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Papa: cristãos se olhem no espelho antes de julgar
Antes de julgar os outros, devemos
olhar no espelho para ver como somos.
Foi a exortação do Papa na missa desta
segunda-feira (20/06), na Casa Santa
Marta. O Pontífice sublinhou que
aquilo que distingue o juízo de Deus do
nosso não é a omnipotência, mas a
misericórdia.
O juízo pertence somente a Deus;
por isso, se não quisermos ser julgados,
nós também não devemos julgar os
outros. Concentrando-se na leitura do
Evangelho do dia, o Papa observou que
‘todos nós queremos que no Dia do
Juízo, o Senhor nos olhe com benevo
lência, que se esqueça das coisas feias
que fizemos na vida’.
Por isso, ‘se julgas continuamente
os outros - advertiu - serás julgado
com a mesma medida’. “O Senhor prosseguiu - nos pede para nos olhar
mos no espelho”:
“Olha no espelho... mas não para se
maquiar, para que não se vejam as tuas
rugas. Não, não, não é este o conselho...
Olha no espelho para te veres a ti
mesmo, como és. ‘Porque olhas o
argueiro que está no olho do teu irmão
e não reparas na trave que está no teu?
Como podes dizer ao teu irmão ‘Deixa
que tire o argueiro que tens na vista,
enquanto a trave está na tua?’. E como
nos define o Senhor, quando fazemos
isso? Com uma só palavra: ‘Hipócrita’.
Tira primeiro a trave do teu olho, e só
então, poderás ver bem e tirar o argueiro do olho do seu irmão”.
O Senhor, disse o Papa, podemos
notar que “fica um pouco com raiva
aqui”, nos chama de hipócritas quando
nos colocamos no lugar de Deus”. Isto,

acrescentou, é o que a serpente persua
diu a fazer Adão e Eva: “Se comerdes
isso, sereis como Ele”. Eles, disse o
Papa, “queriam tomar o lugar de
Deus” :
“Por isso é feio julgar. O juízo é só
de Deus, somente d ’Ele! A nós o amor,
a compreensão, rezar pelos outros
quando vemos coisas que não são boas,
mas também falar com eles: ‘Mas, olha,
eu vejo isso, talvez ...' Mas jamais
julgar. Nunca. E isso é hipocrisia, se
nós julgamos”.
Quando julgamos, continuou, “nós

nos colocamos no lugar de Deus”, mas
“o nosso julgamento é um julgamento
pobre”, nunca “pode ser um verdadeiro
julgamento” . “E porque - pergunta-se o
Papa - o nosso não pode ser como o de
Deus? Porque Deus é Todo-Poderoso e
nós não?” Não, é a resposta de Francis
co, “porque no nosso julgamento falta a
misericórdia. E quando Deus julga,
julga com misericórdia” :
“Pensemos hoje no que o Senhor
nos diz: não julgar, para não ser julga
do; a medida, o modo, a medida com a
qual julgamos será a mesma que usarão

para conosco; e, em terceiro lugar,
vamos nos olhar no espelho antes de
julgar. ‘Mas aquele faz isso... isto faz o
outro...’ ‘Mas, espere um pouco... ', eu
me olho no espelho e depois penso.
Pelo contrário, eu vou ser um hipócrita,
porque eu me coloco no lugar de Deus
e, também, o meu julgamento é um
julgamento pobre; carece-lhe algo tão
importante que tem o julgamento de
Deus, falta a misericórdia. Que o
Senhor nos faça entender bem essas
coisas”. (BS-CM-SP)

Папа Франциск закликав до миру в Україні
Папа
Римський
Франциск
закликав сторони конфлікту і
міжнародні
інституції
сприяти
якнайшвидшому закінченню війни на
Донбасі.
Про це понтифік сказав у рамках
загальної аудієнції, яка відбулася 24
серпня на площі Святого Петра у
Ватикані, повідомляє посольство
України при Святому престолі.
"Цими тижнями
міжнародні
спостерігачі
висловили
стурбованість з приводу погіршення
ситуації на сході України. Сьогодні,
коли ця країна відзначає своє
національне свято, запевняю, що
молюся за мир і повторюю свій
заклик до усіх причетних сторін і до

міжнародних інституцій посилити
ініціативи для подолання конфлікту,
звільнення полонених та вирішення
складної гуманітарної ситуації", заявив понтифік.
Радіо Свобода
Папа
Римський
Франциск
молиться за Україну та звертається
до Бога за благословенням для
президента України та всього
українського народу.
Про це йдеться у привітанні
понтифіка
з
нагоди
свята
Незалежності України.
"Я молюся у цій складній
ситуації за вашу країну, поновлюючи
мою духовну близькість з жертвами

____ ________ ,

'
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та їхніми родинами, а також з усіма,
хто страждає. Я підтримую ті
зусилля,
які
допомагають
українському
народові рухатися

вперед у дусі возз’єднання та миру", зазначив Франциск.
Українська правда
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Редакційне
Обряди, набоженства й богопочитання
Релігія це віра в надземну силу,
яка проявляється в різних практиках
злученими з вірою в Бога. Релігія,
тому, що це людська віра в надземне
із тим сполучені практики, створила
й далі творить обряди, релігійні
конфесії, співи, чуда, зібрання,
релігійні ротини, ризи та інші видимі
знаки, що їх вірні практикують як
вияв а для багатьох як підставу їхньої
віри. Стається часто, що в усьому, що
повстало згідно з культурою даного
народу й даного часу на те, щоб стало
середником провадити людину до
богопочитання, одначе багато обрядів
і зовнішніх знаків набрали завелику
вартісь і нині часто заступають
правдиву релігію і стають богами. Ці
дві різні справи - релігія і зовнішні
знаки - кожне повинно займати своє
властиве місце в богопочитанні й
менш вартісне не повинно стояти на
першому місці.
Ціль релігійних обрядів це
практикувати релігію при помочі
зовнішніх знаків. Але часто стається,
що якийсь обряд, звичай, який
повинен
бути
середником
до
практики віри в Бога, стає центром
релігії
і
заступає
віру
й
богопочитання, а правдиве почитання
Бога відкладається на друге рядне
місце. Уважається обряди за щось
незмінне, а віру пристосовується до
особистих прагнень.
Ці
зовнішні
прояви
віри
називаємо набоженствами, видимі
знаки які означають прийняти те в що
віримо й в того кого почитаємо. І тут
стоїть небезпека, що в Церкві часто
перебільшується вартість зовнішніх
знаків і вони займають місце того, що
повинно би бути центром релігії.
Така релігійність яку в багатьох
видках нині практикується виявляє
нечуйність віруючої людини до
навчань Святого Письма, так старого
як і нового заповіту. Візьмімо за
приклад наступне: В різних спортах є
дві справи, одна другорядна а одна
центральна. Наприклад, в футеболі, в
волейболі, теніс, боксі та інших видах
спорту, є звичаї які не є самим
спортом, як уніформ відмінний для
кожного виду спорту, виконання
славня перед грою, представлення
грачів і т. п. Але це ще не спорт а
лише церимонії які попереджають
саму гру, важне й центральне є сама
практика спорту, змагання. Стається
нераз, що в релігії діється щось
подібного, як уважати зовнішні знаки
правдивою
релігією
і
для
другорядного давати першенство, а
саме богопочитання залишити на
другорядному місці.
В багатьох випадках, релігія
звужується до різних зовнішніх
проявів і забувається за головне, за
правдиве богопочитання, яке лежить
в любовній злуці з правдивим Богом а
не як тільки зовнішні прояви. Це
приховує
дійсність
і
творить
фальшиву
ментальність
про

