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Комунікат Синоду Єпископів УГКЦ

Від 4 до 11 вересня 2016 року 
Божого у м. Львові-Брюховичах 
проходив Синод Єпископів
Української Греко-Католицької 
Церкви, в якому брав участь 41 
єпископ з України, країн Центральної 
та Західної Європи, П івнічної і П і 
вденної Америки та Австралії.

Синод розпочався Божественною 
Літургією в архикатедральному соборі 
Святого Юра. Наприкінці
Божественної Літургії Секретар 
Синоду Єпископів УГКЦ владика 
Богдан (Дзюрах) зачитав Декрет про 
його скликання, а Блаженніший 
Святослав урочисто проголосив його 
відкриття. До присутніх звернулися з 
привітальним словом почесні гості: 
Архиєпископ Клаудіо Гуджеротті, 
Апостольський нунцій в Україні, та 
Блаженніший Патріарх Григорій Ш, 
Глава Мелхітської Греко-Католицької 
Церкви.

У соборі Святого Юра був 
виставлений для почитання оригінал 
ікони Пресвятої Богородиці 
«Милосердя двері», яку Митрополит і 
Архиєпископ Перемишльсько
-Варшавський Євген Попович привіз із 
м. Ярослава (Польща) з нагоди 
проведення Синоду Єпископів УГКЦ. 
Саме ця ікона на бажання Папи 
Римського Франциска була на 
урочистій Літургії з нагоди відкриття 
Ювілейного року Божого милосердя в 
Римі.

Цього ж  дня, увечері, було 
відслужено Молебень до Святого 
Духа і всі члени Синоду склали 
присягу, яку зачитав найстарший з 
присутніх за єпископською

хіротонією -  владика Василь (Лостен). 
Опісля до присутніх єпископів 
звернувся із братнім словом 
Блаженніший Патріарх Григорій ІІІ.

На першому засіданні Синоду 5 
вересня 2016 року Божого до 
єпископів звернулися із привітальним 
словом запрошені гості: Архиєпископ 
Клаудіо Гуджеротті, Апостольський 
нунцій в Україні; владика Леон Малий, 
представник Єпископської Конференції 
Римо-Католицької Церкви в Україні; 
владика Димитрій (Рудюк), 
Митрополит Львівський і Сокальський 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату; ігумен 
Маркіян Каюмов, уповноважений 
представник Єпископа Львівського і

Галицького Філарета Української 
Православної Церкви. Вітальний лист 
від Єпископської Конференції 
Казахстану зачитав отець Василь 
Говера, Апостольський делегат для 
українських греко-католиків Казахстану 
і країн Середньої Азії. Архимандрит 
Сергій Гаєк, Апостольський візитатор 
Білоруської Греко-Католицької
Церкви виголосив привітання 
білоруською мовою.

Серед гостей, запрошених на 
Синод, були також: владика Ніл (Лущак), 
Єпископ-помічник Мукачівської греко- 
-католицької єпархії; о. Михайло 
Дубович, Вікарій для українців греко
-католиків у Румунії; та владика Йосиф 
Калларангатт зі Сиро-Малабарської

Церкви з Індії, який виступив із 
доповіддю про дияконію в його 
помісній Церкві.

Глава УГКЦ виголосив до Синоду 
програмну доповідь, в якій 
охарактеризував минулий рік як 
період втілення рішень Патріаршого 
Собору, що проходив у м. Івано
-Франківську. Блаженніший
Святослав підсумував результати 
пособорових конференцій, що 
проходили в усіх єпархіях, і відзначив, 
що вони мали значний позитивний 
наслідок. Це був також рік 
подальшого впровадження Стратегії 
розвитку УГКЦ до 2020 року «Жива 
парафія -  місце зустрічі з живим 
Христом».

Соціальне служіння в УГКЦ було 
головною темою Синоду. У 
представленні цієї теми головний 
доповідач о. Андрій Нагірняк разом з 
іншими експертами - п. Ксенею Гапій, 
п. Григорієм Селещуком та п. Андрієм 
Васьковичем, відзначили, що 
служіння ближньому є одним із 
пріоритетів Стратегії розвитку 
Церкви. Соціальне служіння виражає 
дияконійну природу Церкви, будучи 
частиною її триєдиної місії: звіщати 
Добру Новину, освячувати та 
служити.

Синод заслухав звіт владики 
Богдана (Дзюраха), Секретаря Синоду 
та Адміністратора Патріаршої курії, 
про діяльність Патріаршої курії за 
минулий рік, а також звіти голів різних 
синодальних комітетів та відділів.

Прод. стор. 04

DISCURSO ANTI-COMUNISTA NO PARLAMENTO RUSSO O QUADRUPEDE ALEMÃO
O ministro das Relações Exteriores 

alemão, Fra.nk-Wa.1t.er Steinmeier (Foto), 
durante seu discurso perante os embaixa
dores da Alemanha no exterior afirmou que 
Berlim está trabalhando em estreita coor
denação com a França e Bruxelas sobre a 
aplicação da Minsk II.

"Mas a verdadeira solução, ainda está 
longe", - disse ele.

"Especialmente nestes dias de escala
da da situação (no Donbass) nos causa 
grande preocupação", - disse o ministro 
das Relações Exteriores.

Como Steinmeier, disse na segunda- 
feira  durante um encontro do Presidente 
da Ucrânia Petro Poroshenko com o presi
dente francês, François Hollande, e a chan
celer alemã, Angela Merkel vai discutir os 
próximos passos.

No entanto, Steinmeier reiterou a

necessidade de integrar a Rússia na ordem 
global.[Este Ministro alemão é um energú
meno. Até jumento sabe que é a Rússia 
quem introduz seus soldados e armamento 
no Leste da Ucrânia para promover a 
guerra civil e desestabilizar o governo 
ucraniano como retaliação pela deposição 
do presidente corrupto e manietado por 
Putin, Viktor Yanukovych. Esse quadrupe- 
de propõe que o vampiro russo venha 
cuidar do banco de sangue na Ucrânia !!!]

"Nós também precisamos olhar para 
além da gestão de crise imediata e pensar 
sobre como envolver a Rússia na ordem 
internacional", - disse ele.

"Eu não sei como a arquitetura de 
segurança internacional ficaria assim em 
15 anos.Mas eu sei de uma coisa: não pode 
haver uma ordem europeia de paz sem o 
envolvimento da Rússia ", - disse o minis

tro alemão. [Caro Frank-Walter Stein
meier, depois dessa presepada Vossa Exce
lência já pode dar uma passadinha no 
Kremlin para receber o seu cachê !!!

Steinmeier advertiu sobre a possibili
dade de uma nova escalada no leste da 
Ucrânia e chamou a situação explosiva.
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Редакційне Editorial
“Аж доки?” Até quando?

“Аж доки Катіліна буде 
надуживати нашу терпеливість?”

Цей висказ це початкове речення 
першої промови римського консуля 
Цицерона проти Катіліни, 63-го року 
перед Христом, де той славний 
брехідник, в тому часі Римський 
Консуль, оскаржував Катіліну, який 
робив заколот у Римі й задумував 
захопити в свої руки владу. Це речення 
нині вживане коли хочеться висловити 
невдоволення з впертого поступування 
когось, помимо того, що йому 
вказується на його негідне 
поступування проти закону й 
встановленого порядку.

