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ВИМКНИ ТV, 
ЩОБ ПОЧУТИ РІДНИХ



ПОПІЛЬНА СЕРЕДА

  – рухоме церковне свято, за григоріанським календа-
рем найраніше святкується 4 лютого, найпізніше – 10 бе-
резня.

У католицькій традиції перший день Великого Посту 
прийнято називати Попільною Середою. Час Великого 
Посту провадить на дорогу навернення. Цей час призна-
чений для глибшого замислення людини над своєю долею, 
сенсом свого життям, над своїми стосунками з Богом і 
ближніми. В католицьких храмах у перший день Велико-

го Посту, під час богослужіння, голови вірних посипають попелом. Цей обряд 
має тисячолітню традицію, пов’язану зі Старим Завітом. 

З давніх часів попіл є образом слабкості людської натури та її скороминучос-
ті, знаком трауру та покути. Не тільки у християн, але й у ізраїльтян, єгиптян, 
арабів та греків посипання голови попелом виражало скаргу, смуток, покуту. В 
наш час помазання попелом символізує готовність до покаяння. Через молитву, 
вчинки милосердя та піст розпочинається конкретне приготування до Пасхи – пе-
ремоги нашого Господа над гріхом та смертю.

Католицькі правила щодо обмеження споживання їжі в часі Великого Посту 
є менш строгими, ніж православні - вони зобов’язують віруючих, починаючи з 14 
років, відмовлятися від м’яса лише у Попільну середу і п’ятниці. Крім того, 
католикам рекомендовано утримуватися від шкідливих звичок, розважаль-
них заходів, приділяти більше часу молитві, читанню духовної літератури, 
відвіданню богослужінь та вчинкам милосердя.

Господь Ісус показав нам приклад такого посту, перебуваючи сорок днів на пус-
телі (пор. Мт. 4, 1-11). Для Ісуса Христа не був це піст покаяння: сенс цього по-
сту прихований в словах: «Не самим лише хлібом живе людина, але кожним 
словом, що виходить з уст Божих». 

В Євангелії, яке читається у Попільну Середу, Ісус наказує: «Коли ж ви по-
стите, не будьте сумні, як лицеміри: бо вони виснажують своє обличчя, щоб 
було видно людям, мовляв, вони постять. Істинно кажу вам: Вони вже мають 
свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову й умий своє облич-
чя, щоб не показати людям, що ти постиш, але Отцеві твоєму, що перебуває 
в тайні» (Мт. 6, 16-18). 

Крім посту, Ісус нагадує учням ще дві фундаментальні речі: милостиню і молит-
ву. Практика милостині та молитви у Великий Піст стає засобом для поглиблен-
ня нашого християнського покликання. Безкорисливо даруючи себе, християнин 
свідчить, що не матеріальне багатство диктує закони буття, але любов, якої 
надзвичайно бракує у наших середовищах – родинах, парафіяльних спіль-
нотах... 

Якщо прислухаємося до порад Ісуса і зробимо в щоденному житті тро-
хи більше місця для посту, молитви й милостині, то час Великого Посту, 
який розпочинається, стане часом благодаті та навернення, часом, коли 
особистим зусиллям робимо більше місця для Бога в нашому житті. 



Причина перша і найголовніша – спілкування. 
Потихеньку люди забувають, як спілкуватись один 
з одним. Це велика проблема сьогодення. Колись, 
вся сім’я увечері збиралась за столом, пила чай та 
спілкувалась на різні теми, обговорювали прочитані 
книжки, якісь події, читали вірші, ділились думками. 
А зараз – всі збираються увечері, вмикають телевізор 
та весь вечір у ньому. Телевізор став центром сімейного 
життя та дозвілля. 

Причина друга – загальне отупіння людей. Цьому 
активно сприяють і серіали, і недолугі шоу, і примітивні фільми, 
і нав’язлива реклама. Все просто, адже є така файна штука – телевізор, яка з 
легкістю висмокче весь вільний час багатьох людей. З розвитком телебачення 
люди стали менше читати книжок, бо замість того можна подивитись серіал.