богопочитання і віра звужується до
практики обрядів й до увіковічнення
різних видимих знаків.
Ісус говорить про таку фальшиву
релігію, яка заступає правдиву віру
зовнішніми знаками, як постити,
платити десятину, показувати сумне
обличчя, посипати попіл на голову,
ризи і т. п. , де не видно компромісу з
Божим Царством. Не перечиться, що
ті зовнішні вияви не мають користи,
вони дуже важні у релігії, але релігія
ніяк не може звужуватися тільки до
цього. Зовішні прояви потрібні в
релігії, але вони не можуть займати
першорядного місця у богопочитанні.
Маючи це все на увазі, вірні
повинні вдаватися до обрядів, а
зовнішні практики повинні бути
відбиткою того, що практикуємо в
нутрі душі, наш компроміс з Богом, з
Божими а не обрядовими справами.
Церква повинна сторожити, щоб
були заховані обряди й практики в
богопочитанні, щоб був порядок і
гарний вияв віри. Але коли ті
зовнішні знаки вже перестарілі й
сьогодні вже нічого не означають і
тратять свою ціль, вони не повинні
ставати непорушими тільки на те,
щоб їх зберігати, хоч вони втратили
своє значення.
Є поступ у вірі, в
розумінні Святого Письма, так і
тимбільше повиннен бути поступ,
розвиток у обрядах. Вони не об’
явлені Богом, а продумані людьми в
давних часах, відповідно до культури
часу і тому з часом можуть втратити
своє значення та нічого не повинно
стояти на перешкоді, щоб їх усунути,
змінити, заступити новим. Божі
правди є вічні а людські звичаї є
часові й не слід робити їх вічними.
О. Тасикій Залуцький, ЧСВВ
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Editorial
Os ritos no culto divino
A religião é a crença no poder supe
rior e muitas práticas ligadas a essa
crença. A religião gerou e continua
gerando ritos, confissões, cânticos,
milagres, assembleias, eventos, rotinas
religiosas, e outros sinais externos e
palpáveis que as pessoas praticam
como base para sua fé. Na realidade,
em tudo o que foi criado pelos homens
de acordo com a cultura de cada povo,
para ser meio de elevar as pessoas ao
verdadeiro culto a Deus, se percebe e se
vêem muitos ritos sem Deus que termi
nam criando ou tornando-se deuses.
Dois mundos distintos e variáveis:
religião e rito.
A finalidade do rito é praticar a
religião servindo-se de sinais externos.
Mas, acontece frequentemente que o
rito, que é meio para a prática da
religião, torna-se o centro da religião e
a prática de ritos vem substituindo a fé
e o culto de Deus que fica relegado ao
segundo plano.
São essas expressões externas da fé
que chamamos de religiosidade, as
coisas reais que dão segurança da exis
tência daquilo em que cremos e confes
samos. Ali está o perigo e acontece em
muitos casos que valorizam-se muito
mais ou até apenas essas expressões
externas da nossa fé cristã sem, no
entanto, cuidar da parte interna, a espi
ritualidade.
Tal religiosidade que se pratica
hoje é na verdade a insensibilidade do
homem religioso à própria Bíblia e aos
ensinos de Cristo. Tomemos como
exemplo um fato bem simples: uma
partida esportiva, como futebol, tênis,
voleibol e outros esportes, por costume,
têm seus ritos que antecedem a partida,
como execução de hinos, apresentação
dos atletas, seu uniformes próprios a
cada modalidade de jogo. Mas o essen
cial não é a maneira de começar a parti
da e de usar o uniforme, o essencial é o
jogo, a competição e a isso se deve dar
maior importância. Acontece, porém,
muitas vezes nas religiões que se dá
mais valor aos ritos e se deixa a religião
como tal, em segundo plano.

A religiosidade, em muitos casos,
é vista como prática somente da forma
externa da religião e o esquecimento
das expressões da fé, que resulta do
contato amoroso com Deus e não com
um deus que se pode julgar dominá-lo
pelos ritos e fórmulas mágicas. Ela
tende esconder ou disfarçar a realidade
interna por trás de atos públicos que
dão a impressão de dedicação à causa
primeira de Deus.
Jesus convida-nos a buscar uma
espiritualidade verdadeira. Fala do
perigo de substituir a fé verdadeira por
atos externos, como jejuar, pagar
dízimo, exibir um rosto triste, paramen
tos, cinza, etc., quando na verdade não
há compromisso com o Reino de Deus.
Ninguém nega que essas coisas não têm
nenhum valor, mas elas não devem
substituir o verdadeiro culto a Deus.
Não se quer dizer que não devamos
mostrar a nossa fé por elementos exter
nos, os ritos são bons e enriquecem o
culto de Deus. Tendo isso em mente,
podemos e devemos praticar atos exter
no de fé, mas as nossas práticas exterio
res, na verdade, devem ser reflexo
daquilo que dispomos no nosso interior
e do compromisso sério com Deus e sua
causa.
A Igreja, sem dúvida, deve vigiar
para que sejam observados os ritos,
sejam obedecidas as rubricas para dar
uma visão de organização no culto
divino. Mas quando os ritos tornam-se
mais importante que a religião verda
deira, perdem seu sentido e não deveriam ser praticados simplesmente para
manter a tradição ou tentar convencer
Deus que faça a nossa vontade. Como
deve evoluir a fé, a compreensão das
escrituras, assim não se pode eternizar
expressões externas como se fossem
reveladas por Deus, pois, na realidade,
foram instituídas pelos homens nas
diferentes épocas e culturas e como
podem perder o seu sentido com o
passar dos tempos, nada impede que
sejam substituídas por outros acessíveis
aos tempos atuais.
Pe. Tarcisio Zaluski, OSBM
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Євангельське Читання
Воздвиження Ч. Хреста - 14 вересня:
Йо 19, 6-11. 13 - 20. 25 - 28, 31 - 35
У той час первосвященники скликали раду
на Ісуса, щоб його вбити, і привели його до
Пилата кажучи: «Розіпни! Розіпни!» Каже
Пилат їм: «Беріть його ви і розіпніть, я бо
жадної провини не знаходжу на ньому.» А юдеї
йому: «У нас є закон, і за законом мусить він
умерти, бо він із себе Сина Божого зробив.» Як
почув те слово Пилат, стривожився ще дужче..
Повернувся він ще раз у Преторію та й каже
Ісусові: «Звідкіля ти?» Не дав же йому Ісус
відповіді. «Зо мною не розмовляєш, - каже
йому Пилат, - чи не знаєш, що в мене влада
відпустити тебе і влада розіп'ясти тебе?» І
відрік Ісус: «Не мав би ти надо мною ніякої
влади, якби тобі не було дано згори. Тож
зачувши ті слова, вивів Пилат Ісуса і сів на
судівське сидіння, на місці, яке має назву Літостротон, а по-єврейському - Гаввата.
А був то день, коли споготовлювали Пасху, близько шостої години. І каже до
юдеїв: «Ось цар ваш.» Ті ж закричали: «Геть! Геть! Розіпни його!» А Пилат їм:
«Маю я вашого царя розіп'ясти?» І відповіли первосвященики: «Нема в нас царя,
тільки кесар!» І тоді видав він його їм на розп'яття. І забрали вони Ісуса; і, несучи
для себе хрест, вийшов він на місце, зване Череп, а по-єврейськи Голгота, де його і
розіп'яли, а з ним двох інших: по одному з кожного боку, Ісуса ж - посередині.
Пилат же звелів написати напис і на хресті його примістити. Написано було: «Ісус
Назарянин Цар Юдейський.» Багато з юдеїв читали той напис, місце бо, де розп'ято
Ісуса, було близько міста. Написано ж напис було по-єврейському, по-грецькому і
по-римському. А при хресті Ісусовім стояли його мати, сестра його матері, Марія
Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, - а
його ж любив він, - мовить до матері: «Жінко, ось син твій.» А тоді й до учня
мовить: «Ось матір твоя.» І від тієї хвилі учень узяв її до себе. А по тому Ісус,
знавши, що все вже довершилося, схиливши голову, віддав духа. Через те, що це
була п'ятниця, отже, щоб не залишилися в суботу тіла на хресті, - бо був
Великдень тієї суботи, - то юдеї попросили Пилата, щоби переламали їм голінки й
познімали з хреста. Отож вояки прийшли і переламали першому голінки і другому,
який був з ним розіп'ятий. Та коли підступили до Ісуса й побачили, що він уже
мертвий, то голінок не перебивали йому, лиш один з вояків проколов йому списом
бік. І потекла негайно ж кров - і вода. І той, який бачив, свідчить те, і правдиве
свідчення його.

