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Андрій ОЛЕНЧИК 



ТРИЄДИНА ЄДНІСТЬ ЄСТВА 
ІСТИННОЇ КООПЕРАЦІЇ 

 ТІЛО – кредитні спілки, їх професійні об'єднання 
та інфраструктура 

     

 ДУША – громади, яким служать та невід'ємною 
частиною яких є кредитні спілки 

 

 ДУХ – те, що веде кредитні спілки на шляху 
служіння громадам і конкретній людині 



Свій до свого по своє..? 

 Цитата з книги Федора Коваля 
“Християнські засади українського 
кооперативного руху”: 

 “Український кооперативний рух є 
громадсько-творчим рухом, що опирається 
на ідеалістичний світогляд, тільки 
духовність рухає його вгору. А коли 
основною програмою стають матеріальні 
егоїстичні вигоди, то вони ведуть до 
загибелі кооперативного життя.”   

 



Форми духовного служіння в 

рамках СКІ 

 сприяння поширенню знань та навичок 
практичного християнства 

 

 укорінення спільної соціальної 
доктрини Церкви та кредитної 
кооперації 

 

 Молитовне служіння за майбутнє 
українського кредитного руху 



Курс Альфа  

 

 Альфа курс – це практичне введення в 

християнську віру 

 складається з 15 занять 

  Зазвичай триває 10 тижнів з уїк-ендом 

або днем на виїзді приблизно посередині 

курсу 

 Деякі курси проводяться вдень, але 

більшість з них є вечірніми курсами 

 

 



Про історію Альфи 

 Курс Альфа заснований в 
Англіканському приході під назвою 
Холі Трініті Бромптон у Лондоні в кінці 
1970 – х років  

 У 1990 священик церкви Холі Трініті 
Бромптон і колишній адвокат Нікі 
Гамбл побачив у курсі потенціал як 
засобу євангелізації  

 Він швидко змінив курс, аби Альфа 
став особливо привабливим для 
людей поза церквою 

 



Альфа зараз 

 

 З тих пір курс Альфа почав стрімко 
поширюватися   

 зараз існує більше 50 000 
зареєстрованих курсів Альфа в 
163 країнах світу  

 Протягом 1993-2011 років курс 
Альфа пройшли біля 15 мільйонів 
людей  



Школа християнського 
життя та євангелізації 

 

 створена  в Україні 1998 року о. 
Петром Куркевичем OFM Cap (Орден 
Братів Менших Капуцинів, Римо-
католицька церква)  

 це формаційний курс, який впроваджує 
в повноту зрозуміння християнського 
життя  

 готує світських християн до лідерства в 
Церкві на рівні парафії, а також для 
спільнот світських 



Школа християнського 
життя та євангелізації 

 

 Навчання  в Школі триває протягом 
шести років 

 
 Кожен рік має чотири сесії: двотижнева 

сесія влітку, уїк-ендові восени, взимку 
та весною 



Школа християнського 
життя та євангелізації 

 Навчання відбувається в Красилові 
(Хмельницька обл.), а також у філіях, які 
знаходяться в містах: Київ, Івано–
Франківськ, Дніпродзержинськ, Вінниця, 
Одеса, Тернопіль, Чортків, Бердичів, 
Кам’янець - Подільский, Львів.  
 

 Існують також філії у Росії, Білорусі, Литві, 
Чехії, Ізраїлі, Ірландії, Австрії,  в Польщі 
(Варшава, Познань, Вроцлав, Краків, 
Глівіце), а також in spe в, Лондоні, 
Швейцарії, США.  
 
 
 



Соціальна доктрина Церкви: 
Старий Заповіт 

Книга Сираха, 29 
 1. Хто чинить милосердя, той ближньому 

позичає; хто йому допомагає, той зберігає 
заповіді 

 2. Позичай же ближньому, коли він 
потребує, а й віддай назад ближньому 
слушного часу 

 4. Багато таких, що позику за знахідку 
вважають: надокучливі вони для тих, які 
допомогли їм 



Соціальна доктрина Церкви: 

Старий Заповіт  

Книга Сираха, 29 
 7. Многі з-за того лукавства й не бажають 

позичати - бояться бо задармо майна 
позбутися 

 8. З покірним, одначе, будь довготерпеливий і 
не зволікай супроти нього з твоєю милостинею 

 9. Заповіді ради за бідолаху заступись і в 
потребі не відсилай його впорожні 

 10. Пожертвуй грішми твоїми ради брата й 
друга: хай під каменем не іржавіють, хай не 
пропадають 

 

 



Соціальна доктрина Церкви: 
Новий Заповіт 

Євангеліє від Матея 25: 34-40 

 

