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O Vaticano e o conflito ucraniano
O Vaticano pretende desem penhar 

um  papel diplom ático e político no 
conflito  ucraniano. Pietro Parolin  é o 
secretário de estado da Santa Sé. Paro
lin veio à U crânia para d istribuir ajuda. 
Pelo cam inho, reuniu-se com  o presi
dente Petro Poroshenko, com  quem  
discutiu  a im plem entação do acordo de 
M insk, e concedeu um a entrevista 
exclusiva à euronew s.

Euronew s: O senhor veio à U crânia 
para distribuir ajuda e apoiar a popula
ção que sofre com  o conflito. Q ual é a 
sua posição relativam ente a esta 
guerra? Consegue vislum brar um a 
solução política?

Pietro Parolin: A  Santa Sé repousa 
sobre os princípios e os valores que 
devem  servir de base às relações entre 
países, entre as nações na com unidade 
internacional, que são os princípios da 
Lei, os valores da Lei Internacional. 
N este caso está em  causa o respeito 
pela legalidade internacional no territó
rio e nas fronteiras da Ucrânia.

Euronew s: Incluindo a Crim eia?
Pietro Parolin: Com  certeza, com  

certeza! O acordo de M insk deveria ser 
a chave, porque é a base deste frágil 
cessar-fogo, m as ainda não foi com ple
tam ente im plem entado.

Euronews: Pensa que a U crânia 
tam bém  deveria dar alguns passos?

Pietro Parolin: Certam ente! A té o 
papa Francisco tem  referido repetida
m ente o acordo de M insk com o a plata

form a inicial para se poder avançar.
Euronews: Pensa que é m ais difícil 

a lcançar um  acordo honesto entre as 
partes porque estes países são perturba
dos pela corrupção?

Pietro Parolin: Q uando me encon
trei com  desalojados pensei com o é 
im portante que quem  dirige os destinos 
da hum anidade e as suas lideranças 
políticas possam  olhar para as pessoas 
nos olhos e verem  com o essas pessoas 
tam bém  choram , com o nós vim os, 
verem  que essas pessoas sofrem  e

ficarem  em ocionadas com  este sofri
m ento. A corrupção é com o um a parede 
que não deixa um a pessoa ver para 
além  dos seus próprios interesses e que 
existem  outras pessoas.

A posição da Igreja Católica é 
clara: abram  as portas aos necessitados, 
quer sejam  refugiados que fogem  das 
guerras quer sejam  m igrantes económ i- 
cos.

Pietro Parolin: Estam os conscien
tes que a Europa está a enfrentar um 
desafio  sem  precedentes que está a

afetar negativam ente a sua natureza e 
coesão. É  evidente que a questão da 
integração é assustadora. O fenôm eno 
da im igração está a avançar tão depres
sa que não há tem po para a assim ilação. 
Essa é a razão pela qual é necessário 
um  grande esforço cultural que nos 
possa ajudar a viverm os todos juntos, 
de form a a evitar que as diferenças se 
tornem  fontes de conflito e de contras
te. A ntes deveriam  transform ar-se em 
oportunidades para m elhorarm os m utu
amente.

Obama e NATO apoiam integridade territorial da Ucrânia
O Presidente dos Estados Unidos, 

B arack Obam a, e o secretário-geral da 
NATO, A nders Fogh Rasm ussen, 
discutiram  hoje a possibilidade de 
reforço da defesa coletiva da A liança 
A tlântica e destacaram  o apoio à 
integridade territorial da Ucrânia.

"A poio a sua petição sobre m edi
das adicionais para o reforço da nossa 
defesa coletiva, incluindo os planos de 
defesa atualizados e m ais desenvolvi
dos, exercícios m ilitares reforçados e 
destacam entos apropriados", afirm ou 
R asm ussen, em com unicado, após um a 
reunião com  B arack Obam a, durante a 
v isita do Presidente norte-am ericano ao 
quartel-general da NATO.

PUB
R asm ussen agradeceu a O bam a o 

com prom isso dos Estados U nidos para 
com  a A liança A tlântica e declarou que

o vínculo transatlântico entre a "A m éri
ca do norte e a Europa" é o "fundam en
to da segurança" em  am bas as regiões.

O secretário-geral da NATO 
tam bém  sublinhou as posições dos 
Estados Unidos, com  sanções específi
cas, em resposta às "ações m ilitares 
irresponsáveis e ilegais da R ússia na 
Ucrânia".

"O nosso com prom isso na defesa 
dos nossos aliados é inquebrantável, e, 
ao m esm o tem po, m antem o-nos firmes 
no apoio à soberania e integridade terri
torial da U crânia", afirm ou ainda o 
líder da NATO.

N a m esm a linha, recordou que a 
A liança A tlântica vai intensificar a 
cooperação m ilitar com  a U crânia no 
sentido de ajudar o país a m odernizar as 
Forças Arm adas.

N o m esm o com unicado, Rasm us- 
sen afirm a igualm ente que durante a

preparação da C im eira da A liança 
A tlântica, que vai se realizar no País de 
G ales, em setem bro, vai ser revista a 
"viabilidade" da relação da organização 
com  a R ússia e que vai ser privilegiado 
o reforço da cooperação entre os 
aliados para um  fortalecim ento da 
defesa com um  e do vínculo transatlân

tico.
"A NATO é um a força para a paz, 

m as é incom parável m ilitarm ente", 
disse R asm ussen, sublinhando que a 
A liança A tlântica não vai "procurar o 
confronto", m as que tam bém  não vai 
recuar se for desafiada.
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Редакційне Editorial
Матеріальна й духовна убогість Pobreza material e pobreza espiritual

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 
занепокюють людство, як біднота 
мільйонів людей у світі, зріст 
злочинності, наркотрафик, різні 
невилічимі слабості, маргиналізація, 
яка, побіч і помимо добробуту декої 
частини людей, приносить
занепокоєння для всіх, так для багатих 
як і для бідноти.

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 всяку 
ціну звернути на це увагу й подумати, 
щоб усі мали принаймні необхідні рівні 
кондиції гідного життя. Людство 
переживає також і велику духовну 
кризу й убогість, де велика частина 
людства проживає без ніякої оріентації, 
без внутрішнього усвідомлення про 
свою вартість, не зацікавлена у вищих 
ідеалах життя, проживає без охоти 
жити й без якоїсь духовної енергії. І 
серед такої убогости людина сама себе 
погрибає, закопує свої найкращі сили, 
упокорює себе, бойкотує свою власну 
гідність, красу й шляхетність свого 
життя.

Матріальну убогість стараються 
розв’язати світові лідери різними 
зустрічами, економічними організаціями, 
стараючись рятувати від цілковитого 
затоплення економію яка стала 
серіозною загрозою для майбутності 
людства. Щодо духовної убогості, її 
стараються 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 духовного розвитку людини.
Література завсіди була й дальше є 

важливим фактором оцінювання 
людської гідності, бо вона найбільше 
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 духовного, до зрозуміння 
найважливіших проблем життя, до 
оцінення правдивої 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 матеріальні. Але, щоб будова 
могла бути здійснена, потрібно 
організації, плану праці, потрібно 
когось, що розуміє штуку будівництва й 
що вміє будувати. Це були би ті духовні 
вартості людини, які повинні бути 
покладені в практику, 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 є 
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 
краху, 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 
мудрість.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

O mundo vive hoje um momento de 
grande preocupação com a crise econô
mica que vem ameaçando o futuro da 
humanidade e a continuação da vida 
humana no mundo conforme os moldes 
que vinham sendo adotados pelas socie
dades até hoje. Além dos graves proble
mas que vinham preocupando a socieda
de nestes últimos tempos, como a misé
ria de milhões de seres humanos, a 
criminalidade, o narcotráfico, diversos 
tipos de doenças, a marginalização, que 
apesar do bem-estar econômico de uma 
parte da sociedade, vem trazendo trans
tornos 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.