До Коринтян послання Св. Ап. Павла: 1 Кор 1, 18-24.
Бож слово про хреста тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось,
Сила Божа!
Бо написано: Я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину!
Де мудрий? Де книжник? Де дослідувач віку цього? Хіба Бог мудрість світу
цього не змінив на глупоту?
Через те ж, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові
вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді.
Бо й юдеї жадають ознак, і греки пошукують мудрости, а ми проповідуємо
Христа розп'ятого, для юдеїв згіршення, а для греків безумство, а для самих
покликаних юдеїв та греків Христа, Божу силу та Божую мудрість!
Юдеї, підбурені фарисеями та провідниками народу, мудрують перед Пилатом,
бо ніби вони мають закон і Ісус мусить вмерти, бо він зі себе зробив Сина Божого.
А треба знати, що в законі зовсім не було ніякої згадки, про те, що коли хтось
уважає себе за Бога, то він повинен вмерти. Це вони самі продумали, що ніби є
такий закон тільки на те, щоб доконати свої недобрі наміри.Тут не йде про те, що
вони журилися правдою, але журилися тим, що Ісус виконував величні діла й за
ним нарід почав йти та вірити в його божество. І це обурювало фарисеїв, які
робили все, що могли, щоб його понизити й позбутися. І це та людська мудрість
про яку говорить Св. Павло в листі до Коринтян. Також Пилат показує свою
людську мудрість і хоче доказати, що він може Ісуса засудити або оправдати, але
в нього нема такої прівтини, щоб засуджувати на смерть. Дві сили проти
мовчазного Ісуса, який перед тою мудрістю народу й Пилата мовчить, бо знає, що
нічого не поможе доказувати, давати свої думки, вони бо й так того не приймуть,
як не приймали під час його прилюдного життя.
Мудрість Ісуса проявляється в Його покорі, в любові до людства, в готовості
пожертвувати себе самого за спасіння всіх, навіть і тих, що його хочуть бачити
мертвим. Нарід не потрапив своєю мудрістю спізнати Бога в Ісусі Христі, помимо
великих знаків, що Ісус творив. А людська мудрість юдеїв і Пилата полягяє в тому,
щоб боронити свої особисті переконання і не допустити, щоб інша думка, хоч
правдива, заступила їхнє переконання.
В словах Св. Павла бачимо дві сили які протиставляться: сила людської
мудрости й людських інтересів і сила хреста, тобто сила покори, доброти,
терпеливсоти. Юдеї завсіди вимагали знаків з неба, щоб повірити в божество Ісуса,
а коли Ісус давав ті знаки, робив чуда, вони пояснювали це на зле, що він порушує
суботу, що робить знаки силою демонською і т. п. А помимо тих різних знаків, що
їх Ісус робив під час свого прилюдного життя, він ще дав найбільший знак, в який
розумній людині годі було не повірити: це його постава перед юдеями, фарисеями
і перед мучителями. Це величний знак його божества, бо простій людині було би
неможливо показати таку поставу, гідність і велич, яку Ісус показав під час суду й

N ° 17 - Pracia, Prudentópolis, 01 a 15 de setembro de 2016 - Pg 03
засуду.
Може й сьогодні багатьох вимагають знаків від Бога, чуд, здоров’я, багатства.
Але Ісус того не робить, бо це просто людські прагнення. Ісус робить те, що
найважніше, він спасає і спасає силою досвідчень, труднощів, силою хреста.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
Os judeus, influenciados pelos líderes do povo, os fariseus, argumentam diante de
Pilatos, que eles têm leis e segundo essas leis Jesus tem que morrer por se declarar filho
de Deus. Não se trata de defender a verdade , mas sim as suas convicções, pois Jesus
através de grandes milagres que ninguém poderia fazer a não ser um Deus, atraia o povo
que começava a acreditar na sua divindade. E isso incomodava os fariseus que não
queriam perder o seu prestígio diante do povo e faziam de tudo para que Jesus fosse
condenado para morrer. Trata-se da sabedoria humana da qual fala S. Paulo na carta aos
Coríntios. Pilatos, através da sua sabedoria humana quer provar que tem poder de
condenar Jesus ou inocentar. São duas forças humanas contra Jesus que se mantém
calmo e silencioso diante da sabedoria dos judeus e de Pilatos, porque sabe que de nada
adianta falar da sua divindade, pois já durante a sua vida fez de tudo para mostrar a sua
procedência divina e eles não o aceitaram.
A sabedoria de Jesus consiste na sua humildade, no amor pela humanidade, na
prontidão de oferecer a sua vida pela salvação da humanidade, inclusive dos que preten
dem vê-lo morto. O povo com a sua sabedoria humana, não se dispôs a reconhecer a
divindade de Jesus Cristo. A sabedoria humana dos judeus e de Pilatos defendia as suas
convicções pessoais e egoístas e não aceitava que alguém outro pudesse contrariar as
suas opiniões.
S. Paulo fala de duas forças opostas: força da sabedoria humana e dos interesses
humanos e a força da cruz, isto é, a força da humildade, bondade e sacrifício. Os judeus
pediam sinais do céu para acreditar na divindade de Jesus, mas quando Jesus mostrava
o seu poder divino através de grandes milagres, eles os atribuíam às demoníacas. E o
maior milagre que poderia convencer os judeus da divindade de Jesus Cristo foi ele
mesmo. Quem pensasse seriamente nunca poderia negar a sua divindade ao ver a sua
atitude, sabedoria, bondade e força extraordinária. Uma pessoa simplesmente humana
nunca seria capaz de mostrar tão sublime dignidade, grandeza de espírito, sabedoria, e
amor pela humanidade que o perseguia.
Talvez hoje muitos pedem milagres, como saúde, riquezas e se revoltam contra Deus
por não receber o que exigem. Porém, Jesus não veio para satisfazer os caprichos huma
nos e sim para mostrar a verdade. Jesus oferece aos homens o que lhes é mais importante,
a salvação que vem através da cruz, provações, e se realiza pela força da cruz.
P. Tarcísio Z.

Divisão e dinheiro são armas do diabo, diz Papa
Na manhã desta sexta-feira, 09, o Papa Francisco recebeu, no Vaticano, os bispos
de recente nomeação que participam de um Seminário promovido pela Congregação
para a Evangelização dos Povos.
Ao se dirigir aos bispos, o Pontífice falou da realização deste Seminário no Ano
Santo da Misericórdia, que lhes dá a possibilidade de se unir a tantos peregrinos de todas
as partes do mundo.
“Esta experiência nos faz tanto bem, nos faz sentir que todos somos peregrinos da
misericórdia”.
Territórios de missão
O Papa notou a proveniência dos bispos, que atuam em áreas consideradas “territó
rios de missão”. Francisco destacou que cada um deles tem o grande privilégio e ao
mesmo tempo a responsabilidade de estar na linha de frente na evangelização, e que são
chamados a cuidar do rebanho e ir em busca das ovelhas, especialmente daquelas
distantes ou perdidas.
“Eu os encorajo a encontrar também as ovelhas que ainda não pertencem ao ovil de
Cristo: de fato, a evangelização está essencialmente ligada à proclamação do Evangelho
aos que ainda não conhecem Jesus Cristo ou que sempre o rejeitaram.”
Nesta missão, o Pontífice citou a importância dos colaboradores, entre os quais os
leigos e, principalmente, os presbíteros, “o próximo mais próximo do bispo”. O Papa
pediu que respondam imediatamente a suas solicitações, de preferência no mesmo dia,
reforçando a necessidade de um acompanhamento no processo de formação já no semi
nário.
Divisão e dinheiro
Francisco pediu ainda vigilância aos bispos para que as atividades evangelizadoras
e pastorais não sejam prejudicadas por divisões existentes ou que possam ser criadas.
“As divisões são a arma mais próxima do diabo para destruir a Igreja. Ele tem duas
armas, mas a mais perigosa é a divisão. A outra é o dinheiro. O diabo entra no bolso e
destrói com a língua, com as fofocas. E fofocar é um hábito terrorista.”
Etnias
De modo especial, o Papa alertou para as diferenças em decorrência das várias
etnias presentes num mesmo território para que não penetrem nas comunidades cristãs
a ponto de prevalecer sobre o seu bem.
“A Igreja é chamada a saber colocar-se sempre acima das conotações tribais-culturais e o bispo, visível princípio de unidade, tem a tarefa de edificar incessantemente a
Igreja particular na comunhão de todos os seus membros”, reiterou.
O discurso de Francisco faz referência também à maturidade dos bispos, pois eles
têm o dever de seguir atentamente os problemas e as questões concretas da sociedade a
ser evangelizada.
São considerados territórios de missão alguns países da África, Ásia, América
Latina e Oceania.
cancaonova.com
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ

