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Роздуми до свята Різдва Христового
Можна Бога зробити відповідальним за голод та нужду.
Можна заперечувати існування Бога, бо Він не дозволяє нам бачити Його та
допускає нещастя на світі.
Можна позичати Бога час від часу для особливих випадків.
Можна хотіти мати Бога лише для себе, а іншим, особливо інакомислячим,
доводити, що Бога немає.
Можна використовувати Бога для здобуття влади і казати при цьому, що вся сила і
міць сходить від Бога.
Во ім'я Бога можна навіть вести війни, виносити вирок людям, вбивати їх та
казати, що такою була воля Божа …
Але це все є безбожно.
Можна з Богом нічого не «робити», ні використовувати Його, ні плюндрувати Його
ім'я, бо Бог є любов. І лише той є близьким до Бога, хто дозволяє цій любові
розростатися всередині себе.
Ця любов приходить у світ через Ісуса Христа. Це Різдво Христове.
Бог завжди залишиться для нас, людей, загадкою. Але Він дозволив нам зазирнути в
свою таємницю, зробивши свого сина, Ісуса Христа людиною. Чогось іще більш
переконливого Бог не міг би нам представити, адже це так, ніби він прийшов до нас
маленькою дитиною. Тому ми маємо всі підстави радіти. І за це ми повинні
дякувати Різдву.
Бог стає людиною задля нас.
Отець Йозеф Гольткотте,
Федеральний Презес Справи Кольпінга Німччини

*****
Україна переживає нелегкі часи. В країні триває війна. У когось може виникнути
запитання: «Як святкувати Різдво в той час, коли в Україні біда?». Як святкувати?
Дуже просто ñ з молитвою. Наша Батьківщина потребує молитви і навернення.
Своєю чергою, кожен із нас може допомогти жертовністю, скромністю в поведінці.
Крім молитви, можемо від чогось відмовитись, жертвуючи це за мир в Україні.
Кожен сам добре знає свої звички, від яких важко відмовитись.
За матеріалами веб-сторінки
Вищої Духовної Семінарії Святого Духа/м.Городок

*****
Різдво є викликом для кожного із землян, принаймні, тих, хто вважає себе
християнами. Воно ламає стереотипи, позаяк Спаситель сам собою є викликом
системі координат, у яких живе створений ним же світ. Викликом прагненню до
збагачення й комфорту: бо народився не серед царських палат, не на гаптованій
золотом китайці; викликом жадобі влади: бо її гідні не ті, хто спроможний купити
гетьманські клейноди чи інші регалії, а ті, хто власне здатен зрозуміти потребу
змін ñ особистісних або ж загальних. Викликом, врешті, злидарям: позаяк кожен із
них має зрозуміти, що найбільше багатство ñ він сам утілення Бога, що найвище за
все він мусить прагнути самоповаги і гідного ставлення до себе. Зрештою, це
стосується не тільки «убогих», але й усіх.
Ігор Гулик,
Директор «Львівської газети»