M as 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 tam bém  a pobreza interior, 
um tipo de pobreza em que as pessoas 
estão desorientadas, desorganizadas 
interiormente, desinteressadas por ideais 
superiores na vida, vivendo num mundo 
de inércia espiritual. Com  este tipo de 
pobreza, a pessoa 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 economia 
que tornou-se uma ameaça séria para o 
futuro da humanidade. Quanto a pobreza 
espiritual, esta vem sendo enfrentada 
pelos lideres religiosos, pelas organiza
ções educativas, pela imprensa, por 
diversos instrumentos de formação e 
crescimento pessoal e por outras forças 
preocupadas com a valorização e o 
progresso espiritual e moral da humani
dade. Entre tantos instrumentos de 
formação da pessoa humana intelectual e 
espiritual, consta a atividade 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 do seu ser 
racional e moral, como o exercício de 
reflexão, a aquisição do saber, a abertura 
ao próximo, o afinamento das emoções, 
senso para com os problemas da vida, 
senso da beleza, da moralidade, da 
religiosidade, noção da complexividade 
do humano, cultivo do orgulho de ser 
alguém dotado de infinitas possibilida
des de crescer intelectual e espiritual
mente.

Podemos comparar a realidade da 
vida humana com uma construção. Os 
tijolos, o cimento e outro material usado 
na construção seriam os bens materias. 
M as para que a construção possa ser 
realizada, há necessidade de uma organi

zação, um plano e um trabalho de 
alguém que conhece 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 construção da vida e 
do bem-estar humano possam concreti
zar-se.

Neste sentido, urge a necessidade 
não apenas de resolver a crise econômi
ca, mas a humanidade precisa resolver a 
grande crise intelectual e moral que se 
abate sobre o mundo de hoje. Para isso 
temos a literatura, a imprensa, a refle
xão, o estudo, todos os recursos que nos 
oferece a religião, a valorização e a 
vivência das potencialidades espirituais, 
religiosas e morais do homem.

De nada adiantarão os esforços dos 
lideres mundiais para salvar a economia 
da sua decadência, se não entrar na pauta 
das discussões o sério problema da crise 
espiritual e moral na qual a humanidade 
afunda-se sempra mais. Sem  a religião e 
a ética, o homem continuará sendo lobo 
para o seu próximo se for privado da fé 
em Deus, da crença em valores religio
sos e princípios morais que são uma 
necessidade incondicional para uma 
vida digna do homem e de toda a socie
dade humana.
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Євангельське Читання
Нед 9а- Мт 14, 22 - 34

У  той час, Ісус спонукав своїх учнів увійти до човна й переплисти на 
той бік раніш е від нього, тим часом як  він відпускав народ. І коли відпустив 
народ, пішов на гору помолитися на самоті. Я к звечоріло, він був сам один. 
Човен уж е був посеред моря і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. 
У  четвертій  сторож і ночі (Ісус) прийшов до них, ступаю чи по морю. У чні, 
побачивши, щ о він іде по морю, зжахнулись. “То привид!” -  заговорили й 
закричали з переляку. Та Ісус т іє ї ж  миті мовив до них: “Заспокойтеся -  це 
я, не страхайтеся!” А ж  тут П етро озвавсь до нього й каже: “Господи, коли 
це ти, повели мені підійти водою до теб е!” “Підійди!” -  сказав Ісус. І вийшов 
П етро з човна, почав іти по воді і підійшов до Ісуса; але, побачивши, щ о 
вітер сильний, злякався, почав потопати й крикнув: “Господи, рятуй м ене!” 
Ісус ж е  притьмом простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: 
“М аловіре, чого засумнівався?” І як  увійшли до човна, вітер ущух. І тоді ті, 
щ о були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи: “Ти істинно -  Син 
Б о ж и й !” І перепливш и прибули в землю  генезаретську.

Ісус, від хвилі коли вийш ов проповідувати Євангелію  народові, 
посвячував свій час для апостолів і для народу, але найбільш е часу 
посвячував для приставання зі своїм Небесним Отцем. В ж е як  учитель і 
займаю чись проповіддю, Він ішов на самоту молитися. Б ез суніву, щ о не 
тільки коли апостоли знали а часто й бачили як  він молився, але молився 
постійно, почавш и від Н азарету, в укритому ж и тті аж  до останньої хвилини 
свого ж иття. Це природно, щ о кого лю бимо з тим пристаємо й для нього 
знаходимо час. А  лю бов Ісуса до Н ебесного О тця була безмежна, 
безгранича й тому він був в постійній молитовній злуці зі своїм Отцем 
Богом. Це, щ о тут євангелист зазначує, щ о “пішов на гору м олитися”, це не 
одинокий раз він це робив, але це був його звичай бути на молитви щоденно, 
завсіди. Це поступування Ісуса та  його навчання вказує, щ о молитва це не 
обов’язок, не закон, не приказ, але це виплив лю бови до Бога. Б ул о  би дивно 
примуш увати дитину йти розмовляти з батьком -м атір’ю. Це природне й 
лю бов це найкращ ий закон, щ об молитися. Х то не лю бить когось, не буде з 
ним розмовляти. А  хто лю бить, того лю бов провадить до розмови, до 
приставання. В сяка молитва повинна бути виявом наш ої лю бови до Бога, до 
М атері Б о ж о ї і до святих до яких молимося.

К орабель з апостолами опинився серед розбурханих хвиль. Це образ 
наш ого лю дського ж иття. Н емож ливо переплисти море цього ж и ття  не 
стрінувш и по дорозі багато разів бурі, клопотів, сумнівів, терпінь. В аж не не 
є очікувати від Б о га  ласки, щ об не було бурі в нашому ж итті, важ не є 
очікувати його приходу до нас так  як  Ісус прийшов до апостолів. А  він м ож е 
прийти в різних видах, не завсіди так  як  ми сподіємося. Н авіть у виді чогось, 
щ о ми собі й не уявляємо, як  Ісус прийш ов у таком у виді, щ о апостоли 
думали, щ о це примара. В аж не є вміти в наших застановах і молитвах 
зосередитися і відкривати в яких видах Б ог до нас приходив і приходить.