Від імені Катіліна прийшло слово 
Катілінарія. Це чотири промови 
Цицерона проти Катіліни і звідси нині 
це слово означає сильне обвинувачення, 
незгоду, пересторогу, скаргу перед 
недобрми поступуванням урядовців.

Історія промов Цицерона є 
насутпна: діялося це в Римі, коли 
імперія переживала неспокійні часи, 
зазіхання на урядові становища, спроби 
захопити уряд імператора, різні зради.

Римський сенат став сценою 
важливих подій, де рішалася дальша 
доля імперії. Лусіо Сержіо Катіліна, син 
шляхетної і багатої родини, фінансово 
скрахований, старався про уряд консуля 
і для того виголошував промови проти 
надужити римської еліти й ставив себе 
як кандидата який буде боронити 
простий нарід. Але йому це не вдалося. 
Були сумніви щодо його характеру, 
підозріння про недобрі зазіхання на 
уряд, оскарження, що вбив власного 
сина, горячий характер, гордий. Все те 
довело до того, що не осягнув того чого 
бажав, програв вибори. В такім 
положенні, не бачив іншого виходу як 
дійти до уряду в підступний спосіб, 
через зраду для якої зібрав собі деяких 
молодих багатих але невдалих 
політиків. Мав за собою деяких 
важливих послідовників, з якими 
приготовляв повстання проти уряду 
імператора. Коли йому не вдався замах 
на двох конзулів його ворогів і ще 
більше коли не вибрали його до сенату, 
рішив допровадити до діла свій злобний 
план і скинути республіканський уряд 
якраз в сам день виборів. Але замах був 
відкритий і вибори були перенесені на 
пізніше. Тоді Маркос Туліус Цицерон, 
найвизначніший муж в сенаті, який в 
тому часі займав найвище становище в 
уряді, письменник, філософ і славний 
промовець, виступив проти Катіліни 
своїми промовами званими
“Катілінарія”, які складаються з 
чотирьох промов. Всі чотири промови 
були виголошені, щоб оскаржити 
бунтівника Катіліну ворога імперії. 
Цей, після сутичок з Цицероном в 
сенаті був засуджений залишити Рим. 
Він злучився з іншими своїми 
посіпаками, щоб приготовити 
повстання і захопити уряд. Але 
наступного року його військо було 
розгромлене й Катіліна загинув у битві.

Хоч вже проминуло понад дві 
тисячі літ від того часу, ще понині

вживаються слова Цицерона “Аж доки, 
Катіліна, будеш надуживати нашу 
терпеливість?” Ще й інші вискази 
Цицерона вживаються нині коли є 
обурення прорти надужиття в урядах: 
“Доки ще цією твоєю ненавистю будеш 
нас обдуруювати?” або: “Доки ця твоя 
невгамована відвага буде вихвалюватися 
перед нами?”

Може, нині в нашій країні, потрібно 
би було мати такого Цицерона, щоб 
виявити всі надужиття, які діються. Без 
цитування фактів, про які щодня чуємо 
по вістях, можемо й нині повторити 
слова Цицерона “Аж доки?”

Аж доки всякі кандидати на уряди, 
перед кожними виборами будуть 
обдурювати нарід. Завсіди ті самі 
обіцянки, які ніколи не виконуються. 
Це обіцянки доріг, асфальту, підтримку 
для рільників, учителів, убогих, 
покращання в усіх ділянках життя 
народу в місті й поза містом... Коли би 
принайні малий процент тих обіцянок 
був виконаний, нині ми мали би гарний 
муніціпій, багатий штат і прекрасну 
країну!

Доки ті обіцянки будуть 
обдурювати нарід і доки нарід буде 
такий немудрий, щоб вірити в це? Доки 
та відвага, зухвалість кандидатів буде 
вихвалюватися своїми досягненнями, 
що ніби щось зробили, коли в дійнсості 
лише виконали маленьку частинку 
своїх зобов’язань а головно взяли 
заплту за майже ніякий труд.

“Аж доки?” це висказ який 
вживаються завсіди коли є постійне й 
зухвале надужиття зі сторони урядовців 
або політиків в пропаганді, де обіцюють 
небеса, перед виборами, а після того 
собі будують свій рай, а про виборців 
зовсім забувають.

В дійсності, коли так дивитися нині 
на наші вибори, часто не кандидат 
виграє вибори, але обіцянки виграють. 
Це ті різні утопійні обіцянки які 
обманюють нарід і виносять на уряд 
тих, які хитро вміють ними орудувати, 
щоб обманити простий і наївний нарід. 
Як коротко тривають ті політичні 
обіцянки! Появляються як метеорит 
перед виборами й зараз опісля щезають 
щоб повернутися хіба знова перед 
наступними виборами.

З  того всього нехай йде оцей заклик 
до виборців: голосуйте на кандидата 
якого знаєте добре й знаєте, що він 
чесний і не має маніру обдурювати 
людей.

Не викидайте вашого голосу в 
смітник! Покладіть його з пошаною у 
виборчу урну!

О. Т. Залуцький, ЦСВВ

“Quousque tandem abutere Catilina 
patientia nostra ?” (Até quando abusará 
Catilina de nossa paciência ?

A frase acima é a primeira do primei
ro discurso do cônsul romano Cícero 
contra Catilina em 63 A.C., onde o famoso 
orador, então Cônsul Romano, atacava as 
pretenções golpistas de Catilina contra a 
ordem estabelecida no então Império 
Romano. A frase é usada até hoje quando 
se quer manifestar a desaprovação de um 
fato ou atitude que persiste, apesar de 
constituir-se em absurdo lógico ou teimo
sia empedernida, diante de uma realidade 
que não pode ser ignorada.

De Catilina surgiu o nome de Catili- 
nária, que são os quarto discursos de 
Cicero contra Catilina, mas em decorrên
cia da história do discurso, a palavra hoje 
significa: acusação veemente; censura; 
repreensão, queixa.

A hіstória dos discursos de Cicero e 
da famosa frase é a seguinte: Roma, no 
ano 63 A.C. O Império Romano vivia 
tempos conturbados, lutas pelo poder, 
tentativas de golpes de estado, traições. O 
Senado Romano era palco de graves acon
tecimentos que ditavam os rumos da histó
ria do mundo. Falido financeiramente, 
Lúcio Sérgio Catilina, filho de família. 
nobre, tentou ser nomeado cônsul, discur
sava sempre em tom de indignação contra 
os abusos da elite, se colocava como o 
candidato que defenderia o povo, mas sem 
sucesso. Dúvidas sobre seu caráter, suspei
tas de assassinar seu próprio filho, reco
nhecido temperamento irascivel e orgu
lhoso o fizeram ser repudiado durante as 
eleições. Pressionado por dívidas, não viu 
outra saída a não ser através de uma cons
piração, na qual reuniu jovens nobres e 
arruinados. Tinha alguns seguidores 
importantes, fomentadores do levanter 
contra o governo instituido. Quando a 
tentativa de assassinato dos dois cônsules 
seus adversários falhou e ainda mais com 
sua não eleição para consul, decicidu agir 
com seu plano e derrubar o governo repu
blicano bem no dia das eleições. O plane
jado golpe foi descoberto e as eleições 
foram adiadas. Então Marcus Tullius 
Cicero, o mais notável tribuno do Império 
Romano de todos os tempos, que na época 
detinha o mais alto cargo da República 
Romana, escritor e filósofo, célebre 
orador, teve um confronto com Catilina 
com seus pronunciamentos, chamados 
Catilinaria que são uma série de quatro 
discursos célebres de Cícero, pronuncia
dos em 63 a.C. O primeiro e o último 
destes discursos foram pronunciados 
perante os senadores, dirigindo-se ao 
senado de Roma, os outros dois foram 
proferidos diretamente ao povo romano. 
Todos quatro foram compostos para 
denunciar explicitamente o golpista Catili- 
na. Este, após o confronto aberto por 
Cícero no senado, e após receber a ordem 
de se afastar do senado, resolveu afastar-se