Точка зору

Актуальність Справи Кольпінга
Сьогодні Справа Кольпінга існує і діє у всьому світі як сучасна католицька спілка, яка ідентифікує себе з
ідеями свого засновника Адольфа Кольпінга і базується на них у виконанні своїх практичних завдань. Чи
дійсно ці ідеї все ще актуальні? Чи відповідає нинішня діяльність Міжнародної Справи Кольпінга тим
критеріям, які уявляв собі наш засновник?
Цитата «Потреби часу самі навчать вас, що потрібно робити» чітко вказує на те, що Адольф Кольпінг ще тоді
орієнтувався на потреби і виклики часу, і згідно цього планував свою діяльність відповідно до реалій тих
часів. Тому він і надсилає нам через роки це послання. Для нас це також означає, що ми постійно у своїй
роботі повинні оцінювати актуальність і потрібність того, що ми робимо, і за потреби змінюватися разом із
часом.
Наші часи сильно відрізняються від часів, коли жив Адольф Кольпінг. Новий час прогресу та глобалізації
приніс нам нові проблеми та виклики. Пристосовуючись до нових випробувань та нових «потреб часу»,
Справа Кольпінга в Європі стала сучасною розвиненою спільнотою, яка стоїть на захисті людей,
підтримуючи їх у різних життєвих ситуаціях та працює у найрізноманітніших сферах людського життя.
Через навчання, духовність та життя в спільноті Адольф Кольпінг хотів дати можливість та мотивацію
молодим людям для того, щоб вони не боялися брати відповідальність на себе та долучалися до розбудови
власної домівки нашого світу. Чи втратили актуальність його прагнення і його діяльність сьогодні? Навіть,
якщо в часи А. Кольпінга не були найважливішими такі суспільні проблеми, як глобалізація, міжнародна
справедливість чи солідарність, ми як раз тим більше повинні обдумати, як ми, як християни повинні діяти у
цих сферах і як ми можемо докласти зусиль до розбудови справедливого світу. Спілки Справи Кольпінга в
Європі реалізують освітні ідеї завдяки освітнім установам, професійним училищам та коледжам, та
підтримують через розвиткову допомогу проекти у всьому світі. Цим вони роблять величезний внесок у
побудову Спільного Світу та діють як відповідальні християни світу.
Проблеми в сучасному світі різні і їх все ще багато. Важко повірити, що десь взагалі немає проблем. В кожній
країні є люди, які знаходяться в нужді і які потребують допомоги та підтримки, або ж існують ситуації, які
потребують втручання та вирішення. Поняття «нужда» не завжди означає фінансову чи матеріальну скруту,
адже є багато потреб соціального характеру. І це актуально як і для розвинених західноєвропейських країн із
добре діючими соціальними системами, так і для країн Центральної та Східної Європи, в яких після
довготривалого панування радянської влади потрібно заново будувати соціальні системи. І в обох випадках
Спілки Справи Кольпінга активно долучаються до роботи чи це проекти для жінок та дітей у скруті, чи
програми для молодих людей, які потрапили в складні життєві обставини, які реалізовуються Справою
Кольпінга Австрії, чи це „Praca TAK“ (Робота ТАК) проект польської Справи Кольпінга для безробітних, чи
Консультаційний Центр для осіб з аутизмом, або ж Університети Третього Віку в Україні. Ця активна позиція
щодо соціальних питань нашого часу характеризує наші спілки як дієві спільноти, які не просто стоять
осторонь та спостерігають, як все розвивається, а й відповідно реагують «Дієва любов зцілює всі рани.
Порожні слова тільки примножують біль.»
Актуальність роздумів Адольфа Кольпінга про необхідність суспільної єдності людей особливо
проявляється в епоху індивідуалізму, що почав стрімко розвиватися ще в 90-х роках ХХст. і наслідки якого ми
відчуваємо ще й сьогодні. Але людина потребує жити в спільноті, вона потребує підтримки інших і Справа
Кольпінга пропонує цю спільноту. Спільноту, в якій її члени почуваються комфортно, де вони знаходять
однодумців і розвиваються разом. У XVIII ст. Блаженний А.Кольпінг запропонував таку спільноту молодим
підмайстрам, в якій вони знайшли свою домівку, де вони змогли розвиватися та реалізовувати себе.
Кольпінговці розповсюджують цю ідею свого засновника й сьогодні, і об'єднують свої сили в Родини
Кольпінга та Справи Кольпінга, щоб спільно досягати своїх цілей.
У цьому сенсі Справа Кольпінга є спільнотою, яка протиставлена індивідуалізації і дає шанс людині не
залишитися «одиноким борцем» зі своїми проблемами, а знайти і відчути підтримку інших кольпінговців, які
допоможуть знайти вихід.
„Хто демонструє мужність, той робить мужніми інших“ це не беззмістовні слова нашого засновника. Ми,
кольпінговці, демонструємо цю мужність, ми допомагаємо людям і це є нашим завданням у цьому світі.

Василь Савка, Виконавчий директор Справи Кольпінга в Україні//
«До 200-річчя А.Кольпінга: збірник статей» (Вид.: Міжнародна Справа Кольпінга, 2014р.)
Переклад з німецької: Г.Єрьоміна