П етро настраш ився хвилі і почав потопати, але вмів звернутися до Ісуса 
по рятунок. Я к часто зам ість звертатися до Б ога  просячи рятунку, 
попадаємо в розпуку, в зневіру, нарікаєм о або ш укаємо потіхи й порятунку 
в різних земських справах, в зневірі. Б о г  ніколи нас не опустить, в якийсь 
спосіб порятує, хоч м ож е не так  як  ми хочемо або сподіємося, але навіть 
коли в клопотах виглядає, щ о Б ог далеко від нас, він близько й простягає 
свою  руку. А ле треба вхопитися за ту руку Б ож у  й трим атися її навіть коли 
би прийш лося вмерти. Одинокий спосіб гідно терпіти а навіть і вмирати це 
трим атися Б о ж о ї руки.
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D esde o m om ento que Jesus com eçou a sua vida pública para o anúncio do 
Evangelho, ele dedicava o seu tem po à convivência com  seus discípulos e à 
pregação do R eino ao povo. M as um a grande parte de seu tem po era reservada à 
oração. A o lado da pregação da B oa N ova, Jesus tinha o costum e de procurar a 
solidão para encontros íntim os com  seu Pai Eterno. E  não há dúvida, que desde 
N azaré, na vida privada, depois na vida pública e até o fim  da sua vida na terra, 
a oração era o seu m om ento m ais querido. E  isso é natural, porque gostam os de 
estar junto e sem pre acham os tem po para o encontro com  quem  am am os. E  o 
am or de Jesus para com  o seu Pai Eterno era infinito, sem  lim ites e por isso ele 
vivia na continua união com  seu Pai. O evangelista diz neste evangelho que ele 
“subiu a m ontanha para orar na so lidão”. Isso não seria um a das poucas vezes 
que ele tinha este costum e, m as era o seu costum e contínuo de ficar unido ao seu 
Pai Eterno. Este exem plo de Jesus nos diz que a oração não deve ser um a lei, 
obrigação, m as sim, um a necessidade do am or que tem os para com  Deus. Isso  é 
natural e o am or deve ser o único m andam ento para rezar. D ificilm ente alguém  
vai querer conversar com  alguém  que não am a, a não ser por algum  interesse que 
não seja amor. O am or im pele para conversar e para ficar juntas pessoas que se 
amam . A  nossa oracão sem pre deve ser a expressão do nosso am or para com 
Deus, para com  a M ãe de Deus e santos para os quais recorrrem os nas nossas 
oracões.

A barca com  os apóstolos “era agitada pelas ondas”. Isso é um a im agem  da 
nossa vida hum ana. Im possível atravessar o m ar desta vida sem ter que enfrentar 
ondas e m uitas vezes até tem pestades, problem as, dúvidas, sofrim entos. O 
im portante, durante essas tem pestades da vida, não é esperar e querer que Deus 
acalm e a tem pestade, m as esperar m ais pela presença de D eus na nossa viagem . 
Ele sem pre vem  ao nosso encontro com o veio ao encontro dos discípulos. M as 
Deus nem  sem pre chega com o gostaríam os, ele pode aparesentar-se de diversas 
m aneiras, até algum as vezes nos pode parecer um  fantasm a. O im portante é 
saber concentrar-se na oração e na m editação para descobrir em que form a Deus 
chega até nós.

Pedro teve m edo e com eçou a afundar, m as, em apuros, dirige-e a Jesus 
pedindo socorro. A contece m uitas vezes que nos m om entos de dificuldades, ao 
invés de pedir socorro a Deus, caim os em desespero, a nossa fé fica abalada, 
reclam am os e até tentam os procurar ajuda em coisas terrenas, esquecendo-se da 
presença de Deus sem pre pronto para nos estender a sua mão. Deus nunca nos 
abandona, de algum a m aneia nos salvará das dificuldades, ainda que nem 
sem pre da m aneira com o esperam os e com o gostaríam os, m as de um a m aneira 
que ele acha melhor. Deus sem pre está pronto para estender a sua m ão e vir ao 
nosso encontro. M as precisam os estender a nossa m ão e ir ao encontro da dele e 
segurá-la firm e, apesar das dificuldades, sofrim entos e m uitas vezes até apesar 
da morte.

Ú nica m aneira de sofrer dignam ente e de m orrer com  dignidade, é segurar 
firm e a m ão que Deus sem pre nos estende.

P. Tarcísio Zaluski, O SBM

Francês detido na Ucrânia preparava atentados 
durante o Euro 2016 (serviços secretos ucranianos)

Um  francês, detido no final de m aio na fronteira da U crânia com  a Polônia, 
preparava um a série de atentados durante o C am peonato Europeu de futebol, 
afirm ou o chefe dos serviços de segurança da Ucrânia.

O jovem  francês, de 25 anos, foi detido na posse de m ais de 100 kg de explo
sivos no dia 21 de maio.

Segundo Vasily G rytsak, chefe dos serviços de segurança ucranianos, o 
suspeito contactou com  grupos arm ados ilegais no leste da U crânia com  o objeti
vo de com prar arm as e explosivos. N o interrogatório  teria falado negativam ente 
da ação do governo francês, da im igração em m assa, da globalização e da propa
gação do Islã.

D esconhecendo os serviços da polícia, o sujeito, originário da região de 
Lorena, no nordeste de França, estaria preparando 15 atentados antes e durante o 
Euro 2016, que iniciaria naquela sexta-feira.

A lém  dos m ais de 100 kg de TNT, foram  encontrados no veículo três lança- 
-rockets, m etralhadoras, m unições pesadas e cerca de um a centena de detonado- 
res.

N a busca realizada à casa do jovem , na França, em N ant-le-Petit, um a aldeia 
de 80 habitantes, a polícia encontrou um a T-shirt (cam iseta) de um  grupo de 
extrem a-direita.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ Por M arco Lem os | Com  AFP, REU TER S
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ

JUBILEU DE 80 ANOS DE VIDA

ПОДРУЖНЄ ЖИТТЯ, І ЙОГО ТРИВАЛІСТЬ
Коли молодята чи старші особи закохаються між собою, а опісля 

з’єднаються церковним шлюбом, вступають в тайну подружжя. Беруть на себе 
відповідальність перед Богом: «Бутьте плідні й множтеся і наповняйте землю та 
підпорядковуйте її собі« (Бут 1,28). Творець дав їм власть, продовжувати 
існування людства, щоб число збільшалося тут на землі й святих у небі.

Ціль подружжя -  це дітородження і взаємна любов. Бог, через супружжя 
також об’являє найглибше таїнство Пресвятої Тройці: один Бог в трьох особах. 
Кожне християнське подружжя складається з батька, матері й дітей, творячи 
трикутник, що також є символом Пресвятої Тройці. Подружжя є на те, щоб 
чоловік і жінка становили єдність і перебували в взаємні любові, злучені з 
любов'ю Божою.

Подружжя -  це повне й невідкличне віддання, що збагачує взаємно любов між 
подругами без жодної втрати ідентичності кожного. Та взаємна злука 
основується на любові Ісуса Христа до своєї Церкви, яка скріплює основи 
супружжя до співзлуки з Богом.

Всім відомо, що подружжя -  це установа Божа, а не людська. Перші закони 
щодо подружжя були передані Богом в Старому Завіті через Мойсея, в Новому 
Завіті, через Ісуса Христа. Ісус Христос освятив подружжя, коли взяв участь на 
весіллю в Кані Галілейській. Ісус Христос зазначив: «Творець від початку 
створив їх чоловіком і жінкою, і мовив: Тому покине чоловік батька й матір, і 
пристане до своєї жінки, і будуть вони обидвоє одним тілом, так що вони не 
будуть більше двоє, лиш одне тіло. Що, отже, Бог злучив, людина хай не 
розлучає« (Мт 19, 4-6). Подружжя є святе тайною нерозлучною. Її може 
розлучити тільки смерть.

Бог покликає до цієї тайни чоловіка й жінку на те, щоб вони родили дітей, в 
першій мірі, для нього. Бог дає життя, і його підтримує до часу. Батьки стають 
тільки Божим знарядям.

Батьки мають святий обов’язок виховати своїх дітей для Бога й його царства. 
А діти мають бути корисними для самої родини, для Церкви, громади до якої 
належать і також мають становити добрих громадян держави. Все це здійсниться 
тоді, коли існуватимуть добрі подружжя, бо родина -  це найголовніша клітина 
людства, з неї виходить покоління або на добро або на зло. Доки світ 
втішатиметься добрими християнськими родинами буде існувати мир, добро й 
взаємна любов усіх і Бог буде прославлений зі створенням людини та його закони 
будуть заховані.

