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Palavras de Bento XVI nos 65 anos da sua ordenação sacerdotal

Os 65 anos de ordenação sacerdo
tal do Joseph Ratzinger foram celebra
dos esta terça-feira na Sala Clementina,
no Vaticano, na presença do Papa Fran
cisco e do próprio Papa emérito, além
de numerosos Cardeais e a delegação
do Patriarcado Ecumênico em visita ao
Vaticano por ocasião da Festa dos
Santos Apóstolos Pedro e Paulo.
Bento XVI foi saudado pelo Papa
Francisco, pelo Prefeito da Congrega
ção da Doutrina da Fé, Cardeal Gerhard
Mülle,r e pelo Decano do Colégio
Cardinalício, Cardeal Angelo Sodano.

O último a se pronunciar foi o próprio
Papa emérito, que usou estas palavras
de agradecimento:
“Santo Padre, queridos irmãos,
65 anos atrás, um irmão ordenado
comigo me convenceu de escrever no
santinho da primeira missa somente,
exceto o nome e as datas, uma palavra,
em grego: "Eucharistomen", convenci
do que com esta palavra, nas suas múl
tiplas dimensões, já está dito tudo o que
pode se pode dizer neste momento.

"Eucharistomen" diz um agradecimen
to humano, obrigado a todos. Obrigado
especialmente ao senhor, Santo Padre!
A sua bondade, desde o primeiro
momento da eleição, em cada momento
da minha vida aqui, me toca, me leva,
realmente, interiormente. Mais do que
nos Jardins do Vaticano, com a sua
beleza, a Sua bondade é o lugar onde eu
moro: Sinto-me protegido. Obrigado
também pela palavra de agradecimen
to, por tudo. E esperamos que o senhor
possa seguir em frente com todos nós
neste caminho da Divina Misericórdia,
mostrando o caminho de Jesus, para
Jesus, para Deus.
Obrigado também ao senhor, [Car
deal Sodano], por suas palavras que
realmente me tocaram o coração: Cor
ad cor loquitur. O senhor fez presente
quer a hora da minha ordenação sacer
dotal, quer também a minha visita em
2006 em Frisinga, onde eu revivi tudo
isso. Eu só posso dizer que assim, com
estas palavras, o senhor interpretou a
essência da minha visão do sacerdócio,
do meu agir. Lhe sou grato pelo laço de
amizade que até agora continua por um
longo tempo, de telhado a telhado
[refere-se a suas casas que estão próxi
mas]: é quase presente e palpável.
Obrigado, Cardeal Müller, pelo
trabalho que faz para a apresentação
dos meus textos sobre o sacerdócio, nos

quais procuro também ajudar os
confrades a entrar sempre de novo no
mistério em que o Senhor se dá em
nossas mãos.
"Eucharistomen": naquele momen
to o amigo Berger queria mencionar
não somente a dimensão da gratidão
humana, mas naturalmente a palavra
mais profunda que se esconde, que
aparece na Liturgia, nas Escrituras, nas
palavras gratias agens benedixit Fregit
deditque. "Eucharistomen" lembra-nos
da realidade de ação de graças, daquela
nova dimensão que Cristo deu. Ele
transformou em gratidão e assim em
bênção, a cruz, o sofrimento, todo o
mal no mundo. E então basicamente ele
transubstanciou a vida e o mundo e
deu-nos, e nos dá a cada dia, o pão da
verdadeira vida, que supera o mundo
graças à força de Seu amor.
No final, queremos inserir-nos
neste "obrigado" do Senhor, e assim
receber realmente a novidade de vida e
ajudar para a transubstanciação do
mundo: é um mundo não de morte, mas
de vida; um mundo em que o amor
venceu a morte.
Obrigado a todos vocês. Que o
Senhor abençoe a todos nós.
Obrigado, Santo Padre”
radiovaticana.va

Держсекретар Ватикану: «патріарший Собор - Символом Важкої Та Героїчної Історії Угкц»
Цей собор - центр єдності усієї
Української
Греко-Католицької
Церкви, як на Батьківщині, так й в
діаспорі. Ця споруда є символом
важкої та героїчної історії вашої
Церкви, яка повнотою занурилась у
скарби
східної
християнської
традиції та водночас є у повному
сопричасті з Єпископом Рима, а отже
— частиною того католицизму, яке,
окрім того, що є рисою Церкви,
становить
також
конкретну
реальність. Саме завдяки цьому вона
є знаком збіжності у різноманітні,
яке знаходить у служінні наступника
апостола Петра видимий центр
єдності та постійне утвердження у
вірі.
Сказав
Кардинал
П ’єтро
Паролін,
Державний
секретар
Ватикану, 17 червня в Патріаршому

соборі
Воскресіння
Христового
УГКЦ в Києві.
З Держсекретарем Ватикану у
соборі перебували Архиєпископ
Клаудіо Ґуджеротті, Апостольський
Нунцій в Україні, Глава і Отець
УГКЦ Блаженніший Святослав,
Архиєпископ Мечислав Мокшицький,
Митрополит
Львівський
РКЦ,
владики Синоду Єпископів УГКЦ,
духовенство та родини вимушено
переселених осіб.
«Тут зібралися ті, які страждали
і продовжують страждати через
нелюдське насильство на Сході
вашої країни. Їм я повторюю, що
Папа послав мене сюди насамперед
до них, аби засвідчити близькість
свою та всієї Католицької Церкви, а
також запевнити у молитві й
постійній праці, щоб мир повернувся

в Україну та, щоб Держава могла
далі крокувати до прогресу, у
свободі, справедливості, рівності та

порядності», - звернувся
переселенців.

він

до
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Редакційне
Дехто працює а дехто живе коштом тих, що
працюють
В XVII столітті, коли комерційна
революція була пройняла велику
частину західнього світу й стала
вирішаючим фактором розвитку націй.
Якийсь еспанський мислитель написав
тезу доказуючи, що його країна Еспанія
не
повинна
би
перейматися
комерційним рухом, бо це для неї
непотрібне тому, бо країна має великі
запаси дорогоцінних металів і це є
вистачальне, щоб задоволити всі
економічні потреби населення. Для
багатьох країн той самий арґумент міг
би бути вжитий одне століття пізніше,
1800-го року, доказуючи, що не
потрібно включатися в індустріальну
революцію. Пощо закачувати рукави до
праці коли маємо на складі досить
багатств, щоб задоволити потреби
населення?
Нажаль, той арґумент еспанського
мислителя не виправдався. Великі
запаси дорогоцінних металів, що
Еспанія собі нагарбала й посідала в
запасі, вичерпалися й колись багата
іберська нація впала в економічну
кризу.
Історія
показала,
що
нагромаджені багатства не є вічні й
вони вичерпуються...
Нині можливо могли би вживати
той самий арґумент багато країн, які
живуть коштом легкого багатства
видобування бензини з-під землі. Чорне
золото задоволяє всі фінансові потреби
тих народів, які мають в своїх
підземеллях нафту. Але що буде на
майбутнє? Хто може запевнити, що
бензина буде вічно існувати в
підземеллях? Чи ті народи приготовані,
щоб закачати рукави й заробляти
працею на свій прожиток і зріст?
Можемо бачити добрий приклад цього в
деяких африканських державах, які
давніше мали найбільші в світі резерви
дорогоцінних каменів, а нині живуть в
крайній біді. Природні багатства, легкі
до видобування вичерпалися й принесли
убогість, спричинили нещастя для
багатьох народів.
А що сказати, коли ті багатства
нарід дістає задармо від уряду не
потребуючи на це працювати? Що
гірше, що сказати, коли ті багатства
роздає уряд убогим країн, які не мають
великих фінансових резерв? Була би це
країна яка сама себе вбивє, роздаючи
щедро даром народові свої скромні
заощадження тільки на те, щоб мати
попертя й голоси народу під час
виборів.
Це якраз стається з Бразилією в так
званій програмі уряду Лули “Родинна
Сумка” (Bolsa-Família). Ця програма
нині роздає даром гроші для більше ніж
11 мільйонів родин, майже для одної
третини всього населення Бразилії.
Справді, можна почути різні арґументи
в обороні тої програми. Але є дуже
поважні сумніви чи така щедрість
уряду справді може бути важна на
довший термін часу й чи справді вона
принесе добро для народу й зріст для

