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Глава УГКЦ: «Спілка української молоді формує ціннісні орієнтири
молодої людини в період її дорослішання»
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Papa preside XV reunião com os cardeais do C9
O Papa Francisco participa a partir
desta segunda-feira, (06/06), da XV
reunião do Conselho dos Nove Carde
ais (C9) - grupo formado pelo Pontífice
para auxiliá-lo na reforma da Cúria
Romana.
Um dos frutos desses encontros
periódicos - realizados há quase três
anos - foi a reunificação dos Pontifí
cios Conselhos para os Leigos e para a
Família, que agora formam um único
Dicastério.
O Estatuto deste novo organismo
foi aprovado em fase experimental pelo
Papa Francisco no último sábado
(04/06).
De acordo com o Diretor da Sala de
Imprensa da Santa Sé, Pe. Federico
Lombardi, nos encontros com о C9 não

se fala somente de reforma.
Segundo o jesuíta, é uma ocasião
para Francisco pedir a opinião dos
cardeais sobre vários assuntos como,
por exemplo, para a coleta de informa
ções para a nomeação de novos bispos.
As reuniões são também ocasião
para se atualizar sobre a atividade da
Secretaria para a Economia e da Secre
taria para a Comunicação, assim como
dos trabalhos da Comissão para a
Tutela de Menores.
Nesta linha, no último sábado o
Papa Francisco publicou o Motu
Proprio “Como uma mãe amorosa” , em
que reforça o compromisso da Igreja na
tutela dos menores afastando os bispos
que atuam de forma negligente nos
casos de abuso.

Esta XV reunião do C9 encerra-se
na quarta-feira (08/06).
O Conselho é coordenado por

Óscar Andrés Rodriguez Maradiaga
(Honduras) e composto por: Pietro
Parolin
(Secretário
de
Estado),
Giuseppe Bertello (Govematorato).
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Р едакційне
Матеріальна й духовна криза
Світ нині занепокоєний великою
загрозливою економічною кризою,
яка ставить під сумнів чи людина
зможе покращати свою майбутність у
світі згідно зі сподіваннями, які
людство плекало досі у своїх
змаганнях покращувати життя всіх на
цій землі. Крім великих проблем, які
нині занепоюоють людство, як біднота
мільйонів людей у світі, зріст
злочинності,
наркотрафик,
різні
невилічимі слабості, маргиналізація,
яка, побіч і помимо добробуту деякої
частини
людей,
приносить
занепокоєння для всіх, так для багатих
як і для біндоти.
Матеріальна біднота зростає в
багатьох країнах, економічна криза
може принести для світу в скорому
часі незносну убогість, головно в
деяких країнах світу.
Але світ переживає не лише
економічну кризу, де, помимо таких
великих багатств землі, не мають
конечного для життя мільйони людей,
і це кличе до неба й вимагає, щоб за
вскяу ціну звернути на це увагу й
подумати, щоб усі мали принаймні
необхідні рівні кондиції гідного
життя. Людство периживає також і
велику духовну кризу й убогість, де
велика частина людства проживає без
ніякої орієнтації, без внутрішнього
усвідомлення про свою вартість, не
зацікавлена у ви т и х ідеалах життя ,
проживає без оцоти жити й без якіїсь
духовної енерції. І серед такої убогости
людина сама себе погрибає, закопує
свої найкращі сили, упокорює себе,
бойкотує свою власну гідність, красу
й шляхетність свого життя.
Матеріальну убогість стараються
розв’язати світові лідери різними
зустрічами, економічними організаціями,
стараючись рятувати від цілковитого
затоплення економію яка стала
серіозною зарозою для майбутнсоті
людства. Щодо духоної убогості, її
стараются подолати різні духовні
лідери, виховничі організації, велика
частина преси, всякі інструменти
виховання і зросту свідомості про
людську гідність кожної особи й різні
зусилля багатьох, які занепокоєні
духовною кризою людства й журяться
про духовний і моральний зріст
людства. Між різними інструментами
тих зусиль про духовний зріст,
знаходимо конференції, зібрання,
письма, літературні твори, часописи й
стільки інших джерел інтелектуального
й духонвого розвитку людини.
Література завсіди була й дальше
є важливим фактором оцінювання
людської гідності, бо вона найбілше
здібна пробудити духа й освідомити
людину про самооцінення
своєї
гідності. А належне оцінювання
людини означає розвиток, який
розбуджує в ній її головні прикмети
створіння розумного й морального,
призводить до як рефлекції, до
здобування правдивого знання, до
відкритості для ближнього, вишколу

духвного, до зроузміння найважливіших
проблем життя, до оцінення првдивої
краси, моральності, релігійності,
духовних вартостей людини, культу
особистої гордості як
людини
обдарованої безмежними можливостями
інтелектуально й духовно зростати.
Можемо порівняти дійсність
людського життя з будовою дому.
Цегла, цемент та інші матеріали
вживані в будові дому можуть
означати добра матерілаьні. Але, щоб
будова могла бути здійснена, потрібно
організації, плану праці, потрібно
когось, що розуміє штуку будівництва
й що вміє будувати. Це були би ті
духонві вартості людини, які повинні
бути покладені в пркатику, щоб
будова суспільства й добробуту
людства могла здійснитися.
В такому значенні конечно є не
лише журитися про розв’язання
економічних проблем, але людство
мусить старатися зрозуміти ту кризу
духовну, інтелектуальну й морлальну
яка стоїть загрозою у нинішньому
світі.
Для
того
помічними
середниками добра література, преса,
студії, різні знаряддя які нам подає
релігія, оцінення духовних, моральних
і релігійних сил та можливостей в
людині. Нічого не допоможуть
однобічні зусилля світових лідерів
щоб рятувати економію від страху,
коли не увійде в програму розвитку й
дискусій духовна й моральна криза, в
якій
людство
все
більше
затоплюється. Без релігії і без етики,
людина далі буде вовком для іншої
людини. Коли не буде в ній віри в
Бога, коли вона не буде приймати
релігійних вартостей і моральних
принципів-засад, які є конечні,
незаступимі для гідного життя людини
й цілого суспільства, надармо будуть
трудитися будівничі добробуту у світі.
В цій будові необхідна присутність
Бога та Його мудросте.
Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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E d itorial
A pobreza material е pobreza espiritual

