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СНІД ВІЛ (Синдром набутого 
імунодефіциту та Вірус 
імунодефіциту людини) становить 
лише невелику частину більш 
широкого питання, глобальної 
хвороби, яку я хотіла би назвати 
«Соціальна дезінтеграція». Соціальна 
дезінтеграція в глобальному 
масштабі є однією з головних 
проблем для будь-якого народу. Це 
явище поширилося так швидко по 
всьому світу, що ми можемо тільки 
дивуватися і розміркувати, а, що ж 
відбувається з людьми щодо фізичної, 
психічної і духовної сфери життя.
Як  знаємо, тенденція до переміщення 
з місця на місця майже у всіх 
країнах, що розвиваються,  кидає 
виклик Урядам і Церкві, тому що  
ми подорожуємо як паломники -  
народи, які шукають батьківщину. На 
сьогодняшеій день міграційна криза  
в Європі малює нам ці картини день 
за днем.

Вступ

Швидке зростання населення та  насильство 
за ознакою статі є лише верхівкою айсберга 
набагато глибшої соціальної і духовної 
проблеми. 

Ми повинні побачити швидке розповсюдження 
ВІЛ / СНІДу в світлі саме цієї картини

ВІЛ увійшов в людський рід на початку 1970-х 
років і поширився дуже швидко в усьому світі 
через легкість подорожування та згаданої 
вище соціальної дезінтеграції, кожна людина 
шукає серцем  життя, що наповнене сенсом, 
в часі нашої подорожі як паломників - народів 
разом.
Вірус, що викликає ВІЛ-інфекції, і, якщо не 
виявлений і не пролікуваний, наскільки ми 
можемо це сьогодні, в кінці кінців проявляє 
себе в хворобі, яку ми називаємо СНІДом.
ВІЛ прийшов  у Папуа-Нову Гвінею в 1987 році.  
Папуа-Нова Гвінея є найбільшою серед 22 
тихоокеанських островних держав і територій 
щодо як розміру, так і чисельності населення, 
а, також, має непропорційно велику частку 
пдтверджених випадків діагнозу ВІЛ, що 
перевищує на 95% випадки з ВІЛ-інфекції.
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Проте, це менше, ніж «африканський» 
розмах епідемії, про що багато хто 
пророкував понад чверть століття тому. 
Загальна картина, яку ми маємо 
по епідемії, базується на  випадках 
зівтності. Наскільки нам відомо, в даний 
час малоймовірно, що Папуа-Нова 
Гвінея побачить радикальні зміни в 
характері епідемії ВІЛ в найближчому 
майбутньому. Виявляється, що одні й ті 
ж ознаки, що викликали занепокоєння 
в минулому, включно із високим рівнем 
інфекцій, що передаються статевим 
шляхом, і високий рівень ризикованої 
сексуальної поведінки та соціального 
дрейфу, присутні і сьогодні.
В останні роки додатковий фактор 
проявляється у різкому підвищенні 
ресурсних можливостей, що приносять 
гроші і та мобільність  багатьох людей, 
особливо у віддалених районах нагір’я, 
які раніше не підпадали під  вплив цих 
факторів, які (фактори) відзначені як 
генератори ризиків щодо зараження 
ВІЛ.
У всьому світі епідемія коштувала 
подібно мільйони життів молодих і 
старих, дітей і немовлят. За всю свою 
історію світ зіткнувся з найбільшим 
числом дітей, які втратили одного або 
обох батьків. Це само по собі викликало 
багато страждань і болю, коштувало 
подальшої соціальної дезінтеграції, 
тому що число дітей-сиріт і покинутих 

дітей, які мають піклуватися самі за себе, 
дуже засмучує. Дітей осуджували в школах 
через те, що їхні батьки померли від «СНІДу»

Перед самим запровадженням АРВТ 
(антиретровірусна терапія) на початку 
2000 року,  навіть для найсильніших людей 
хвороба становила, насправді, велику 
проблему, що похитнуло навіть дух як 
місіонерів, так і медичних працівників.
Стигма, страх і дискримінація з боку сім’ї 
і друзів додала до страждань тисяч людей.
З точки зору Конгрегації, Головне управління 
заохочувало нас не стояти осторінь цієї 
драми, що розгорталася перед нашими 
очима.