de Roma, indo juntar-se a seu exército 
ilícito para armar por dentro uma revolta, 
contando com alguns senadores seus com
parsas. No ano seguinte o exercito rebelde 
falhado caiu, vindo Catilina junto com os 
principais traidores a serem punidos com 
pena de morte.

Mesmo passados dois mil anos, ainda 
hoje são repetidas as sentenças acusatórias 
de Cícero contra Catilina, declaradas em 
pleno senado romano. Nos discursos 
Cicero, além da célebre frase citada acima, 
usa ainda as seguintes frases para denun
ciar o golpista: Por quanto tempo ainda 
esse teu rancor nos enganará? Até que 
ponto a (tua) audácia desenfreada se 
gabará (de nós)? (Quamdiu etiam furor 
iste tuus nos eludet? Quem ad finem sese 
effrenata iactabit audacia?).

Talvez o nosso país precisasse de 
outro Cícero para denunciar abusos que 
estão sendo cometidos na nossa política. 
Sem entrar em fatos que acontecem no 
país, vai aqui a acusação, censura, repre
ensão da propaganda política enganadora 
antes das eleições.

Até quando os candidatos vão iludir o 
povo fazendo antes de cada mandato as 
mesmas promessas, nunca chegando a 
cumprí-las? São promessas de estradas, 
até asfaltamento de certos trechos, é apôio 
aos agricultores, aos professors, alunos, 
pobres, melhoramentos em diversas áreas 
tanto na cidade como no interior. Se uma 
pequena porcentagem de tudo o que se 
promete na propaganda eleitroal fosse 
executada, o município, o estado e o país 
seriam um paraísso.

Por quanto tempo ainda essas 
promessas vão enganar o povo? Até que 
ponto a audácia desenfreada se gabará de 
ter feito tanto, tendo feito apenas pouco ou 
nada daquilo que deveria ser feito? Até 
quando os governantes se gabarão de ter 
feito isto ou aquilo? Não teriam eles 
apenas cumprido o seu dever?

Qual seria o dever de um cargo políti
co ao qual tanto e tantos querem chegar e 
ocupar? Não é, por acaso, construir o bem 
do povo? Que mérito poderá ter um 
ocupante de qualquer poder por ter cum
prido o seu dever? E cumprir um dever de 
quem se candidatou espontaneamentre 
para isso, nunca deveria ser motivo da 
gabolice.

“Quousque tandem” é uma expressão 
que se aplica sempre que há exorbitância 
continuada e arrogante por parte de qual
quer administrador público ou de qualquer 
político que na propaganda eleitoral 
promete no primeiro mandato, promete no 
segundo e até no terceiro mandato e no fim 
deixa as coisas como eram antes.

Na realidade, quem vence as eleiões 
não são os candidatos. São as promessas 
políticas que as vencem. Se o eleitor, 
depois das eleições, quiser cobrar, deve ir 
cobrar das promesssas porque são elas que 
foram vencedoras. Mas pormessa existe 
apenas por um breve tempo, sua vida é 
curta. Aparecem e logo depois das eleições 
desaparecem e ninguém sabe para onde 
foram. Sabemos que vão aparecer nova
mente nas próximas eleições.

Eleitor, vote em candidatos que você 
conhece, não vote nas promessas! Não 
joque teu voto no lixo! Não venda a tua 
dignidade!

Pe. Tarcisio Z.
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А коли зібралася сила народу, і з усіх міст приходили до нього, Ісус сказав 
їм у притчі: Вийшов сіяч сіяти своє зерно. І як він сіяв, одне впало край дороги 
й було потоптане, і птиці небесні його видзьобали. Друге упало на камінь і, 
зійшовши, висхло, бо вогкости не мало. Інше впало між тернину, і тернина, 
вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. Врешті, інше впало на добру землю і, 
зійшовши, сторицею вродило.” Кажучи це, Ісус голосно мовив: “Хто має вуха 
слухати, нехай слухає.” Учні його спитали, що б вона могла значити, оця 
притча. Він сказав їм: “Вам дано знати тайни Божого Царства; іншим же в 
притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили, і слухаючи, не розуміли. Ось що 
значить оця притча: зерно це слово Боже. Тії, що край дороги, це ті, що 
слухають, та потім приходить диявол і вириває геть з їх серця слово, щоб вони 
не увірували та й не спаслися. Ті ж, що на камені, це тії, що, почувши, з радістю 
приймають слово, але не маючи коріння, вірують дочасу й під час спокуси 
відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що вислухавши, ідуть, та 
клопоти, багатства і життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. 
Нарешті, те, що на землі добрій, це ті, що чувши слово серцем щирим, добрим, 
його держать і дають плід у терпінні.

Апостольське Читання до Галатів -  2, 16-20

Довідавшися, що людина оправдується не ділами закону, а через віру в 
Ісуса Христа, ми й увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в 
Христа, а не ділами закону; бо ніхто не оправдається ділами закону. Коли ж, 
шукаючи оправдання у Христі, виявилося, що й ми самі грішники, - то невже 
Христос - служитель гріха? Жадним робом! Бо коли я знову відбудовую те, що 
зруйнував був, то я себе самого оголошую переступником. Я бо через закон 
для закону вмер, щоб для Бога жити: я -розп'ятий з Христом. Живу вже не я, а 
живе Христос у мені.

Ісус порівнює Боже слово до зерна яке падає в землю, кільчиться, виростає 
і наповняє землю зеленню та видає овочі. А знаємо, що на світі є сотки 
мільйонів всяких зерен, одні корисні, інші ж  шкідливі й мало або майже ніякого 
добра не приносять для людства. Те саме діється зі словами Божими, які 
падають в людські душі й там або приймаються й родять добрі овочі життя або 
не знаходять там доброго ґрунту чи стають заглушені недобрими зернами які 
приходять не від Бога а від ворога Божого життя в людях. А що це ті Божі 
слова? Це Боже слово об‘явлене в святому письмі, добрі книжки й програми, 
будучі приклади чесних людей, всякі події у світі, природні явища а навіть і 
слабості, невдачі, єрез які Бог промовляє і перестерігає людей. Знаємо, що 
добре зерно звичайно вимагає землі приготованої і вільної від всякої тернини 
зла, яка приглушує добрі наслідки Божої науки. Справді, в багатьох випадках, 
зерна деколи приймаються і виростають навіть і серед лісів і хабазів, але 
звичайно шляхетніші й найкорисніші зерна вимагають землі родючої, 
приговтованої і вільної від шкідливого сміття. Воно не без того, що Боже слово 
деколи приймається й виростає та приносить добрі діла в душах, які ще не 
пізнали прадвидої віри й ще не знають як треба добре жити. Але в більшості 
всяка шляхетна й добра людина, щоб творити добрі діла, потребує бути тим 
чистим полем, вільним від хабазів злих привичок, фальшивих переконань, 
неправдивих наук і самолюбного життя.