ТВОЯ ВДЯЧНІСТЬ ВАРТУЄ ЗА ДВІ ПРОСЬБИ!
Свого часу жив в одному містечку чоловік, який від малого хлопця бажав
пізнати небо. Одної ночі приснилося йому, що зійшов з неба ангел взяв його зі
собою, щоб показати кусник неба, бо в цілості щойно можна буде його пізнати
після смерти розуміється хто його набуде. Коли перейшли небесні двері, ангел
запровадив його до першої канцелярії, і там він зустрічає велике число ангелів, які
дуже зайнятті записуючи людські просьби, а тих просьб мільйони денно приходять
від людей до цієї канцелярії, а там безнастанно чути просьби: Боже, дай здоров’я,
захорони від спокус, рятуй від небезпек й нещасть, Боже, зішли дощ, дай погоду,
поблагослови мою родину, поможи в біді, поблагослови поли, дай врожай. і.т.д.
Переходять до другої канцелярії де зустрічають тільки одного ангела, який
майже бездільно там перебував. А на одвірку написано «канцелярія подяки». До цієї
канцелярії рідко хто присилає подяку сказав до нього ангел проводитель, ледви
відвідав дві канцелярії, і перестав снити про відвідини неба через перерву сну.
Про молитву прохання сам Ісус Христос поручає в потребах запобігати до Отця
Небесно: « Просіть і дасться вам: шукайте і знайдете: стукайте і відчинять вам»
(Мат.7,7). Від самого світанку, коли отворимо наш зір з темної ночі до ранішного
світла, і таким чином починаємо наш день на першому місці повинна від щирого
серця і душі полинути найщиріша подяка до Бога Всевишнього, що нас пробудив ще
на один день життя. Дякуючи за щасливо ніч, а з просьбою, щоб перевести щасливо
день під Божою опікую.
Ми, як Божі діти, маємо Бога любити й Його прославляти об’єднані з цілою
природою, бо Бог, як наш любий батько, нами опікується під всіма оглядами, тому
із щирих сердець повинна линути без перестанку найщиріша подяка за повітря і воду
за рослинний і тваринний світ, що себе віддає на поживу у нашу корість. Від
дитиньства потрібно уміти запобігати першої канцелярії, але чим більше також
засилати подяку до другої канцелярії. Кожна просьба вимагає подяки.
Всім нам відомо з Євангелії, коли одного разу Ісус Христос ідучи до Єрусалиму,
вийшло на зустріч десять прокажених просячи: «Ісусе, Наставнику, змилуйся над
нами!». Ісус промовив до них: « Ідіть та покажіться священикам.» Коли вони йшли,
очистилися. Тільки один з них повернувся славлячи Бога, припав лицем до ніг Ісуса
й йому подякував. При цій нагоді озвався Ісус: «Хіба не десять очистилось? Де ж
дев’ять?» Цей факт всіх нас приводить до призадуми! «Яке є наше відношення про
вдячість відносно Господа Бога?!»
Спаситеь говорить: « Більше щастя - давати ніж брати» (Діян. Ап.20,35). Коли
хто отримає якесь добро чи милостиню, перша вдячність належиться для Бога, а
опісля для давця. Ісус Христос розсердився на дев’ятьох прокажених, що не
прийшли йому подякувати. (Лук. 17,17).
Гарний приклад дає сам Ісус Христос
підчас свого туземно життя про вдячність
EXPEDIENTE
для свого Отця Небесного. Як тільки Ісус
“P R A C I A”
отримував якесь благо від Отця Небесного
Jornal Ucraíno-Católico Publicado
здіймав очі до гори і говорив: «Отче,
no Brasil
величаю Тебе», або «Отче дякую Тобі».
Так відбулося підчас воскресіння Лазаря.
Registro no INPI - N° 2509881
(Йоян,11, 41). Ісус ніколи не вставав з-за
столу, не подякувавше для Отця; так було
Український Католицький
при тайні Вечері і в Емаус.
Двотижневик у Бразилії
Господь Бог створив нас із землі, тому
хоче, щоб ми від матері-землі, Йому
Передплата на 2016 Рік: R$50,00
складали подяку бо тільки вона помножує
Інші Краї: U$65.00 Амер. Доларів вкинути в неї зерно. Те зерно, що вона нам
вроджує стає поживою не тільки для
людей, але тварин, птиць, і для різного
Depósitos: BANCO ITAÚ
роду життя. Для людини залишається
Ag. 3823 conta 16753-5
одне: уміти запримітити природне чудо
Banco HSBC
помноження зерна за посередниством
Ag. 0382 conta 000288-1
землі, що Бог творить для підтримку
життя. А людина обдарована такою
Direção e Administração:
родючою природою має святий обов’язок
Rua Cândido de Abreu, 1579
скласти Богові подяку.
Centro - Caixa Postal 02
Бог часто в Старому Завіті нарікав на
CEP: 84400-000 Prudentópolis - PR людську невдяність устами пророків: «Віл
знає господаря свого, а осел ясла пана
Fone: (42) 3446-1396 / 3446-2087
свого. Ізраїль нічого не знає, народ мій не
E-mail:
розуміє» (Іс.1,3).
graficaprudentopolis@gmail.com
Вже від дитинства батьки повинні
www.graficaprudentopolis.com.br
навчати дітей, щоб вони приучувалися
дякувати за кожну річ, і подарунок для
них
даний, і при тім, щоб навчилися від
Proprietário:
себе заносити вдячність для Господа Бога.
Grafica Prudentópolis Ltda.
«Всяке добре даяння й усякий досконалий
CNPJ 09583969/0001-07
дар згори сходить від Отця Світла, в якого
нема ані зміни, ані тіні переміни».
Redator Chefe:
(Як.1,17).
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM
Наше життя нехай ввесь час линить,
як та найкраща молитва до Бога
Corretores Ortográficos:
Всевишнього за всі добродійства одержані
Pe. Atanásio Kupicki, OSBM
з хвилиною нашого приходу, і аж до
Pe. Dionisio Bobalo, OSBM
останнього туземського віддиху. В Бозі ми
народилися в Бозі живемо і в Бозі ми
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відійдемо. «Нехай Бог буде благословенний по всі дні нашого життя»
Коли наше туземне життя таке багате в Бозі, бо Бог нас обсипає день денно
своїми добродійствами, нам тільки залишається дякувати. Коли хтось нас обдарить
чимось, завсіди пам’ятатимему про ту особу. А що ми маємо, щоб не одержали від
Бога й за Божим посередниством від людей. Вдячність - це дорога на якій досягаємо
Божої допомоги усіх потребах життя.