Тайна подружжя -  це одна з найбільше зневажена й знецінена. Не можна 
покликатися на давні часи, що колись було інакше. Часи не міняються лише люди 
в часі міняються. Певно, що колись могла бути менше зневажена, бо й людей на 
світі було менше, але коли поглянути в давню історію, завсіди можна знайти 
зневаги шостої і дев’ятої заповідей Божих: Йоанові Христителеві Ірод відтяв 
голову через Іродіяду, що була жінкою його брата Филипа, Йоан говорив до 
нього: « Не можна її тобі мати«. За  те, що обороняв подружжя, потвердив це 
свєю смертю. Генрік VIII - 1527 року вдався до Папи, щоб йому позволив 
покинути першу жінку Катерину Араґом, і взяти другу, Анну Болина. Папа не 
дозволив. Генрік так сильно обурився проти Папи, що відрікся Католицької 
Церкви й заснував Англіканську, потягаючи за собою майже цілу Англійську 
державу. Все ж  таки Папа не дозволив, і не дав звільнення, а став в обороні 
подружжя.

Сьогоднішні модерні засоби повідомляння стають головно перепоною до 
сталого подружжя. Телевізійні новелі, порнографічні фільми, неморальні 
ревісти, щоденні пекучі статі по газетах засівають неморальність, той злобний 
кукіль серед молоді й це навіть сильно ділає навіть і на старших людей. Нападом 
на подружжя, модерні комунікації всіма силами хочуть розбити, ослабити, 
подружжя на те, щоб могти вільно жити. Самі держави, через свої закони 
допомагають до розкладу подружжя. Позволяють на розірвання шлюбу, на 
аборти, на цивільні шлюби мужчин і жінок між собою. На такі шлюби Церква не 
позволяє, бо вони є проти законів Божих.

Святий Апостол Павло до своїх вірних Корінтян пише відносно тих, що не 
поводяться після законів Божих: «Чи ж  не знаєте, що неправедні царства Божого 
не успадкують? Не обманюйте себе! Ані розпусники, ані ідолопоклонники, ані 
перелюбники, ані розглуздані, ані мужоложники, ані злодії, ані зажерливі, ані 
п’яниці, ані злоріки, ані грабіжники -  царства Божого не успадкують« ( І Кор.6, 
9-10).

Сучасна молодь легковажить Божими законами. Добрі хлопці й дівчата, які з 
Богом числяться і не піддаються злим впливам, заключають супружжя після 
християнських вимог. А легкодухи, які Бога не бояться, і людей не встидаються, 
сходяться жити разом, переводячи експеримент, і жиють поза Церквою, а про 
церковний шлюб навіть не хочуть думати. Деякі опісля повертаються, і 
полагоджують свій стан перед церквою, інші не ладнають блуду й не беруть 
шлюбу.

Скільки добрих подруг залишили по собі приклади пережитих понад півсотки 
років шлюбної присяги. Неодні тяжкі подружжі трудності й терпіння пережили, 
однак, перед Богом і людьми не зломили присяги. Від таких родин діти 
отримували добре релігійне виховання і не було такої розгнузданости як сьогодні. 
В нинішних часах навіть добрим батькам є тяжко дітей опанувати. А що сказати 
про тих батьків «втікачів«, чи вони будуть мати мораль і власть залишити по собі 
добрих дітей? Каже одна пословиця: «Добрі діти плетуть своїм батькам вінець з 
квітів, знова лихі діти плетуть батькам кінець«.

N o dia 20 de abril deste ano com pletou-se o A niversário  de 80 anos de vida 
da senhora Estefânia Kupitski Kaucz, viúva de H ipólito  K aucz e irm ã do padre 
A tanásio  K upitski, OSBM .

A  festa de com em oração foi realizada aos 30 de abril em  Volta Grande, 
M unicípio de R io N egrinho, SC com  a celebração da Santa M issa em  A ção de 
G raças na igreja de N ossa Senhora de Lourdes, com  a presença dos filhos, 
genros, netos, parentes e convidados. A  Liturgia foi celebrada pelos padres: Pe 
A ntonio  K upitski,SC J, sobrinho e afilhado da aniversariante, que veio especial
m ente de Barretos, SP, Pe A irton, pároco de Rio N egrinho, o Pe Sérgio Ivant- 
chuk, O SBM  da paróquia ucraniana de M afra. A  hom enagem , m uito em ocio
nante, foi feita pela sobrinha\neta Josiane de 8 anos, filha da sobrinha M arina 
K olbeck

A pós a M issa a todos os convidados foi servido o alm oço no pavilhão da 
igreja. Entre os presentes estiveram : o prefeito de R io N egrinho, sua Excia. A lc i
des G roscop e sua esposa M arisa; de T im bó a h istoriadora E lisabeth G uelm er e 
seu esposo Valter; de São B ento os radialistas Chem in e Juraci e, m uitos outros. 
A  festa foi anim ada pela bandinha de um  grupo de m úsicos convidados.

À s 15 horas foi distribuído o bolo festivo com  o canto em  ucraniano 
“M nóhaia L ita” e Parabéns à aniversariante e a festa continuou até a tarde.

N ossos parabéns à senhora Estefânia! Q ue Deus e N ossa Senhora a abençôe 
com  abundantes graças e lhe dê ainda M uitos A nos de vida na felicidade entre os 
filhos, netos, bisnetos e seus m uitos amigos.

X
i
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Труднощі, терпіння, прикрощ і, страхи, побоювання за  завтріш ній день і 
багато такого подібного щоденно заходить до домів родин, продирається до 
душ осіб, страш ить громади й занепокою є не тільки поодинокі особи, але 
ціле суспілство. І, наж аль, скільки то людей даю ться перемогти тим страхам, 
спускаю ть руки, піддаються їм  і зраж аю ться в боротьбі за  своє кращ е завтра. 
Це стається з людьми слабої волі й  малої віри. А  противно, люди сильної 
волі, підтримувані вірою  і Б ож ою  ласкою  не даю ться перемогти.

В кож ній  труднощі, перед людиною вибір: або дозволити, щ об трудність 
перемогла, потоптала й знищ ила наш у надію на кращ е, або боротися і стати 
переможцями.

Н а стіні одної перукарні (barbearia) i м абуть по інших місцях дорогі 
читачі вж е бачили цікавий образ: велика чапля схопила ж абу й давай її 
проковтувати. Ч астина ж аби  вж е в горлі чаплі, а частина щ е свобідна. Й 
ж аба простягнула свої передні лаби (руки) та схопила чаплю  за горло та 
давай її душити. Під малю нком стоїть напис: “Ще не мертвий хто щ е 
бореться (não está m orto quem  peleia)” . Гарний образ оптимізму! Зам ість 
піддатися страхові й знеохотитися та  казати, щ о все пропало, багато кращ е є 
змагатися до кінця, використовувати кож ний промень надії і не дозволити, 
щ об горло чаплі (труднощів) нас проковтнуло і закінчило з всякими нашими 
надіями.

Д орогий читачу, одне з двох: або ти  перемож еш  і подолаєш  труднощі, які 
тобі переступаю ть дорогу або вони тебе подолають! Ц е залеж ить від тебе. 
Будеш  слабкий, боязливий, полохливий -  труднощ і подолаю ть тебе й будеш 
ж алувати, щ о ти програв боротьбу. А  будеш м ати віру в Б ога  й в твої 
здібнощі та сили й з вірою  і відвагою змагатимеш ся до боротьби з різними 
труднощами -  переможеш .