Всі добре знаємо, що недобрі слова, діла й думки, які переповнюють світ, є 
тим недобрим зерном, яке вирстає в людських душах буйно, тяжко його 
позбутися й викорінити і це приглушує Божі слова та не дозволяє йому 
виростати й родити гарні овочі.
Коли людина хоче бути тим добрим полем де виростає правда й добро, повинна 
очистити своє поле-душу від всього, що приглушує Божі правди, мусить 
приготовити свою душу на сприйняття Божого слова, слова правди й боротися 
проти зерна неправди й зла та його викорінювати так як викоріюємо на 
доброму полі недобрі хабази. Але, нажаль, велика частина людства не береться 
викорінювати на полі своїх душ того, що шкідливе й фальшиве а воліє жити 
серед гущавини неправди, розгнузданости, безаконна й тому життя багатьох

не дозволяє, щоб в них виростали добрі овочі, або родить овочі нечесті й 
неправди.

Ісус прийшов на землю засіяти землю своїм словом правди, але, щоб то 
слово виростало він вимагав і далі вимагає, щоб людина не залишалася неначе 
та неврожайна й забруджена земля але, щоб отворила свою душу й 
приготовила її до сприйняття Божих слів, які буде родити гарні овочі чесного й 
гідного життя.

В послані до галатів, Св. Павло осуджує тих, які тільки уповають на 
приписи й звичаї людські й каже, що найважніше це сприйняти слово Ісуса 
Христа і ним жити, бо Христова наука це правда незмінна й незаперечна. Самі 
закони часто не засівають справедливости й добра між народом й не завсіди з 
них виростають добрі рослини життя. Натомість Христова наука, яка виходить 
з його серця, вона це те добре зерно з якого виростає гарне, богувгодне, святе й 
гідне життя. Тому каже Св. Павло, що нам треба оправдуватися вірою в 
Христа, який своєю наукою засіває в душах добре зерно, а не вповати на 
земські звички або лише на сухі приписи закону неначе б людина сама себе 
спасала бо заховує закон. Спасає Христос а ми в Христі маємо старатися 
зберігати те, чого він навчає а не уповати тіьки на те чого від нас вимагають 
сухі приписи закону, бо ніхто не оправдується своїми ділами. Лише Христос 
може нас оправдати, в нього маємо вірувати й жити після його слів, бо тільки 
вони це ті добрі зерна які, коли посіяні в душі й оживлені й злучені з Христом, 
принесуть добрі овочі життя.
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О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Na parábola do semeador, Jesus compara a Palavra de Deus com a semente que 
espalhada na terra, vinga, cresce e produz frutos. Sabemos que existem no mundo 
milhares de sementes de diversas espécies, umas úteis para a vida e outras talvez 
menos úteis ou até prejudiciais para a saúde. A mesma coisa acontece com as pala
vras que provém de Deus. As palavras de Deus que caem na alma dos homens,são 
muitas: palavra escrita na Sagrada Escritura, palavras escrita nos livros de espiritua
lidade, exemplos de pessoas que vivem dignamente, diversos acontecimentos, até 
doenças, provações,fenômenos da natureza, etc. são sementes que sendo boas, 
produzem o bem ou quando más, fazem crescer o mal na vida humana. Acontece 
muitas vezes que boas sementes que provém de Deus, não produzem bom resultado 
por causa das sementes que produzem ervas daninhas, de interesses e inclinações 
humanas, opostas às palavras de Deus. Sementes de ervas daninhas geralmente 
vingam com maior facilidade e crescem viçosas produzindo milhares de outras 
sementes que preenchem o mundo e geram efeitos maus na vida humana. A mesma 
coisa acontece com palavras de Deus. Elas necessitam de terra fértil e preparada, 
enquanto as daninhas que provém do mundo entram com facilidade nas almas 
humanas e produzem más obras. Para ver isso, basta ver a sociedade onde adultos, 
mas principalmente as crianças, captam com muita facilidade o lixo da sociedade 
mas para aprender as verdades de Deus, tais catecismo, orações, fica tão difícil de 
memorizar e mais difícil de praticar

Sabe-se que boas semente precisam de terra boa, fértil e preparada e pedem 
cuidados especiais para produzir bom resultado que deles se espera. De fato, não se 
pode negar que existem boas sementes que costumam crescer também no meio das 
ervas daninhas, assim como pois existem pessoas de consciência delicada e reta que 
ainda não chegaram a conhecer a verdade de Deus revelada mas isso não acontece 
com frequência. Em geral, boas sementes precisam de terra boa, limpa e preparada. 
Assim, cada pessosa humana como imagem e semelhança de Deus precisa ser 
aquela terra preparada, fértil, livre de tudo o que não deixa o crescimento do bem na 
sua vida.

É sabido que todo o mal nasce de maus exemplos, ensinamentos que preenchem 
o mundo através dos meios de comunicação, influência de ensinamentos errôneos, 
enquanto o bem precisa de esforços e sacrifícios para entrar nas almas e produzir 
frutos do bem. Além de esforços para aceitar a palavra da boa semente, precisamos 
de esforços para arrancar tudo o que prejudica o seu crescimento e produção de bons 
resultados.

Se a pessoa procura ser uma boa terra onde cresce o bem, deve limpar o campo- 
-alma de tudo o que abafa o cresmento da palavra de Deus. Deve-se preparar o espí
rito para aceitar a palavra de Deus num terreno livre de tudo o que prejudica o cres
cimento. Infelizmente, uma grande parte da humanidade não se preocupa em livrar
-se das más influências que provém de palavras e exemplos prejudiciais e prefere 
praticar na vida o que não condiz com a palavra de Deus. Jesus veio à terra para 
semear a boa semente da sua palavra, mas deixou a nós a obrigação de aceitá-las e 
colocar em prática como faz o agricultor no cultivo da terra.

Na epístola aos gálatas, S. Paulo coloca Jesus Cristo como o semeador do bem 
e só aceitando a sua pessoa e doutrina, o homem se justifica diante de Deus. Somen
te a observação das leis não serve para ter bons resultados na vida, pois que a salva
ção vem de Cristo. A sua doutrina é a boa semente da qual nasce o bem. Por isso, diz 
S. Paulo que quem nos salva é Cristo e não a lei ou qualquer outra tentativa de se 
salvar com suas próprias forças ou em força somente da lei que tantas vezes visam 
mais o bem material do que o bem verdadeiro, desejado por Deus. No cultivo de 
boas obras, tudo deve ser feito em união com Cristo e não apenas com nossas forças 
humanas, que estão debilitadas pelo mal e não têm suficiente força para vencer o 
mal e cultivar a semente do bem.