держави. Йдеться про лік, який тільки
улегшує наслідки кризи, а не усуває
причин зла убогості в країні. Її висліди
не можуть бути тривалі з наступних
причин:
1. “Родинна Сумка” дається даром,
в більшості не вимагає від тих, що її
дістають якоїсь віддачі за дані гроші. А
будь яке добро зроблене без зобов’
язання віддачі це милостиня. А проста
милостиня не може зродити активних
горожан держави, а буде родити вічних
жебраків.
2. Родинна Сумка не має якогось
терміну доки вона буде тривати. А
милостиня вічна, без обмеження часу не
виробить
людей
незалежних
і
відповідальних, а буде помножувати
число людей вічно залежних від інших,
масу паразитів, які вічно схочуть жити
коштом інших, тих, що працюють.
3. Сума дару дарованого родинам є
досить висока й в більшості такі родини
не потребують допрацювувати, ще щось
заробляти, а проживають тільки
коштом дарованих урядом грошей. Не
вимагати від народу праці, вічно давати
даром гроші для тих, які могли би
працювати, це не принесе ніякого
майбутнього так для тих паразитів як і
для уряду з них не буде користи.
Дарованими грішми не викличеться в
людей
готовості
до
праці,
а
намножиться людей без ініціативи,
крайніх ліню хів.
Ясно, що воно неможливо покласти
всіх мешканців Бразилії під парасолю
Родинної
Сумки.
Дехто
мусить
працювати й платити довг тих, що їдять
і не працюють. Отже, маємо в країні дві
класи людей: тих, які працюють й
отримують тих, які не працюють й
утримуються коштом працюючих. Ті,
що не працюють, яких отримують
працюючі, тільки мають на виборах
голосувати на тих, яких хочуть
залишатися при уряді.
Коли воно так мається для тих, що
працюють, порада для них є наступна:
старайтеся працювати багато. Крім
вашої сім’ї, ще є понад 11 мільйонів
родин, які могли би працювати, але не
працюють, а тільки чекають на те, що
ви напрацюєте вашою працею і
зусиллям. Вони будуть жити й їсти
даром, а ви будете працювати. Одинока
річ до чого вони зобов’язані це рішати-вибирати таких, які
би самі
використовували працю працюючих на
свою користь і дотого обов’зували
працюючих годувати непрацюючих, А
тому, що їх є більшість, вони будуть
вибирати кого лише захочуть. І так
вічно будуть ставити на уряди таких, що
їх не будуть примушувати до праці, а
будуть годувати коштом тих, що
працюють...
О. Тарсикій З.
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Editorial
Alguns trabalham e outros vivem às custas dos
que trabalham

No início do século XVII, quando
a revolução comercial já tinha tomado
conta do mundo ocidental e era um
fator determinante do progresso e do
desenvolvimennto das nações, um
pensador espanhol escreveu uma tese
defendendo que o seu país não deveria
entrar naquele movimento, por ser um
esforço desnecessário, pois a Espanha
era rica assim mesmo, possuia reservas
em metais preciosos suficientes para
comprar tudo o que o seu povo neces
sitasse. Para muitos países esse mesmo
argumento poderia ser usado um
século depois, em 1800 para não
embarcar na revolução industrial. Para
que arregassar as mangas se já temos
riquezas suficientes para suprir as
necessidades do nosso povo?
Infelizmente, o argumento do
pensador espanhol não deu certo. As
grandes reservas da Espanha dissipa
ram e a rica nação ibérica caiu em
grande crise econômica. Tudo mostrou
que a riqueza acumulada não é eterna e
se esgota com o tempo.
Hoje, talvez poderiam usar o
mesmo argumento muitas nações que
vivem da riqueza fácil gerada pela
extração do petróleo. O ouro negro
supre todas as necessidades. Mas, e o
futuro? Quem garante que o petróleo é
inesgotável? Estarão essas nações
preparadas para arregaçar as mangas
para ganhar o seu sustento e cresci
mento? Há um exemplo marcante entre
as nações da África que antigamente
possuiam maiores reservas mundiais
de pedras preciosas e hoje estão entre
os países mais pobres. Os recursos
naturais de fácil extração se esgotam e
já causaram desgraças de muitas
nações.
E o que dizer quando a abundância
provem não de riquezas que precisam
algum trabalho para serem extraídas,
mas provém de programas assistenciais promovidos pelos governos?
Mais ainda se esses programas pater
nalistas são promovidos num país
pobre e desprovido de maiores recur
sos. Seria uma nação deliberadamente
preparando o suicídio.
Esse é o caso do Brasil com o seu
programa Bolsa-Família. O programa
já oferece bolsas para 11 milhões de
famílias, quase um terço da população
brasileira. Existem muitos argumentos
para defender a Bolsa-Família. Mas

duvida-se se o programa seja viável
para sempre e se de fato poderá trazer
um bem para o crescimento do país.
Trata-se de um remédio que cuida dos
efeitos e não das causas do mal da
pobreza. O seu efeito não é duradouro
pelos seguintes motivos:
1. Na Bolsa-Família não se exige
na prática nenhuma contraprtida dos
benefícios. E benefício concedido sem
reciprocidade é esmola e esmola não
cria cidadãos ativos, cria, isso sim,
mendigos.
2. A Bolsa-Família não está fixan
do um prazo máximo para concessão
dos benefícios. E um benefício conce
dido para sempre não gera indivíduos
independentes. Gera uma massa de
parasitas que só querem viver às custas
dos outros, dos que trabalham.
3. Valor do benefício é muito alto e
na maioria dos casos não exige um
trabalho que o complemente. Simples
mente substituir o trabalho dos que
poderiam trabalhar, com o benefício,
não gera trabalhadores, mas desocupa
dos, uma multidão de ociosos.
É evidente que é impossível pôr
todos os cidadãos brasileiros sob o
guarda-chuva
da
Bolsa-Família,
alguém tem que pagar a conta. Portan
to, teremos, de agora em diante no
país, duas classes de cidadãos: a dos
que trabalham e sustentam os ociosos e
a dos que não trabalham e são susten
tados pelos que trabalham. Esses ocio
sos que são sustentados pelos que
trabalham apenas votam, decidem quem
vai governar o país. E vão votar em
quem? Naqueles que vão continuar a
alimentá-los sem exigir que trab alh em .
Sendo assim aos que trabalham, a
recomendação é a seguinte: trate de
trabalhar e crescer. Além da sua famí
lia, há mais de 11 milhões de famílias
que poderiam trabalhar, mas não traba
lham e esperam ser alimentados pelo
teu trabalho. Além desses 11 milhões
de famílias há o governo que vai impor
altos impostos sobre os que trabalham
para poder gozar e abusar dos privilé
gios lhes concedidos pelos que não
trabalham, apenas se alimentam gratui
tamente e decidem, nas eleições, quem
vai governar o país. E, claro, vão esco
lher os que continuarão a cobrar dos
que traballham para alimentar os ocio
sos sem exigir deles algo em troca,
apenas v o t o s .
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Євангельське Читання
Неділя 7апо зісланні Святого Духа - Мт 9, 27-35
У той час, як Ісус відходив звідти,
слідом за ним пустилися два сліпці й
кричали: “Помилуй нас, сину Давидів!” І
коли він увійшов до хати, сліпці
приступили до нього, а він спитав їх: “Чи
віруєте, що я можу це зробити?” - “Так,
Господи!” - кажуть йому ті. Тоді він
доторкнувся до їхніх очей, мовивши:
“Нехай вам станеться за вашою вірою!” І
відкрились їхні очі. Ісус же суворо
наказав їм: “Глядіть, щоб ніхто не знав
про це.” Та ті, вийшовши, розголосили
про нього чутку по всій країні. А як вони
виходили, приведено до нього німого, що
був біснуватий. Коли ж він вигнав біса,
німий
почав
говорити,
і
люди
дивувалися, кажучи: “Ніколи щось таке
не об'являлося в Ізраїлі!” Фарисеї ж говорили: “Він виганяє бісів князем
бісівським!” Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах,
проповідуючи Євангелію царства та вигоюючи всяку хворобу й недугу.