О mundo vive hoje um momento
de grande preocupação com a crise
econômica que vem ameaçando o
futuro da humanidade e a continuação
da vida humana no mundo conforme
os moldes que vinham sendo adotados
pelas sociedades até hoje. Além dos
graves problemas que vinham preocu
pando a sociedade nestes últimos
tempos, como a miséria de milhões de
seres humanos, a criminalidade, o
narcotráfico, diversos tipos de doen
ças, a marginalização, que apesar do
bem-estar econômico de uma parte da
sociedade, vem trazendo transtornos
para todos, para os ricos e pobres.
A pobreza material avança. A crise
econômica atual pode trazer num
futuro próximo níveis insuportáveis de
pobreza em muitos paises.
Mas não há só a pobreza material
de milhões de seres humanos, que
clama ao céu e a todo custo deve ser
erradicada, para que todos tenham
condições dignas de vida. Há também
a pobreza interior, um tipo de pobreza
em que as pessoas estão desorientadas,
desorganizadas interiormente, desinte
ressadas por ideais superiores na vida,
vivendo num mundo de inércia espiri
tual. Com este tipo de pobreza, a pesssoa frauda a si mesma, suas melhores
potencialidades, humilha-se a si
mesma, boicota a beleza e a nobreza da
sua vida.
A pobreza material vem sendo
enfrentada pelos líderes mundiais e por
diversas organizações financeiras,
tentando salvar do naufrágio a econo
mia que tomou-se uma ameaça séria
para o futuro da humanidade. Quanto a
pobreza espiritual, esta vem sendo
enfrentada pelos lideres religiosos,
pelas organizações educativas, pela
imprensa, por diversos insturmentos de
formação e crescimento pessoal e por
outras forças preocupadas com a valo
rização e o progresso espiritual e moral
da humanidade. Entre tantos instru
mentos de formação da pessoa humana
intelectual e espiritual, consta a ativi
dade literária, jornalística e tantas

outras fontes de desenvolvimento
intelectual e espiritual humano.
A literatura é um importantíssimo
fator de humanização. E humanizar
implica o progresso que desenvolve no
homem traços essenciais de seu ser
racional e moral, como o exercício de
reflexão, a aquisição do saber, a aber
tura ao próximo, o afinamento das
emoções, senso para com os problemas
da vida, senso da beleza, da moralida
de, da religiosidade, noção da complexividade do humano, cultivo do orgu
lho de ser alguém dotado de infinitas
possibilidades de crescer intelectual e
espiritualmente.
Podemos comparar a realidade da
vida humana com uma construção. Os
tijolos, o cimento e outro material
usado na construção seriam os bens
matérias. Mas para que a construção
possa ser realizada, há necessidade de
uma organização, um plano e um
trabalho de alguém que cohece a arte
de construir e sabe por que construir.
Este segundo item seriam as riquezas
espirituais do homem que devem ser
colocadas em prática para que a cons
trução da vida e do bem-estar humano
possa concretizar-se.
Neste sentido, urge a necessidade
não apenas de resolver a crise econô
mica, mas a humanidade precisa resol
ver a grande crise intelectual e moral
que se abate sobre o mundo de hoje.
Para isso temos a literatura, a impren
sa, a reflexão, o estudo, todos os recur
sos que nos oferece a religião, a valori
zação e a vivência das potencialidades
espirituais, religiosas e morais do
homem.
De nada adiantarão os esforços dos
lideres mundiais para salvar a econo
mia da sua decadência, se não entrar na
pauta das discussões o sério problema
da crise espiritual e moral na qual a
humanidade afunda-se sempre mais.
Sem a religião e a ética, o homem
continuará ser lobo para o seu próximo
se for privado da fé em D eus, da crença
em valores religiosos e princípios
morais que são uma necessidade
incondicional para uma vida digna do
homem e de toda a sociedade humana.

Стор. 03 Праця, Пруцентополіс, 01-го - 15-го червня 2016 Б. року - Число 11

Євангельське Читання
5аНед. по зісланні Св. Духа-М т

28-9,1

У той час, коли Ісус
прибув у край гадаринський,
зустірли його два біснуваті,
що вийшли з гробниць, але
такі люті, що ніхто не міг
перейти тією дорогою. І
почали кричати: “Що нам і
тобі, Сину Божий? Прийшов
єси сюди, щоб нас мучити
перед часом?” Оподаль ж е від
них паслося велике стадо
свиней. Біси попросили його:
“Я к ти нас виганяєш, пошли
нас в оте стадо свиней,” . Ідіть! - Сказав їм. І вийшли з
них, і ввійшли в свиней. Тоді то все стадо кинулся з кручі в море й
утопилося в хвилях. А пастухи повтікали й, пибігши в місто, все розповіли,
й про біснуватих. Тоді все місто вийшло Ісусові назустріч і, побачивши
його, просили, щоб відійшов з їхніх околиць. Сівши у човен, він переплив
назад і прибув у своє місто.