УТВ

Форум Університетів Третього Віку
Сучасне суспільство ставить сучасні вимоги до
людини ñ до її освіченості, мобільності та відкритості
до нового досвіду. Це й є визначальним фактором
створення Університетів Третього Віку, які успішно
функціонують у багатьох країнах за сприяння
Центрально-Європейської Ініціативи.
З огляду на досвід функціонування цих закладів на
Україні, а також аналіз змісту навчальних програм з
точки зору їх спрямованості на формування
компетенцій, які б розширювали економічні та
соціальні можливості людей категорії 50+, можна
відмітити, що система взаємодії Університетів
Третього Віку з державними структурами, бізнесу та
громадських організацій на даному етапі
становлення цієї соціальної інституції потребує
удосконалення. Саме з цією метою 14-16 листопада 2014 року у м. Луцьку відбувся Форум Університетів
Третього Віку ГО «Справа Кольпінга в Україні». Пленарне та секційні засідання проходили на факультеті
психології Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (м.Луцьк). У Форумі
взяли участь Голова та Секретар Справи Кольпінга в Україні; керівники, слухачі та викладачі УТВ
м.Луцьк та Львів; голови та члени РК м.Луцьк, Львів та Івано-Франківськ; засновники Інституту
Третього віку у м. Брест (Білорусь); викладачі Брестського державного університету ім. О.Пушкіна;
професори, доценти та аспіранти Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
(м.Луцьк); професор Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя; директор
Луцького будинку вчителя; директор благодійного фонду «Дитина з майбутнім» (м. Київ); головний
спеціаліст відділу організації надання соціальних послуг Міністерства соціальної політики України .
Учасники Форуму обговорили низку питань по удосконаленню внутрішнього розвитку УТВ; по
удосконаленню співпраці з державою та по міжнародній співпраці (з Університетами Третього Віку
Білорусі, Польщі, народними університетами Німеччини). Крім того, учасники Форуму обговорили та в
цілому схвалили Положення про Університет Третього Віку. На посаду голови координаційної ради
Університетів Третього Віку ГО «Справа Кольпінга в Україні» було рекомендовано кандидатуру
керівника Львівського Університету Третього Віку Ігоря Островського.
За результатами Форуму було прийнято Резолюцію, яку направили Міністру освіти і науки України та
заступнику Міністра соціальної політики України.
Продовження обміну досвідом щодо функціонування Університетів Третього Віку відбулося у
білоруських колег Брестського державного університету імені О.С. Пушкіна. У Форумі міжнародних
експертів, який проходив 18 листопада 2014 року на базі Територіального центру соціального
обслуговування населення Ленінського району м.Брест (Білорусь) взяла участь декан факультету
психології Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (м. Луцьк), професор
Жанна Вірна. Жанна Петрівна зазначила, що «подібні зустрічі є дуже плідними, адже іноваційнопошукова інтенція викладачів-ініціаторів та волонтерів факультету психології доповнилася новими
формами використання інноваційних технологій у навчанні людей категорії 50+, а також цікавими
варіантами методичного забезпечення навчального процесу.»

За матеріалами Резолюції Форуму Університетів Третього Віку 14-16.11.14./
укладач ñ Ігор Островський, керівник УТВ м.Львів/
та статті «Освіта дорослих»/ автор ñ Наталя Вічалковська, голова РК м.Луцьк/

Акції до свят
РК Івано-Франківськ
До Дня святого Миколая члени РК підготували солодкі подарунки для
дітей. Подарунки було закуплено за власні кошти кольпінговців. До речі,
оформленням та оздобленням подарункових наборів займалися також
члени Родини. В результаті 30 дітей (23 дітей-сиріт, які виховуються в
прийомних сім'ях та переїхали з місць, де відбуваються бойові дії, а також
7 неповнолітніх, які перебувають у СІЗО) отримали симпатичні солодкі
набори.

РК Заставна
Родина Кольпінга підготувала «практичні» подарунки для вихованців
Чернівецького притулку для дітей ( в якому наразі перебуває 11 дітей).
В основномуñ це миючі та гігієнічні засоби, а також одяг. Члени РК
допомагають притулку вже декілька років і добре знають, що саме їм
потрібно. “Як правило, до Дня св.Миколая дітям приносять цукерки та
іграшки, - каже Олександр Савчук, голова РК м.Заставна. А ми
стараємося приносити їм необхідні та корисні речі”.

РК Ужгород
У притулку для неповнолітніх у смт. Батьово (Закарпатська
обл.)21 грудня відбулося передріздвяне свято: до дітей завітали
кольпінговці та небайдужа молодь з Ужгорода, щоб спільно з
дітками розділити дух Різдва, а також, щоб передати подарунки,
солодощі, речі та іграшки від благодійників. З дітьми активісти
провели майже весь день: гралися, співали, проводили майстеркласи. А ввечері була вистава та подарунки для кожного
вихованця (а це майже 50 дітей). Пакунки для малечі були
незвично великими: цього року до організації поїздки долучилося чимало благочинців: хтось допоміг
коштами, хтось приніс 20 кг мандаринів, місцева трикотажна фабрика надала чудові набори з теплих
речей (шапки, шарфи, кофти), врахувавши при цьому вік усіх дітей притулку. РК м.Ужгород дякує всім,
хто долучився до акції та допоміг влаштувати для дітей справжнє свято.