Є люди, які, виглядає, вж е народилися переможені. Д ля них все трудне й 
неможливе. Ще не посадили дерева й не посіяли зерна а вж е каж уть, щ о воно 
нічого не вродить. Щ е не взяли лікарства, а говорять, щ о воно нічого не 
поможе. Щ е не пустилися в дорогу, а вж е змучені. Ж аль таких людей, бо 
вони втратили свою  гідність і свідомість своїх сил і здібнощів до боротьби й 
до перемоги.

А ле є люди вроджені до боротьби й до перемоги. Вони не піддаються 
труднощам, не зваж аю ть на погоду чи негоду, не дивляться чи  інші їх 
аплодую ть чи висміваю ть, вони боряться, бо знаю ть, щ о перемога залеж ить 
таки від них а не від заохоти чи знеохоти яка  приходить від інших. Таким був 
святий Павло, який сам про себе сказав, щ о м ож е інші знемагаю ть в 
боротьбі, знеохочую ться, але “я  не знемагаю ” .

Д орогий читачу, ти  не народився на цей світ, щ об вмерти переможеним. 
Б ог  покликав тебе тут  в цьому часі, в цій країні де ж ивеш , в тій  родині й 
громаді до якої належ иш  і в якій  працю єш , щ об перемагати, щ об показати 
перед світом, щ о ти сильніш ий як  будьяка трудність і щ о ти  не сам, з тобою  
Б о ж а  сила, як  з дитиною, яка вчиться щ ось нового йде разом  підтримка 
батька-м атер і-учителя.

Зап ам ’ятаймо, ми ніколи не самі в наш их змаганнях. З  нами завсіди є 
підтримка Б ож а. І навіть коли сповидно тобі виглядає, що програв боротьбу, 
це не означає програш і, бо виглядало, щ о Ісус програв ф арисеям  і ворогам 
правди. А ле те “програв“ лиш е виглядало. Він не програв. Він став великим 
переможцем, найбільш им у історії переможцем.

ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА 
РОЗДУМУ

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Дозволити, щоб терпіння і 
труднощі нас знеохотили?
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Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcisio Zaluski, OSBM

23 perguntas e 23 respostas

Propomos para refletir 23 perguntas e 23 respostas da Madre Tereza de Calcutá. 
Alguém preocupou-se em recolher, as breves frases-respostas que Madre Tereza dava 
ao ser interrogada em diversas ocasiões. A cada resposta acrescentamos um nosso breve 
comentário.

1. Qual é o dia mais belo que podemos viver? -  Hoje. O ontem já não é nosso e o 
amanhã ainda não é nosso. Viva o dia de hoje, pois estás vivendo neste momento o dia 
mais belo da tua vida.

2. Qual é a coisa mais fácil de se fazer? -  Equivocar-se, errar. Todos nós erramos. 
Mas nem todos corrigem seus erros. Errar é fácil, é humano mas permanecer no erro é 
um desastre.

3. Qual é o maior obstáculo para progredir? -  O medo. O medo é o grande muro que 
impede ultrapassar o nosso quotidiano e ir em frente, é a rede que não permite voar nas 
alturas.

4. Qual é o maior erro que costumamos cometer? -  Abadonar-se. Abandonar-se 
espiritual, material e corporalmente leva a pessoa a não sentir a beleza da vida.

5. Qual é a raíz de todos os males? -  O Egoismo. Pensar apenas em si e lutar somen
te para o seu bem pessoal é esquecer-se da nossa dignidade e nobreza como imagens de 
Deus.

6. Qual é a mais bela distração? - O trabalho. Para os preguiçosos o trabalho mata 
e para os lutadores o trabalho diverte. O cansaço do corpo faz o espírito descansar.

7. Qual é a pior derrota? -  O desânimo. É gostoso experimentar o gosto da vitória. 
Para consegui-la precisamos lutar sem nunca desânimar.

8. Quais são os melhores professores? -  As crianças. Elas nos ensinam com sua 
simplicidade e espontaneidade, nelas não há nada de artificial e enganoso.

9. Qual é a primeira necessidade? -  Comunicar-se. Somos irmãos e irmãs da 
grande família humana. Imagine uma família onde não há comunicação entre irmãos e 
irmãs!

10. Que é que nos faz mais felizes? -  Ser úteis aos demais. Por menor que seja o 
favor que se faz a alguém, a recompensa será uma grande felicidade

11. Qual é o maior mistério? -  A morte. Um mistério que todos teremos que enfren
tar e ninguém pode dizer aos outros como é que se morre.

12. Qual é o pior defeito? Mau humor. Para o mau humorado até virtude é escuro 
e as mais belas e sinceras ações do próximo o ofendem.

13. Qual é a pessoa mais perigosa? -  A mentirosa. O mentiroso não merece nenhu
ma confiança, ele é um traiçoeiro.

14. Qual é o pior sentimento? -  O rancor. O rancor poucas vezes fere aquele contra 
quem é dirigido mas fere mil vezes quem o alimenta no seu coração.

15. Qual é o melhor presente? -  O perdão. É um presente que enriquece aos que o 
oferecem e alegra aos que são perdoados.

16. O que é mais imprescindível? -  O lar. Só quem não tem lar pode explicar o que 
significa a sua falta.

17. Qual é a rota mais segura? -  O caminho reto. Caminho reto é a verdade, a since
ridade.

18. Qual é a melhor sensação? -  Paz interior. A certeza de estar em paz com Deus, 
com o próximo e com todo o mundo, alegra o coração, dá paz à alma e descanso ao 
espírito e ao corpo.

19. Qual é o abrigo mais seguro? - O otimismo. Precisamos saber encontrar um 
bem até nas dores mais dolorosas e adversidades mais negras.

20. Qual é a maior satisfação? - O dever cumprido. O melhor sono vem depois de 
termos cumprido todos os deveres do dia.

21. Qual é a força mais potente do mundo? -  A fé. Pessoas de fé já  aceitaram cons
cientemente e com alegria até mais detestada tragédia da vida, a morte, porque crêem na 
vida eterna.

22. Quais são as pessoas mais importantes? -  Os pais. Deles depende muitíssimo o 
futuro dos filhos.

23. Qual é a coisa mais bela de todas? -  O amor. O mais belo sentimento dos que 
estão no ceu é saber que são amados por Deus e por todos e amar tudo e a todos.



"Боротимемося за звільнення кожного українця" -
Порошенко

Звільнення українських громадян із полону бойовиків нині є одним із 
головних завдань, заявив президент П етро Порош енко.

"Ми будемо боротися за повернення кож ного українця. Н езалеж но від 
того, це полковник, рядовий чи волонтер, чи цивільний", - запевнив 
український лідер під час зустрічі зі звільненим напередодні полковником 
Збройних сил Іваном Без'язиковим.
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В УГКЦ вважають, що давній ворог польського і 
українського народів прагне сьогодні роз’ятрити

рани минулого

О тець і Глава У країнської Греко-К атолицької Ц еркви Блаж енніш ий 
С вятослав та  єпископи У Г К Ц  у Польщі: владика Євген (Попович), 
А рхиєпископ і М итрополит П еремиш льсько-В арш авський, владика 
Володимир (Ю щак), Єпископ Вроцлавсько-Гданський -  напередодні річниці 
В олинської трагедії звертаю ться до вірних та всіх людей доброї волі з 
проханням про молитву за ж ертв польсько-українського протистояння.