З Листа Св. Павла до Римлян: 10,1-10
Помилка юдеїв 1-13;
Брати, бажання мого серця і моя молитва до Бога за них, щоб вони
спаслися. Я бо їм свідчу, що вони мають ревність Бож у, та вона не розумна.
Не розуміючи Бож ої справедливости й шукаючи установити свою власну,
вони не покорилися справедливості Божій. Б о мета закону - Христос, на
оправдання кожного, хто вірує. Мойсей про праведність, що від закону,
пише: «Той, хто його виконує, буде ним жити.» А справедливість, що від
віри, так говорить: «Не кажи у твоїм серці: Хто зійде на небо?» - тобто:
Христа звести додолу; або: «Хто зійде в безодню?» - тобто: щоб вивести
Христа з мертвих. Що, отже, вона каже? «Близько тебе слово: в твоїх устах
і в твоїм серці», тобто, слово віри, що його проповідуємо. Б о коли ти твоїми
устами визнаватимеш Господа Ісуса і віруватимеш у твоїм серці, що Бог
воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем вірується на оправдання,
а устами визнається на спасіння.
В цій події не йдеться про те, що Ісус хотів принести шкоду для
власників свиней. Все те могло би бути пізнішим продуманням християн
жидів, щоб осудити плекання свиней чого в жидів не було дозволено й тому
вони старалися показати, що свині нечисті. Тяжко зрозуміти, щоб Ісус
хотів пошкодити власникам свиней. Нам важне звернути увагу на те, що
найважніше в цій події.
Сама присутність Ісуса Христа є пострахом для дияволів. І це каже нам,
що бути з Христом його приймати в Св. Євхаристії це наша найпевніша
охорона в духовному ж итті, коли ми з Ісусом, не треба нам боятися, щоб
диявол взяв над нами владу і щоб вчинив нам зло. Б о диявол це неначе
прив’язаний пес. Він пошкодить коли ми самі до нього приступимо і
відлучимося від Христа. Коли ж ми з Христом нічого нам не пошкодить.
Друге, пастухи все розповіли для господарів свиней і сказали про
уздоровлення біснуватих. Для гадаринців найвжаніше було те, що свині
потопилися. Вони представляють людей які дають більше вартості для
будьякої земської справи або речі або створіння як для людини. Це, що
діється нині й з урядами, які боронять за всяку ціну звірят, карають за
знущання над звірятами, але часто не дають ваги для людини, легковажать
її гідністю і т. п.
Мешканці Гаразиму не хочуть присутності Ісуса, бо їм вигідніше жити
по старому дбати про земське ніж робити жертви й звертати увагу більше
про душевні потреби. Коли хтось бажає зірвати зі злом і вступити на нову,
добру дорогу, мусить бути готовий пожертвувати вигодами й зі жертвою
приймати нове життя.
Ісус не настоює, щоб залишитися, коли мешканці просять його відійти
від їхніх сторін. Він покірно відходить, бо шанує людську волю і не силує
нікого до чогось. Він дає закон, показує дорогу, але не змушує йти тою
дорогою, шанує людську свободу. Куди людина буде йти тою дорогою, яку
сама вибирає, не знати. А коли буде йти дорогою вказаною Христом,
напевно не заблудить, а дійде до пристані щастя.
В листі ді Римлян Св. Павло критикує юдеїв, які натворили свої людські
закони й їх ставлять вище законів, що дав Бог. Вони воліють залишитися в
тих старих своїх переконаннях ніж прийняти новий закон, що його приніс
на землю для усіх Христос. Юдеї на устах мають добрі слова але в серці
носяться зі старими переконаннями й не хочуть прийняти нових правил
ж иття і віри, що їх дає Христос.
О. Т. Залуцький, ЧСВВ
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Neste episódio não se trata que Jesus quizesse causar prejuízo para os
proprietários dos porcos. Jesus não tinha costume de prejudicar o povo mas sim,
tinha costume de fazer o bem a todos. Os estudiosos do Evangelho explicam que
talvez foram os primeiros cristãos que ainda mantinham tradições do judaísmo
que usaram e talvez aumentaram os fatos para mostrar que porcos são criaturas
impuras e queriam dissuadir o povo da criação dos porcos. Esta era a lei dos
judeus no Antigo Testamento. Para nós importa considerar o que na realidade
este episódio significa e não como isso aconteceu.
Primeiro, a presença de Jesus toma-se incômoda aos demônios. Isso nos fala
da necessidade de estar com Jesus para se livrar do poder do demônio sobre nós.
O demônio não tem nenhum poder sobre Cristo e sobre os que estão com Cristo.
Ele é como um cão amarrado, só pode prejudicar se nos aproximarmos dele.
Sobre os que foram batizados e revestidos de Cristo, o demônio não tem poder.
Ao saber dos pastores o que aconteceu com os porcos e sobre a cura dos
endemoninhados, o povo não pensa sobre a graça que o ser humano recebe. É
isso que acontece na nossa sociedade, onde muitas vezes se dá mais valor aos
animais irracionais do que a uma pessoa humana, punem-se abusos contra
animais, mas nada se faz quando acontecem abusos contra pessoas humanas,
contra crianças não nascidas, contra os pobres e indefesos.
O povo de Gerazim não quer a presença de Jesus nas suas regiões, porque é
mais cômodo continuar a viver na manera antiga do que mudar de vida, conver
ter-se e dar prioridade aos valores espirituais. Para romper com o mal, devem-se
fazer sacrifícios, abandonar caminhos antigos e enveredar por caminhos novos o
que o povo de Gerasim não quis aceitar.
Jesus consente em se retirar da cidade. Ele respeita a liberdade do homem e
nunca o obriga a fazer isto ou aquilo. Deus dá as leis, mostra o caminho e deixa
a escolha para nossa decisão. O certo é que seguindo caminhos indicados por
Cristo, certamente não perderemos o rumo na caminhada para Deus.
Na carta aos Romanos que lemos na liturgia de hoje, S. Paulo critica os
judeus que inventaram suas leis humanas e as colocam acima das novas leis que
Cristo trouxe ao mundo. Eles não aceitaram as leis e a pessoa de Cristo por não
querer refletir com sinceridade sobre o que Jesus era e o que ensinou, talvez
falam coisas boas, mas no coração carregam conceitos diferentes, preferem
observar o que foi inventado pelos homens do que dar valor ao que veio de Jesus
Cristo.
Pe. Tarcisio Zaluski, OSBM

Ano Santo da Misericórdia:
Jubileu dos sacerdotes

O Papa Francisco celebrará em Roma o Jubileu dos Sacerdotes, de 1 a 3 de
junho. Como sinal de comunhão, cada Igreja particular é convidada a viver este
momento jubilar propondo, segundo a própria necessidade, as atividades que
terão lugar em Roma.
Na quarta-feira, 1 de junho, sacerdotes e seminaristas são convidados a
dirigir-se a uma das três igrejas jubilares indicadas pelo Pontifício Conselho para
a Promoção da Nova Evangelização para o Ano Santo (San Salvatore in Lauro,
Santa Maria in Vallicella, San Giovanni dei Fiorentini), onde terão a possibilida
de de celebrar o sacramento da Reconciliação e de dedicar tempo à Adoração
Eucarística. Os participantes farão também peregrinação até à Porta Santa da
Basílica de S. Pedro.
No final da tarde, estão previstas uma catequese sobre o tema da misericór
dia e a Santa Missa por grupos linguísticos. Em português, o convidado é o
Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, D. Paulo Cezar Costa.
Quinta-feira, 2 de junho, haverá o Retiro pregado pelo Santo Padre em
preparação da Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Em Roma, os partici
pantes serão reunidos nas três basílicas papais para seguir as meditações: às lOh
na Basílica de São Paulo, ao meio-dia na Basílica de S. Pedro e às 16h na Basíli
ca de S. João de Latrão.
Na sexta-feira dia 3 o Papa Francisco preside à Santa M issa na Praça de S.
Pedro por ocasião da Solenidade do Sagrado Coração de Jesus.
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NOTÍCIAS DA IGREJA
GRÉCO-CATÓLICA UCRANIANA
NO BRASIL
Диякон Стефан Вонсік, ЧСВВ

Апостол Яків усіх нас закликає до молитви, коли говорить: «Страждає
хтось між вами? Хай молиться« (Яків, 5,13). Знову ті, що довший час
знаходяться на ложі слабості, він поручає закликати пресвітерів церковних,
щоб помолилися над недужим і його помазали олією в ім’я Господнє. Дальше
він говорить, що молитва віри уздоровить недужого (Яків, 5,15).
В часи середньовіччя був звичай і вимога лікарів, щоб хворі перше
поєдналися з Богом доброю сповіддю, щойно тоді їх приймали до шпиталів на
різні операції і лікування, бо вже тоді вважали, що людина, яка поєднана з
Богом, скоро видужувала. Вони вірили, що коли душа буде в ласці Божій,
скоріше тіло одержить виздоровлення.
Нещодавно зробили опитування по шпиталях в Англії і Америці над
хворими, які моляться скоріше і було спостережено, що вони визискують
здоров’я скоріше, як ті, що не моляться.
Ісус Христос скартав Апостола Петра, що спав, і не молився: “Симоне ти
спиш? Не міг єси чувати ані однієї години? Чувайте ж , моліться, щоб не
ввійти в спокусу. Дух бадьорий, але тіло кволе!” (Марко, 14, 37-38). Тим
самим Ісус Христос усіх нас закликає до молитви, щоб могти подолати різні
спокуси, і також різні тілесні немочі, що день-денно нас спіткають.
В тричі звертався Ісус до апостолів і натяку вав їм за молитву, але завсіди
стрічав сплячих. Через апостолів і нас закликає до молитви, щоб могти
встоятися проти всіх спокус, немочів, хвороб, і всякого лиха душевного й
тілесного.
По родинах де знаходиться особа хвора, добре й успішно є щоденно
відкласти час на спільну молитву за хвору особу. Щира молитва розтрощує
кайдани й ломить залізо. Нема лиха, щоб вона не перемогла. Скільки по
родинах буває, що батько опустився на пиятику, або хтось із членів. Скільки
лиха переживає така родина, і тому потрібно молитися спільно, щоб
допомогти недужому вийти з дороги п ’янства. В одній родині батько
розпився і жінка з трьома дітьми почала, що вечора молитися вервицю за
видужання батька. Зчаста, коли повертався додому п'яний, зустрічав їх на
молитві і кпив з них, що моляться за нього, мовляв, не перестану пити поки
не закінчу з горілкою.
Минуло коло чотири місяці такої
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1.
De 1 а 7 de maio aconteceu
na Paróquia Imaculada Conceição,
em Antonio Olinto as Santas Missões,
tendo como pregador o Pe. Gregório
Hunka,OSBM.