РК Чернівці
організувала Вігілію для самотніх та старших осіб. Ділення
оплатком, колядки ,традиційна кутя ñ все це створювало
традиційну сімейну обстановку теплоти, приязні,поваги та
любові. «Як приємно робити добрі справи, коли відчуваєш,
що ти комусь потрібний, комусь протягуєш руку допомоги,
даєш надію, рятуєш від самотності. Хіба не в цьому сенс
життя Християнина, хіба не це відповідає вченню
Блаженного Адольфа Кольпінга…»- так написав у своїй статті «Наша родина» член РК м.Чернівці
Мечислав Зубжицький.

Підсумки 2014
В жовтні було засновано Університет Третього Віку в м.Луцьк
( кількість слухачів - близько 50 осіб) .
На сьогоднішній день при ГО діють 5 УТВ: в м.Львів,
м.Стрий/Львівської обл., м.Чернівці,
м.Івано-Франківськ та
м.Луцьк. В наших Університетах навчаються майже півтисячі
людей віком 50+. Слухачі мають можливість вивчати безліч
предметів з найрізноманітніших наукових сфер ñ всього наші УТВ
охоплюють більше 30 дисциплін ( історія, психологія, комп'ютерна
грамотність, 4 іноземні мови, література, право, медична
геронтологія, естетичне виховання, фізичне оздоровлення,
органічне землеробство, екологія, філософія, релігієзнавство і т.д.)
При УТВ діють Клуби сеньйорів, такі собі гуртки за інтересами. А
інтереси у наших студентів золотого* віку дуже витончені -поезія,
театр, танці, музика, мистецтво.
До речі, цього року ГО організувала 2 форуми УТВ , в яких взяли
участь представники всіх наших УТВ, представники УТВ
республіки Білорусь та Польщі, викладачі вузів, працівники освіти,
представники влади.
*УТВ у Білорусі носить назву "Універсітэт Залатога Веку"

В 2014р. ГО «Справа Кольпінга в Україні»
організува ла 28 с емінарів, т ренінгів т а ,
координаційних зустрічей; 2 школи керівних кадрів; 3
науково-практичні конференції, 2 міжнародні форуми.
Учасниками освітніх заходів були
члени ГО,
представники інших НУО, працівники освітніх та
соціальних установ, представники владних структур,
громадяни інших держав( всього - 949 осіб). Крім
того, було проведено 6 курсів (29 занять,316
учасників):арт-терапія, соціальне підприємництво,
здоров'я жінок, започаткування власної справи, робота
з соціальними сиротами.

Влітку було переобрано Правління та Ревізійну Комісію ГО «Справа Кольпінга в Україні»:
Отже, до складу Правління ГО ввійшли: Почесний Презес ГО ñ о.Кшиштоф Сапальський(презес РК
м.Чернівці-Садгора); Голова ГО – Орест Клайник (член РК м.Кіцмань/Чернівецька обл. ); Заступник
Голови ГО – Валерій Роздоба (Голова РК с.Мурафа/Вінницька обл. ); Секретар ГО – Василь Савка (член
РК м.Чернівці); Секретар Правління – Ігор Островський(член РК м.Львів); Представник від Молоді
Кольпінга у Правлінні – Юлія Вонсович (Голова МК України,член РК м.Чернівці); інші члени Правління:
Микола Трофименко (Голова РК м.Ужгород), Марія Кнапик (Голова РК с.Нижні Петрівці/Чернівецька
обл. ); Анжела Гудас (Голова РК смт.Великий Бичків/Закарпатська обл.)
Почесним членом Правління ГО з правом дорадчого голосу було обрано Антоніну Савчук,члена РК
м.Заставна та постійного члена Правління впродовж всіх його каденцій.
Членами Ревізійно Комісії ГО стали : Володимир Шегда (Голова РК м.Івано-Франківськ); Леся Бугера
(Голова РК м.Стрий/Львівська обл. ); Галина Лешкович (член РК м.Ужгород)
Вищезазначений склад керівних органів ГО обрано на період 2014-2017 р.
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Цього року було засновано 5 нових осередків ГО «Справа Кольпінга в Україні»:
дві РК на Закарпатті, дві РК на Галичині та одна на Волині:
1. РК Іршава /Закарпатська обл.
Заснована – 26.06.2014р.
Кількість членів– 8 осіб (викладачі, психологи,
Економісти)
Голова РК – Вовканич Ірина Михайлівна,
керівник соцслужби

3.РК с.Задністрянське /
Галицький р-н, Івано-Франківська обл.
Заснована – 07.09.2014.
Кількість членів – 22 особи ( в основному студенти)
Голова РК – Цимбалістий Ігор Омелянович,
технічний оператор