Послання Св. Павла до Римлян - 15, 1-7
Ми, сильні, мусимо нести немочі безсильних, а не собі догоджати.
Кожний із нас нехай намагається догодити ближньому: на добро, для
збудування. Бо й Христос не собі догоджав, а як написано: «Зневаги тих, що
тебе зневажають, упали на мене.» Все бо, що було написане давніше,
написане нам на науку, щоб ми мали надію через терпеливість й утіху, про
які нас Письмо навчає. Бог же терпеливости й утіхи, за прикладом Христа
Ісуса, нехай дасть вам, щоб ви між собою однаково думали за Христом
Ісусом; щоб ви однодушно, одними устами славили Бога й Отця Господа
нашого Ісуса Христа. Тому приймайте один одного, як і Христос прийняв
вас у Бож у славу.

A finalidade principal dos milagres que Jesus operava não era salvar os
enfermos de sofrimentos, não era para isso que ele veio ao mundo, mas para dar
testemunho da sua procedência do Pai Eterno, para que os q ^ receberam a cura
e os testemunhas do poder superior de Jesus acreditassem n ’Ele: “As obras que
eu faço dão testemunho de que meu Pai me enviou” (Jo 5,36). Como vemos
neste Evangelho, muitos creram em Jesus, mas os fariseus não somente não
acreditaram, mas atribuíram suas obras à ação do demônio. Sabendo disso,
Jesus, antes de curar os cegos, quer saber se eles acreditam nele, e ao ouvir a
resposta positiva, toca nos seus olhos e eles obtêm recuperam a visão. Vê-se
nesta exigência da fé, que para obter a cura, a qual era a finalidade precípua dos
milagres que Jesus operava. De fato, as obras extraordinárias de Jesus não deram
pão nem a uma milésima parte dos famintos que andavam naqueles dias pelo
mundo, nem restituíram a vista a milésima parte dos cegos da época. Havia
milhões de doentes e apenas alguns poucos foram curados. Os sinais de Jesus
tinham por finalidade despertar a fé dos doentes e dos testemunhas, inaugurar o
processo da salvação que necessariamente exige fé, criassem condições para
crer, mas não resolvem todos os problemas físicos da humanidade sofredora,
apenas criam condições para que o povo acredite no Salvador. Jesus não quis dar
aos homens uma alvação acabada, mas oferece condições para a fé. Jesus, de
fato, assumiu toda a humanidade na cruz para salvá-la, mas ele não substituiu a
necessidade de crer, de lutar para levar uma vida nova, vida de fé. Em alguns
casos de curas, após curar o doentes Jesus diz: “Vai e não peque mais”. Pede que
depois de curados cultivem a fé que conduz a uma vida conforme a vontade de
Deus.
Na epístola aos Romanos, o Apóstolo convida a todos para viver em paz
entre si, carregar os pesos uns de outros, viver em harmonia que é o fruto da fé
em Deus. S. Paulo propõe o exemplo de Jesus Cristo que aceitou a todos na sua
glória, isto é ofereceu a salvação a todos, e, seguindo o exemplo de Cristo, cada
um aceite outros na sua caridade como Cristo os aceitou.
Essa era e continua sendo a finalidade das obras de Jesus: fazer que todos
creiam nele e pela força da fé, vivam como uma família em paz e harmonia entre si.
P. Tarcisio Zaluski,OSBM
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Celebração do jubileu de ouro do reverendíssimo
Pe. Januário Prestauski, OSBM em Ponte Alta
Reverendíssimo Pe. Januário

Mais uma vez, com grande honra a nossa comunidade vos saúda e recebe
neste ano jubilar.
A vossa história sacerdotal está muito ligada a história da fundação da comu
nidade ucraniana de Ponte Alta.
Na época foram lhes confiadas as comunidades de Marcondes, Ponte Nova
e Palmital à qual Ponte Alta pertencia.
Às vezes frequentávamos as celebrações em Palmital e em Marcondes. O
senhor vendo o sacrifício do povo tentou amenizar celebrando na vizinha Capela
Nossa Senhora de Fátima do Rito Latino. Nas celebrações o senhor sozinho
preparava as lideranças para que houvesse participação e graças a Deus fomo
encorajados a assumir as responsabilidades em formar a primeira comissão para
a construção da nossa igreja dedicada à Nossa Senhora das Graças. Os membros
da diretoria que generosamente assumiram foram: Meroslau Smulek (presiden
te), Paulo Rudek (vice), Silvestre Holovatei (tesoureiro) e Melécio Daciuk.
Com muito esforço foi construída a bela igreja, o pavilhão e a residência
para as Irmãs Servas de Maria Imaculada que atuam até os dias atuais na comu
nidade. Padre, o senhor foi o nosso fundador, alicerce e base da nossa fé. O
senhor fazia parte de cada família. Quantos sacramentos ministrados. Quantas
visitas e apoio aos doentes. Sempre trabalhando com grande zelo pelo cresci
mento espiritual da comunidade.
Hoje queremos dizer o quanto o senhor foi e é importante para nós.
Temos saudades dos bons tempos e guardamos gratas recordações.
Somos muito gratos ao senhor por tudo e pedimos que Deus o recompense
com saúde e as graças necessárias.
Nossas preces, homenagens e gratidão eterna. Pedimos que o senhor conti
nue rezando por nós, abençoe as nossas famílias, a diretoria da igreja e o projeto
da construção da nova igreja.
Afonso Charney

Глава У ГКЦ : « З приїздом Державного секретаря
Ватикану розпочнеться гуманітарна акція
Папи в Україні»
Літак із кардиналом П ’єтро Пароліном, Державним секретарем
Ватикану, та монсеньйором Вісвальдасом Кульбокасом, працівником
Державного секретаріату Ватикану, приземлився в міжнародному
аеропорту в Борисполі 15 червня. Кардинала зустрічала делегація РКЦ та
УГКЦ. Від УГКЦ представника Ватикану вітав Блаженніший Любомир,
Архиєпископ-емерит УГКЦ, та Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ.
«Кардинал приїхав з доброю новиною до України - щоб розпочати
гуманітарну акцію Папи Франциска під назвою «Папа для України».
Святіший Отець особисто зініціював цю акцію, щоб допомогти
постраждалим від війни в Україні», - розповів в коментарі для «Живого
ТБ» Блаженніший Святослав.
За словами Верховного Архиєпископа УГКЦ, після проголошення
Святішим Отцем цієї збірки в Католицькій Церкві Європи 24 квітня
накопичували фонд, щоб вдалося реалізувати цю акцію. А тепер з
допомогою різних структур Католицької Церкви в Україні розпочнеться
надання цієї гуманітарної допомоги. «Таким чином Папа прагне бути поруч
із тими, хто страждає від війни в Україні, незалежно від конфесійної,
культурної чи національної ознаки», - розповів Блаженніший Святослав.
Департамент інформації УГКЦ
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ
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Держсекретар Ватикану: «патріарший Собор Символом Важкої Та Героїчної Історії Угкц»
Прод. стор. 01