2.
De 15 a 21 de maio, aconte
ceu na comunidade ucraniana de
Mico Magro, em Antonio Olinto as
Santas Missões, tendo como prega
dor o Pe. Gregório Hunka,OSBM.

3.
De 23 a 29 de maio, aconte
ceu na comunidade ucraniana de
Campina, em Antonio Olinto as
Santas Missões, tendo como prega
dor o Pe. Gregório Hunka,OSBM.

4.
No dia 22 de maio o Arcebis
po Metropolita, Dom Volodemer
Koubetch,OSBM, esteve em Antonio
Olinto, e instaurou nesta mesma
localidade a Paróquia Nossa Senhora
dos Corais, tendo como o primeiro
pároco o Pe. Mário Ciupa.

5.
No dia 22 de maio o Bispo
Eparca, Dom Meron Mazur, OSBM, a
convite do Pe. Pedrinho Novochadla,
OSBM, esteve em visita na comunida
de ucraniana de São João Batista, em
Papanduva de Baixo - Prudentópolis.

05. No dia 22 de maio, membros de
várias comunidades estiveram reuni
dos em Vera Guarani, para o encontro
regional do MEJ (Movimento Eucarístico Jovem), (foto: Ir. Lucia Melnik,ICSA).

06.
No dia 28 de maio, as Irmãs
Servas de Maria Imaculada, celebra
ram e agradeceram a Deus pelos 100
anos da abertura do noviciado em
terras brasileiras. Para isso foi celebra
da a Divina Liturgia Pontificai pelo
Eparca Dom Meron Mazur, O SBM em
Ivaí, onde hoje é a sede do noviciado,
(foto: Ir. Deonisia Diadio,SMI).

07. No dia 29 de maio, aconteceu o
XVIII Encontro de jovens descenden
tes de ucranianos catarinenses reali
zado na comunidade de Moem a Itaiópolis SC. O palestrante convida
do foi sua Exc. Rev. Dom Meron
Mazur, OSBM.

08.
As Catequistas do Insituto
Secular do Sagrado Coração de Jesus,
celebraram no dia 29 de maio, seu
jubileu de diamante (75 anos) na
Arquicatedral São João Batista em
Curitiba.
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Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcísio Zaluski, O SB M

O ju m e n tin h o o rg u lh o so

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Влучна наука

Він ніколи не мав часу, головно на добрі діла, хотів, щоб всюди все було
бездоганне, точне, найкраще. Вимагав багато від інших а від себе нічого або
майже нічого не докладав. Коли щось не було не по його, то вмів добре на
інших кидати скарги й критики, але себе не вмів і не хотів іспитувати.
Одного разу, коли виходив ранком до праці, старенька мама просила
принести щось до хати знадвору, але він виправдався, що вже запізнений і не
може зробити цієї прислуги для мами. І не зробив. Гримнув дверима й полетів
до праці...
Вийшовши на вуливцю перед домом, стояли двоє бідних дітей, які
просили милостині. Сказав скоро й суворо, що не має часу на це й побіг
чимскоріш, залишаючи дітей в смутку, може й зі сльозами в очах...
На першім скруті вулиці, побачив, що якомусь старенькому зіпсулося
авто. Навіть не встав, щоб спитатися чи не потребує помочі, хоч дідусь
руками вимахував просячи допомоги. Тільки переходячи попри, крикнув, що
запізнений і не може помогти, потішив, що зараз будуть йти інші люди і
допоможуть...
Трошки далі, спинилося перед ним авто а водій просив інформації куди
заїхати до шпиталю, бо везе хворого і не знає добре міста. Він л и т е отак,
щоб позбутися, показав рукою і тільки сказав: “щіть просто” , хоч відчув, що
водій нічого не зрозумів з того, але йому не хотілося довше вести розмову.
Побіг чимскорше до праці залишаючи незнаного без відповіді...
При вулиці побачив як якась старенька, мабуть мама або бабця, тягнула
зі собою кривого на ногу сина або внука й видно, що дуже радо прийняла би
допомгу їй допомогти зійти з кривим зі східув, але він перебіг попри неї
щосили, щоб часами вона не просила помогти. Старенька л и т е поглянула на
нього й сама мусіла силуватися, щоб провадити каліку сходами до долу.
Вже при праці, другий робітник просив прийти потримати дошку, яку
мав прибити й сам не міг втримати. Але він сказав, що не може залишати
своєї праці й тому не зможе дати допомогу...
День минув і надвечір вертався додому. Загриміло і почав падати сильний
дощ. Чоловік не сподівався того й ранком не взяв зі собою ані плаща ані
парасольки. Сховався від дощу під стріхою якогось будинку. Але дощ далі
пражив і не було вигляду, що скоро ущухне. Йти дощем та мокнути - годі.
Підійшов до дверей, застукав. Двері відкрилися. Представився для господині
що він за один, що мешкає недалеко і що забув взяти парасолю. В кутику
хати побачив кілька парослів, нових і старих. Просив чи вона не хотіла би
йому позичити одну, а завтра від принесе назад. Господиня сказала: “Нажаль
не можу. Будемо потребувати нині вечером, бо думаємо вийти в місто й нам
вони будуть потрібні....
Пришивши до дому ввесь перемоклий, чоловік почав застановлятися над
пережитим днем. Боліло його, що жінка не хотіла позичити парасолю. А в
думці йому роїлося: “Я к то мусіло бути болюче рідній мамі якій не хотів
послужити, як прикро тим дітям, що хотіли кусника хліба, тій мамі, що
потребувала помочі звести додолу сина каліку, тому водієві, що тільки хотів,
щоб пояснив де шпиталь, або другові, якому треба було тільки на хвилинку
помогти при праці...
Часто людина іншим завдає сто болів і це ніщо, а як зазнає від когось
якусь відмову послужити, то вже світ валиться і виглядає, що ціле людство
зіпсуте... Але дуже часто не світ, а ми самі зіпсуті...
U