2. РК м.Хуст/Закарпатська обл.
Заснована –18.09.2014р.
Кількість членів– 11 осіб
(економісти,медпрацівники, вчителі)
Голова РК– Канчій Руслана Михайлівна, юрист

4.РК С.Нараївка/Галицький р-н ,
Івано-Франківська обл.
Заснована – 06.11.2014р.
Кількість членів – 30 осіб (вчителі, будівельники,
студенти)
Голова РК – Возняк Галина Дмитрівна,
домогосподарка

5.РК м.Луцьк
Заснована – 08.07.2014
Кількість членів –14 осіб (викладачі,
психологи, студенти)
Голова РК– Вічалковська Наталія Калинівна, викладач психології
Впродовж року члени ГО « Справа Кольпінга в Україні» брали активну участь у допомозі тим, хто так чи
інакше пов'язаний з подіями на Сході України . Мова йде про воїнів, поранених, біженців, дітей-сиріт,
родини загиблих. Кожний кольпінговець, будучи свідомим громадянином своєї держави, долучився до
цієї справи.
Так, РК м.Чернівці збирала кошти для поранених воїнів в ході книжкових ярмарок.
РК м.Стрий провела акцію для школярів та їх сімей «Родина ñ школа любові». Акція мала дві цілі ñ
організувати сімейне свято для місцевих родин та зібрати кошти для бійців, які воюють в зоні АТО.
РК м.Кіцмань зібрала для воїнів АТО одяг, взуття та інші речі побутового вжитку.
РК м.Ужгород провела масштабну акцію по збору необхідних речей, продуктів, ліків та військової
амуніції.
РК м.Івано-Франківськ зібрали кошти на 1 бронижелет; забезпечила речами першої необхідності 3 сім'ї з
дітьми, які переїхали до нас з окупованих територій, а також надала їм фінансову допомогу для
необхідного лікування; організувала подарунки до дня Св. Миколая для дітей-сиріт, які переїхали із зони
АТО та для дітей, чиї сім'ї постраждали під час проведення АТО.
Всього в ході проведених акцій було зібрано близько 12 000 гривень ( без урахування зібраних речей,
продуктів та медикаментів).
Наприкінці року Правління ГО рекомендувало Родинам Кольпінга провести кампанію по збору коштів
та необхідних речей для бійців АТО (про що було повідомлено в листах від 08.12.2014.). Зібрані по РК
кошти та речі слід передати в Бюро ГО, звідки вони будуть доставлені за цільовим призначенням.
* В замітці подаються дані з тих РК, які надали відповідну інформацію в Бюро ГО.

Наша організація набуває статусу Національної Спілки.
Таке рішення було прийнято у вересні 2014 р. на засіданні Генеральної Президії Міжнародної Справи
Кольпінга. Урочисте проголошення з врученням відповідних документів відбудеться в серпні 2015р.
під час офіційного візиту Генерального Презеса Монсеньйор Оттмара Ділленбурга в Україну.
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Повага до життя
Чи потрібно дозволити в Німеччині організовану чи комерційну допомогу
померти пацієнтові? 13 листопада Бундестаг у своєму порядку денному
розглядав цю тему у першому читанні. В наступному році це питання повинно
бути вирішеним.
Б а г ат о л юд е й р о з гл я д а ю т ь м о ж л и ву
безпомічність у старшому віці, особливо при
важкій хворобі, як загрозу та шукають вихід з
неї. Багато років суспільство небезпідставно
боялося так званої «апаратної медицини», коли
пацієнта визнавали недієздатним, а потім,
порушуючи всі його права, обкрадали його.
За останній час у німецькому лікарському світі
відбулися суттєві зміни. Великий внесок у ці
зміни зробив розвиток госпісів, окрім того
медицина досягнула величезного прогресу в
галузі розвитку засобів знеболення. А
паліативна медицина* на сьогодні в стані
захистити пацієнтів від важкого болю.
Ці зміни чітко відображені в одному важливому
документі: керівна лінія Федеральної Палати
лікарів, яка була змінена лише три роки тому.
Згідно цього документу,
надважливим
завданням лікаря є, окрім поваги до права на
самовизначення пацієнта, - збереження життя
людини, відновлення здоров'я людини та
полегшення страждання пацієнта, а також
супровід помираючого аж до його смерті.
Дослівно в цих керівних лініях сказано:
«Лікарський обов'язок по збереженню життя
дуже залежить від обставин. Самі лікарі
наголошують на тому, що трапляються випадки
в лікарській практиці, коли будь-яка терапія вже
не має жодного сенсу, натомість розумно було б
засто сувати паліативну медицину
(кваліфікований догляд за хворим в домашніх
умовах або спеціалізованому закладі ñ госпісі).
В керівній лінії йдеться про наступне:
«Очевидний летальний наслідок непотрібно
штучно відтягувати на роки підтримуючими
життя апаратами. Виходячи з цього, смерть