Centenas foram vítimas de bombas de fragmentação
em 2015, diz ONU

Crianças com ferimentos choram após bombas serem atiradas em Aleppo, na Síria,
em maio (Foto: Jalal Al-Mamo/Reuters)
Apesar dos protestos internacionais, as bombas de fragmentação, que são proibidas
há anos, continuam a ser utilizadas de forma "intensa e reiterada" na Síria e no Iêmen,
segundo relatório da ONU publicado nesta quinta-feira (1°) em Genebra. Em 2015, elas
deixaram centenas de feridos.
O balanço aponta que 248 foram atingidos na Síria, 104 no Iêmen e 19, na Ucrânia.
Do total, 97% das pessoas mortas ou feridas eram civis, 36% delas crianças.
Os ataques na Síria aumentaram desde que a Rússia iniciou a intervenção militar em
apoio às forças do regime sírio em setembro de 2015, destaca o sétimo relatório do Obser
vatório daONU das Munições de Fragmentação.
"Agora há informações quase diárias sobre novos ataques com o uso das armas de
fragmentação", afirma o documento.
"Há provas irrefutáveis do uso por parte da Rússia de bombas de fragmentação na
Síria e/ou de sua participação direta junto às Forças Armadas sírias em ataques nos quais
se utilizam munições de fragmentação, especialmente nas regiões de Aleppo, Homs e
Idlib", completa o texto.
De acordo com o relatório, entre setembro de 2015 e julho de 2016 foram cometidos
76 ataques do tipo.
No Iêmen, a coalizão dirigida pela Arábia Saudita também utilizou este tipo de
bombas e, entre abril de 2015 e março de 2016, foram registrados pelo menos 19 ataques,
segundo o informe.
"Como na Síria, um grande número de ataques acontece em zonas urbanas e habita
das: em mercados, escolas, hospitais", denuncia a Handicap International, que participou,
ao lado de outras ONGs, na elaboração do texto
Nenhum país envolvido assinou a Convenção de Oslo (2008) que proíbe o uso destas
armas.
Ao mesmo tempo, o governo dos Estados Unidos suspendeu no fim de maio a entre
ga de bombas de fragmentação à Arábia Saudita, após a pressão de congressistas e de
várias organizações de defesa dos direitos humanos.
O relatório da ONU foi publicado antes da sexta Assembleia dos Estados membros
da Convenção sobre Armas de Fragmentação, que acontecerá entre 5 e 7 de setembro.
O texto, que diz respeito a 2015 e parte de 2016, revela que há menos conflitos onde
estas armas são utilizadas, mas que os "civis continuam morrendo e sendo mutilados por
estas armas cegas".
"Cada vez mais países aprovam a proibição do uso de munições de fragmentação,
inscritas na Convenção sobre Armas de Fragmentação", declarou Mary Wareham, da
Human Rights Watch.
100 países ratificaram a Convenção
A Handicap International fez um apelo aos Estados para que "pressionem os belige
rantes a deixar de utilizar estas armas atrozes".
Desde agosto de 2015, cinco novos países ratificaram a Convenção sobre Armas de
Fragmentação: Colômbia, Islândia, Palau, Ruanda e Somália. Além disso, Cuba e Ilhas
Maurício aderiram ao tratado, o que eleva a 100 o número de Estados membros.
As armas de fragmentação podem conter centenas de bombas minúsculas que se
dispersam em um amplo perímetro, mas nem todas explodem, o que as transforma em
minas terrestres que podem ser detonadas com o mínimo contato, matando e mutilando
durante e depois dos conflitos.
O relatório afirma que 16 países continuam fabricando estas munições, entre eles
China, Rússia e Israel.
Com a Convenção sobre Armas de Fragmentação, 29 países destruíram quase 1,4
milhão de bombas do tipo, que continham 172 milhões de submunições.
Isto representa a eliminação de 93% de todas as armas de fragmentação e de 97% de
todas as submunições declaradas em estoque dos países do tratado.
O tratado contra as bombas de fragmentação, aprovado em 30 de maio de 2008,
proíbe completamente estas armas e exige a destruição de todas as reservas em oito anos
e a eliminação dos vestígios destas munições nas zonas contaminadas em 10 anos.
Também prevê ajuda aos sobreviventes, suas famílias e às comunidades afetadas.
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА
РОЗДУМУ
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Що було колись, а що колись буде?
Що було колись давніше або недавно, в
більшості знаємо, а як не знаємо, можемо
пізнати. А що буде далі - це невідоме.
Чи нині ми вживаємо все те, що булo
колись? Ні, не вживаємо всього а лише дещо
з давних прибутків і звичаїв ,вживаємо те що
нині нам придатне. А скільки то речей й
справ, які були колись хосенні, корисні, а
нині їх заступили інші речі й інші справи,
кращі й більш корисні. Може вживається
колишнє яке нині непридатне переважно як
музейна річ, а не як щось корисне. Багато
речей добрих і корисних колись, нині
заступлені іншими, які нині добрі й корисні,
але в майбутності і вони правдоподібно може втратять свою вартість, а
стануть лиш історичними згадками або музейними пригадками, бо людство
поступає і відкриває все нові середники корисні до життя і до відпочинку та
до розривок.
Розуміється, до всього, що було корисне колись, треба нам ставитися з
пошаною, бо воно стало підставою до повстання нового. Не було би нині
автомобілів коли би давно, дуже давно хтось не продумав колеса, не було и
модерних забудувань, коли би людство не видумало примітивних домів-помешкань, не було би паперу, коли би не було в давнині пергаміну, не було
би письма коли би хтось не продумав у давнині гієрогліфів й т. п. Більшість
минулого не вживається нині, але шанується як підстава модерного.
Щось подібного треба сказати про різні звичаї, обряди,соціяльні норми,
правила поведінки людей, і про все те, що склалося у поведінці в процесі
співжиття людей упродовж якогось часу. І це важне так в суспільному житті,
в спорті, в економіці, в праці, у відпочинку, в одягах і також в релігійному
житті. Все йшло й повинно йти нині впарі з ментальністю часу, з потребами,
з повіруваннями, зі способом дивитися й оцінювати світ і життя людей.
Багато звичаїв, які практикувалися в Старому Заповіті, нині не на часі а
перейняли іншу форму, або навіть те, що було на щоденному порядку за
життя Ісуса Христа, нині воно перебрало іншу форму, відповідну до
нинішніх вимог і ментальності. Нема сумніву, що сама наука святого письма,
навчання Христа, вони незмінні, вони вічно будуть важні, правда Бож а була
правдою і буде правдою, але ту саму правду можна представити на стариннім
пергаміні або в модерному інтернеті, в усному переданні або в модерних
середниках повідомляння. Останні Римські Папи настоюють в тому, щоб
передавати Євангелію нинішнім людям в новий спосіб, в нових висловах.
Новість це не єресь, а потреба людського життя, хоч багатьох на це
дивляться як на єресь. От Миколая Коперніка німецько-польського
астронома автора геліоцентричної системи побудови соняшної системи,
зробили єретиком, бо він навчав новість, що це земля кружляє довкола
сонця, а не сонце довкола землі. Але це навчання змінило погляд на соняшну
систему. Всі модерні середники повідомляння, полети в простори не
повстали з дня на день але найперше існували в фантазії людей, прийшли
перші спроби й вкінці дійсність. Всюди й у всьому людина не може сидіти на
тому самому. Вона хоче й мусить вдаватися до нового й так світ поступає.
Так повинно поступати ціле суспільство, релігія, релігійний культ, обряди й
т. п.
Те що Боже, воно не зміни а людське, людські звичаї, релігійні обряди не
можна їх убожествлювати й робити вічними й незмінними. Коли в технології
світ змінюється, поступає, так у всіх людських ділянках повинен, а якщо не
дозволять насилу залишить на боці минуле й настановити нове...
Було воно колись так і сяк. Нині є так, а на майбутнє, коли нас вже тут
на землі не буде, появляться люди, які дадуть один, а то й багато кроків
вперед в усіх ділянках людського життя... Ті, що жили сто років перед нами,
коли би прийшли подивитися на нинішній світ, не могли би розпізнати його.
Так і за сто років, коли би можна нам було поглянути на те, що прийде, з дива
не зможемо вийти. Боже мусить бути незмінне, але все, що людське не
тільки може, але мусить змінитися.
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Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