Pe. Tarcsio Zaluski, OSBM
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ

ПРО ЛЮБОВ ДО СЕБЕ САМОГО!

Одного разу приступив до Ісуса один законоучитель ставлячи питання? 
«Учителю, котра найбільша заповідь у законі?» Ісус же сказав до нього: «Люби 
Господа, Бога твого: всім твоїм серцем, усією твоєю душею і всією думкою твоєю: 
це найбілша й найперша заповідь». Друга: «Люби ближнього твого, як себе самого». 
(Мт22. 36-39).

Для всіх людей відомо, що на першому місці маємо любити Бога понад все інше. 
Він нас створив з любови, нами опікується, і є нашим любим Батьком. Сам Ісус 
Христос залишив нам заповідь любови до Отця Небесного. Друга заповідь любити 
ближнього, як самого себе. Ісус також натякує на любов до себе самого, бо особа, 
яка себе не любить не може любити Бога якого не бачить, і ближнього якого 
бачить... Ніхто нікому не може помогти в чомусь, коли нічого сам не має.

Кожна особа має обовязок любити Бога, бо є його створінням. З  любови до 
людського роду післав свого Єдинородного Сина, щоб відкупити, коли людство 
перебувало у грісі, і від нього відпало. Любити Бога тому, що створив нас на свій 
образ і подобу. Любов до Бога повинна палати в кожній особі задля її синівства 
силою тайни Хрищення. В стані ласки освячаючої і в любові, ми не тільки є храмом 
св. Духа, але Пресвятої Тройці. Сам Ісус Христос заявляє: «Коли хтось мене
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любить, то й слово моє берегтиме і 
злюбить його мій Отець, і прийдемо ми до 
нього, і в ньому закладемо житло». (Йо 14, 
23).

Любов також освідомлює, що ми 
маємо Бога любити й прославляти задля 
незмежного, нескінченого Божого життя, 
бо тільки в ньому знаходиться повнота 
життя, а живі істоти живуть в злуці з Його 
життям. Всі живі істоти світу це частини 
єдиного Життя. Мертві істоти також 
голосять Божу славу, красу, велич, 
всемогучість, і закликають нас до 
вдячності й любові до Творця, бо на них 
відзеркалюється люба рука Божого 
створіння в нашу користь. Коли поглянемо 
на травичку під нашими ногами на дерево 
або квітку на них зауважуємо відбитку 
Божого життя.

Любити Бога є потрібно для кожного 
з нас, вміти в природі відчитувати Божу 
любов і життя, в всіх речах, коли на них 
задивляємося, як гори, хмари, рослини, 
звірята, квіти, моря, всі є Божим 
творивом, і в них криється життя в злучі з 
Божою любов'ю.

У кожного християнина на першому 
місці має бути вияв любові до Бога. На 
другому місці любов до себе самого. Ісус 
говорить: Люби ближнього, як себе
самого. Коли йде про любов власну, вона 
має бути мірилом любові до ближнього. 
Коли хтось себе не любить не буде любити 
ближнього, а тимбільше Господа Бога. 
Любов до себе самого виринає в нас вже зі 
самої природи наданої самим Творцем. 
Любов до себе самого родиться з того, що 
ми створені на образ і подобу Божу. Себе 
любимо, бо ми є діти Божі, відкуплені не 
золотом чи сріблом, але кров,ю Ісуса 
Христа. (І Пет 1,18).

Християнська любов до себе самого 
означає себе шанувати, не пересичуватися 
їдою ані пияцтвом, не уживати наркотиків,

або виснажувати себе надмірною працею задля туземного багатства. В житті 
потрібно завсіди мати повну свідомість про будучі блага, тобто про вічне щастя.

Любов до себе самого має вартість тільки тоді, коли злучина з любовю Божою. 
Дуже часто християни відвертаються від вічних благ, а клоняться до світової 
любові, відступають від всього того, що походить від Бога на задоволення своїх 
власних пристрастей. Перестають любити себе ті особи, що залишають вічне 
спасіння душі, а віддаються світовим засадам думаючи тільки про тіло, Покидають 
св. Тайни, Церкву, не заховують Божих Заповідей, жиють без церковного шлюбу, 
піддаються наркотикам, розпусті і.т.д. Такі особи не люблять ані Бога, ані себе й 
ближніх.

Часто зауважується, що люди себе люблять і цінять понад інших осіб не 
вартостями духовними, але задля матеріяльних здобутків, як слави, майна, 
становища. Така любов проявляється фальшивою, і правдивим грішним 
самолюбством. Що поможе людині, якщо вона здобуде увесь світ, а душу свою 
занапастить? (Мт 16,26). Наша любов до себе самих тільки тоді набуває духовну 
вартість, коли себе любимо задля Бога

Ніхто не матиме любові до інших осіб, коли її не матиме до себе самого. Хто 
любить себе, ділитиметься любов'ю з іншими особами. Кожний християнин має 
бути джерелом любові сам у собі. Коли джерело сильне на воду, воно всім її 
достарчає і не зменшується і не висихає. Це саме повинно діятися з кожним 
християнином, який повенен бути не невичерпним джерелом любові до Бода, до себе 
й до ближніх.

Любов до ближніх в першій мірі нам вказує, що вони також є Божим 
створінням, як і ми. Всі ми є учасниками того самого життя в Бозі. Всі наші ближні 
-  це всі особи світу, які належать до того самого корення людського життя 
незалежно від способу думання, поведінки, нації, кольору тощо...

Ми, як християни повинні обіймити всіх осіб світу нашою любов'ю, бо вони всі 
Божі діти, якими Бог щоденно опікується і всім дає життя. Коли любимо осіб, вони 
й нас любитимуть. Хто вимагає любови тільки від інших а сам немає, той на 
недобрій дорозі. Навіть звір'ята розпізнають своїх любителів і не любителів. 
Рослини також є учасниками Божої любові, бо сповняють Його закони.

Ісус Христос установив не тільки заповідь любові ближнього, але закликає нас 
любити ворогів наших. “А я кажу вам: Любіть ворогів ваших і моліться за тих, що 
гонять вас; таким чином станете синами Отця вашого, що на небі... (Мт 5,44-45).
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Комунікат Синоду Єпископів УГКЦ

Прод. стор. 01

Було розглянуто також стан реалізації програми Стратегії Церкви до 2020 
року, розвиток військового капеланства, стан будівництва Патріаршого собору 
Воскресіння Христового та Патріаршого центру в Києві.

Синод затвердив низку правильників, статутів та внутрішніх документів 
Синоду Єпископів УГКЦ, розроблених Секретаріатом Синоду та Канонічним 
відділом Патріаршої курії. Синодальні отці також розглянули кадрові питання.

Синод вирішив поблагословити відзначення на загальноцерковному рівні 
400-річчя Василіанського чину, 380-річчя з дня смерті митрополита Йосифа 
Велямина Рутського, 150-річчя канонізації святого священномученика 
Йосафата Кунцевича та 125-річчя від дня народження патріарха Йосифа 
Сліпого.