«М айж е 30 років, -  м овиться у Зверненні ієрархів У ГК Ц , -  люди доброї 
волі з обох наш их народів хочуть достукатися до сердець усіх поляків та 
українців, щ об відкрити їх  до прощ ення і примирення. Сьогоднішній момент 
у політичній історії П ольщ і і Європи видається особливо несприятливий 
для тих, хто не ідеалізує свого минулого. Давній ворог польського і 
українського народів, щ о м ож е панувати над нами лиш е розділяю чи нас, 
прагне роз’ятрити рани минулого, спровокувати новий виток напруги і 
ненависті м іж  нами та зруйнувати наш е спільне європейське майбутнє».

«Саме тому в цей Святий р ік  Б ож ого  милосердя прагнемо, щ об, за 
словами святого Папи Івана П авла ІІ, милосердне «прощення, отримане і 
дароване, було тим лікувальним бальзамом», котрий м ож е оздоровити нашу 
історичну пам’ять та  загоїти рани минулого», -  закликаю ть отці Церкви.

Ієрархи Ц еркви нагадую ть, щ о українські діячі запропонували 
встановити спільний день пам‘яті за ж ертвам и наш ого минулого і віри в 
неповторення зла і просять, щ об у неділю, 10 липня, під час вшанування 
ж ертв В олинської трагедії 1943 року відправити панахиду за всіх, хто 
протягом  століть загинув внаслідок польсько-українського протистояння.

«Х ай правда про Б ож ий  образ, якого не м ож е знищити найтяж чий гріх, 
дає силу кож ному християнину перемагати ненависть у собі. Х ай надія на 
Б о ж е  милосердя спонукає всіх до наслідування Чоловіколю бця», -  
побаж али Глава та  єпископи У ГК Ц .

Д епартамент інформ ації У Г К Ц

Необхідно докладати душпастирських зусиль, щоб 
виховувати себе і своїх вірних у дусі милосердя», -  

владика Богдан (Дзюрах)

В останній день 44-ї Зустр іч і С екретарів Єпископських К онф еренцій 
Європи основна увага була присвячена питанню солідарності м іж  
Єпископськими Конференціями. У  рамках представлення ц ієї теми 
учасники зустрічі заслухали виступи чотирьох Секретарів, серед яких був і 
представник У ГК Ц , владика Богдан (Дзюрах).

У  своєму слові владика Богдан зауважив: «М іж лю дська солідарність 
бере свій початок у Б ож ій  солідарності з людиною. Б о г  ніколи не є 
байдужим до долі своїх дітей, Він бачить їхню  нужду, чує їхнє волання про 
поміч, виходить їм  на зустріч, простягаю чи свою  рятівну руку. Зазнавш и 
такої солідарності та  вірної лю бові з боку Б ога, людина стає здатною 
виявляти співчуття і милосердя до інших».

С екретар Синоду навів приклади Б о ж о ї та  лю дської солідарності, яку 
український народ і Ц ерква в У країн і відчували й надалі відчувають. Він 
висловив подяку представникам Єпископських К онф еренцій Європи за 
їхню  тривалу солідарність із У Г К Ц  та з українським народом, а зокрем а за 
«надзвичайний вияв солідарності», яким стала благодійна збірка, проведена 
на заклик Святіш ого О тця Франциска для підтримки постраж далих від 
війни в Україні.

В ідтак владика Богдан поділився роздумами щодо того, як, на його 
думку, м ож на було б плекати і поглиблю вати солідарність м іж  
Єпископськими К онф еренціям и Європи. Передусім, вваж ає єпископ, 
«необхідно докладати душ пастирських зусиль, щ об долати байдуж ість і 
виховувати себе та  своїх вірних в дусі християнської лю бові і милосердя».

«Наступним важ ливим елементом є поглиблення взаємного пізнання. 
Обмін інформ ацією , думками і переживаннями дає змогу кращ е пізнати 
духовний стан європейського суспільства, обставини, в яких ж ивуть і дію ть

католики різних країн, суспільно-політичний контекст, щ о неминуче 
впливає на м ісію  Ц еркви в певній країні. У ся  ця інформація, поєднана із 
щ ирою  відкритістю  і здатністю  слухати іншого, дає змогу виробити 
спільний церковний погляд на актуальну ситуацію  в Європі та 
сф орм улю вати спільні відповіді на проблеми і виклики, які постаю ть перед 
К атолицькою  Ц ерквою  на старому континенті», -  сказав владика Богдан.

До таких викликів С екретар Синоду зарахував проблеми, пов’язані з 
м іграцією , а також  наслідки комуністичного терору, в полоні якого 
перебувала значна частина європейських країн аж  до 1989 року. На 
переконання представника У ГК Ц , К атолицька Ц ерква з її моральним 
авторитетом  могла б і повинна започаткувати й очолити цей процес 
очищ ення від згаданих наслідків, примирення і поєднання, від якого 
залеж атим е майбутнє пострадянських країн і ц ілої Європи. Б о  інакше, 
«якщ о діагноз не буде поставлено і рани минулого не будуть зцілені, недуга, 
від яко ї ми потерпаємо, перекине свої м етастази  на інші частини 
континенту; якщ о Ц ерква не стане «польовим госпіталем», то настане 
ризик, щ о поле війни пош ирю ватиметься щ оразу більш е і з 
непередбачуваними наслідками спершу в умах і серцях людей, а відтак  -  на 
теренах європейського континенту».

Н асамкінець С екретар Синоду Єпископів У Г К Ц  згадав про Ф атіму, 
звідки м айж е сто років тому П ресвята Богородиця скерувала свій 
м атеринський погляд на Схід Європи, закликаю чи людей до навернення 
особистого та  до молитви за навернення тіє ї країни, яка «сіє страждання і 
смерть на наш ому європейському континенті».

Н аступна зустріч  Секретарів Єпископських К онф еренцій Європи буде 
проведена в червні 2017 року в Румунії.
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Д епартамент інформації У ГК Ц

МЕЛ ГІБСОН ЗНЯВ ФІЛЬМ ПРО РЕАЛЬНУ 
ЛЮДИНУ ВІРИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ

Н ова американська військова драма, яку зняв володар О скара і 
«Золотого  Глобуса» М ел Гібсон, розповість про те, що віра людини 
сильніш а від будь-якої зброї.

Ф ільм H acksaw  R idge (в наш ому прокаті « З  м іркувань совісті») 
заснований на реальних подіях і розповідає про військовослуж бовця США, 
який єдиний під час Д ругої світової війни перебував на лінії ф ронту без 
будь-якої зброї. Й ого зброєю  була його віра. Адвентист сьомого дня 
Десмонд Д осс через свої релігійні переконання відмовився брати в руки 
зброю  і служ ив медиком. Він став перш им «відмовником совісті», 
нагородженим медаллю пошани - вищ ою  військовою  нагородою  СШ А, яка 
дається за виняткову хоробрість і відвагу.

У  своєму новому ф ільм і М ел Гібсон хотів показати, що єдиною зброєю , 
яка потрібна на полі бою, є молитва. У  битві за Окінаву беззбройний капрал 
Десмонд Д осс під багатогодинним мінометним і кулеметним обстрілом  
поодинці врятував 75 поранених американців, переправивш и їх в тил. 
Зам ість  зброї у нього була молитва.

З а  свою  видатну хоробрість і р іш учість він був нагороджений М едаллю 
Пош ани і став символом 77-ї стрілецької дивізії, в якій  служ ив з 1942 по 
1946 рік. Й ого сміливість і віра викликали захоплення у командування і 
солдатів, хоча спочатку він піддавався серйозній критиці за відмову взяти в 
руки зброю. Ф актично Д осс врятував ж иття  багатьом, хто спочатку 
критикував його.

