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Українські реалії у тіні Євро-2012 Мощі блаженного

Йоана Павла ІІ у Запоріжжі

Напередодні 14-го
Чемпіонату Європи з
футболу, який відбудеться в Україні та
Польщі з 8 червня по
1 липня 2012 року,
світова преса широко
коментує підготовку
до цього свята спорту
та дає оцінку
внутрішній ситуації у
країнах-господарях.
Австрійська «Die Presse»
пише про те, як у тіні Євро2012 в Україні ховаються
злидні багатьох людей, алкоголізм і зростання
кількості дітей-сиріт. Особливо контрасти між бідністю
та блиском підготовки до
Євро-2012 помітно в Харкові, де поряд із розбудованими дорогими готелями
в центрі міста все більше
видно злидні тисяч жителів
харківського масиву Салтівка, де проживає до половини населення півторамільйонного міста, що приймає влітку гостей з усієї
Європи. Газета наголошує,
що одна ніч у новому готелі
в центрі Харкова коштує
близько 200 євро, стільки
ж, скільки заробляє пересічний українець за місяць.
Видання також звертає
увагу на тисячі дітей-сиріт

5 лютого митрополит Львівський архієпископ Мечислав Мокшицький,
котрий 9 років був особистим секретарем Папи Йоана Павла ІІ, очолив
урочисту Святу Літургію у запорізькому єпархіальному санктуарії Бога
Отця Милосердного та власноруч вніс мощі блаженного до прокатедри
під час урочистої процесії на початок Святої Меси.

Харкова, котрим конче необхідна допомога, чим нині
переймаються австрійські
благодійні фонди. Віденська
газета з болем зауважує,
що кількість так званих
«соціальних сиріт», дітей без
батьків, у Харкові постійно
зростає.
Інша австрійська газета
«Der Standard» наголошує
на проблемах мільйонів українців, які змушені жити на
суму від 100 до 200 євро у
місяць. Зокрема, йдеться
про пенсіонерів і старших
людей Харкова, котрі отримують пенсії менше ста
євро на місяць і мають проблеми з медичним забезпеченням та житлом. Видання
наголошує, що пересічні українські платники податків
змушені брати на себе ще
мільярдні витрати на підготовку до Євро-2012. Так, з 9

мільярдів євро затрат на
підготовку футбольної першості Європи в Україні пересічні громадяни мусять
заплатити до 3 мільярдів
євро, іншу частину покривають приватні інвестори.
Польські ЗМІ обговорюють той факт, що з 16
фіналістів футбольного турніру 13 вибрали місцем розміщення Польщу, а лише 2 –
Україну. Найбільший інтерес
у національних команд викликали об’єкти у Варшаві,
Кракові та Гданську. В Україні, окрім господарів турніру, базуватимуться також
збірні Франції та Швеції.
«Галльські півні» займуть
спортивно-тренувальну
базу «Кірша» в Донецьку.
«Тре Крунур» житимуть у
Козині, а тренуватимуться
на базі в Конча-Заспі.
http://www.radiosvoboda.org

У вітальному слові єпископ-помічник
Харківсько-Запорізької єпархії Ян Собіло
сказав, що з блаженним Папою Йоаном
Павлом ІІ місто Запоріжжя пов’язане
дуже міцно: насамперед Папа благословив проект і наріжний камінь під будівництво храму Бога Отця Милосердного,
а пізніше під час кожної аудієнції тодішнього настоятеля костьолу отця Яна Собіло цікавився перебігом будівництва,
станом церкви на cході України та завжди передавав своє благословення для нашого міста.
Під час Божественної Літургії владика
Мечислав передав мощі блаженного Йоана Павла II для запорізького санктуарія
та освятив каплицю Всіх Святих, де вони
будуть знаходитися на почесному місці
серед більш ніж 170 реліквій інших святих. Під час проповіді архієпископ Мечислав намалював перед очима слухачів образ Папи І Йоана Павла ІІ, котрого він знав
зблизька – людини великої молитви та
єдності з Богом, заступника за довірений
йому Божий народ. «Власне таким він був
кожного дня», – сказав митрополит.
На цю знаменну для Запоріжжя подію
зібралися представники різних конфесій, а також представники обласної, міської та
районної влади міста.
Наприкінці Літургії архієпископ Мечислав Мокшицький благословив присутніх та все
Запоріжжя мощами блаженного Йоана Павла II.

Віслава Шимборська кохала людей і любила їх кохати
У віці 88 років померла видатна польська поетеса Віслава
Шимборська. Лауреатка Нобелівської премії з літератури
відійшла у вічність 1 лютого у своєму краківському домі уві сні,
повідомив асистент та приятель поетеси Міхал Русінек.
Віслава Шимборська належала до ґрона найвидатніших
польських письменників, вона була також літературним критиком та перекладачем. Віслава Шимборська видала понад 20
книг, серед них багато збірок віршів, зокрема «Питання, що
задаються собі», «Усяк випадок», «Двокрапка» та «Тут».
Твори Віслави Шимборської, перекладені на кілька десятків
мов, користуються великою популярністю в усьому світі. Українською вірші польської поетеси перекладали, зокрема,
Дмитро Павличко, Наталя Сидяченко, Леонід Череватенко та
Анатолій Глущак.
У 1996 році Віслава Шимборська отримала Нобелівську
премію з літератури за «поезію, яка з іронічною точністю проявляє історичні та біологічні явища в контексті реальності людства».
Віслава Шимборська народилася 2 липня 1923 року в
містечку Курнік, недалеко від Познані. З восьми років вона
жила в Кракові. Тут закінчила під час німецької окупації
підпільну польську школу, недовго працювала залізничним
службовцем. В Ягеллонському університеті в Кракові вивчала полоністику (рідна мова та література) паралельно з соціологією.
У 1953-1981 роках працювала в краківській газеті «Літературне життя». Дебютувала у пресі віршем «Шукаю слово» в
березні 1945 року. Перша збірка віршів «Тому живемо» видана
в 1952 році. Шимборська перекладала на польську мову твори

французьких поетів.
Вірші польської поетеси перекладено 40
мовами світу, в тому
числі російською, а
також англійською,
французькою,
німецькою, голландською, іспанською,
чеською, словацькою, шведською, болгарською, албанською і китайською.
Світовий феномен
Шимборської полягає у тому, що вона
зуміла виразити максимум найважливіших сутностей, які пронизують духовне життя сучасного світу, у мінімальній кількості
поетичних текстів, до того ж невеликих за розміром. За своє
творче життя вона опублікувала у книжках понад 220 віршів. З
цього випливає, що пише вона (призначених для публікації)
десь 4 – 5 віршів на рік. Поетеса говорить те, що найважливіше
і, безумовно, конечне. Однією з найважливіших рис поетичної
мови Шимборської є антиномії, оксюморони, багатозначність
виразів, парадоксальна і домінантна над усім тим, глибока й
подвійна іронія, іронія досвідченого мудреця і одночасно повна
шарму, іронія салонної дами.
Смерть Віслави Шимборської – це болюча втрата для
польського народу та світової культури.