ПРО ЛЮБОГО ДІДУСЯ
В хатинці, на селі, дідусь свої останні роки доживав,
за свою помершу жінку він про неї ніколи не забував.
Внуки й правнуки, дідуся своїми рученьками обгортали,
при них літа проминали, і зате смутки його не торкали.
Дочекався старушок близько сотку років свого життя,
заложив сім’ю не велику, уповав на її розвиток й буття.
Сини й доні всі заміжні про дідуся день денно пам’ятали.
внуки й правнуки, його любили, і про нього не забували.
Неділями брав палицю, і на відправи до церкви поспішав,
людей зустрічав, їх поздоровляв, і про новості всіх запитав.
По відправі, зі знакомими розмовляв, і до дому повертав,
ділився чуствами й новостями, і на всіх свою увагу звертав.
Родина й громада дідуся шанувала, подивляла й любила,
любовне серце, його вдача й доброта всіх до себе манила.
Спокійна бесіда дідуся, мудра порада зачудовула всі особи,
вищих, наук немав, але своїм життям всім був до вподоби.
Частенько, брав давннй стілець, сідав біля вікна на ґанку,
внуки й правнуки байки були б слухали до самого ранку.
Крім байок, молитви, народні і церковні пісні з ним вивчали,
в мудрості зростали, й про вищу освіту до школи поспішали.
Дідусь на силах підопадав, земська місія йшла до кінця,
втішний, за життя, родину і діточок до останнього дня.
Діти в мудрості зростали, але дідусь на силах підопадав,
рідше показувався, в своїй хатині цілий день перебував.
Наступила зимова пора, для старших тяжить до пережиття,
відчув і мусів у ліжку перебувати
серед доброго накриття.
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В селі все затихло, бо не було
більше ані байок ані співу,
Відійшов у вічність, місію сповнив
зі щирого серця сміло.
На цвинтарі поховали, хрест
закопали, і ім’я його написали,
зі зльозами напоминали всіх, щоб
про нього не забували.
Відійшов у вічність залишаючи в
смутку село й родину,
родина дуже тужила за ним,
дивлячися на порожну хатину.
Дідусь відійшов, але по собі
залишив гарний приклад життя,
За прикладом дідуся, треба всім
добре жити до останнього дня.

Глава Церкви привітав від імені
УГКЦ представника Ватикану в
соборі: «Цей собор - серце нашої
Церкви, яке розміщене на берегах
древнього
Дніпра,
який
є
хрещальною
купіллю,
в
якій
народилася цивілізація християн
Сходу Європи. Тут ми знаходимо
своє
коріння,
як
спадкоємці
хрещення святого рівноапостольного
князя Володимира Великого. Це
коріння єднає усіх дітей Київської
Церкви, як православних, так й
греко-католиків».
Блаженніший

Святослав також додав, що цей храм
став
батьківським домом для
потребуючих: «Тут знаходили свій
нічліг, харчувалися й отримували
медичну допомогу мітингувальники
Революції гідності. А зараз цей
собор
є
центром
служіння
потребуючим людям в Україні».
Священик
Роман
Сиротич,
Директор
БФ
«Карітас-Київ»,
познайомив кардинала із родинами
переселенців.
А
Держсекретар
Ватикану кожному із них потиснув
руку і поблагословив.

ДЕРЖСЕКРЕТАР ВАТИКАНУ В
ЗАПОРІЖЖІ НАЗВАВ ВІЙНУ В УКРАЇНІ
«НЕСПРАВЕДЛИВО ЗАБУТОЮ»
Ми добре знаємо, що ця війна - це набагато більше ніж якийсь
затяжний конфлікт: це постійна небезпека, протистояння цивілізацій,
історій та народів, яке виходить далеко поза межі України і може мати
серйозні наслідки для рівноваги, що й так уже постійно порушується в
багатьох частинах світу.
Такими словами 16 червня звернувся кардинал П ’єтро Паролін,
Державний секретар Ватикану, до представників Ради Церков Запоріжжя.
Зустріч відбулася в рамках офіційного візиту кардинала Пароліна до
України.
Кардинал порівняв війну з міною. «Уже чимало хто скалічився і навіть
утратив життя через ці знаряддя смерті, що певним чином представляють
війну, яка не припиняється, - війну підступну, часто замасковану, майже
невидиму ззовні - і саме тому несправедливо забуту, зокрема світовими
засобами масової інформації. Вона є постійною загрозою для життя,
безперервною
дестабілізацією
миротворчого
процесу,
джерелом
незаконних доходів для небагатьох. Як міна, війна залишається завжди
замаскованою та завжди потенційно вибуховою», - продовжив високий
гість.
Ця «війна частинами», як її називає Папа Франциск, показує, що не
можна жартувати з провокаціями, тому що достатньо дрібнички, аби вони
вибухнули широкомасштабними та згубними конфліктами.
«На жаль, страждання цієї землі, на якій ми сьогодні перебуваємо,
становлять драматичне попередження про те, що може статися, коли
спровокувати погіршення ситуації. Я прибув, аби зустрітися з усіма
жертвами цього насильства, переказати всю любов, близькість і прагнення
солідарності Папи й усієї Католицької Церкви. Страждання, яке ви
переживаєте, хоча й стосується безпосередньо вашої землі, однак
звертається до сумління всіх людей, міжнародної спільноти, щоб було
докладено всіх зусиль для припинення драми в Україні», - промовив
представник Ватикану до присутніх.
Джерело: Департамент інформації УГКЦ
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА
РОЗДУМУ
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Вогнем вогню не гаситься
Це всі ми дуже добре знаємо, але тільки знаємо, бо часто стараємося
погасити вогонь і іншим вогнем. А так має право поступати хіба тільки
дитина, яка не розуміє справ, або хвора на голову людина, яка не розбирає що
можна а що не можна робити. Всі ми старші мусимо це знати й старатися
такого не робити в нашому щоденному житті. А що це означає гасити вогонь
вогнем?
Є вогонь фізичний, той, що нас огріває, світить, варить чи пече поживу,
а є вогонь нервів, який справді може деколи зробити якесь добро, бо й нерви
створені на якусь ціль й нераз треба ними послужитися для власної оборони
або оборони правди. Сам Ісус вживав нервів проти Ірода, якого назвав лисом,
проти Петра, якого назвав сатаною, проти продавців в храмі, яких бичем
розганяв або проти фарисеїв яких картав за їхню твердосердість і
затверділість, яка не дозволяла їм бачити й приймати правду. Але тут не
справа про ті нерви яких всім треба деколи пустити в рух. В такому
поступованні Ісуса не було реакції на нерви інших, на образу яку він зазнавав
від противників, але на неправду, на брак здорового думання, на затверділість
в злому. Бачимо зовсім інше поступовання Ісуса тоді коли його ображали. На
приклад, коли слуга вдарив його в лице підчас суду, він не обурився, не
зареагував своїми нервами, але спокійно, без обурення запитався пощо його
б’є. Нам тут йдеться про нерви нерозумні, які хіба приносять клопіт,
непорозуміння, роздратованість. А це тоді коли хтось нас ображає, на нас
обурюється, відповідати тою самою монетою, тобто також відповідати
таким самим обуренням. Це означає хотіти гасити вогонь вогнем. Нерви,
злість, обурення проти нас й у відповідь на це все з нашої сторони так і самі
нерви, таке саме обурення і злість. І це ніякої користи не приносить, бо в
такий спосіб ніхто себе не оправдає, ані не згасить нервів іншого. Нехай
послужить нам за приклад як нетреба поступати наступна коротка байка
Езопа.
Зберігати зрівноваження коли нас щось дразнить це початок мудрости.
Правдива й найкраща сила це вміти запанувати над собою. Байка Езопа:
Ведмідь нишпорав у лісі сподіючися знайти собі якісь овочі, щоб заспокоїти
голод. Нараз натрапив на лежаче дерево, в дуплі якого побачив гніздо бджіл і
відразу подумав про смачний мед насніданок. З великою увагою почав
нюхати довкола дерева стараючись переконатися чи там багато бджіл і чи
вони в дома. Нараз надлетіла з поля бджола, несучи мед до свого дому й
побачила ведмедя, який захланно нюхав і кружляв, що бджоли собі наносили
на зиму. Знаючи ведмежу натуру й чого він тут шукає, набрала відваги,
вжалила вовка і влетіла в гніздо де була ціла купа бджіл. Відчувши сильний
біль спричинений жалом бджілки, ведмід, з великою лютістю кинувся до
дупла й почав продиратися до меду думаючи проте, щоб пімститися на лютих
бджолах. Але це тільки рослютило цілий рій, який кинувся на звірюку й
бджоли почали його жалити в найделікатніших місцях де його найбільше
боліло. Залишилося йому тільки одне - втікати й рятуватися від малих лютих
бджілок.
Наука: більше розумно перенести мовчки одну провокацію і уступити
перед тим, що нас ображає, ніж викликати велику злість противника.
Ведмідь хотів погасити вогонь злости бджілок своєю злістю. А це не є
добра філософія, бо замість успокоїти противника, ще більше його
розлютить.
Ця філософія всім нам корисна й спасаюча. Можемо зауважити, що
навіть звірята, коли з ними поводитися по-доброму й коли на їхню злість
відповімо делікатністю, вони успокоюються і не ставляться вороже до нас.
Дорогий читачу, не слухай своїх нервів й не гаси вогню злости подібним
вогнем, бо це не доведе тебе до спокою.
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Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcisio Zaluski, OSBM