Era uma vez um jumentinho bem tratado, xodó da família, garboso, respeita
do e bem cuidado. Nunca alguém o havia montado, talvez por respeito ou,
talvez, não se sabe por que motivo. Era conduzido no cabresto para cá e para lá.
Para onde o dono ia levava-o consigo e ao entrar em algum armazém ou num
lugar publico ou ainda para visitar amigos, deixava-o amarrado no patio, onde
recebia alimento, água e todo o cuidado. Por isso, o jumentinho vivia orgulhoso
e feliz, vangloriava-se diante de todos por se considerer o mais importante entre
toda a tropa de jumentos que viviam na propriedade trabalhando, carregando
pesos, transportando gente e cargas, sem receber um trato como este um.
Certa vez, o dono levou-o para uma caminhada e ao parar para conversar
num lugar onde amigos se reuniam, deixou o burrico amarrado num arbusto.
Não demorou muito quando chegaram dois homens, aparentemente gente de
bem e sem pedir permissão do dono que estava conversando com amigos, come
çaram a desamarrá-lo para levar não se sabe para onde. O dono e seus amigos,
ao perceber o que acontecia, protestaram e perguntaram:
- Ei, gente, o que vocês estão fazendo? Por que estão levando o burrinho, ele
não vos pertence?
Os dois, sem prestar muita atenção aos protestos, continuaram a desamarrá-lo e um deles simplesmente disse:
- O nosso mestre etá precisando dele, ele pediu que o levássemos até ele.
Não havendo mais protesto do dono nem de seus amigos, conduziram o
jumentinho até na entrada da cidade, onde os aguardava um pequeno grupo de
pessoas. Ao chegar lá, entregaram-o ao chefe que logo estendeu um manto no
seu lombo, montou-o e começou a se dirigir para a cidade, sendo seguido pelo
grupo de seus amigos.
De repente, como que por um encanto, começou a acorrer em direção deles
uma enorme multidão de gente, adultos, idosos, jovens, criaças e começou uma
grande algazarra, uma festa, gritos “hosana , bendito quem vem em nome do
Senhor” , gritos e saudações de todos os lados, o povo quebrava ramos das árvo
res e as estendia pela estrada, muitos tiravam suas túnicas com as quais forravam
o chão por onde o jumentinho passava ...
Vendo toda aquela multidão, ouvindo a gritaria e saudações, o jumentinho
sentiu-se importante, andava orgulhoso, soberbo, de cabeça erguida, peito estu
fado, e no seu interior pensava:
- Tudo issso para mim?! Sem dúvida, eu mereço, eu sou o xodó na propiedade do meu dono. Devo ser muito importante por receber essa honra. O que será
que esta multidão está me preparando? Me levaram sem pedir licença do meu
amo, me trouxeram até ali e agora estão me saudando com tanto entusiasmo,
estou entrando na cidade como se fosse um rei, mais importante que alguém do
povo, nunca alguém recebeu tal recepção e tal aclamação como estou recebendo
eu. Eu, o burrinho, sou importante, sou inigualável, sou o jumentinho glorificad o ...” e assim por diante o animalzinho pensava consigo durante toda aquela
festança até chegar ao centro da cidade, onde o Mestre apeou e se dirigiu a pé
pelas ruas rumo ao templo, e a multidão o seguiu, continuando a saudar e enaltecê-lo com entusiasmo: “Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor...” . E o
jumentinho, já sem ninguém no seu lombo, ficou sozinho, olhando tudo o que
estava acontecendo e só então caiu na realidade. Percebeu que estava enganado,
que tudo o que aquele povo preparou não foi para ele e sim para alguém que
estava em cima dele, ao Mestre Jesus. E lágrimas escorrem pelo seu rosto ao
ver-se agora abandonado, sem ninguém para devolvê-lo ao seu dono. E chorou,
sentiu-se humilhado porque antes não se deu conta que o importante era Jesus e
não ele em toda aquela recepção triunfal ao entar na cidade de Jerusalém. E teve
que voltar sozinho para a sua casa, cabisbaixo, envergonhado e chegando na
propriedade nem encontrou o seu dono, porque até ele e toda sua família foram
participar daquela festa e saudar o grande Meste que entrava triunfante em Jeru
salém.
Este fato misturado com a parábola do jumentinho orgulhoso, serve para
todos nós. Nos sentimos tão importantes neste mundo, na igreja, no nosso traba
lho, na escola, no governo, no comércio, na indústria, nos nossos afazeres do dia
a dia e pensamos que o mundo se inclina diante de nós e nos reverencia. Mas
basta ficarmos sozinhos, sem Deus junto de nós, logo percebemos que somos
nada, somos um jumentinho abandonado, sem forças e sem glória. E se Deus
está conosco somos importantes.
Portanto, de nada vale o orgulho. O importante é Deus que sempre devemos
levar conosco.
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X IV E n co n tro R eg io n a l d o M E J
da Metropolia de São João Batista
em Vera Guarani - Paulo Frontin