Запитання для роздумів

Яка ж тоді наша відповідь? Чи 
ідентифікуємо себе як ” Свідки”, 
“Спостерігачі”, як Судді, або як  
хтось, хто намагається зрозуміти що 
відбувається?

Як я, як SSpS “сприймаю” епідемію?

 Ӽ Як прокляття від Бога?  

 Ӽ Покарання за гріхи?

 Ӽ Як ми, як місіонерки, розуміємо, що 
саме відбувається?

Яка ж  наша роль щодо цієї  
людської трагедії?  Ми повинні 
запитати себе: “Що б зробив Ісус, 
якби був на моєму місці»?

У 2016 році ми відзначали Рік 
Милосердя. Багато з нас розмірковували над 

ритуальним зображенням  Милосердного Ісуса, 
який несе того, хто заблукав, несе на своєму 

плечі, щока до щоки.

Ви помітили, що ці двоє людей, які зображені на 
цьому полотні,  мають тільки три ока? Подивіться 
на це знову!
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Що це означає для кожного з нас? Як я 
сприймаю це відносно мого власного 
життя, мого служіння серед людей, що 

живуть з ВІЛ / СНІДом?

Це дуже сильне зображення, що 
хвилює нас.

 Ӽ Я готова і в змозі нести цих людей, як 
це робив Ісус, і робить це сьогодні?

 Ӽ Чи йду я їм назустріч в багатому 
передмісті, а також в темних 
смердючих поселеннях, де вони 

Для багатьох з них Пасха – це початок,  
що освітлює. Багато, хто пройшов через 
консультаційні і медичні центри, отримуючи 
нове Життя через дорогоцінний подарунок 
такий як антиретровірусна терапія,  хто 
відновив свою гідність та відносини, відчув, 
що  у них покращилася їхня фізична сила і 
вони готові святкувати свій  дуже особистий  
Великдень.

Святкування з ними Великодня, дуже багато 
значить для них і для нас. Вони глибоко 
усвідомлюють шанс на нове життя, життя 
трансформоване через страждання. 
Незважаючи на те, що вони живуть із ВІЛ все 
своє життя, вони і  їх близькі цінують своє 
власне життя, вони можуть внести свій вклад 
в розвиток суспільства і можуть працювати 
як і раніше, дбати про своїх рідних і близьких.

Нещодавно ООН  оголосило амбітну мрію, 
що вони зможуть побороти  епідемію до 
2030 року.  Їхня мета є так зване 3 х 90, що 
означає до 2030 року:

 Ӽ 90% людей у всьому світі будуть знати свій ВІЛ-
статус

 Ӽ 90% ВІЛ-позитивних людей будуть на лікуванні, 
що означає в той же час профілактику ВІЛ

 Ӽ 90% отримують постійний догляд

Це дійсно гігантське завдання. Для таких 
країн, як Австралія та інших розвинених 
країн, це знаходиться в межах їх досяжності. 

Ми,  в  Папуа-Новій Гвінеї,  маємо на даний 
час 7500 осіб, які проходять  активне лікування 
в рамках нашої католицького середовища.   

лежать в кутку будинку на підлозі або навіть 
під будинком?

 Ӽ Чи можу я знайти Ісуса там,  чи можу я 
доторкнутися до Нього і щоб Він торкнув 
мене там і тоді?

Багато з тих людей, які живуть з ВІЛ / СНІДом, були 
на порозі смерті, переживали тяжке відторгнення 
і стигмат ганьби від близьких друзів і родичів. У 
доповненні до цього приходить самоостракізм, 
який може бути гірше, ніж відмова сім’ї. Вина 
лежить на них самих  тягарем, що вони заразили 
інших людей або навіть своїх дружин.

