгівельному залі. Часто це більше ніж 10 000 артикулів. В день
розпродажу починається справжній бум. У людей досить різні мотиви купляти вживаний дитячий одяг за
символічною ціною. Чи для дитячого садка, для походів на природу чи для пікніків, або просто для дому
тут дійсно є можливість придбати речі в хорошому стані за невеликі кошти.
Така акція є вигідною не лише для покупців, а й для самих продавців товарів. Вони з радістю продають
речі, з яких повиростали їх діти. Інакше їм прийшлося б просто викинути одяг чи взуття, а це часто дуже
неприємно робити, тим більше, якщо одяг дійсно в хорошому стані. Таким чином, акція є вигідною для
всіх – покупці знаходять необхідне для своїх дітей, а продавці позбавляються непотрібних речей і
заробляють при цьому якісь гроші. Навіть Родина Кольпінга при цьому має свій зиск 10% від вирученої з
продажу суми йдуть у загальну касу Родини Кольпінга.

*****
Руки, що звикли допомагати
“Взяти за зразок діяння Адольфа Кольпінга” стало
гаслом “Соціального проекту”, який декілька років
тому започаткувала Родина Кольпінга Дан. Проект
започаткував різноманітні волонтерські ініціативи,
якими користується увесь регіон. Чи це свято
урожаю у притулку для неповносправних, чи свято
кави у будинку для одиноких людей похилого віку, чи
“блошиний” ярмарок у День міста чи навіть курси
навчання волонтерів, організовані спільно з
місцевим центром «Карітас» - все це вже
організовувала чи продовжує організовувати Родина
Кольпінга Дан. Найбільшої уваги члени РК
намагаються завжди приділити неповносправним особам та одиноким сеньйорам, адже зазвичай вони
найбільше вимагають підтримки. Так само вони готові підтримати та пережити важкий період людям,
які втратили свою половинку чи раптово залишились без роботи. Окрім психологічної підтримки,
Родина Кольпінга надає й дуже практичну допомогу: старшим людям допомагають з покупками та
розносять їм додому; тим, хто шукає роботу, допомагають правильно оформити резюме; допомагають
заповнити необхідний формуляр чи організовують службу підвозу, коли людині важко користуватись
рейсовим автобусом. Словом, за останні роки Родина Кольпінга Дан зробила дуже багато добрих справ,
зібрала багато коштів та передала їх потребуючим. Ця Родина присвятила багатьом окремим людям та
цілим сім'ям багато свого вільного часу.

За матеріалами Kolpingmagazin’03-04,05/2015
Переклад з німецької: Г.Єрьоміна

Якими б не були гарними слова, вони
завжди залишатимуться лише словами,
які скоро забуваються. Натомість
поступки вічно житимуть в людських
серцях.
Господь створив людину для Небес. Саме
тому батьки повинні виховувати своїх
дітей для Небес.
Слова та прояви співчуття - це
похвально, але це не може замінити
доброї справи. Добрі слова на деякий час
заспокоять потребуюче серце, а добрі
справи залишаться в цьому серці
навічно.

Книжковий ярмарок/РК м.Чернівці