може настати в результаті відміни, обмеження
чи закінчення призначеної терапії, якщо така на
те воля пацієнта. Це ж саме стосується відміни
забезпечення пацієнта штучним харчуванням та
питтям.» З іншого боку, медики наголошують у
своїй керівній лінії: «Умертвіння пацієнта
карається законом, навіть якщо воно
здійснюється на його прохання. Допомагати
пацієнтові померти ñ це не лікарське завдання.»
Навіть у випадках, коли пацієнт ще не є при
смерті, але за діагнозом лікарів у швидкому
майбутньому помре, тоді дозволяється за цією ж
керівною лінією змінити терапію, щоб
лікування не перетворювалося на продовження
страждань людини, або ж цих змін в лікуванні
може вимагати сам пацієнт. Замість цього для
продовження життя та покращення його якості
застосовується паліативна медицина, яка
полягає в кваліфікованому догляді.
Через готовність лікарів за бажанням пацієнта
відмінити лікування та надавати замість того
сильні знеболюючі, такі поняття як суїцид та
евтаназія втрачають своє значення. По суті, це
тотожні поняття. На думку Справи Кольпінга це
не є виходом.
Наскільки сильно змінилась свідомість лікарів
через великий прогрес у розвитку паліативної
медицини, можна судити з наступної цитати з
лікарської керівної лінії: «Лікар повинен
поважати і виконувати волю пацієнта, якщо
останній здатен висловити свою волю, навіть,
якщо лікар не погоджується з думкою пацієнта,
виходячи з діагнозу та стану здоров'я. Це
стосується також припинення терапії, що
підтримує життя лише апаратами...Коли пацієнт
не в стані висловитися, за нього може це зробити

*Паліативна медицина – складова паліативної допомоги** сучасний напрямок медичної допомоги та
соціальної опіки, що застосовується відносно пацієнтів з важкими невиліковними хворобами (в активній фазі
розвитку) та обмеженою тривалістю/прогнозом життя.
**Паліативна допомога (від фр. palliatif від лат. pallium покривало, плащ) – це підхід, що дозволяє поліпшити
якість життя пацієнтів та їхніх сімей, які зіткнулися з проблемами смертельного захворювання, шляхом
запобігання і полегшення страждань завдяки ранньому виявленню, ретельній оцінці й лікування болю та інших
фізичних симптомів, а також наданню психосоціальної і духовної підтримки
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уповноважена особа чи опікун.» Додатково до
лікарської професійної етики пацієнт навіть має
право на законні претензії з приводу всього
вище зазначеного. Згідно статті 1901а
Цивільного Кодексу Німеччини, пацієнтові
гарантовані його права на волевиявлення, як і
його опікуну у випадку недієздатності пацієнта.
Між тим, існує вже державне розпорядження
про надання амбулаторного паліативного
лікування та знеболення. Стаття 37b регулює
цей процес для пацієнтів «з невиліковними,
прогре суючими т а смертельними
захворюваннями при одночасному короткому
життєвому прогнозу, які потребують особливого
догляду».
Для прийняття таких рішень неможливо брати
до уваги лише бажання пацієнта. Для цього ще
потрібна письмова згода довіреної особи про
бажаний тип лікування у даному медичному
випадку, заздалегідь завірена підписом згода
пацієнта на впровадження терапії «не
розтягування страждань», довіреність та
свідоцтво про опікунство. При цьому треба
відповісти собі на такі запитання: хто замість
мене повинен вирішувати про моє подальше
лікування, якщо я не в змозі буду вирішити? Що
повинні мої опікуни та лікарі враховувати при
моєму лікуванні?
Справа Кольпінга виступає проти будь-якого
с п р и я н н я с м е рт і
о р г а н і зо ва н о го ч и
комерційного. Недоторкана людська гідність та
необхідний захист важко хворих людей від