A Falsa Prisão
Havia, muito tempo atrás, num
certo lugar uma escola de espiritua
lidade, onde se reuniam alunos que
queriam aprender como viver bem.
Era uma espécie de mosteiro de
uma religião budista, onde se exigia
dos alunos obediência e bom com
portamento, caso contrário, o deso
bediente era castigado com prisão
numa cela especialmente feita para
tal fim.
Certa vez veio para a comuni
dade um jovem, com a intenção de
aprender regras da vida honesta. Mas logo de início, o novato estava agindo de
forma rebelde às normas do local, causando um certo tumulto e descontentamen
to da comunidade. Apesar de ser repreendido, o novato continuava causar trans
torno entre os alunos. O diretor foi avisado e percebendo o desconforto da comu
nidade com tal procedimento do jovem, resolveu chamar a atenção do rebelde.
Como este não se corrigia e continuava fazendo bagunça, o diretor determinou
que ficasse naquela prisão à parte para que refletisse sobre a sua conduta. Con
trariado, mas obediente, o jovem rebelde aceitou a ordem e foi levado a tal prisão
para refletir sobre o seu comportamento.
Passaram-se algumas semanas e o jovem ainda estava no mesmo aposento,
onde lhe levavam diariamente comida e água que eram deixadas em uma abertu
ra da parede.
Todo esse tempo de enclausuramento fez com que refletisse sobre o seu
comportamento e chegasse à conclusão que havia de fato passado dos limites
com aquela atitude de rebeldia e merecia um castigo. Estava realmente arrepen
dido.
O tempo passava e já fazia alguns meses que o jovem estava lá, quando
começou a se inquietar e pensou, indignado: "Sei que abusei da minha liberdade,
de fato errei, mas não acho que minha atitude tenha sido tão grave para ficar
tantos meses trancafiado nesta prisão. Acho que quem passou dos limites foram
eles, os que me trancaram nesta prisão. Não vou mais aceitar tamanho absurdo.
Vou sair daqui imediatamente, nem que eu tenha que arrebentar esta porta que
me mantém preso nesta cela."
Revoltado e disposto a usar toda força para se livrar da prisão, se aproxima
da porta e, numa atitude enraivecida para forçar a tranca da porta para arrombá
-la e abrir um caminho para sair dali. Ele colocando a mão na porta com intenção
de forçá-la, percebeu que a porta não estava trancada, estava somente encostada
de leve, a porta se abre sem qualquer esforço de sua parte. Espantado, o rapaz foi
saber que a porta estava aberta durante todo o tempo em que permanecera ali,
convencido que estava trancado sem possibilidade de sair
Muito do comportamento humano resulta de padrões de comportamento
condicionado implantados no cérebro da pessoa. A gente pensa que é assim e não
aceita outra versão dos fatos. Muito da nossa vida consiste na aplicação incons
ciente de padrões de reflexo condicionado adquiridos originalmente. Um pessi
mista, por exemplo, acha que não pode fazer isso ou aquilo, que não vai conse
guir e assim acontece por culpa do pensamento condicionado dele.
Você pode mudar muitas coisas se você quiser e acreditar. Se você quiser,
Cristo vai querer. Se disseres sim, Ele te dá poder. Poder para conquistar e sair
para fora tirar a máscara e ser você. Poder de transformar um pingo d'agua num
oceano de amor sim, pode, sim, porém não vai te dar o poder de transformar uma
gôta num oceano de àgua. Mude o mundo mudando primeiro você. Faça da sua
pessoa a casa de Deus. Deixe o Espírito de Cristo te convencer e realmente o teu
querer será poder. Com Jesus teu querer é poder.
Lições importantes que a vida ensina. A seguinte história é narrada por um
antigo aluno de uma escola. ”Durante meu segundo mês na escola de enferma
gem, nosso professor nos deu um questionário. Eu era bom aluno e respondi
rápido todas as questões até chegar a última que era: “Qual o primeiro nome da
mulher que faz a limpeza da escola?” “Sinceramente, isso parecia uma piada”.
Eu já tinha visto a tal mulher várias vezes. Ela era alta, cabelo escuro, lá pelos
seus 50 anos, mas como eu ia saber o primeiro nome dela? Eu entreguei meu
teste deixando essa questão em branco e um pouco antes da aula terminar, um
aluno perguntou se a última pergunta do teste ia contar na nota- “É claro!” respondeu o professor - “Na sua carreira, você encontrará muitas pessoas. Todas
têm seu grau de importância. Elas merecem sua atenção mesmo que seja com um
simples sorriso ou um simples alô. “Eu nunca mais esqueci essa lição e também
acabei aprendendo que o primeiro nome dela era Dorothy.”
Não se feche naquilo que você sabe e pensa. Saia de si mesmo. Se interesse
por outros, pense noutros, não pense que as portas para o bem estão fechadas.
Estão abertas, é só se aproximar e abrir para você sair do teu egoísmo.
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Ex-feminista, Sara Winter: “Rezo o terço todos
os dias, e é uma coisa que eu não abro mão”