Os porquês de uma criança
A mãe percebeu que nos
últimos dias seu filho de pouca
idade andava pensativo e triste,
como se quisesse encotrar algo. E
de fato, o menino procurava algo.
Queria ter respostas para questões
que não compreendia, alguns
pensamentos, perguntas incomoda
vam a sua cabeça. Claro, eram
questões de um menino sem capaci
dade de compreender respostas profundas, mas eram dificuldades e ele queria
encontrar respostas. Confiava muito na sua mãe e a ela confiava suas preocupa
ções que com delicadeza de mãe, com palavras e exemplos simples e acessíveis
a uma criança tentava responder às suas perguntas.
Numa tarde, depois de assistir a televisão onde se falou e se apresentou
cenas de guerras, perseguições e ódios entre brancos e negros, entre os povos, de
crianças abandonadas, de pobres e doentes, terminado o noticiário, ele abraça a
sua mãe e bem sério lhe pergunta os seus grandes porquês: “Mãe por que a noite
é escura? Porque eu sinto medo se longe estás de mim? Por que a noite vem e o
sol se apaga, por que tantas folhas das árvores esvoaçam com o vento? Porque o
céu chora e solta essas lágrimas que vem caindo do céu e molhando a terra?
Porque, se o menino nasce negro, ou se é pobre e doente não os deixam brincar?
Por que os grandes fazem guerra odeiam-se e vem a morte e quando crianças
brigam, logo se abraçam e divertem-se, brincam juntas?
- Filho - responde a mãe com ternura - à noite o sol se apaga para te adorme
cer mesmo se a noite é muito escura não temas, adormeça sem medo, estou bem
perto de ti. As folhas esvoaçam e se espalham pela terra para dar lugar a novas
folhas frescas que vão protejer as flores que aparecem. Se o céu chora e deixa
cair lágrimas, é para molhar a terra e favorecer o crescimento das plantas. E
verás um dia que retornará entre os homens o amor e se abraçarão sob o sol bran
cos e negros, pobres e ricos, e os adultos deixarão de fazer guerra, todos se consi
derarão irmãos e irmãs, haverá paz e amor entre os povos.” Ao terminar essa
conversa, a mãe abraça com carinho o filho e pergunta: “Filho, logo logo vai
chegar o dia de teu aniversário, diga o que você quer de presente no teu dia?”O
menio abraça com mais força a mãe e olhando sério nos seus olhos diz: “Mamãe,
para presente do meu aniversário basta você perto de mim.
Esta historinha mostra que as crianças não são tão desligadas da realidade
humana.
Bem-aventrados os que têm puro o coração, simplicidade e pureza no cora
ção, porque verão a Deus (Mt 5,8). Apresentaram a Jesus algumas criancas, a fim
de que ele as tocasse, e, como seus discípulos afastassem os pais que lhes apre
sentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: “Digo-vos, em verdade, que
aquele que não receber o reino de Deus como uma criança nele não entrará”- e
depois de abracar as criancas, impondo-lhes as mãos disse: “Deixai as crianças
vir até mim.” A pureza do coração exclui toda ideia de egoísmo e orgulho. Acha
mos que a cirança é muito infantil, semples e não sabe nada das coisas da vida.
A criança nos apresenta a imagem da inocência e candura, o que é uma gande
sabedoria. A maioria das crianças brincam com qualquer brinquedo, não importa
se é caro ou barato, o que importa é que dá pra brincar? Deus se manifesta na
simplicidade. Nas pequenas coisas Deus opera maravilhas. O Reino de Deus é
para quem se parece com as crianças. Se soubéssemos aprender das ciranças, o
mundo deixaria de ser um mundo cheio de ódio, orgulho. O espírito da infância
julgará o mundo. "O que se faz agora com as crianças é o que elas farão depois
com a sociedade."
(Karl Mannheim)
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VII Semana da Comunidade Ucraniana
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Dia 27, sábado, Festival do Varéneke e Show do cantor da Ucrânia Arkadii
Voitiuk.

A VII Semana da Comunidade Ucraniana, aconteceu de 22 a 28 de agosto,
com diversas atividades culturais na paróquia, envolvendo todas as comunidades
ucranianas do interior, com a seguinte programação:
No dia 22, segunda feira, a tarde, culinária para as crianças, com o tema:
aprendendo um pouco sobre o “Korovai” . Neste mesmo dia, a noite tivemos a
sessão solene na Câmara de vereadores, onde foi feita uma moção de reconheci
mento para as comunidades ucranianas por preservarem a cultura, tradições e
rito, durante os 125 anos de imigração dos ucranianos para o Brasil, neste ato
representadas pelos presidentes das comissões das igrejas de cada localidade.

Dia 28, domingo, peregrinação das crianças da catequese, Divina Liturgia e
tarde Cultural com apresentação do Grupo Folclórico Vesselka, escolha da
rainha da Semana da Comunidade e Show com o cantor da Ucrânia Arkadii

No dia 24, quarta feira, dia da Independência da Ucrânia, às 9 horas, concen
tração cívica na Praça Tarás Schevtchenko e as 19 horas, na Casa da Cultura,
lançamento do livro “Diversidade étnica no interior do Paraná” , que tem como
foco os ucranianos em Prudentópolis.

Durante a semana foi feita uma acão cultural nas comunidades com a exibi
ção do filme “Ivan de Volta ao Passado” , do cineasta prudentopolitano Guto
Pasko.
A exibição aconteceu nas seguintes comunidades: Ligação, Marcondes,
Linha Esperança, Barra Bonita, Vila Iguaçu, Rio de Areia e centro.
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П осм ер тн і З гадки
В іч н а я П а м ' я т ь

f Сестра Димитрія Рожа Фіялка

МОЛОДИМ
ЧИТАЧАМ

Пречиста Діво Маріє, Ти нам вказала до неба шлях!
Сестра Димитрія Рожа Фіялка, дочка Йосифа
Фіялки і Катерини Небесняк, народилася 01 травня
1929 року, в місцевості Ітапара..
Була хрещена Впр.о. Мартирієм, ЧСВВ в церкві на
Ітапарі - Парафії Св.Йосафата в Прудентополісі, 10
червня, ім’ям Розалія, а її хресними батьками були
Йосиф і Катерина.
Розалія виростала в гарній родині, навчалася у
початковій школі, викінчивши вчительський Курс
«Нормал Режіонал», в сестер служебниць в Прудентополісі, проявляла
здібності для вчителювання, любила церкву та наші традиції. Впр.о.Рафаїл
Лотоцький, ЧСВВ, заохотив Розалію до Згромадження Сестер Служебниць
Непорочної Діви Марії.
06 липня 1948 року, вступила і розпочала кандидатуру в Згромадженні
Сестер Служебниць. Її вчителькою була с. Венедикта Чорній, а під час
новіціяту с. Валерія Борщ, а настоятелькою с. Сильвестра Гладка.
Чин облечин відбувся 08 грудня 1948 року, під час якого Розалія
прийняла нове ім’я - Димитрія, на знак нового життя. Перші обіти склала 08
грудня 1950 року, а вічні 08 грудня 1956 року,
Сестра Димитрія виконувала своє служіння у школах, катехизаціях,
приготуванням до Першого святого Причастя, провадженні Апостольства
Молитви, молоді, пілкуванням церков. Одного року відповідала за формацію
дівчат аспіранток, любила та багато вишивала, писала домашні книжки,
заохочувала дівчат до Згромадження, старалася про покликання на служіння
нашої святої Церкви. Всюди товаришив їй дух Христовий, на Божу славу і
добро ближнього, особливо нашого.
Її служіння і харизма виконувалися у наступних місцевостях:
Прудентополісі, Тіжуко Прито, Круз Масядо, Ронкадор, Мамбори, Есперанса,
Павло Фронтінь, Понте Алта, Палмітал 1, Барра Боніта, Маркондесі, Ліня Б.
Служіння місцевої Настоятельки виконувала довгими роками в Мамбори,
Понте Алта і Маркондес. Любила і мала місійного духа. Любила говорити до
людей і передавати добрі вказівки, науки. «Сестра для народу і серед народу»,
так висказувалися люди. Сестра Димитрія ввійшла в історію в Мамбори, де
заснувала школу під назвою Матері Божої Фатімської та каплиці святої Анни.
Туди була призначена 19 жовтня 1964 разом із с. Методією Боґуш.
Теперішний мер-міста Мамбори був учнем с. Димитрії і нераз зі своєю
родиною відвідував її. На похорон передав гарний вінок, як жест вдячности і
признання за все її турбування і науку.
Хвора, немічна і потребуюча особливої опіки лікарів, сестер, зістала
переміщена до дому Оселя Мати Анатолія у 2012 році.
Заблистіла покійна різними чеснотами у спільному сестрінному житті.
«Вона була взірцевої поведінки між нами; завжди читала мені реколекції,
віднови, бо я не бачу. Не чути було від неї ні одного слова на когось». (С.
Мінодора Служала); «На спільній рекреації, сестра Димитрія переповідала
нам театри, які вивчала; ділилася оповіданнями»(с. Марія Інес Ноґас). с.
Димитрія була прикладом для всіх нас. Любила Згромадження і наш нарід (с.
Михайлина Ґавдида). Покійна була рехтельна, тиха, не жалувала себе коли
йшлося робити добро (с. Марія Ґайоха). Мене приготовила до Першої Сповіді
і Першого св. Причастя (с. Розалія Паращук, Пров. Настоятелька). Мене
навчила українську мову (с. Францишка Сцібор). Заохотила мене до
Згромадження (с. Якинта Родріґис). І так далі, і так далі.
20 серпня 2016 року, Господь загостив до неї і покликав її до себе, і вона
відійшла з цього світу по вічну нагороду в небі у віці 87 році життя і 68
чернечого покликання.
Цього самого дня після смерти по обіді приїхали три машини з Понте
Алта: Сестри і вірні і разом із дияконом Степаном відправили молебен до
Матері Божої та величали Господа і Пречисту Діву Марію піснями. Після
15-ої прибув Преосв. Владика Єпарх Мирон Мазур, ЧСВВ, Впр. о. Теодор
Галіцький, ЧСВВ, Впр. о. Валмор Шеремета, ЧСВВ і разом з присутніми:
сестрами з Лікарні Серця Ісусового та Ласкавого Ісуса з Понта Ґросси,
сестрами з Колегії Непорочного Зачаття, сестрами і вірними з Есперанси і всі
разом, а була каплиця повна, відслужили Парастас за покійну сестру.
Наступного дня, Впр. о. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ відслужив чин
похорону з панахидою. При співі «Святий Боже, святий Кріпкий, святий
Безсмертний...» завезено тіло покійної на місце, де спочивають усі покійні
сестри Служебниці.
Хай Господь винагородить с. Димитрію, за все її щире служіння,
місійність, за все добро яке вона могла вчинити, за всі її терпіння, за любов до
Церкви і Згромадження.
Подали Сестри Служебниці

Вічна їй пам’ять!