Проте, послуга в сфері  ВІЛ / СНІД – це не тільки страждання

Приблизно 80 000 -  100 000 осіб отримують 
консультування і тестування кожного  року, 
і багатьох з них відвідують вдома, якщо вони 
цього бажають. Це далеко від 90%, на що 
розраховує  ООН.

Папуа-Нова Гвінея стикається з труднощами 
щодо отримання  регулярного, безперервного 
постачання різних  товарів для ВІЛ, таких  як 
тест-набори, CD4 Картриджеві пристрої для 
аналіза крові,  тестів на вірусне навантаження.

Однак, ми відзначаємо успіхи, досягнуті на 
даний момент, і незабаром до цього додамо 
перший Паліативний Центр допомоги в 
столичному Порт-Морсбі, для людей, які 
потребують інтенсивної допомоги протягом 

C. Tarcisia Hunhoff, SSpS
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декількох тижнів, щоб відсвяткувати їх дуже 
особисте воскресіння.

Центр буде  підпорядкований сестрам  
SSPS і буде названий на честь нашої 
Святої «Джозеф Фрейнадемец Фундація 
Підтримки Життя»

Вакцини для профілактики ВІЛ-інфекції  поки 
немає.

З цієї причини нам потрібно більше відданих 
працівників у винограднику, щоб «Сприйняти, 
Зрозуміти,  і  Брати участь в цій драмі, яка 
називається ВІЛ / СНІД.

Я хотіла  би закінчити свої роздуми 
деякими хвилюючими словами  від 

«Папи Франциска»:
Не дивіться з балкона як проходить Життя!
Той, хто не стикається з проблемами, хто не 
приймає на себе виклики, той не живе. Ваше 
бажання і ваші здібності, в поєднанні з силою 
Святого Духа, який перебуває в кожному з 
нас від дня хрещення, дозволять вам бути 
більше, ніж просто глядачами, дозволять вам 
бути головними дійовими особами  в сучасних 
подіях.
Будь ласка, не дивіться на життя з балкона! 
Входьте туди, куди кличуть ваc проблеми і 
виклики, щоб  допомогти і підтримати на 
дорозі  життя і розвитка,  в боротьбі за людську 
гідність, в боротьбі з бідністю, в боротьбі за 
цінності, та в багатьох битвах,  з якими  ми 
стикаємося щодня.

Проповідь, листопад 30, 2013

Петро і, ввійшовши до гробниці, бачить, що 
полотнище лежить, а й хустка, яка в нього на 
голові була: лежала ж вона з полотнищем, а 
згорнена збоку, на іншому місці. Тоді ввійшов 
і той інший учень, який першим прийшов до 
гробниці, - і побачив, і увірував. Вони бо ще 
не знали Писання, за яким мав він з перших 
воскреснути. Тож повернулись учні знов до 
себе. (Йо 20:1-10)

Обмін думками
Після прочитання роздумів с. Тарцізії та 
євангельських текстів, нас запрошено 
поділитися окремими  історіями воскресіння 
людей, які  живуть з ВІЛ / СНІДом в нашій 
країні.

А Ісус їй: “Я – воскресіння і життя. Хто 
в мене вірує, той навіть і вмерши – 
житиме! Кожен , хто живе і в мене 
вірує, - не вмре повіки. Віриш тому?” 
(Йо 11: 25-26)

Першого дня тижня Марія Магдалина 
прийшла до гробниці раненько, як ще 
не розвиднілось, аж бачить – камінь 
відкочено від гробниці. Отож, біжить 
вона, прибігає до Симона Петра й 
до іншого учня, якого Ісус любив, та й 
каже їм:  “Забрали Господа з гробниці 
й не знаємо, де поклали його!”  Пішов 
Петро з отим іншим учнем, і приходять 
до гробниці. Бігли вони обидва разом, 
та той інший учень біг швидше за 
Петра, тим і прибув до гробниці 
першим. Нахилившися, бачить – 
лежить полотнище. Однак, не ввійшов.  
Приходить тоді слідом за ним Симон 

З  Писання

Перекладач:Тетяна Куликовська