Одним зі сценаристів ф ільм у H acksaw  R idge став автор сценарію 
гучного оскароносного ф ільм у «Х оробре серце» Рендалл У оллес. Головну 
роль виконав Ендрю Гарфілд, відомий наш им глядачам за роллю  людини- 
-павука у ф ільм і «Н ова людина-павук».

П рем 'єра ф ільм у в СШ А відбудеться 4  листопада 2016 року.

Джерело: CN L
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NOTÍCIAS DA IGREJA 
GRÉCO-CATÓLICA UCRANIANA 

NO BRASIL
Диякон Стефан Вонсік, ЧСВВ

1. N o dia 26 de junho, os fiéis da comunidade São Josafat no bairro Boqueirão, 
em  Curitiba, realizaram a caminhada da M isericórdia até a Arquicatedral de São João 
Batista, para passarem pela Porta Santa, e obterem a indulgência plenária.

2. A conteceu no dia 26 de junho, na A rqui
catedral de São João Batista em Curitiba, a 
D ivina L iturgia Pontificai celebrada pelo M etro- 
polita Dom  Volodemer, OSBM , por ocasião do 
Padroeiro. Estiveram  reunidos religiosas de 
diversas congregações, sem inaristas -  tam bém  
de rito latino, e sacerdotes.

nm ninw iiítiii

3. N o dia 3 de ju lho , o Pe. H ilário Opaski, 
O SBM  celebrou seus 25 anos de vida sacerdo
tal, na com unidade ucraniana Cristo Rei de 
B arra Bonita. A D ivina Liturgia, foi cantada 
solenem ente pelo coral da Catedral Im aculada 
Conceição de Prudentópolis.

4. De 4  a 8 de ju lho , aconteceu em  Iracem a o retiro  anual para os padres e 
irm ãos professos da Ordem  de São B asilio M agno. O pregador foi o Pe. C ristiano 
Silva, OSBM .
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5. De 4  a 8 de ju lho , realizou-se em Ivaí o retiro anual para os estudantes, 
noviços e candidatos da Ordem  de São Basílio M agno. O pregador foi o Pe. 
Tarcisio Zaluski, OSBM .

6. N o dia 10 de ju lho , na com unidade ucrania
na N ossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Juran- 
da, o Pe. Teodoro H anicz,O SBM , celebrou seus 25 
anos de vida sacerdotal.

Curso de Noivos

Nos dias 09 e 10 de ju lho  de 2016, nas dependências do Colégio São José, 
foi realizado o I o Encontro de Noivos, deste ano, contando com  a participação de 
63 casais. Tendo inicio as 13:00h do dia 09 com  a recepção dos casais na Capela 
do Colégio. Neste dia foram  abordados três tem as im portantes para essa form a
ção.

A I o palestra foi com  a M aria Inêz Zarpellon M artin Pasko -  Planejam ento 
Fam iliar no Plano de Deus.

A 2o palestra foi com  o casal José e M aria Schirlo, com  o tema: R elaciona
m ento Conjugal.

Pausa para o lanche.
A 3o palestra foi com  o Pe.Thiofilo M elech OSBM  e o Capitão C lever 

A naczew ski que abordaram  o tem a Prevenção ao uso do A lcoolism o e outras 
Drogas.

Esse dia foi encerrado com  um  trabalho em grupos onde os casais foram  
separados e discutiu-se os tem as A m or e Sexo e M atrim ônio e Casam ento.

N o segundo dia.
Iniciou-se ás 07:45h com  a recepção do café às 08:00h. А I a palestra foi 

proferida pelo casal Pedro e Rose Christo, com  o tema: Paternidade com 
Responsabilidade.

A 2o palestra foi m inistrada pelo Pároco Padre D ionísio H orbuch, O SBM  
que falou sobre o Sacram ento do M atrim ônio,

Em  seguida o Irm ão João K oroluk Sobrinho O SBM  juntam ente com  o casal 
Jorge e Luiza W oichik que abordaram  sobre os D ocum entos Exigidos para o 
Processo do Casam ento. Em seguida os casais seguiram  até a Capela do Colégio 
São José, onde participaram  da D ivina L iturgia que foi celebrada pelo Pároco 
Padre D ionísio  H orbuch, OSBM . A pós a Santa M issa foram  entregues os certifi
cados aos noivos.

A todos que nos ajudaram  neste encontro os nossos sinceros agradecim ento 
e que a Fam ília de Nazaré esteja convosco sempre.
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МОЛОДИМ
ЧИТАЧАМ

Галка та голуби

Був холодний зимовий день. Усюди лежали кучугури 
снігу. Вітер пронизливо свистів між голими деревами, й 
бідолашні птахи трусилися з холоду. Одна галка літала 
лісом, шукаючи поживи, але нічого не знаходила, крім 
снігу.

«Як залишуся тут, сконаю з голоду,- подумала вона- 
Полечу-но до села. Там усе-таки можна поживитися 
недоїдками або забратися до когось у клуню».

Прилетівши в село, галка побачила в одному дворі гарненьку високу хатку, біля 
якої ходили голуби й дзьобали зерно.

«Добре живеться голубам,- заздро подумала галка.- Була б я голубка, то й мені 
гаразд би велося... А чом би не стати голубкою?! Пофарбуюся в білий колір -  та й 
край! Голуби матимуть мене за свою. Тоді буду завжди сита».

Галка зразу знялася й полетіла. Знайшла яму з вапном та й почала білитися. Раз 
пірнула у вапно, другий і т р е т ій . А тоді полетіла до криниці, зазирнула у воду.

-  Геть-чисто голубка! -  радісно вигукнула вона.- Віднині їстиму, питиму з 
голубами скільки схочу та й лишуся з ними назавжди. Матиму тепле гніздо, буду 
завжди вільна, схочу -  полечу в гори, схочу -  в поле!

Житиму з голубами й горя не знатиму! З галками не буду більше водитися! Як 
тільки я досі жила з ними?!

Та й подалася хутенько до голубника. Голуби побачили білу пташку й прийняли 
до гурту як свою.

Допалася галка до зерна, їла скільки хотіла; так напхала воло, що не могла 
більше й зернини ковтнути. Наївшися, підвела голову й сказала сама до себе:

-  Ще ніколи не була така сита! їй-право, добре бути голубкою!
Кілька день галка жила в голубнику, їла й пила з голубами та тішилася з такого 

життя. Аж якось, прокинувшись уранці, побачила чисте, безхмарне небо.
Забула галка, що вона голубка, й голосно закричала:
-  Кра-кра-кра! Який гарний день! Кра-кра!
-  Хто це? -  здивувалися голуби.- Це не голубиний голос. Мабуть, чужий птах є між 

нами.
-  Он він! -  вигукнуло мале голуб’ятко, показуючи на галку.
-  Що ти тут робиш? -  спитала в галки мати-голубка.- Лети собі, пташко, бо -  

Що ти тут робиш? -  спитала в галки мати-голубка.- Лети собі, пташко, до свого 
дому й не вертайся сюди! Ми не приятелюємо з брехливими птахами

-  Правду кажеш! -  вигукнули всі голуби.
-  Нам чужинці не треба!
І присоромлену, ображену галку вигнали з голубника.
«Що ж ,- подумала вона,- така моя доля. Полечу краще до своєї родини. Хоч 

життя там не таке, як у голубнику,- все-таки серед свого роду. А рід для птаха 
потрібніший за їжу».