чужих по суті рішень змушує до такої позиції
Справу Кольпінга як католицьку соціальну
Спілку. Евтаназія ñ це не приватна справа. Той,
хто зважиться на це через власну слабкість,
автоматично ставить у дуже скрутне становище
й інших людей. Лікарі, персонал по догляду та
родичі можуть переживати величезні конфлікти з
власною совістю.
Організована евтаназія здається виходом для
слабких людей, для тих, хто вважає, що обтяжує
рідних та суспільство, для тих, хто потребує
постійного догляду, для лежачих хворих, які вже
бажали б швидкого закінчення своїх мук.
«До бажання суїциду у важкохворих та
помираючих людей можна поставитися з
розумінням, адже це крик по допомогу, бо вони
потрапили у безнадійну ситуацію», - каже
Директор Національної програми по
запобіганню суїцидів Армін Шмідтке. Але все ж
у цьому випадку треба розрадити людину
душевною розмовою та доглядом, а не
смертельною ампулою. В діалозі з пацієнтом
потрібно перш за все дізнатися, що його
пригнічує. Як виявилося, після вдалої роботи
п с и хо л о г і в , б а ж а н н я вч и н и т и с у ї ц и д
залишається лише у невеличкого відсотка з тих,
хто хотів цього раніше. Таке бажання
залишається у поодиноких людей, які
знаходяться у важкій депресії. Як правило,
людське ставлення та лікарська опіка мають
цілющу дію і бажання вчинити суїцид зникає.

Суїцид на замовлення
З березня 2012 року в Нідерландах працює мобільна група
евтаназії «Нідерландське об'єднання для добровільного
завершення життя», яка курсує всією країною. Команда
складається з лікаря та асистента і вони приносять смерть
до тих, хто в країні тюльпанів не в змозі знайти собі
домашнього лікаря. Таким чином вони «супроводжують»
суїцид. Оснащені вони набором з двох шприців завдяки
першому уколу пацієнт впадає в глибокий сон, і в той
самий час йому вводять другу ін'єкцію, що припиняє
дихальну та серцеву діяльність.
Тепер смерть у Нідерландах можна замовити додому як
піцу!

Мартін Грюневальд// Kolpingmagazin’ 11-12.2014
Переклад з німецької: Г.Єрьоміна

Питання-відповідь
Що несе з собою листопад?
І знову листопад… На вулиці так незатишно і сумно. В календарі – сумні дати: День-спомин по всіх
померлих, поминальна неділя, Всенародний День скорботи*, які привносять свій серйозний та навіть
болісний відтінок цілому місяцю. Ми згадуємо тих, кого вже немає з нами і ці спогади по-новому ранять
наші серця.
Але давайте подивимося на листопад з іншого боку, а точніше з самого його початку – Дня всіх святих.
Ми славимо тих, хто служить прикладом істинної віри, ми дякуємо їм за їх безмежну любов та добро, яке
вони подарували нам, ми возносимо молитви до Господа за душі близьких померлих з надією, що Бог
дарує їм вічне життя.
Листопад– похмурий місяць, але наша віра додає йому світла. В останню неділю перед
початком Адвенту на свято Христа Царя, ми запалюємо першу передріздвяну
свічку і цей вогник наповнює теплом наші серця. Віра – це світло, яке зігріває
навіть в найпохмуріші дні холодного листопада.

Йозеф Хольткотте/Віра/
*Всенародний День скорботи – день пам'яті жертв воєн і державного насильства,
відзначається в Німеччині в передостанню неділю перед першим днем Адвенту.

Як прикрашати ялинку?
Об'єднаний Фонд Справи Кольпінга Німеччини організував благодійний
ярмарок по продажу ялинкових прикрас. На вході до ярмарку
організатори вивісили великий плакат, на якому було написано: «Якщо
кожний буде старатися на благо свого найближчого оточення, то
незабаром весь світ буде процвітати». Цей перефразований вислів
Адольфа Кольпінга став гаслом благодійного ярмарку. До речі, на
іншому плакаті відвідувачі могли прочитати, куди підуть зібрані кошти –
на підтримку проектів, якими займаються чотири підрозділи Фонду
( «Молодь», «Робочий світ» «Єдиний світ» та «Сім'я»).
Власне розпродаж виглядав наступним чином: організатори підготували
багато різноманітних ялинкових прикрас – кульки, свічки, зірки, і т.п. До
речі, ялинкові іграшки приносили кольпінговці – хтось купував, хтось
приносив з дому – тут було навіть декілька досить раритетних та цікавих
екземплярів, які залишилися від бабусь. Відвідувачі обирали іграшку,
яка їм сподобалася та платили за неї стільки, скільки хотіли.
Організатори вирішили не призначати ціни, а дати можливість людям
оцінювати товар. «Кожний дає стільки, скільки може або хоче. Адже суть акції не лише в тому, щоб
зібрати кошти. Ми даємо людям можливість зробити щось хороше усім разом, кожний з них відчуває
себе потрібним елементом в механізмі «добротворення», - наголосив Йозеф Хольткотте, заступник
Голови Правління Об'єднаного Фонду Справи Кольпінга.
Для того, щоб бажаючі могли простежити хід акції, на веб-сторінці Справи Кольпінга Німеччини було
розміщено зображення ялинки, яку кожного ранку «прикрашали» новою порцією іграшок. «З кожним
днем наша віртуальна ялинка ставала все гарнішою та яскравішою, а на саме Різдво вона вже сяяла у всій
своїй красі. Так символічно ми показали, як можна робити цей світ кращим завдяки невеликим, але
об'єднаним зусиллям. Також ми подякували всім, хто допоміг нам «прикрасити» нашу різдвяну ялинку.»
- розповідає п.Хольткотте.

