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SUMMARY

Науковий доробок П.І.Косухи - це півтора десятка

інд-

ивідуальних і колективних монографій, десяток брошур,
двохсот статей. Останньою написаною і редагованою

біля

Петром

In the BULLETIN there are presented the scientific reports "Religion
in the Context of Spiritual Revival of Ukraine" by

A. Kolodny and

Івановичем працею є монографія “Сучасна релігійна ситуація в

L. Filipovitch, "P. Mohyla and Problems of

Україні: стан, тенденції, перспективи”. Залишилось ще багато р-

with Rus" by P. Yarotsky, "The View of Christianity through Platon

укописів неопублікованого доробку науковця.

Philosophy" by P. Pavlenko, "The First All-Ukrainian Council of the

упав на сотні наукових конференцій,

Наш друг вист-

організував і провів

біля десяти різноманітних соціологічних досліджень, творчо співпрацював з богословами багатьох

конфесій. Він був членом

Нью-Йоркської Академії наук. Але найвищим своїм покликанням
Петро Іванович вважав повну віддачу себе людям, які були біля

UAOC" by P. Pylevets. In

Reconciliation of “Rus

addition, in the BULLETIN there are

published the reports and summary documents of the scientific
conferences dedicated to P. Mohyla jubilee, to the problems of
religion phenomenon, to the interconfessional relations in the

нього і платили йому за все добре своєю любов’ю. До нього

context of freedom of

йшли за знанням, за порадою, просто за лагідним словом і вті-

Program of the Postgraduate Exams on Religious Studies" and the

шною усмішкою. Він з болем в серці переживав всі колізії нашого

International Law Documents on freedom of conscience, religion

сьогодення.

and beliefs are published.

такого
а

Радів і обурювався... Тяжко, ой як тяжко втрачати

religion. In the section "Information", "The

друга, яким був Петро Іванович. Не легко йому жилося,

тому й підкралася до нього недуга. Проте він ніколи не

пл-

--------------------------------------------------------

акався у своєму горі і турботах. А даремно, друже! Ми б допомогли тобі, а може б відтак й відвернули твою

передчасну

смерть. Пухом земля тобі! Ми пам’ятаємо тебе. Ти - серед нас.
Живи ж довго, друже, світлою пам’яттю, своїми творчими здобутками, переданими знаннями і твоїми дітьми.
Друзі і колеги по праці

Довідка: у зв’язку з банкрутством банку “Відродження” рахунок Української Асоціації Релігієзнавців в
ньому анульовано. Новий рахунок УАР такий:

р/р

7609310, МФО 322090 у Печерському відділенні “Укрсоцбанку”.