No dia 22 de maio aconteceu о XIV Encontro Regional do MEJ na comuni
dade de Vera Guarani - Paulo Frontin com a participaram das seguintes comu
nidades: União da Vitória, Dorizon, Rio Azul, Paulo Frontim, Cruz M achado,
Rio das Antas, Comunidade de Palmital e Charqueada, Cândido de Abreu, Vera
Guarani, General Carneiro, totalizando 153 participantes.
Para iniciar o Encontro a Ir. Alice Bartoski acolheu os adolescentes
chamando pelo nome cada comunidade dando as Boas-Vindas. Em seguida
pediu que os adolescentes invocassem a presença de Deus e o Espírito Santo
entoando o canto: “Dentro de mim” e após a oração inicial apresentou o pales
trando Pe. Metódio Techy, OBM o qual proferiu as palestras do dia que teve
inicio com o Oferecimento do dia.
Durante o encontro foi trabalhado o tema que envolve toda a Igreja Católi
ca neste ano Jubilar que reflete sobre a M isericórdia de Deus com o tema: “M i
sericordiosos como o Pai” . Destacando-se que a decisão em anunciar um ano
jubilar extraordinário foi inspiração do Espírito Santo, visto que vivemos num
mundo individualista, frio e impiedoso. A celebração do Ano da Misericórdia
quer despertar em nós o sentimento de “Amados de Deus” . Porque Deus Amou
tanto o mundo (a nós) que entregou o seu próprio filho...
Precisamos redescobrir em nós o verdadeiro sentido do amor. E este senti
mento do amor deve ser traduzido em ações, gestos concertos. “Sede misericor
diosos como o pai do céu é misericordioso” . Deus é misericordioso. Mas a
misericórdia de Deus depende de nós para ser presente no mundo. Esse Deus
está sem braços no mundo. E quem são estes braços? - Somos nós.
O Ano Jubilar - quer proporcionar um verdadeiro encontro com Deus da
misericórdia principalmente pelo sacramento da reconciliação. A Misericórdia
de Deus não é uma utopia, um sentimento abstrato, a M isericórdia de Deus real,
pode ser vivida e experimentada e a partir deste experiência do perdão M iseri
cordioso de Deus, somos chamados a ser M isericordiosos como Ele próprio.
A celebração jubilar é uma tradição que vem desde o Antigo Testamento
em que se chamava de Ano Sabático, nele eram libertados os escravos, as divi
das eram perdoadas e as terras, deixadas de cultivar. Este ano tinha um objetivo
precisos: restituir a igualdade a todos os filhos de Israel, oferecer novas possibi
lidades às famílias que tinham perdido suas propriedades e até mesmo a liber
dade pessoal. Já no Novo Testamento - para Igreja Católica o Ano Jubilar
consiste em um perdão geral, uma indulgência aberta a todos e uma possibilida
de de renovar a relação com Deus e com o próximo.
Na História da Igreja já ocorreu 23 vezes o ano Jubilar que é representada
pela abertura da Porta Santa nas Basílicas, catedrais e nas paróquias conforme
a disposição dos Bispos para que todos tenham acesso a ele e obtenham a indul
gência.
Para ilustrar o Ano Jubilar temos o logotipo e este ano para representar a
misericórdia de Deus temos a imagem que ilustra Jesus que carrega um homem
perdido, o resgate da ovelha perdida. O Bom Pastor com extrema misericórdia
carrega sobre si a humanidade, mas os seus olhos confundem-se com os do
homem. Cristo olha com os olhos de Adão e Adão com os olhos de Cristo.
Assim, cada homem descobre em Cristo, o novo Adão, a própria humanidade e
o futuro que o espera, contemplando em seu olhar o amor do Pai.
O Tema geral: ”Sede misericordiosos como o Pai é misericordioso” , visa
que possamos olhar com misericórdia para com os outros.
O que é misericórdia? - M isericórdia - é o mistério da fonte de alegria,
serenidade e paz. Alguém que experimenta a M isericórdia de Deus e se propões
a vive-la é uma pessoa alegre, serena e de paz. A M isericórdia transparece, mas
para isso precisamos nos “embriagar” de misericórdia, experimentar e não ter
vergonha de viver. Isto é para todos inclusive para os Mejistas.
A M isericórdia de Deus se revela de uma forma plena na Pessoa de Jesus.
“Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelas suas ovelhas” .
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Onde Jesus revela o rosto da misericórdia de Deus? Nas palavras, gestos, atitu
des, nos seus relacionamentos com os pecadores, pobres, marginalizados,
mulher adúltera, doentes, enfim, consolava a todos.
Falar da misericórdia hoje no mundo não é fácil. Nós queremos ser justiceiros,
somos impacientes, intolerantes, não temos piedade, não temos misericórdia.
Para nós hoje falar de misericórdia e viver a misericórdia é um desafio. Mas
pelo Batismo todos nós junto com a Igreja temos o compromisso de proclamar
e anunciar a misericórdia sem excluir ninguém.
Como viver a Ano Santo concretamente? Celebrar a Ano Santo nos chama
para a missão, viver este à luz da Palavra de Deus, viver o perdão, cultivar e
viver uma fé determinada, ter a alegria de viver, não julgar, reconciliar-se ser
instrumentos do perdão movidos pelo Espírito Santo. Fazer uma confissão
sincera que deve ser clara e objetiva, pois muitas vezes não expressamos o que
estamos sentindo, seja por vergonha ou por medo. A confissão deve ser buscada
sempre que necessário e oportuno for, ou seja, frequentemente, pois, se demo
ramos entre uma confissão e outra, esquecemos do que aconteceu e muitos
pecados tomam-se práticas habituais e se perde o senso de pecado, precisamos
cultivar a nossa consciência. Dizia o Papa João Paulo II “o maior pecado da
atualidade é a falta de consciência do pecado” .
A confissão e a participação da comunhão Eucarística deve ser uma prática
constante para todos os Mejistas. Aproveitando do Ano Santo, fazer uma boa
confissão e receber a Indulgência Plenária que é uma graça Divina que restitui
em nós a plenetude de filhos de Deus apagando todas as marcas do pecado.
Após a Palestra os adolescentes participaram da Divina Liturgia a qual se
iniciou com o Hino do M EJ, introdução com símbolos da misericórdia e ence
nação da parábola do Filho Pródigo apresentada pelos adolescentes de Vera
Guarani.
Na homilia da Divina Liturgia o Pe. Metódio Techy fez uma breve reflexão
sobre a festa de todos os Santos. Quem são os santos? São todos que aceitaram
a mensagem de Cristo. E nós no batismo somos colocados no caminho da santi
dade, somos chamados a santidade. Portanto a vida dos santos é o exemplo para
nós. Quando falamos de santidade imaginamos padres, irmãs, Papa, os velhi
nhos piedosos, mas a santidade é para todos nós. Lembrando que a santidade é
obra do Espírito Santo. E Ele que nos move para buscarmos a Deus, é Ele que
nos capacita para viver-mos a M isericórdia de Deus. Peçamos que nos ilumine,
purifique e nos agracie com os seus frutos: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé mansidão e assim se tomamos espiritualizados e estes
frutos nos tom am santos.
Após o almoço os adolescentes de General Carneiro conduziram a anima
ção do Encontro. Os adolescentes de Vera Guarani também apresentaram algu
mas músicas. Em seguida os adolescentes de Paulo Frontin encenaram a “Pará
bola do Bom Samaritano.” E os jovens de Vera Guarani com seu Gmpo Folcló
rico Juventude - “M olodj” abrilhantaram com três danças.
Dando continuidade, a Ir. Alice Bartoski com suas assessoras: Ir. Salete
M elnik - Irmã da Congregação de Santa Ana, Ir. Cristina Jusak - Irmã da Con
gregação de São José, e Catequista Adriane Zaiats do Sagrado Coração de Jesus
desenvolveram gincana recreativa com os participantes, tendo como objetivo a
integração, conhecimento, momentos de partilha, criatividade e respeito.
Depois da gincana os adolescentes se dirigiram para a igreja para a conti
nuidade da palestra sobre as obras de misericórdia - Corporais e Espirituais
Por fim falou-se sobre o MEJ segundo o que nos é repassado pelo Metropolita Dom Volodêmer: definição, espiritualidade, responsabilidades, atividades,
etc., lembrando que o MEJ é a primeira fonte de vocações.
O encontro foi finalizado com o Pe. Serginho Hryniewicz apresentando
brevemente a linda história da Nossa Senhora de Vera Guarani, rezou-se a
oração à ela dedicada e o Pe. Metodio deu a benção final.
Por último definiu-se que o próximo encontro da região será realizado na
Paróquia São Basílio Magno de União da Vitória - PR, dia 28 de maio de 2017
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100-л гни Ювілей Новіціяту
Сестер Служебниць у Бразилії
Дня 28-го травня ц. р., Сестри Служебниці відсвяткували 100-літний
Ювілей свого новіціату в Бразилії. В сослуженні священиків василіан і в
присутності сестер які представляли всі їхні осереди в Бразилії, Владика
Мирон відслужив благодарственну Літургію в новіціятській церкві в Іваї. В
проповіді Владика підпреслив велику ролю присутності Сестер Служебнуць
в Бразилії, яких згромадження гарно розвинулося в тих сто роках завдяки
доброго проводу їхнього новіціату. Владика щ е підкреслив важливу працю
присутності сестер в нашій Церкві в Бразилії на подобу жінок які були
справжніми апостолками в ж итті Ісуса Христа й їхня присутність та працю
донині виконують посвячені Богові жінки.
Подаємо слова сестри Маргарети, вчительки новіціату, які вона
прочитала на початку Літургії.
“З великою радістю і щирою подякую Господеві за століття Новіціяту,
є хвилиною котра розпливається в океані Б ож ої Любові.
Вітаємо і дякуємо за присутність, Преосвященого Владики Кир Мирона
Мазура,
Високопреподобним
Священникам,
Дияконові
Елтонові,
Преподобним Сестрам, Новичкам, Кандидаткам, Аспіранткам,
Братам Ноникам і Кандидатам Новіціяту Отців Василіан