Uma pessoa simples, sincera no dia 9 de Junho, aproveitando a sua presen
ça na capital do Brasil, por ocasião da M archa alegre, cheia de vida e entusiasta.
Essa foi a Sara Winter que pude entrevistar pela Vida promovida pelo M ovi
mento Brasil sem Aborto, acontecida na terça-feira, 7 de junho
Qual é, digamos assim, a espiritualidade da Sara?
“Sou católica, fiz primeira Eucaristia, Crisma e fui até catequista. Me afas
tei do caminho de Jesus Cristo aos 14 anos e demorei quase 10 anos para voltar.
Eu pratico a minha fé. Tenho amigos seminaristas, pessoas que me escutam.
Rezo o terço todo o dia, que é uma coisa que eu não abro mão. A maior prática
de fé, para mim, é quando pratico a caridade. Dou palestras e recolho doações
para mães que querem abortar, para convencê-las a não fazer isso” .
Sua visão da política
“Eu acredito que as pessoas tem que ter um papel mais político. Eu sempre
quis me envolver com política desde jovem. Eu entrei no PSC agora e tenho
amigos muito bons lá dentro. Sou membro da comitiva nacional do PSC jovem
e busco mostrar para os jovens a política de direita e conservadora”.
“Não sei mentir e gosto muito de jogar limpo. Me inspiro muito no Jair
Bolsonaro. Ele é uma pessoa íntegra, independente do partido no qual esteja.
Meu intuito é despertar meninas para ficarem bem longe do feminismo.
“A política, sem dúvida, tem muitas artimanhas. Às vezes tenho um pouco
de medo, mas ao mesmo tempo gosto muito dos desafios porque quero conser
var a integridade moral até o fim da minha vida” .
“Quando eu estava na esquerda eu achava que toda pessoa de direita era
fundamentalista, radical, que queria obstruir a verdade do outro. Depois que fui
conhecendo mais, me dei conta de que não é bem assim” .
Sobre a ideologia de gênero
“Eu acho inadmissível ensinar ideologia de gênero para crianças. Na minha
opinião esses assuntos devem ser tratados pelos pais, pelas famílias. Escola
nenhuma deve se envolver nessas questões” .
Ideologização da juventude
“O período da adolescência é quando começamos a nos interessar nessa
ideia de mudar o mundo. A í é quando os partidos de esquerda se aproveitam e
promovem as suas pautas contra a vida, família. Eu também fui jovem e fui
iludida por estes movimentos e posso contar um pouco da minha história para
as meninas de hoje saírem dessa. No fundo, esse movimento feminista não têm
interesse de ajudar as pessoas. Só querem instrumentalizá-las” . “Quando vejo
os jovens ideologizados fico muito triste porque sei que estão doentes, usam
viseiras de cavalo, não conseguem enxergar além disso. A questão é que
quando os movimentos não os acharem mais úteis serão descartados” .
Uma direita mais proativa
“Os esquerdistas brigam muito entre si, mas não deixam as pessoas sabe
rem disso. A direita, por outro lado, deve ainda se organizar muito, deve ser
mais proativa, devemos instruir os jovens, ensinar o que é capitalismo, ideolo
gia de gênero. Que os jovens procurem partidos políticos que os representem.
A Esquerda faz peso na câmara no senado, e isso não é bom”.
Boas amizades
“O Olavo é meu pai, professor, meu avô, meu herói, meu tudo. Ele foi o
responsável pela minha conversão intelectual. Quando eu era feminista lia
alguns textos dele e gostava, mas dizia para mim mesma que não podia acredi
tar naquilo. Hoje faço o seminário dele. Ele tem sido responsável por muitas
lideranças jovens no Brasil” .
“Adoro o Pe. Paulo Ricardo, se Deus quiser ele que vai me casar. Ainda não
tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Mas os seus vídeos me ajuda
ram muito, e não é de agora, já tem algum tempo” .
“Os meus amigos eram pessoas d ro g a d a s . Hoje estou cercada de boas
pessoas, tenho muitos amigos padres. Um deles, o Pe. Augusto do Rio de Janei
ro, eu dizia para ele: antes eu era a última pessoa a sair da balada, hoje sou a
última a sair da Igreja” .
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“Tive a oportunidade de conhecer Dom Orani, uma pessoa incrível, tive
uma conversa com ele e gostei muito. Também conheci Dom Antônio quando
estive no Rio de Janeiro...”.
Uma nova vida e o perdão de Deus e de si mesma
“Acho incrível essa oportunidade que Deus me deu. É uma nova chance.
Uma nova vida. Eu me encontrava destruída emocionalmente. Eu fazia o que
fazia e não sabia o porquê eu f a z i a . eu só sabia que tinha que fazer. Para você
ver o nível de lavagem cerebral que eles fazem. Eu lutava e dava a minha vida
por uma revolução que eu nem sabia qual e r a . mas eu vivia aquilo, eu respira
va aquilo” .
“Muitas vezes eu pensei em largar tudo, mas eu não conseguia porque eu
não tinha outro objetivo na vida a não ser lutar pelo feminismo, pelo Estado
forte, pelo comunismo. E hoje em dia, se não fosse o meu filho, o meu bebê, eu
não teria conseguido sair disso. Ele foi a mão de Deus agindo na minha vida. E
sou grata a todas as pessoas que me deram uma segunda chance também” .
“O perdão para mim tem sido uma coisa diária. A cada dia eu me perdoo
um pouquinho. Eu espero que chegue um dia em que eu consiga estar comple
tamente livre” .
“Eu tenho certeza de que Deus já me perdoou. Eu me confessei e acredito
que Deus tenha me perdoado. Eu acredito no Sacramento da Confissão e sinto
isso no meu coração, que Ele me perdoou. Agora é um trabalho de algum tempo
para eu me perdoar” .

Papa Francisco: A fé para mim não é para
conservá-la, mas para passar aos outros
Na homilia do dia 17 de junho, o Papa resume em três comportamentos a
vida do cristão: estar de pé para acolher Deus, estar em paciente silêncio para
escutar a sua voz e em saída para anunciá-Lo aos demais.
Um pecador arrependido que decidiu retornar a Deus ou alguém que consa
grou a vida a Ele: ambos, em algum momento, podem ser tomados pelo “medo”
de não conseguir manter a escolha. E a fé se embaça enquanto a depressão está
à espreita.
Para aprofundar este aspecto e indicar a saída do túnel, o Papa evocou por
um momento a situação do filho pródigo, deprimido enquanto observa faminto
os porcos. Todavia, Francisco se concentrou sobretudo no Profeta Elias, perso
nagem da liturgia do dia.
Ele, recordou o Papa, é “um vencedor” que “tanto lutou pela fé” e derrotou
centenas de idólatras no Monte Carmelo. Mas, ao ser alvo da enésima persegui
ção, deixa-se abater. Cai por terra sob uma árvore, desencorajado, esperando a
morte. Mas Deus não o deixa naquele estado de prostração e envia um anjo com
uma frase imperativa: levanta-te, coma, saia:
“Para encontrar Deus é necessário voltar à situação do homem no momento
da criação: de pé e em caminho. Assim, Deus nos criou: à Sua altura, à Sua
imagem e semelhança e em caminho. “Vai, segue adiante! Cultiva a terra,
faça-a crescer; e m u ltip lic a i-v o s .’. ‘Saia!’. Saia e vá ao Monte e pare no
Monte à minha presença. Elias ficou de pé. De pé, ele sai”.
Sair, para então colocar-se à escuta de Deus. Mas, “como passa o Senhor?
Como posso encontrar o Senhor para ter certeza de que é Ele?”, se perguntou
Francisco. O trecho do Livro dos Reis é eloquente. Elias foi convidado pelo
anjo para sair da caverna no Monte Horebe, onde encontrou abrigo para estar
na “presença” de Deus. No entanto, a induzi-lo a sair não são nem o vento “im 
petuoso e forte” que quebra as rochas, nem o terremoto que se segue e nem
mesmo o sucessivo fogo:
“Muito ruído, muita majestade, muito movimento e o Senhor não estava
ali. ‘E depois do fogo, o sussurro de uma brisa suave’ ou, como está no original,
‘o fio de um silêncio sonoro’. E ali estava o Senhor. Para encontrar o Senhor, é
preciso entrar em nós mesmos e sentir aquele ‘fio de um silêncio sonoro’ e Ele
nos fala ali” .
O terceiro pedido do anjo a Elias é: “Saia”. O profeta é convidado a refazer
seus passos, em direção do deserto, porque lhe foi dada uma tarefa a cumprir.
Nisso, ressalta Francisco, se capta o estímulo “a estarmos em caminho, não
fechados, não dentro do nosso egoísmo, da nossa comodidade” , mas “corajo
sos” em “levar aos outros a mensagem do Senhor”, isto é, ir em “missão” :
“Devemos sempre buscar o Senhor. Todos nós sabemos como são os maus
momentos: momentos que nos puxam para baixo, momentos sem fé, escuros,
momentos em que não vemos o horizonte, somos incapazes de se levantar.
Todos nós sabemos isso! Mas é o Senhor que vem, nos restaura com o pão e
com a sua força e nos diz: ‘Levante-se e vá em frente! Cam inhe!’. Para encon
trar o Senhor devemos estar assim: de pé e caminhar. Depois esperar que ele
fale conosco: o coração aberto. E Ele vai nos dizer: ‘Sou e u ’ e ali a fé se torna
forte. A fé é para mim, para preservá-la? Não! É para ir e dar aos outros, para
ungir os outros, para a missão”.
(Com informações Rádio Vaticano)
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Arcebispo do Rio de Janeiro ficou preso
em meio a tiroteio
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укладала театри, пісні. Переклала на португалську мову
нашу
Конституцію і Директиви, також, багато пісень церковних. Вона
співпрацювала в процесі беатифікації Слугині Анатолії Боднар.
Сестра Евдокіма пережила багато, коли втратила одне око. Але терпіла
і жертвувала все Богові. Любила молитися, побожна, тиха, покірна,
задоволена, жертвенна, уповала на Бога, дякувала Господеві за дар
покликання. Коли вже чулася ослаблена, потребуюча особливої опіки
лікарів, сестер, у 2011 році зістала переміщена до дому “Оселя Мати
Анатолія” .
26 травня 2016, Господь застукав до неї і покликав її до себе, і вона
відійшла з цього світу по вічну нагороду в небі у віці 89 році життя і 70
чернечого покликання.
Хай Господь винагородить с. Евдокіму, за все її служіння, святе і
покірне життя, за все добре діло яке перейшло через її руки, за всі її
терпіння.
Вічна їй пам’ять!