У середу, 7 вересня, на Личаківському цвинтарі у Львові члени Синоду на 
чолі з Блаженнішим Святославом відслужили Панахиду за полеглих воїнів на 
Сході України, які захищали незалежність і територіальну цілісність нашої 
країни. У молитві брали участь численні родичі загиблих, які разом з 
єпископами поклали свічки на могили воїнів. Опісля відбулося живе 
спілкування Глави Церкви та єпископів із рідними полеглих героїв.

Кожного дня проповіді на Божественній Літургії виголошував о. д-р 
Мирослав Татарин із Канади. Один день Синоду був присвячений духовній 
віднові. Єпископи здійснили паломництво до м. Перемишляни, де у храмі 
Святого Миколая служив блаженний священномученик Омелян Ковч, та до 
Свято-Успенської Унівської лаври. Отець Мирослав супроводжував єпископів 
духовними науками.

Синодальні отці звернулися з вітальними листами до Папи Римського, 
Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради, 
Вселенського Патріарха Вартоломея, Голови Конференції Римо-Католицької 
Церкви в Україні, Глав Патріарших Католицьких Східних Церков, 
Предстоятелів Православних Церков в Україні та ін.

У суботу, 10 вересня, була відслужена Божественна Літургія та Панахида 
за усопших архиєреїв УГКЦ. Того ж  дня у соборі Святого Юра члени Синоду 
брали участь у Молебні до Божого Милосердя, а опісля -  у молитовній ході з 
іконою Пресвятої Богородиці «Милосердя двері» до новозбудованого храму 
Святої Софії -  Премудрості Божої при Українському католицькому 
університеті, що його наступного дня освятив Блаженніший Святослав за 
участю всіх єпископів Синоду.

Наступний Синод Єпископів УГКЦ було вирішено провести 3-12 вересня 
2017 року Божого у м. Львові-Брюховичах, а його головною темою буде 
літургійне і молитовне життя в УГКЦ.

mailto:graficaprudentopolis@gmail.com
http://www.graficaprudentopolis.com.br
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА 
РОЗДУМУ

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Бог своє завсіди буде благословити й 
пильнувати

Почнімо цю роздуму наступним 
прикладом: господар дістав у
подарунку рідкісну й дорогу рослину.
Посадив її в своїм городі й поручив для 
свого слуги уважно доглядати її, щоб 
бува не висхла й не зниділа. Коли вона 
зацвіте, господар дозволив слузі 
користуватися з цвітів і з овочів.
Слуга це робив, доглядав, приглядався, 
щоб часами рослинка не зів’яла й не 
висхла.

Одного дня зауважив, що листки вже не такі свіжі й буйні як перше. 
Рослинка дістала якусь хворобу й була в небезпеці, що могла втратити свою 
силу а то й зісохнути. Слуга скоро пішов до господаря і повідомив про те, що 
діється. Господар, тому, що дуже шанував рослинку, зробив все можливе, 
щоб віднайти в чому причина занепадіння її буйності й постарався 
чимскорше зробити все можливе, щоб її вилічити.

Тут запитання: коли би ця ростинка належала до слуги й була його 
власністю, чи господар спішився би, щоб скоро її рятувати? Міг слуга це 
сказати для господаря і міг отримати поміч, але не так скоро як це сталося, 
бо рослинка належала до самого господаря і тому вистачило лише 
повідомити про те, що діялося і господар скоро пішов рятувати те, що любив 
і що до нього належало.

Це історія кожної людини, моя і твоя, дорогий читачу. Бог нам поручив 
цей світ і все, що у світі існує. Він є власником всього: землі й земських 
багатств, він господар нас людей і наших справ, він пан нашого життя і 
всього, що в житті ми робимо...

З  цього йдемо до того, що бажаю сказати. Коли ми люди вважаємо, що 
життя є наше, тіло й душа наша, земські речі й світ в якому живемо й 
працюємо, доробляємося і з якого живемо, що те все є виключно наше, то 
коли хочемо отримати якусь ласку для того, що уважаємо за наше, воно, 
говорячи так по людському, Бог не буде так спішитися йти на допомогу, бо 
коли присвоюємо все те собі, то нехай і клопотання будуть наші. Але коли 
людина признає, що все, що має це не її власність а Божа, коли буде уважати, 
що вона сама й все, що має, належить цілковито до Бога, коли признає, що 
світ, земля, поля, господарка, діти, сім’я і всі земськім речі, дощ, погода, що 
все те є Боже, зовсім інакше буде виглядати коли вона в тих справах буде 
вдаватися до Бога й просити помочі. Вона бо буде просити помочі не так для 
себе, але для того, що Боже, щоб Бог благословив своїми ласками те, що до 
нього належить.

Дорогий читачу, це дуже важне для нас усіх, для тебе й для мене. 
Дивитися на свою власну особу і шанувати її як Божу власність. Тоді з 
більшою відвагою і довірям зможемо йти просити помочі Божої. Дивитися 
на землю на якій живемо і де працюємо, на воду, що п’ємо, на поле, яке 
плекаємо, на цілу господарку де живемо й якою клопочемося, кожне 
створіння живе й неживе, кожна рослинка, дім, батьки й діти, не як на свою 
власність, але віддати це вповні в Божі руки й признати, що все те належить 
не нам а Богові. Коли так зробимо й так будемо переконані, тоді напевно з 
більшою сміливістю зможемо молитися до Бога й просити помочі й Бог 
скорше прийде з поміччю, буде благословити, пильнувати, благословити це, 
що йому належить і він нам віддав, щоб ми тим управляли не тільки для нас, 
але на його славу.

Одна це справа просити ласки від чужого для свого. А зовсім інша справа 
це просити в господаря помочі для того, що до господаря належить. Так одну 
вартість має наша молитва- прохання, щоб Бог благословив те, що уважаємо 
за наше. Коли думаємо, що все, що посідаємо належить тільки до нас то чому 
Бог буде про те старатися. Нехай власник сам старається про те, що він собі 
засвоює. Коли признаватимемо, що Бог є власник нашого життя, нашої праці 
й всього, що маємо, а ми тільки тим завідуємо, то легше є сподіватись, що 
Бог буде дбати про те, що йому віддаємо й уважаємо за його власність.

Дорогий Читачу, віддай все в Божі руки, признай, що Бог є власником 
усього, що маєш і провадь своє життя і свою працю безпечно, бо Бог напевно 
не залишить того, що до нього належить.
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Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcisio Zaluski, OSBM

Todas as Coisas têm dois lados

Suponha que lhe aconteceu, o que me aconteceu. Recebi da Espanha um 
chaveiro de metal. Já era importante por ser um presente. Percebendo o peso e a 
cor, conclui sem pestanejar: É de prata ! Feliz da vida, coloquei nele as chaves 
do meu carro e passei a desfrutar da pequena jóia. Acrescente que, além do lado 
liso e brilhante, o outro lado trazia um baixo relevo, que a tornava verdadeira 
obra de arte. O prazer com que passei a usá-lo está na origem do que vim a sentir, 
meses depois.