 “...Тоді Цар скаже тим, які праворуч: Прийдіть, благословенні 
Мого Отця, успадкуйте Царство, приготоване вам від 
створення світу. Бо голодував Я, і ви дали Мені їсти; 
спраглим був, і ви Мене напоїли; чужинцем був Я, і ви Мене 
прийняли; не мав одягу, і ви Мене одягнули; хворів, і ви 
Мене відвідали; у в’язниці був Я, і ви прийшли до Мене”. 
Тоді озвуться до Нього праведники, кажучи: “Господи, коли 
ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглим і 
напоїли? Коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли, або 
нагим і одягнули? Коли ми бачили Тебе хворим, або у 
в’язниці, і прийшли до Тебе? Цар у відповідь скаже їм: 
“Воістину кажу вам: те, що зробили одному з Моїх 
найменших братів, ви зробили Мені”… 



Молитовне служіння за 
кредитний кооперативний рух 

 розпізнання святого покровителя, прийняття і 
поширення молитви за майбутнє українського 
кредитного руху 

 

 підтримання традиції  розпочинати заходи кредитної 
спілки молитвою учасників 

 

 синхронне проведення тематичних євхаристій у 
місцевих парафіях 

 

 проведення спільних молитов під час паломництв і 
прощ та в складі місцевих молитовних груп з числа 
членів кредитних спілок-прихожан місцевих парафій 



Чи ми маємо обов'язок все це 
робити в рамках участі в СКІ??? 

 СКІ не є формальною структурою з жорсткими 
правилами та шаблонами, а лише вільним духовним 
та інтелектуальними середовищем для обміну ідеями 
та взаємодії в колі однодумців 

 

 Кожний в рамках СКІ самостійно визначає, що, коли і 
як робити з огляду на своє власне розуміння, 
пріоритети та обставини 

 

 СКІ передбачає конкретну дію кожного на тому місці, 
де він є, де є його громада і кредитна спілка  



Наріжний камінь духовного фундаменту 

СКІ або що є обов’язковою умовою   

 Це не сама діяльність, навіть така благородна 

 

 Це не самі слова, навіть такі натхненні 

 

 Це не самі наміри, навіть такі чисті 

 

НАСПРАВДІ ЦЕ СПІЛЬНІСТЬ ДУХУ, РОЗУМУ І 

СЕРЦЯ УЧАСНИКІВ СКІ. 

 НАШІ СПРАВИ Є ЛИШЕ  ЛОГІЧНИМ ВИРАЖЕНННЯМ ТА 

НАСЛІДКОМ ТАКОЇ СПІЛЬНОСТІ 



Я і Я: 
Молитва Святого Франциска 

Господи, вчини з мене знаряддя Твого миру: 
де ненависть - вчини, щоб я ніс Любов; 
де кривда - щоб я ніс Прощення; 
де розлам - щоб я ніс Єдність; 
де сумнів - щоб я ніс Віру; 
де помилка - щоб я ніс Правду; 
де розпач - щоб я ніс Надію; 
де смуток - щоб я ніс Радість; 
де темрява - щоб я ніс Світло. 
Вчителю, вчини, щоб я не стільки шукав бути втішеним, скільки потішати; 

не стільки бути зрозумілим - скільки розуміти; 
не стільки бути коханим - скільки кохати. 
Бо даючи - отримуємо, 
прощаючи - отримуємо прощення; 
помираючи - воскресаємо до Вічного Життя! 



Я і моє Служіння 
 

(Св. Хосемарія Ескріва, “Шлях”) 

 813. Роби все з Любові. – Це спосіб, у якому не існує 
дрібниць: усе є великим. – Витривалість у малих 
речах задля Любові є героїзмом. 

 

 815. Ти справді хочеш бути святим? – Виконуй 
щоденний обов’язок щохвилини: роби, що тобі слід 
робити, і зосереджуйся над тим, що робиш.  

 

 825. Дотримуйся точного виконання своїх теперішніх 
обов’язків. – Ця праця (покірна, монотонна, мала) є 
молитвою, вираженою у ділах, яка готує тебе 
прийняти благодать для цієї іншої праці (великої, 
широкої і глибокої), про яку ти мрієш. 



•  
Я і Світ 

Господь чекає від нас 
 духовної нетолерантності:  

 до тих, хто нищить нашу країну, мову і 
культуру 

 

 до тих, хто зневажає нашу віру 

 

 до тих, хто нівечить нашу кооперацію, 
перетворивши її в «дім торговий»   



Післямова... 

 ТІЛО – Nemo liber est, qui corpori servit 

 (Ніхто не є вільним, хто служить тілові) 

  

 ДУША – Inter vepres rosae nascuntur 

 (І серед терня зростають троянди) 

 

 ДУХ – Aut inveniam viam, aut faciam 

 (Або знайду дорогу, або прокладу) 

 

Potius sero, quam nunquam 
(Краще пізно, ніж ніколи) 