Na manhã a sexta-feira, 10 de junho - segundo informou a Arquidiocese do
Rio de Janeiro - voltando do Santuário Cristo Redentor, o arcebispo da Arquidio
cese, o Cardeal Orani João Tempesta, foi surpreendido por um tiroteio, durante
um ataque a UPP dos Morros Fallet/Fogueteiro, em Santa Teresa.
O Cardeal permaneceu cerca de dez minutos ao abrigo dos disparos, até poder
seguir para o aeroporto: “(Estava) voltando do (Cristo) Redentor e indo para o
aeroporto. Junto com muitos outros passageiros de ônibus e outros veículos. Fica
mos uns dez minutos. Quando amainou um pouco, demos marcha a ré e pegamos
outra rua. Os ônibus à frente continuaram parados. Não sei como terminou”, disse
Dom Orani.
(Com informações ArqRio)

О осм ертш і З га д к и
Шчшшаяі П ам 'ять
t Сестра Евдокіма Евфросинія Добровольська
Ще одну вірну дочку Марії Непорочної Господь покликав до себе, щоб з
ангелами і святими продовжувала вихваляти Господа своїми піснями.
Сестра
Евдокіма
Евфросинія
Добровольська
народилася 1-го жовтня 1926 р., в місцевості
Прудентополіс. Її батьки Никола Добровольський та
Анна
Костюрецько походили з України - Повіту
Сокальський - Галичина. У родині було семеро дітей.
Святу Тайну Хрещення і Миропомазання отримала в
церкві на Іваї з рук Впр о. Петра Осінчука, ЧСВВ.
Хресними батьками були Іван Бобик і Анна Козак. Її
батько відійшов нагло з цього світу, коли вона ще була
дуже мала. Тому виростала біля Сестер Служебниць. 12 лютого 1946 року,
вступила і розпочала кандидатуру в Згромадженні Сестер Служебниць, коли
вчителькою була с. Венедикта Чорній, а настоятелькою с. Сильвестра
Гладка. 12 липня 1946 відбувся чин облечин, під час якого Евфросинія
вперше одягнулася в одяг Сестри Служебниці і прийняла нове ім’я с.
Евдокіма, на знак нового життя. Служіння Сестри Евдокіми проводилося у
таких місцевостях: Прудентополіс, Павло Фронтінь, Куритиба, Кампо
Моврон, Араруна, Палмітал 2, Апукарана, Маллет, Понта Ґросса.
Виконувала різноманітну працю. Від 1957 по 1962, була першою
Дорадницею і Заступницею Провінційної Настоятельки с. Вартоломеї
Федусь. Теж була провінційною секретаркою.
Молодою Служебницею була Директоркою Муніціпальної Школи в м.
Павло Фронтінь. У Прудентополісі, професоркою природних наук, дуже
талановита, хоча вона зустрічалася з певними труднощами при переданні для
студентів. Здобула освіту в музиці та хорового співу. Була вчителькою
музики та хорового співу в школах Прудентополісі та Куритибі, частково в
новіціяті сестер та аспіранткам. Виконала місію місцевої настоятельки в м.
Прудентополіс, Кампо Моврон, Палмітал 2.
Сестра Евдокіма склала Гімни: для Апостольства Молитви, Сторіччя
святого року тисячоліття християнства в Україні, гімн на Сторіччя Провінції
Архангела Михаїла та інших пісень для катехизації. Складала фаховито
побожні пісні з власними мелодіями, які вважаються глибоко опрацювані в
своїх нотах, як і в словах. Вимагаючи досконалости й чіткости в вироблені
голосів та вимови тих, котрих вчила. Вклала і приготувала концерти і
дереґувала чудовий хор Божественної Літургії на відкриття нашого
новіціяту в Прудентополісі в 1961 року. Любила музику, грала дуже добре. У
неї були таланти для цього. Музика була її упривілейоване поле, а також,

t Сестра Софія Магдалина Жак
«Переможному дам манни сокровенної, і дам йому камінчик білий і на
камінчику - ім,я нове написане, незнане нікому, крім того, хто приймає».
(Одкр 2,17).
Покликання, життя і смерть сестри Служебниці Со
Сестра Софія Магдалина Ж ак народилася 1-го
березня 1926 року, у Круз Масядо - Парана. Тайну
святого Хрищення і Миропомазання прийняла з рук
о.Омеляна Ананевича, 11 лютого того самго року, у
церковці в Круз Масядо, яка була приналежна до
Парафії Пресвятого Серця Ісусового в Маллеті Парана; хресними батьками були Лев Стельмашук і
Анна Білик.
До християнського життя її виховали батьки, котрі були побожні,
щоденно молилися спільно, неділями провадили дітей до Церкви і навчали
катехизму.
8-го грудня 1941 року, вступила на кандидатуру в Згромадженні Сестер
Служебниць, коли вчителькою новіціяту була с. Венедикта Чорній, а
настоятелькою с. Антонія Білобран. Облеклася у чернечу рясу 3-го липня
1942 року, прибрала собі нове ім’я Софія на знак, що вибирає собі нове
життя. Перші обіти склала 12 липня 1944 року, а вічну посвяту Господеві
12 липня 1950 року, коли Головною Настоятелькою Згромадження була с.
Вероніка Ґарґіль, а Провінційною Настоятелькою с. Теофанія Борщ.
Сестра Софія була урядовою вчителькою, виконувала своє служіння у
школі, домашній праці, церкві, катехизуванні малих дітей та коли була
потреба, вміла послужити бідним і потребуючим хворим у наступних
місцевостях:
Палмітал, Сан Роке, Ліня Б, Іваї. Місію місцевої Настоятельки
виконувала впродовж 22 роки в різних спільнотах.
У 1976 році, була переміщена і запрошена до особливої місії на
Аргентинських землях: Хардінь Америка, Чако, Андресіто. Тут виконувала
місію Регіональної Заступниці в святого Йосафата, а пізніше місію
Настоятельки Делегатури.
Люди про с. Софію висказуються так: вона - це агнел; вона ніжність,
солодкісь; вона - подух Божий на землі; вона - завжди терпелива, вміла нас
вислуховувати. А Сестри висказують: була для нас ангелом, свята, людина
віддана Богові й для людей. Назначена Реґіональною Настоятелькою
прийняла, кажучи, що не вміє, не є приготована але нехай діється як
Господь хоче. Була справді глибоко духовною особою, побожна, весела,
працювита, уповала на Бога, дякувала за дар покликання, була сестрою
молитви.З любов’ю відносилася до людей та їх приймала з радістю. Була
тихою, мовчаливою. Сестри цінять те що с. Софія вислухавши сестру,
заховувала секрет в своєму серці й казала: «це піде зі мною до гробу».
Терпіла без нарікання. Сестра залишила приклад святости, покори і жертви.
Будучи в Андресіто, Аргентина 2008 року, поважно захворіла, тоді
перевезено її до своєї Провінції Св.Архангела Михаїла в Бразилії, де робила
курацію у Лікарні Ласкавого Ісуса в Понта Ґроссі - Парана.
Чулася ослаблена, потребуюча особливої опіки лікарів, сестер, тоді
зістала переміщена до спільноти в Оселі Мати Анатолія, Прудентополіс.
Сестра Софія була вдячною за кожну прислугу зроблену її.
28.05.2016 року, Господь покликав її до себе, і вона відійшла з цього
світу по вічну нагороду в небі у віці 90 році життя і 75 чернечого
покликання.
Хай Господь винагородить сестру Софію, за все її служіння, тихе,
святе, покірне та жертвенне життя, за все добро, що за ласкою Божою
могла зробити, за любов до Бога, Церкви і Згромадження.
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МОЛОДИМ

Слава Ісусу Христу! Слава навіки!