Про правду і кривду
Жили колись-то два брати: один багатий, а другий такий бідний, що й не
сказати. Цей бідний брат умер. Зостався у нього син та пішов жити до дядька і він
живе теж бідно. І спитався раз він у свого дядька:
— А що, дядьку, як лучче тепер жити: чи правдою, чи неправдою?
— Е-е-е-!.. Де ти тепер найшов правду? Нема тепер правди на світі! Тепер
скрізь одна кривда.
— Ні, дядьку! Є правда — правдою лучче жити.
—Давай підемо по дорозі і спитаємо чоловіка, якого зустрінемо: як скаже, так
і буде. Ваша правда — уся моя худоба буде вам; моя правда — ваша худоба буде
мені. Так спитаємо до трьох раз.
І пішли вони дорогою. Ідуть, ідуть, зустрічається їм чоловік — з заробітків, чи
що, йшов.
— Здоров, чоловіче добрий! Скажи, будь ласкав, як тепер лучче жити: чи
правдою, чи неправдою?
— Е-е-е!.. Добрі люди! Де тепер ви правду найшли? Нема тепер її ніде на світі.
Лучче жити кривдою, аніж правдою.
— Ну, оце раз моя правда! — каже дядько. А небіж і зажурився, що йому
прийдеться віддавати всю худобу дядькові. Ідуть, ідуть — зустрічається їм пан. А
небіж і каже:
— Ну, запитаємо ж сього пана: сей уже всю правду розкаже: він грамотний і
все знає. От порівнялися з паном і питають його як тепереньки лучче жити: чи
правдою, чи кривдою?
А цей сказав як і перший, що правди нині нема, нема її ні по судах і ніде в світі;
лучче жити кривдою, аніж правдою.
Небіж ще дужче зажурився. Ідуть, ідуть — зустрічається їм піп. Питають
вони попа:
— Скажіть, панотче, як тепер лучче жити: чи правдою, чи неправдою?
— Е-е-е!.. Добрі люди! Де ви теперечки знайшли правду? Її тепер і в світі нема:
лучче жити кривдою, аніж правдою.
— Ось вже і втретє моя правда! — сказав радісно дядько.
Нічого робити небожеві: віддав дядькові всю свою худобу, а сам зостався
голий, босий і голодний. Тяжко прийшлось йому жити. Бився, бився, сердешний з
думками, та й задумав повіситись — узяв він мотузок та й пішов у ліс. Пішов та й
дивиться на дерево — вибирає гілку, на якій би то повіситись. «Ото, — думає собі,
— добра гілка — кріпка, а на оту сісти та, зачепившись, і повиснути б».
Він так задивився на дерево, що й не помітив, як вовк прибіг. Як вовк, кинувся
мерщій на дерево й забув мотузок під деревом. Виліз на дерево та й сидить. Аж тут
прибігають три чорти, а трохи згодом і четвертий, їх ватаг. І питає він своїх слуг:
— Ти що сьогодні наробив? Чортяка питається першого.
— Е ... я такого наробив, що там хоч що хай роблять — не справлять. У такім-то селі, у пана, я поробив так, що ізроду довіку не загатять греблі. А пан лупить
своїх людей, як скажений, щоб загатили, а вони кричать, нарікають, клинуть,
багато їх буде у нас.
— Добре ж ти зробив, та ще не так як було треба. А як ту греблю загатити?
— А як же? Там посеред яру, в лісі, росте три дерева. Хто ті три дерева зрубає
та положить на греблю — загатить її.
— О!.. дуже добре ти зробив!
— Ну, а ти ж що зробив? — питає він другого.
— Е... я такого наробив, що багато буде у наших руках. У такому-то городі
всю воду повисушував, так що тепер там ні каплі нема, а носять її за тридцять та за
сорок верст. Багато там пропаде людей!
— Добре ти зробив, та ще не все, — каже ватаг.
— А як же? Як хто викопає той кущ малини, що росте посеред города, — буде
вода на весь город.
— О!.. Хто ж то й чув, хто ж то й знав, що треба так робити! Ніхто в світі не
буде цього знати.
— Ну, а ти ж що зробив? — питає він третього.
— Е. я такого наробив, що хай там хоч що роблять — нічого не подіють! У
такім-то королівстві у короля одна дочка, та я й тій поробив так, що хай хоч як
лікують, нічого не подіють, буде наша.
— Добре ти зробив, а як її вилічити?
— А як же? Хто відлупить вуглика з головніо в печі та підкурить — така буде,
як і перше.
— Хто ж то чув, хто ж то міг би знати, що це треба зробити!
А чоловік сидить собі на дереві та й чує усе, що чортяки балакають. Як уже
розлетілись чортяки, чоловік той і думає: «Може, це й правда, що вони казали?
Піду до пана, може, й справді загачу греблю». Пішов. Приходить до греблі, а там
пан б’є та мучить людей, щоб мерщій загачували. Вони, бідні, аж піт з них ллється,
роблять, а воно все нічого не помагає. А пан знай лютує. От приходить до нього
цей правдивий чоловік й каже:
— Е-е, пане! Б ’єте ви людей, та ніякого з цього діла не буде. А що дасте мені
— я загачу?
— Дам я тобі сто карбованців, і ще й цих пару коней з коляскою і з кучером (а
там і коні панові стояли).
— Дайте ж мені людей шість чоловіка та три підводи.
— Візьми.
Поїхали вони в ліс, зрубали ті три дерева та й положили їх на греблі — так
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зараз і загатили воду. Пан віддав йому сто карбованців і пару коней з коляскою та
з кучером.
Тоді той чоловік і думає: «Дай поїду ще до того царства, де води нема: може, й
то правда; може, дам я їм води». Сів та й поїхав до того города. Не доїжджаючи до
города кілька верст, зустрілась йому бабуся, що несла пару відер води на
коромислі.
— Що це ти, бабусю, несеш?
— Воду, синочку.
— Дай же й мені напитись.
— Е-е-е, синочку! Я ж її несу за тридцять верстов; а поки ще дійду додому,
половину розхлюпаю; а сім’я у мене велика, пропаде без води.
— Я от приїду у ваш город, дам води для всіх, і буде тієї води з вас довіку.
Вона йому дала напитись, а сама така рада стала та мерщій у город трюшком і
розказала всім горожанам, що їде такий чоловік, що воду їм дасть. Горожани всі
вийшли назустріч тому чоловікові, з хлібом-сіллю і всякими подарунками. Як
прийшов цей чоловік у город, найшов той кущ малини, що ріс посеред городу,
викопав його — і потекла вода відтіль по всьому городу. Горожани нагородили
його і грішми, і усяким добром, так що він етав тепер багатший від свого дядька.
Далі й думає: «Піду ще в те королівство, де королева дочка нездорова — може,
вилікую її».
Як задумав, так і зробив. Приїхав туди, прийшов до королевих хоромів, а
люди, всі такі смутні, бігають та охають! Він і питає їх:
— Я чув, що у вашого короля дочка дуже нездорова. Хай як вони її не лічать,
нічого не подіють; тільки я б її вилічив.
— Е, чоловіче, куди тобі! Заморські лікарі нічого не подіють, а де ж ти
потрапиш її уздоровити!
— Ідіть і скажіть королеві, що я її вилічу.
Вони сказали королеві. Король вийшов до нього та й каже:
— Якщо вилічиш, нагороджу тебе так, що не буде багатшого від тебе у світі,
ще й дочку свою віддам за тебе.
Пішов той чоловік, подивився на неї, а вона вже й кінчається. Він узяв, витя
гнув вугіль з печі, підкурив її — і вона одразу подужчала так, що днів за три стала
здорова, як і перше.
Король і всі люди такі стали раді, що й не сказати. Король на радощах і каже
цьому чоловікові:
— За те, що вилікував ти мою дочку, я її віддам за тебе, та ще, як умру я, ти
будеш королем на моїм місці.
Скоро й справді король помер, а на його місце став цей правдивий чоловік.
Прокоролював він уже кілька там літ, коли приїжджає у його королівство якийсь
багатий купець і посилає спитати короля, чи дозволить він йому поторгувати у
його королівстві. Король звелів йому прийти до нього. Приходить купець. Король