Слава Ісусу Христу
Сто Шття Прослави за дію Новіціяту Сестер Служебниць
З а Божою ласкою, милосердям і провидінням, 1892 року повстало наше
Згромадження, через надхнення Святого Духа для Михайлини
Гордашевської, Отця Єремію Ломницького і Отця Кирила Селецького.
о
Від самих початків свого служіння с. Иосафата діяла в повній свідомості
своєї місії та почувалася* післаною у світ*, і це почуття передала своїм
послідовницям.
Вона була впевнена, що Бож е Провидіння посилало її там де була
найбільша потреба.
В Історії Згромадження другого десятеліття також коренится місія
Сестер Служ. до другої заокеанської країни, Бразилії, куди від 1890 тих
років напливали українські емігранти, які шукали порятунку дня свого
ж иття.
А за ними у 1897 році місійно прибули Отці Василівни. І зараз 11 квітня
1911 року приїхали Сестри Служебниці. Нові місіонеркі з великою
відданістю почали місію між своїми українцями в Бразилії під Покровом
Марії.
МАРІЯ —наш дороговказ в наших місійних змаганнях через цих сто літ
Новіціяту.
М аріє дякуємо за опіку над всіма сестрами що пережили особисту
Формацію, в початках в Прудетополіс а від 1981 року тут в місцевості їваі.
Святкуючи це Століття підносимо подячні молитви на Славу Бож у і
честь Непорочної Богородиці.
ПЕРШІ ПОСТУ ЛЯ НТКИ - Коли під кінець 1910 року О. Климентий
Бжуховський договорювався про умовили виїізду і місію сестер в Бразилію.
Йому було поставлено якщо до 5тьох років не повстане власний Новіціят,
сестри мають повертатися назад до Галичини. А друге якщо б отворили
Новіціят, тим самим створюють нове Згромадження. Ці умовили дуже
журили сестер. Але здалися на Бож у поміч і добру волю, зачали зараз з
початку робити старання про заснування Новіціяту в Бразилії. Кілька разів
відновляли прохання о дозвіл відчинити Новіціят, але завжди без успішно. І
щойно, 24 травня 1915 року, сестри зазнали великої радості, а це дозвіл
відкрити Новіціят.
Вже довгий час юначки чекали щоб вступити до Згромадження. Новіціят
роспочато в серпню 1915 року, вступленням трьох кандидаток.
Ванда Римкевіч, Анна Дацишен і М арія Комніцька, при Облечинах

отримали нове імя, с. Рафаїла, с. Арсенія і с. Серафина. На грунті відданості
Богові цих трьох служебниць, їх слідами, через тих 100 років десятки
дівчат, покликані Ісусом йшли і далі вступають в ряди Сестер Служебниць.
С. АНАТОЛІЯ - На золотій короні любові яку Провінція Святого
Архангела Михаїла, з вядністю підносить до Господа в часі століття
Новіціяту, такою перлиною заблистіла одна з піонерок сестер служебниць
на землі Святого Хреста, це була С. Анатолія Текля Боднар.
Від 1915 до 1928 року сповняла місію Учительки Новіціяту. Тринадцят
років навчала словом і прикладом. Багато сестер гарно висказуються про с.
Анатолю, була побожна, тиха, спокійна, приступна, покірна.
Далі в слідуючих роках інші сестри покликані на цю місію, з цієї нагоди
ґратулюємо і щиро дякуємо всім Вчителюкам Новіціяту, що через тих сто
років старанно і з любовю виконували цю місію, виховання молодого
покоління посвячених осіб для Провінції і Церкви.
Подяка усім сестрам що тут спомагали як, Соції, Настоятельки,
А с и с т е н т , Кухарки, і іншим сестрам що були покликані до викладання
предметів, як Псікологів, Мед сестер, Соціальних Аеістенток, усіх що
різними способами причинилися до виховання і зросту наших Постулянток
і Новичок на Сестер, які з відданістю по сьогодні сповняють місію в
Провінції і інших краях.
ОТЕЦЬ ЄРЕМІЯ ЛОМ НИЦЬКИЙ - Наш заслужений місіонер і
співзасновник. І саме в цьому 2016 році відзначаємо 100 років від його
переходу до вічності.
Він наполегливо вщеплював у серця сестер, вірну любов до Бога,
серійозне плеканная молитви, дбання про покликання, радісну сестрійну
любов, шанобливість і єдність та віддане милосердя й беззастережну любов
до ближнього.
Дякуємо Господеві за його ж иття, покликання, Священьсто яке
базувалося на глибокому переживанні Бож ої присутності, завжди
відкритим до знаків часу, які виявлялися в Церкві та суспільстві.
З цеї нагоди складаємо щиру подяку Василіянськомо Чинові,
Єпископам,Священникам, Братам, Навикам, Кандидатам, Семінаристам, за
співпрацю від початку Згромадження і через тих сто років тут в Бразилії, а
зокрема у вихованні молодих сестер.

Провінцію через тих сто років і провадити буде по віки.
Ювілей ця святочна хвиля для цілої Провінції, бо кожна сестра в даному
часі перебула в формацію в Новіціяті, в Прудентополіс чи в Іваі.
Щира подяка Богові за усіх сестер що своєю молитвою, місійною
відданістю для ближніх, під проводом Святого Духа і Покровом М арії
відважно будуємо нашу Провінцію.
Просимо Бога щоб на далі провадить і зміцнює наше паломництво щоб
ми могли вірно відповідати на Його Плани Любови.

Стор. 08 Праця, Прудентополіс, 01-го - 15-го червня 2016 Б. року - Число 11

№ 11 - Ргасіа, Prudentópolis, 01 а 15 de junho de 2016 - Pg 08

Пише Юзьо Шило

МОЛОДИМ

Доброго дня, добрі людоньки!