Certa manhã, fui pegar o chaveirinho de prata na garagem do meu prédio. 
Sabe, a necessidade de manobras... E foi então que recebi o choque. Custei a me 
recuperar. Não havia sido roubado, não ! Talvez tenha sido pior. A parte de trás 
estava inexplicavelmente des-cas-ca-da ! O amarelo vivo do latão, metal amare
lo, acusava uma decepção. O desapontamento tomou conta de mim. Fiquei para
lisado por alguns momentos. Aí olhei o lado da frente. Estava em ordem. Tive, 
então, um estalo. Olhar o lado descascado me causava desprazer, mas eu podia 
olhar o da frente e continuar gostando dele. A escolha era minha. Eu era respon
sável por me sentir bem ou me sentir mal. Já que os dois lados eram reais, seria 
tão honesto preferir olhar mais um lado do que outro. Eu não estaria mentindo 
para mim mesmo, se preferisse olhar o lado bem conservado; e me tornaria 
responsável por me sentir bem. Comecei a perceber, então, que todas as coisas 
da vida têm dois lados. Um lado sombrio, desagradável, penoso. E outro, claro, 
luminoso, colorido. Podia assim escolher, para vantagem minha, o lado que me 
conservaria sempre no melhor astral.

Por exemplo, o fato de ter furado o pneu do carro, coisa desagradável, é o 
lado sombrio; mas, pensando bem, isso só acontece com que tem carro ! É o lado 
luminoso e colorido do mesmíssimo fato. Você pode se dar ao luxo de ter de 
trocar o pneu de seu carro de vez em quando, pois, em contrapartida, ele lhe dá 
prazer e lhe presta serviço no resto do tempo.

Outro exemplo. Uma chuva inesperada impede você e sua família de saírem 
para um piquenique, como haviam planejado. É o lado sombrio. Mas, em com
pensação, você poderá ter tempo em casa, finalmente, para arrumar aquela 
torneira pingando ou para assistir a um filme, há muito esperado, no seu video
cassete. Pode ser o lado luminoso.

Ou, ainda, alguém sofre um pequeno acidente ou contrai uma febre, ficando 
obrigado a ficar de cama. É o lado sombrio. O lado luminoso - e quantas vezes 
acontecido! - pode ser a experiência de repensar a vida; ou a de cair na conta 
finalmente de quanto é estimado e visitado pelos parentes e amigos, apesar de ter 
tido dúvidas, até então.

Um último exemplo. Seu patrão lhe chama a atenção com freqüência, seus 
colegas de trabalho costumam ser competitivos e pouco amigos. É o lado som
brio. Você não vai se acomodar, é claro. Vai tomar providências cabíveis para 
que a situação melhore. Mas, por outro lado, você tem emprego, o que não é para 
se minimizar. Quantos gostariam de ter um! Você poderia objetar em primeiro 
lugar: Mas, esse não é o jogo da Polyanna ? Não é o mesmo que mentir para si 
mesmo e fazer de conta, como quem esconde o sol com a peneira ?

Desde o início pode ter ficado claro que olhar qualquer dos lados é honesto, 
e que você é responsável pelo lado que prefere fixar. Olhando o lado bonito da 
vida, não está escondendo nada, apenas está preferindo ser feliz. Qual é o mal? 
Você ainda poderia dizer: Mas isso é tão difícil! Será que alguém consegue 
pensar assim? Eu lhe garanto que é possível. Vamos concordar também que é 
difícil. Ora! O quê não é difícil, quando enfrentado pela primeira vez!

Digitar um teclado do computador, dirigir um carro, aprender língua estran
geira, escrever corretamente o português, fazer tricô e qualquer outra coisa no 
mundo.

Entretanto, seja o que for, você consegue dominar qualquer uma, com duas 
condições: ter a receita correta e treinar com perseverança. Então, você também 
pode descobrir o lado colorido e mais real da sua vida. Nada o impede. Tudo 
depende de você. A escolha é tua para olhar apenas o lado negativo ou o lado 
positivo das coisas e dos fatos.

Colaboração: Renato Antunes Oliveira



Стор. 06 Праця, Прудентополіс, 16-го - 30-го вересня 2016 Б. року - Число 18
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SIX MILUON PERISH ÍN SOVIET FAMINE
I Peasants’ Crops Seized, They and Their Animais Starve I

Nos milhares de aldeias ucranianas, desertas e em 
ruínas, perto de grandes cidades como Kharkiv, Kiev e 
Odesa, ainda parece se ouvir os uivos da fome, escreveu o 
jornalista Jeffrey D. Stephaniuk, da agência Euromai- 
danpress, de quem extraímos as citações deste post. Nessas 
aldeias ecoa, no silêncio, o brado lancinante doHolodomor, 
o genocídio pela fome ordenado por Stalin para extinguir os 
proprietários rurais e todo um povo que não se vergava à 
utopia socialista.

Os camponeses e suas famílias não estão mais ali para 
contar: morreram aos milhões ou fugiram até caírem exaus
tos numa estação ferroviária onde ninguém os auxiliava. 
Aqueles, como foi o caso de alguns mestres de escola, que 
tentavam atender famílias e crianças que agonizavam 
extenuadas foram presos pelos agentes comunistas e exila
dos na Sibéria -  de onde poucos voltaram -  pelo crime de 
espalhar rumores a respeito de uma fome que oficialmente 
não existia. Não existia por decreto de Stalin, que a tinha 
ordenado.

Lu is Dufaur
Escritor, jornalista, 
conferencista de 

política internacional, 
sócio do IPCO, 
webmaster de 
diversos blogs

Oinexplicávelsilêncio noOcidentecooperoupara o genocídio

Mas, esta é a curiosidade macabra, o decreto de silenciamento vigorou também 
no Ocidente, onde admiradores declarados ou velados de Stalin manifestavam 
ceticismo diante dos relatos, fotos e filmes que evidenciavam essas mortes atrozes 
de milhões. Esse viés pró-Stalin se manifestava até nos púlpitos religiosos, inclusive
católicos. Como pode ter isso acontecido? Como foi possível que democratas, liberais, 
humanitários, líderes políticos cristãos e até eclesiásticos insuspeitos de comunismo 
cooperassem tão eficazmente no abafamento desse genocídio? Aliás, em certo sentido, 
eles continuam cooperando, silenciando ainda hoje os efeitos assassinos do flagelo 
comunista contra os quais Nossa Senhora em Fátima quis advertir os homens.

Sobre essa espantosa cumplicidade ocidental e seus efeitos no III milênio, veja o 
clarividente manifesto do Prof. Plinio Corrêa de Oliveira: Comunismo e anticomunis
mo na orla do III milênio: uma análise da situação no mundo e no Brasil

O biógrafo Ian Hunter citou um alto eclesiástico anglicano da Inglaterra que elogia
va Stalin pela sua “determinação e gentil generosidade”.

Malcolm Muggeridge, que passou oito meses na URSS entre 1932-33, não encon
trava palavras para descrever a fome na Ucrânia resultante da coletivização das terras e 
a luta de classe contra os proprietários, “por causa do indescritível horror e a magnitu
de” do fato.

À Ucrânia poderiam se aplicar as Lamentações de Jeremias quando falam da fome 
em Jerusalém no ano 586 a.C.