Причина третя – негативний вплив на наших дітей. Особливо це 
стосується маленьких дітей. Далеко не завжди по телевізору показують добрі, 
невинні мультики. Гарні та цікаві мультики можна і треба показувати діткам, але 
просто лишати дітей біля телевізорів – це жахливо! Діти дуже скоро звикають 
до телебачення і підсідають на нього неначе на наркотик. Наслідки від цього 
бувають страшними: по-перше діти стають агресивними, наслідуючи героїв 
всіляких бойовиків, по-друге – у дітей перестає розвиватись образне мислення та 
уява. Читаючи книжки, бавлячись у різні ігри діти активно уявляють собі різні 
речі, образи, працює фантазія, вони стають творчими. 

Причина четверта – негатив. Саме негативні новини притягують найбільше 
уваги. Стало не цікаво слухати про те, де все добре, а от де все погано – в самий 
раз. Чомусь новини та передачі про вбивства, пограбування, зґвалтування, війни 
та інший кримінал – найбільш рейтингові. Дивлячись по телевізору програми 
новин, ми самі набираємося тих негативних думок, а потім дивуємось, чому з 
нами трапляється щось не те.

П’ята, вирішальна причина – це час. Час, який ви бездарно марнуєте, 
просиджуючи його навпроти телевізору. Думаєте у вас 

є багато часу? Озирнутись не встигнете, як та «дама с 
косою» постукає вас по плечу (можливо навіть під час 
перегляду якогось чергового серіалу) та скаже «Пора!». 
І все… Дивлячись телевізор ми марнуємо найцінніше – 
час. Замість того, щоб проживати своє власне життя, 

проживаємо життя якогось героя з серіалу чи шоу.
Ваше власне життя значно цікавіше за будь-який 

серіал чи фільм, живіть ним, цінуйте його, кожну його мить.

ЧОМУ КОЛИ ДИВИМОСЬ, - НЕ БАЧИМО,

А КОЛИ СЛУХАЄМО НЕ ЗАВЖДИ ЧУЄМО БЛИЖНІХ?



парафіяльна акція
Дорогий немирівчанин! Взявши участь у християнській акції під гаслом 

«ВИМКНИ ТV, ЩОБ ПОЧУТИ РІДНИХ», маєш нагоду зробити крок 
до покращення взаєморозуміння з рідними. 

Влаштуй 13 лютого 2013 р. «Родинний вечір слухання», де ти зможеш запитати, 
чого очікують від тебе, і висловитись про те, чого очікуєш від рідних. 

Деякі речі, почуті нами у діалозі, також можуть стати основою 
для наших великопісних постанов.

МЕТА ДАНОЇ АКЦІЇ полягає в тому, щоб ми один вечір, замість звичного 
перегляду TV, присвятили своїм рідним.

Відмова від телебачення не повинна бути самоціллю або однією із релігійних 
практик, бо вона тоді ні до чого не провадить. Більш того, є достатня кількість 
гарних релігійних та соціальних фільмів, які можна оглянути у Великий Піст, та які 
надихнуть нас на духовне життя. 

Як і в родині, так і у суспільстві, брак спілкування приводить до відсутності 
взаєморозуміння поміж нами. Ми не знаємо чим живе ближній, його проблем, його 
життєвої ситуації. Відсутність спілкування в парафії також впливає на усвідомлення 
того, що ми є однією Христовою Спільнотою – Церквою. Через те ми перестаємо 
відвідувати хворих, осуджуємо та негативно оцінюємо один одного і т. д.
Ісус прагне, щоб ми були громадою братів і сестер (цікавились життям ближніх, 
проявляли милосердя, підтримували та розуміли один одного). 

«Громада вірних мала одне серце й одну душу, і ні один не називав 
своїм щось із того, що кому належало, але все в них було спільне. 

Апостоли з великою силою свідчили про воскресіння Господа Ісуса й 
були всім вельми любі». (Ді. 4, 32 - 33) 

Перебіг Події:
Неділя, 10 лютого 2013 р.  
Цього дня під час Служби божої (900) буде виголошена катехеза на тему даної 
події.

Середа, 13 лютого 2013 р.
Вимкнувши ТV, влаштовуємо «родинний вечір слухання», щоб почути рідних. 

Яскравою картинкою медійний простір 
увірвався в кожен будинок. Замість того, 
щоб встати і відшукати поглядом того, хто 
втомився від самоти, людина думає про те, 
чого ніколи не було і не буде, в її голові марево 
підміняє реальність. Переживання вигаданих 
героїв виявилися ближчими за реальних 
людей, котрі завжди поряд.