відразу пізнав свого дядька, але не показав йому цього: побалакав та й дозволив
йому торгувати. А своїм людям заказав, щоб не відпускали його додому, а щоб, як
буде збиратись він їхати, просили його до нього. Так і сталось. Приводять цього
купця до короля, король і питає його з якого він царства, з якого міста, як
називається. Тут король і признався, що він його небіж — той, що без вісті пропав.
— Ну, що, дядьку: ти казав, що кривдою лучче жити, ніж правдою; отже, ні!
Ти тільки купець, а я король — правда кривду переважила!
— Як же се сталось?
Той і розказав йому все, що з ним діялось: як він хотів повіситись, як слухав,
що чортяки говорили: все, все... А напослідок навалив він усякого добра два
кораблі та й подарував дядькові, сказавши:
— Я забуваю все те, що ти мені робив. Бери собі оці два кораблі з усім добром.
А як приїдеш у свій город, розказуй усім, що лучче жити правдою, аніж кривдою.
Узяв дядько ті два кораблі з усім добром і поїхав додому. Як приїхав уже,
стала його заздрість мучити: чого й він не король. Сумував, сумував він, а далі й
думає: «Піду й я вішатись, може, й мені так прилучиться, як моєму небожеві».
Узявши мотузок, пішов у ліс на те саме місце, де хотів вішатись його небіж. Але
цьому не так прилучилось — звідкись взялись ті самі чортяки, схопили його та й
почепили на найвищій гіл л я ц і..
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Пише Юзьо Шило
ОЙ,
Промеса то промеса. Обіцявим написати про хвальбу, істо é, жи то велика
іґнорансія і жуста фанфароніси коли людина сама себе вихвалює. Фанфара то те
саме, що ґабола, папудо. Коли хтось сам себе хвалить, то набільша бобажинь, бо
пра тал песоа жи сама себе вихвалює, ніхто не повірит. Марудити голову єншим
тим жи я такий або така, я зробив чи зробила це або те, я, я, я і ще я., з того болит
живіт тих, жи таке слухают. Коли хтось не має що показати доброго ком а віда, то
про пово вир, хоче це показати словами хвальби.Така ґаболіси сімплесминти ном
прова нада. О ки вале то діла, які кажут правду який хтось є і що зробив, а не слова,
бо палаврас де ум ґабола нада провам, хіба ще більше покажуть що в такої людини
ном тинь нада ди бом на реалідаде. Кажут люди, же порожна бочка файз майс
барульо. І це правда, коли бочка повна, то ном продуз танто барульо як коли вона
порожна. Так і коли в когось нема діл, щоб люди виділи, тоді така людина
сівихваляє тим чого не має а думає, жи має. Тамбинь між людьми є а сеґінте
пословиця: власна хвальба або ґаболісе смердить. І це првда, бо ніхто не хоче
слухати хвалька й всі втікают від того хто тільки сівихвалює своїми ділами. А комо
фіка боніто коли хтось не вогорит про себе самого, а робит щось доброго і нинь
еспера, щоб його хвалити, а уважає жи тільки кумпре о сиу девир. Тому, аміґос,
залишіт жиби люди виділи, а не тільки слухали про ваші добрі діла.
Собре исти асунто то вале а пина прочитати що вогорит Ісус Христос: “Коли
ви зробите все, що зведено вам, кажіть: Ми слуги непотрібні, виконали те, що
повинні були зробити” (Лк 17,10). Еста койза Ісус сказав коли вогорив про пана
який вернувся з дороги й побачив импреґада який зробив те, що йому було сказано
зробити. Нада ди естраордінаріо коли емпреґадо кумпріу о сиу девир. Фийз, то фийз
бо тіня ки фазир, кумпріу о сиу девир то кмпріу і нада де ново. А ті хвальки тантас
визис сіхвалят перед цілим світом жи вони купріром свій девир. Імажінинь як би
тато або мама сіхвалили діянти ди тодо мундо жи вони дали їсти прас кріянсас або
коли би професор сівихвалював жи він диу а аула прос алунос тоді коли треба було
бути на класи й вчити. То його девир і нічого надзвичайного. Так і всі ми, коли
фазимос кварке койза доброго то це наш девир і нада майс. А коли би не зробили
того що мали зробити, то верґоня пра нойс, бо пра іссо живемо на цій землі пра када
ум фазир о ки деверіа фазир. А коли не зробили того жи мали зробити, ном тинь
фундаминто видумувати й сіхвалити, а коли зробили наш девир то порки сіхвалити,
та ж люди це бачать і не треба їм це пригадувати.
Пра термінар, ум езимпло. Колись квандо иу ера майс ново то читавим книжку
про Пана Чванківського, де є варіос ехимплос як той Чванківський нада фазія а
сівихвалював всякими славними авентурами. Интри оурос, він сівихвалював перед
людьми жи бував десь нум мато дезабітадо й там була небезпечна баняда і хто там
застриг то йому капут, і він якось каїв в то болото й ном тіня нінґиь пра тіра или
дакили банядо, то він аґароу о сиу кабило на кабиса і сам себе витягнув з того
небезпечного болота і так сіесфорсував жи вирвав з голови ум монти ди волосся.
Пра термінар, воу дар ум консильо: не будьмо панами Чванківцями і не
сівихвалюймо тим жи не зробили, а коли зробили тамбинь ном пресіза сіхвалити,
бо то був наш девир і нада майс.
Ком респийто
Ваш Юзьо Шило
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Засмійся
Герої
Сталося це, як кажуть в Португалії. (Бразилійці люблять видумувати всякі жарти на
адресу португальців, як і португальці на адресу бразилійців)..
В одному містечку де були великі забудування великого підприємства, счинився
пожар. Закликали пожежників з Лізабони й вони приїхали з усіма своїми силами. Але
вгасити вогню не могли. Все горіло, крім головного будинку в середині пожару, в якому
були найбільші багатства. Хтось з місцевих піддав думку, щоб закликати ще місцевих
пожежників, хоч вони мають тільки один старий вантажник і мало приладдя, але може
щось поможуть. Задзвонили й за кілька хвилин пожежний вантажник пригнався щосили
й влетів просто у середину вогню. Пожежники були бідно вдягнені, але почали сильно
звиватися з гашенням в о г н ю . По якомусь часі, на здивування всіх, вдалося згасити
пож еж у.
Всі дивувалися як то можливо, що пожежники зі самої столиці, з усіма модерними
апаратами не змогли згасити пожежі а тут бідненькі пожежники це потрапили.
Після погашення рештків жару, господар підприємства прийшов, щоб подякувати
провідникові й пожежникам, що потрапили зробити те, чого не змогли славні пожежники
зі самої столиці Португалії. І з вдячності, господар підприємець витягнув чек і виписав
велику суму як знак подяки за геройство. Провідник пожежників сховав чек у кишеню. В
тому часі приступив один репортер до нього й запитався:
- Що думаєте робити з тою сумою гроша, що отримали за ваше геройство?
Шеф відважно й простенько сказав:
-Найперше думаю поїхати до официми й попросити направити гальму нашого
вантажника, бо коли ми пригнали близько пожежі, я хотів стримати наш каміньйон, але
не вдалося загальмувати, бо гальми були зіпсуті й тому ми вгналися у середину в о г н ю ..
А вже нам не було як втікати, мусіли працю вати.

Ділитися з іншими своїми почуваннями мусить діятися
спокійно і з пошаною. Може воно буде тяжко коли ти не годишся з
ними або коли ти в нервах. Але можливо приставатися і стрічатися
з іншими думаючи про тих з якими спілкуєшся. Вони також мають
свої почування. Замість казати: “Ти ламаґо, дивися куди йдеш, чи
ти сліпий?” , то багато краще
є спокійно сказати: “Друже,
уважай

бо

покалічити.”

можеш
Чемність

себе
в

усьому й завсіди родить добре
відношення між людьми.