ЧИТАЧАМ
Жаби - Езоп
Серед зеленого поля було невеличке блакитне озерце. Жили в ньому
дві жаби.
Зиму перебули вони щасливо. В озері води не бракувало, було багато
поживи, і жаби нічим не клопоталися. Щасливо собі проживали.
Але настало таке спекотне літо, що вода почала маліти й озерце
висохло - зосталася від нього маленька калюжка.
У цій калюжці й ховалися жаби, нарікаючи на жорстоку долю, бо вже
й поживи бракувало.
- Довго тут не висидиш - каже якось одна жаба. - Що день стає
жаркіше, - скоро й ця вода висохне.
- Авжеж, - відповідає друга. - Треба шукати кращого місця. Може,
десь недалечко є річка чи більше озеро. Пересиділи б там спеку, а з
першими дощами повернулисяб сюди, бо кращого місця як це незнайдеш.
- Гаразд, - погодилася перша. - Зараз же вирушаймо в дорогу.
- Коли так, той так. Уперед! Йдемо!
Вилізли жаби з озерця, подалися шукати ліпшого притулку.
Незабаром бачать - колодязь.
- О! Там є вода!
Доплигали вони до колодязя, зазирнули.
- Ну й глибоко!
- А скільки води! Стрибнемо? Де ще знайдеш краще?
І перша жаба намірилася стрибнути.
- Стій, дурепо! - спинила її подруга. - А коли й тут висохне вода?
Звідси вже не вилізеш - високо. Краще пошукаймо іншого місця, де ми
будемо в безпеці; навіщо стрибати в першу-ліпшу яму, не думаючи,
щобуде потому. Шукаючи порятунку життя, можемо собі знайти наш
кінець.
Наука: Каже народна мудрість: Не лізь у воду, не змірявши броду. Не
берися до якогось діла не знаючи дочого воно тебе допровадить. У важних
справах треба міряти десять разів, щоб раз вкраяти.

Нині ном ми вийо на кабиса щось поважне пра скревир, а треба щось написати.
Може то дурне, але диськи фіки пра си дівертір. Буду писати собре о майор еложіо,
про найбільшу похвалу, жи хтось може сказати для мене або я для когось. Здається
що якщо не найбільша похвала, а як не найбільша то дуже велика похвала коли
хтось тобі скаже: “Який ти клустий, як ти поклустів!”
Сістає таке жи ти маєш якогось конєсідо, але довго з ним ти сіневидів, бо
поїхав пра оутро луґар, або та особа поїхала мешкати нум оутро луґар. Аконтеси,
жи є якась феста або енконтро і людина сістріне з тим давним знакомим. Він тебе
зобачит, хоче тебе похвалити й каже: Миу Диус, комо воси паресе бом ди сауде!
Парабинс, воси естá ґордіньо або хто вогорит по нашому каже; ти так енґордоу
такий клустий, видно жи здоровий і що тобі добре сіведе...” Коли тобі таке скажут,
то хочеться відповісти: Кале а бока й вогори койзас мельорес про мене, бо бути
ґордіньо то не є неньума похвала. Сабинь, людина тодос ос діяс стає на балансу,
навіть скидає черевики чи шінели пра фікар майс леве і сідиве чи пор аказо ти не
поклустів, а квандо персебе жи поклустів пів кіля або й цілий кіло, то фіка трісте і
робиться промесу жи не будеш їсти багато, жи будеш їсти майс вердуру і поуко
того з чого людина клустіє, а тут тебе хочут похвалити й кажут жи воси фікоу
ґордо, або енґордоу. На маєш! Такої похвали ніхто не хоче чути бо ніхто не хоче
бути клустий і грубий а сітішит коли кажут ки воси тá инь форма, фініньо,
маґріньо комо ум атлета. Ном сий проки, але нос тимпос антіґос ніхто сінежурив
тим чи був ґордо чи маґро, а нині то ума дас майіс імпортантес преокупасойнс то
бути инь форма, маґріньо, фініньо, пезар поуко. Колись то їли солонину, хліб зі
смальцем і ще дотого, прінсіпалминти діти, посипали по смальцеві цукор і їли синь
си преокупар чи будут ґордос чи маґрос, а нині то а майорія сіпильнує, їсть
тросіньочка і фіка континти коли не важит багато а от як добра курочка або
негодований ґало. Я си думаю жи кванто майс воси си преокупа пра ном енґордар,
енґорда майс, бо я конєсо багато таких які їдять багато, бебинь сервизя тодос діяс,
а ходять тоненькі, марненькі як шпичка. То поде сир тому, бо їм не в голові чи
будут грубі чи маґрос. Пра миу вир, журитися пра фіґар маґро, робит людину
більше клустою, бо їсти синь си преокупар чи енґорда чи нє, то ном енґорда нікого.
А пор сіма де тудо, треба знати, що сир ґордо оу маґро то ном депинди соминти да
аліментасом, але тамбинь да натуриза людини. Є такі жи тинь ки сир ґросос і
ґордос, бо така є їх структура тіла а єнші будут маґріньос бо така їх натуриза.
Тамбинь депинди чи людина сірухає чи ні. Є люди жи не можут сірухати ані ходити
бо вони слабі й вони переважно грубі, але є багато таких жи подеріям фазир
камінядас, сірухати але не хочут бо мусять пересидіти квазі тодо дія діянти да
телевізом. Такі синь дувіда будут грубі. Восийс подень персебир жи коли людина
працює на росах або десь на фабріка, вона не буде багато грубіти, бо ґастує
енержію при роботі. Треба симпри сізгодити з тим якою людина є. Муситься
куйдар де сі мизмо, але синь езажиро.
Бинь, то жи нйні написав то може є синь ґраса, але воно добре дещо знати. А
що я думавим до комисо це сказати жи коли хочете когось похвалити то ніколи не
кажіт жи воси естá ґордо, бо думаю жи нінґинь ґоста де сир ґордо. О мельор це не
вогорити жи хтось поклустів, а сказати жи ти виглядаєш здоровий, відмолодів,
навіть треба брехати коли хтось пареси ки ном енвелєсиу і брехати жи він пареси
бинь ново, муйто жовень. А ніколи не робіт так як то воно йного разу сістало з
одним моїм аміґом. Він енконтроу на дорозі свого давного аміґа й сірозвогорили і
несса конверса один сіспитав другого: “Квантос анос воси тинь?” А той респондиу
жи має сесинта анос. А другий: “Пуся, комо ми енґаний, квандо йу вій воси я си
думав ки воси зя тинь новинта анос”!
Дискулпинь жи нині пишу такі койзас синь ґраса, але треба щось написати й
пор іссо взєвся писати й написалося те жи написане...
Ваш Юзьо Шило

ЖИТТЯ НАВЧАЄ >
Засмійся
Найбільша ганьба для нечесного політика
- Знаєте яка найбільша ганьба для нечесного політика?
- Казати, що він чесний і на нього голосувати.
Яка різниця?
- Чи знаєте яка є різниця між чесним політиком і літаючими не
ідентификованими дисками (discos voadores)?
- Кажуть, що вони існують, але хто їх коли бачив?
Хвилини правди
На телевізійній програмі, пастор якоїсь
Церкви, коли мала починатися програма
політичних партій, проголосив:
- Тепер будемо мати півгодини програми
політичних
партій,
а
зараз
опісля
представимо вам, дорогі слухачі, десять
хвилин правди...

Добре воно бути йнакшим
Коли твій друг любить їсти хліб з медом, не треба з нього
насміхатися. Кожна людина йнакша й не всі люблять те й таке саме.
Може й те, що ти робиш виглядає дивне для інших.
Може тяжко зрозуміти,
що різні люди люблять різне,
навіть таке чого ми не
любимо.Але всі заслуговують
на пошану, навіть такі, які
тобі виглядають диваки, бо
люблять червоне волосся,
втішаються довгими косами,
носять ніби подерті штани.
Всі ми можемо мати свої
власні думки, уподобання й
тим втішатися. Але й інші
мають право до своїх думок,
переконань і звичаїв.