За матеріалами Kolpingmagazin’ 11-12/2014
Переклад з німецької: Н.Іванова

Питання-відповідь
Чому Адольф Кольпінг похований у Церкві Міноритів?
Якщо бути точним, то місце поховання нашого
засновника мінялося тричі. 7 грудня 1865 року Адольфа
Кольпінга поховали на кладовищі Мелатен в Кельні. А
через рік–30 квітня 1966 року Король Пруссії на прохання
Спілки підмайстрів дозволив перенести тіло до
кельнської церкви Міноритів*. Справа в тому, що таким
було бажання самого Адольфа Кольпінга. У своєму
заповіті він написав: «Якби це було можливо, я би хотів
спочивати перед олтарем святого Йосипа в церкві
Міноритів. Моя надмогильна плита має бути зовсім
простою. Там має бути написано лише моє повне імя,
роки життя, дата поховання. Ніяких титулів та хвалебних
слів. Лише один короткий напис: «Помоліться за мене».
Спочатку місцем поховання стала крипта** в церкві Міноритів. Крипта нечасто була відкритою для
паломників, які хотіли помолитися біля могили свого вчителя. А вже після Беатифікації нашого
засновника ( 27 жовтня 1991 р.), тіло Блаженного Адольфа Кольпінга було захоронено в камяній могилі
в самій церкві. І тепер уже всі його послідовники можуть вільно прийти до місця його останнього
спочинку і помолитися за нього, як він того і хотів.

Ульріх Фольмер/Спілка/
*Мінорити або Францисканці конвентуальні (лат. Ordo Fratrum Minorum Conventualium) - одне з відгалужень
ордену францисканців

**Підземна каплиця під вівтарною частиною церкви для почесних поховань.

Паломництво все ще актуальне для сучасного світу?
Безумовно! Я постійно чую розповіді з різних Родин Кольпінга про їхні
паломницькі походи. Мета, форма, наповнення звичайно відрізняються,
але той досвід, який паломники переживають в цих походах є однаково
безцінним. Дорогою ми маємо можливість знову і знову захоплюватися
світом, який сотворив для нас Господь. В дорозі ми маємо можливість
зазирнути у свій внутрішній світ, по-новому оцінити свої вчинки,
подякувати Господу за допомогу та захист. Йти в паломництво означає
молитися, спілкуватися та переосмислювати свій власний життєвий шлях.
Вирушаючи в дорогу, ми полишаємо рутину, а натомість отримуємо світлі
моменти для нашого буденного життя. Ми йдемо цим шляхом не
самотньо, а цілою спільнотою. І ми відчуваємо цю спільноту як єдине ціле
і себе як часточку цієї спільноти. Ми супроводжуємо один одного,
підтримуємо та підбадьорюємо свого ближнього. Паломництво означає
знайти шлях до себе самого, відкрити своє серце ближньому та зустрітися з Господом на своєму
життєвому шляху. Паломництво означає пошук відповідей на питання, які нас турбують та допомогу
іншим у пошуку цих відповідей. Тож не вагайтеся – вирушайте в дорогу! Йдіть вперед, підтримуйте одне
одного і ваша спільнота стане справді однією великою родиною!

Йозеф Гольткотте/Віра/
За матеріалами Kolpingmagazin’ 10/2014
Переклад з німецької: Н.Іванова

Спаситель прийшов до нас в тому образі,
в якому ми змогли його сприйняти – в
образі людини. А його вчення, слова та
поступки
були такими, що кожна
людська істота змогла осягнути вічну та
святу істину, яку несе в собі Господь.
Ця істина є стара як світ і вічна як ворота
раю: в людському серці завжди живе надія і
саме тому людина завжди прагне якихось
змін, вірячи,що це покращить її майбутнє.
Ісус Христос, син Господа нашого, є
найчистішою істиною, яку ми маємо в
своєму житті.

Передріздвяні акції