Дісталася галка до лісу.
-  Кра-кра-кра! -  закричала здалеку до своїх родичів.- День добрий! Як чудово 

нині сонечко сяє, еге ж?
Галки, повилазивши з гнізд, сиділи на гілках.
-  Кра-кра-кра! Що воно за птах кричить по-нашому? То ж не галка,- загомоніли 

вони.
-  Як це не галка! -  обурилася та.- Ви що, з глузду з ’їхали? Я така сама галка, як

Казкар-чарівник - Езоп

і ви.
-  Ха-ха-ха! -  зареготали галки.- Ха-ха-ха! Гляньте на неї! Справжнісінька 

галка! Чи ж бачив хто галку, білу, як голубка? Ха-ха-ха! Лети собі, птахо, куди 
летіла, ми із зайдами не водимось! Лети на свою половину лісу, а тут здавна жили 
наші батьки, діди, й ми тут господарюємо! Забирайся геть!

Самотня, зневажена всіма, полетіла галка лісом, примовляючи:
-  Не подобалося тобі жити між своїми, ділити радощі й горе, зреклася свого, 

полетіла шукати кращ ого . Захотіла неправдою жити, тож тепер і май: чужі 
вигнали й свої відцуралися. І слушно вчинили -  сама у всьому винна.

Отак завжди буває: хто свого зречеться, того й свої цураються, і чужі не 
приймають.

Засмійся
ЧИСТИЛИЩІ

Два сусіди опинилися в чистилищі,
- Чому ти тут? - запитався перший,
- Бо вкупив авто для Жінки,
- А ти? - запитався другий, - за що тебе тут тримають?
- Бо я не хотів вкупити авта для моєї Жінки,,,

Ш колі

- Скільки ми маємо ніг, Івасю?
- Чотири, пане пфофесоре, ,
- Як, чотири?
- Я дві й ви дві - чотири,,,

Пише Юзьо Шило
На все дорбре всєм вам, дорогенькі.

Пра си дівертір і тикже пра апрендир, що нинь симпри є чистою правдою те же 
сідумає, або те жи дехто думає і вогорит собре а суа онестідаде. Таки нині тєжко 
про когось сказати й ґарантувати жи він є такий як про него сідумає, сівогорит і те 
жи він сам про себе анунсіює. Подамо ум аконтесісминто вердадийро жи сі став 
вже бинь давно .

Було це на Кальмоні, Кальмон це давна назва містечка, яке нині сіназиває Іваї. 
Різні там люди й між всіма є велика амізаде й часто сістають фатос бастанте 
інтересантес. Був там, не знаю чи нині ще є, один сереаліста. Почав квазі де нада, 
але розумно працював і скоро доробився так жи став великим сереалістом. Не знаю 
чи то був перший, а чи вже другий, а може вже пєтий каміньон, яким возив сереайс 
до Понта Ґроси або навіть може й дальше, до Сан Пауло або пра оутрас сідадес. І 
на тому каміньонові жи найбільше возив сереайс пра сідадес дістантес він сказав 
написати на парашоке ком литрас жіґантес: “ТРАБАЛЬО І ОНЕСТІДАДЕ” , по 
нашому - Праця і Чесність. Тим він хтів сказати жи він доробився ком трабальо 
онесто. І всі знали, жи де фато він багато працює і тикже любили з ним робити 
неґосії пор кауза да онестідаде дили. Важив сереайс справедливо і платив акуратно. 
Коли його каміньон їхав до Понта Ґроси то всі знали, що їде хлоп онесто, ки файз 
неґосіос онестос. І всі любили його та шанували, бо був добрий аміґо всєх. Симпри 
коли треба було показати документи прос фіскайс що то він везе на каміньоні, то 
все було в поридку і фіскайс знали, що його комерсіо симпри é онесто і леґал.

Але одного разу, пенсандо жи симпри коли фіскайс його перевіряли чи має 
документасом того жи везе пра вендир тудо ера документадо. І тому вже квазі його 
не чіпали но посто де фіскалозасом. Пор іссо його вже квазі не стримували но посто 
фіскал. Але азар прийде квандо воси минос еспера. Аконтесиу жи йного разу він 
резорвив завезти одну карґу фасолі синь документасом, синь нота. Коли симпри все 
було в поридку, то думав жи деста вийз навіть не будут його мандар парар пра вир 
а докумнтасом. Майс пра азар дили на посто фіскал була барийра де фіскалізасом. 
Стримали каміньон, подивилися на парашоки де було грубими литрами написано 
“Трабальо і Онестідаде” , попросили документів тої фасолі жи була на каміньоні. І 
не було ніяких документів. Бинь, була мулта й сказали енкостувати каміньом з 
фасолею при дорозі коло посто. І всі жи туди переїзджали то виділи каміньон призо 
бо не мав документасому і читали той напис “Трабальо і Онестідаде” та сісміяли з 
того сереаліста, а ті жи були його аміґи й їхали до Понта Ґроси виділи його 
каміньон на посто де фіскалізасом зі зверненою до дороги ту фразе “ТРАБАЛЬО І 
ОНЕСТІДАДЕ” , сісміяли й тіравам саро з него і де би він сінепоказав, то відразу 
згадували йому й жи там на посто де фіскалізасом є якийсь каміньом ком фразе 
Трабальо і Онестідаде і сіпитали проки фіскалі стримали той каміньон. А він 
відповідав жи неправдою було тільки половина того напису, бо одна половина 
Трабальо то була правда а Онестідаде, то сістало со ума вийз і бинь неста вийз каїй 
на рапука. І тудо вірава инь різадас. Не знаю чи він далі залишив той напис коли 
ресґатував каміньон а чи сказав апаґар “Онестідаде” і залишити соминти 
“Трабальо” . Инь тодо казо, той хлоп добрий і де фато є онесто, але сістало тільки 
ума вийз жи хтів продати фасолю синь нота і пор азар його переловили. Аконтесиу, 
то аконтесиу. Жи він сотки разів був онесто й все робив акуратно, мав всю 
документасом, то ніхто не згадував, а жи соминти ума вийз хтів перехетрити 
фіскайс, то атé аґора ніхто того не забуає його натєгає за ту його Онестідаде. Але 
пра дізир вердаде, той хлоп де фато був і контінуоу бути онесто, а те жи йного разу 
сіпошпортав, то не зробило його дезонесто а тільки викликало сміх між сусідами 
када вийз коли виділи його каміньон.

Хочите вірити -  вірте, а не хочете -  не вірте, але той казо то є вердаде 
вердадийра. Бувайте здорові!

Ваш Юзьо Шило

ЖИТТЯ НАВЧАЄ / - 1
Ш анувати інших означає зрозуміти їх -  відчувати те , що вони 

відчуваю ть. Добрий спосіб розуміти інших це вдавати, що ти  є та  особа, 
щ о її хочеш  ш анувати й зрозуміти. К оли твій тато  приготовляє на обід 
щ ось, що ти  не лю биш , вдавай, що ти є одне з батьків, що старається 
приготовити гарний обід для родини. М ож е ти змучений після цілоденної 
праці. Я к би ти  почувався, 
коли б хтось сказав, що твоя 
їж а  бридка?

Коли твоя сестра в 
недоброму гуморі, старайся 
зрозуміти причину. М ож е 
вона хвора або мала тяж кі 
іспити в ш колі. М ож е й вона 
баж ала би поговорити з 
тобою  про це пізніше коли 
буде в доброму гуморі.