ЧИТАЧАМ
Ч ар ів н и к і дв а в ел етн і
Казкар-чарівник - Австралійська наро,п
У давню давнину, на самому початку
казкових часів, два велетні прийшли до
печери й полягали спати. Вони спали
непробудно й безпечно багато, багато
років. Та одного дня до далекої долини, де
була печера велетнів, прийшов гурт
людей з племені вальбірі. Полювалося
там добре, і вальбірі стали табором
недалеко від печери, не маючи й гадки
про велетнів.
З а кілька днів вальбірі влаштували
короборі — свято з танцями і співами.
Воно тривало три дні, і звуки співів та
супровідний стукіт паличок лунали
голосніше й голосніше, аж поки гомін
став такий гучний, що велетні попрокидались із свого довгого сну.
Розлючені, що їх розбудили, вони вибігли з печери й повбивали всіх, хто
був на короборі. А тоді рушили з долини далі й далі, знищуючи гурти
вальбірі усюди, де тільки траплялося.
Повні страху перед нелюдами-велетнями, вальбірі зібрались по своїх
таборах і стали радитися, як позбутися цієї напасті.
В одному з таборів був чарівник, людина великого розуму, і всі
благали його врятувати їх від велетнів. Другого дня чарівник узяв списи,
бумеранг, під пахву — клуночок з чарівницьким начинням і пішов шукати
велетнів.
Не довго й шукав він і натрапив на печеру, в якій тепер спали велетні.
Тихо-тихесенько підкрався чарівник ближче до велетнів. Тоді
обернувся на лісову мишу, підбіг до одного і вкусив його за вухо. Той
прокинувся і ляснув сусіда по обличчі. Тепер збудився й сусід і
приголомшено спитав:
— З а що ти мене вдарив сонного?
— А ти чого мене вкусив за вухо? — сердито обізвався перший.
І почали вони битися. Але бились недовго, незабаром знову
вгамувалися й поснули.
А чарівник, який усе бачив з-за кущів, перекинувся цього разу в змію,
підліз до першого велетня і вкусив його за ногу. Той із люті вхопив свою
палицю й почав бити сусіда.
Отоді почалася між велетнями справжня битва. Обидва завзято
лупцювали один одного, аж поки так знесиліли, що ледве ворушилися.
А ж тепер чарівник знову обернувся на людину, узяв свої списи й
простісінько впорався з обома велетнями. Він повиганяв їх з тих сторін і
наказав ніколи більше сюди не приходити, бо інакше буде їм справьнє
лихо....
Отак люди з племені вальбірі позбулися лиха. З того часу в їхніх
таборах довкола вогнищ розповідають про чарівника та його спритність.

Засмійся
Вилічився

Є преокупанти й страшно, або атб трагічно дивитися на те, о ки аконтеси
тодос ос діяс у світі і навколо нас.
Читаємо нас прімийрас пажінас да біблія, жи Єва і Адом хтіли бути як
Бог і пор іссо послухали того енкардідо чорта й засмакували овочу пізнання
добра й зла. Антес ди комир та масана їм виглядала файна і солодка, але коли
вкусили по кавальчику, то педасос того япка дисерто зінкалювали їм в горлі
і соминти даї вони пізнали яку велику бобажинь зробили, жи не послухали
Божого пройбісом пра ном комир фрутос дакела арве.
Але ном преціза крітікар тільки їх гобох за те жи не послухали Бога.
Коли сіподивимо нині на людей, вони такі самі дурні або ще дурніші і аїнда
майс дезобедієнтис як Єва і Адом. Пор тодо кусто люди керинь інтродузір но
мундо свій поридок і відкидають Божий поридок і Бож і мандаминтос. Пор
езимпло, Бог сказав ки, що він злучив, диськи людина того не розлучує, а
тут всякі ґобернії позапроваджували в себе єнші закони і дозволєют
діворсіос і пермітинь сіженити два, пггири й дейс визис. Бог сказав нос дейс
мандаминтос жиби не вбивати, а ґобернії кажут ж и то вони мандують на
світі й позволєют вбивати дітей ки аїнда нинь насирам. Бог сказав пра
сантіфікар о Дія до Сеньор, а ґобернії думают жи то вони мандуют на світі й
кажут жи в неділю треба працювати пра ґаняр бінєйро. Бог видів жи хлопові
не було приємно бути самому й тому кріоу пра или а мує і сказав жи хлоп
залишит свого тата й маму й піде мешкати зі жікою пра формар ума фамілія,
а ґобернії кажут жи хлоп з хлопом і баба з бабою можут сіженити. Хлоп з
хлопом то вже не буде сіженити, але хіба преціза інвентар нове слово й инь
виз ди сіженити треба казати сіхлопити. І асінь пор дієнти. Єва і Адом з ’їли
онду масу (може й не цілу) а люди нині їдят не соминти ум педасо але жерут
цілі коші тих масанів заборонених Богом. І сідивуют жи о мундо вай де рунь
пра пйор. Дисерто жи вай де мал пра пйор, бо Бог встановив поридок у світі
а люди як ті дурненькі малі юци, які думают, що вони мудріші від тата й
мами й запроваджуют свій поридок і кажут жи о палай é бобо і а мамай é
атразада й не знают що добре й що недобре.
Я си думаю жи Бог тільки сідивит на те все і чекає що з того вийде, який
то новйи поридок у світі люди собі запровадять. А той новий поридок вже
сіпочав. Годі жити спокійно й безпечно, бо тебе а кварке моминто асалтуют
і сімплезминти застрілят, візьмут твоє авто, заберут все, що ти маєш і ще
будут з тебе сісміяти й скажут як то сказали в одній фамілії на Маркондес
яку засалтували: “восийс трабалям онестаминти, ґаням дінєйро пра вівир а
нойс синверґоняс сьєґамос і ливамос тудо о ки восийс тинь!? Сінь сеньор,
так сказали коли обкрадали одну фамілію на тій колоніі. Асалтанти самі
себе назвали синверґоняс.
Ну о ки дізир на те все? Е ума барбарідаде, é ума верґоня пра муйтос жи
замість думати й послухати що Бог каже робити, слухают всяких дурисвітів,
вибирают на ґовирно всяких беззаконників, вотуют на елейсонах на всяких
есплорадорів, а диспойс мают те ж и самі собі повибирали й аїнда рекламуют
на Бога ж и ас койзас ном вом їндо бинь. Пор іссо, не нарікаймо на Адом і
Еву. Люди нині ще більше дезобедієнтис для Бога як вони гобоє були
дезбедієнтис.
Що наварили і далі варат те й треба всєм нам їсти.
Ваш Юзьо Шило

ЖИТТЯ НАВЧАЄ
Чого не годиться робити: Деякі справи в житті не є добрі; висмівати,
кричати, не мати виховання, не чекати на свою чергу. Пошана означає не
висмівати того, що інші люблять робити , не понижувати нікого, не
показувати нетерпрлевости коли тато або брат дивиться на програму в

Бідний селянин завсіди мріяв про те, щоб стати багатирем. З того
всього захворів на голову й уявив собі, що справді він міліонер. Взяли до
психіатра, який взявся його лічити. З а два дні хворий звертається до
психіатра:
- Пане лікарю, я вже здоровий, ви мене вилічили. Скільки мільйонів
треба вам за це заплатити?
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говорять негарні слова, зле
говорять

Сусід до судіа якого переловили на крадіжі:
- Пощо ти аж чотири рази вдирвався до магазину, щоб вкрасти одяг?
Коли не переловили тебе на третій раз, пощо
йшов четвертий раз і тебе зловили на
горячому?
- Н у, та ж мусів, бо кожного з трьох разів Jh
одяг для жінки не подобався і треба було йти А
ще раз і ще раз і ще раз і ще р а з....
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