O mais doloroso subproduto dessa desgraça foi o canibalismo que chorou o profeta:
“8. Het. Agora, seus rostos ficaram mais sombrios do que a fuligem; pelas ruas, são 

irreconhecíveis. A pele se lhes colou aos ossos, e qual madeira ressecou-se.
9. Tet. As vítimas do gladio são mais felizes do que as da fome, que lentamente se 

esgotam pela falta dos produtos da terra.
10. Iod. Mãos de mulheres, cheias de ternura, cozinharam os filhos, a fim de servi

rem de alimento” (Lamentações, 4, 8-10)
Muggeridge estava convencido de que “foi um dos mais monstruosos crimes da 

História, de tal maneira terrível que o povo no futuro dificilmente poderá acreditar 
que algo assim aconteceu alguma vez”. Para muitos, a fome era um castigo que mere
ciam por terem apoiado os comunistas nos anos precedentes. Muitos acharam que os 
comunistas agiram como látego de Deus. Miron Dolot descreve em outro livro o povo 
clamando a Deus contra o furor de Satanás que se abatia sobre ele?

Prelúdiodadescristianização d o“períodopós-conciliar”?

A transição para o ateísmo nas cidades e no campo tinha se iniciado anos antes. As 
cruzes haviam sido derrubadas e em seu lugar ondeavam bandeiras vermelhas. Os
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altares foram removidos dos santuários.
Outrora, nas casas, aos pés de um ícone os camponeses colocavam um pão “como 

símbolo da generosidade de Deus”, escreve Miron Dolot em “Execution By Hunger”.
Mas, sob o socialismo, instalou-se o desespero nas casas, onde se morria silencio

samente de fome. Foi uma brutal transformação dos meios de produção, que passaram 
das mãos de particulares para as do Estado por ordem de Stalin.

Antes da fome, as aldeias começaram a se proclamar ateias e banir os clérigos. 
Pilhas de Bíblias e de ícones foram queimadas em público. O Natal passou a ser um 
dia de trabalho e os sinos foram fundidos para favorecer a industrialização. Até que 
chegou a fome. As cerimônias religiosas cessaram. O Natal de 1933 foi o primeiro a não 
ser mais celebrado. Depois não houve festa de Páscoa na primavera. Não havia mais 
locais de culto e nem mesmo clero. Por volta de 1933, o sistema de espionagem da 
polícia secreta e das ligas da juventude comunista havia desintegrado o senso da comu
nidade. O povo se trancava nas casas para aguardar a morte. Os recintos sagrados 
vinham sendo transformados em teatros ou museus do ateísmo. Nas aldeias, as 
igrejas viraram locais de reunião do Partido Comunista. Os ícones e as pinturas 
mais veneradas foram substituídos por imagens do Partido Comunista e de seus 
líderes. As orações foram substituídas por cânticos de ódio, e nos estandartes expos
tos nas igrejas lia-se: “a religião é o ópio do povo”. E, ainda, “é impossível construir um 
assentamento coletivo onde há uma igreja”, ou “em vez dos sinos, gozemos o ruído dos 
tratores”. As igrejas convertidas em depósitos ficavam, durante os tempos da fome, 
cheias de grãos protegidos por guardas armados, numa blasfema paródia do morticínio 
de massa: outrora elas eram a casa do Santíssimo Sacramento, visível na Santa Euca
ristia, que alimentava espiritualmente os fiéis que comungavam. Ironicamente, o 
trigo, produzido com as próprias mãos e com o qual se confeccionava a hóstia que seria 
oferecida a Deus no sacrifício incruento da Missa, havia sido confiscado e guardado nos 
templos por agentes marxistas, para que os camponeses morressem sem alimento.

Ateizaçãopor meioda reforma agrária

Enterro dos restos das vítimas pela fome e repressão de 1946-47 achados na 
estação 'Pidzamche' em Lviv

O trigo seguia depois para as cidades, e também para o exterior, onde líderes 
marxistas e não-marxistas comemoravam o sucesso produtivo da reforma agrária socia
lista. Até o Holodomor, a família camponesa ucraniana típica concebia grande número 
de filhos. Ela passou a ser acusada de “inimigo de classe” por gerar tantos súditos. As 
crianças que sobreviveram ficaram órfãs, pois os pais haviam se sacrificado por elas. 
Mas acabaram se alistando em gangues que pilhavam as cidades. Como o comunismo 
desejava formar um tipo humano novo, quis transformá-las no homem soviético. 
Myroslav Shkandrij, em Fiction by formula: the worker in early Soviet Ukrainian prose, 
descreve o novo tipo humano como “um ser reduzido pelo Partido a um estado de desor
ganização e desmoralização”, que poderia ser modelado como massa para de Deus e foi 
redimido por Cristo. A coletivização socialista da agricultura visou destruir gerar um 
homem conforme aos ideais socialistas.

O Cristianismo ensina que o homem foi feito à imagem e semelhança essa ideia, 
corporificada no proprietário.

Por isso, os antigos proprietários -  inclusive os menores -  foram violentamente 
excomungados do mundo novo do socialismo, sem ter um lugar na Terra aonde ir. O 
dono da terra passou a ser apresentado como um opressor do proletariado pobre e margi
nalizado. O fazendeiro estava do lado errado da equação marxista por se encontrar 
espiritual e juridicamente relacionado com a terra através da propriedade privada.

Todos os crimes da reforma agrária faziam sentido porque impulsionavam a transi
ção do capitalismo para o socialismo e o comunismo. Aldeias inteiras foram condena
das à morte pela fome por se negarem a entrar nessa evolução progressista. Deve-se 
sublinhar que nas regiões -  maioritárias, aliás -  atingidas pelo flagelo russo-marxista do 
Holodomor, predominava a religião dita “ortodoxa”, um cisma do catolicismo. O clero 
“ortodoxo”, em vez de pregar contra o monstro marxista, “virou a casaca” e se tornou 
um vil colaborador do carrasco socialista.

Ograndeclamor aosCéus pedindoavingança divina

O único grande clamor pela nação chacinada proveio da parte ocidental da Ucrânia, 
onde predominavam os católicos, cujos bispos lançaram um lancinante apelo ao mundo. 
Em julho de 1933, a hierarquia católica ucraniana de Halychyna [Galícia, ocidente da 
Ucrânia] fez esse apelo. Ele foi publicado primeiro no jornal “Pravda” (“A Verdade”) 
XII n° 30, do dia 30 de julho de 1933. Ele foi reproduzido posteriormente no livro do
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bispo Ivan Buchko First Victims of 
Communism: White Book on the 
Religious Persecution in Ukraine, 
publicado em Roma, em 1953.

O apelo dos bispos católicos ucra- 
nianos descreve as atrocidades que 
aconteciam no leste de seu país sob a 
bota bolchevista. “Agora vemos as 
consequências do regime comunista: a 
cada dia elas se tornam mais aterrado
ras. A visão desses crimes horroriza a 
natureza humana e gela o sangue. (...)

“Protestamos diante do mundo 
inteiro contra a perseguição de crian
ças, pobres, doentes e inocentes. Por 
outro lado, citamos os perseguidores 
diante do Tribunal de Deus Todo 
poderoso.

“O sangue dos trabalhadores 
famintos e escravizados tinge a terra 
da Ucrânia e clama aos Céus pedin
do vingança, e o pranto das vítimas 
consumidas pela forme chega até 
Deus no Céu.

“Imploramos aos cristãos de todo o mundo, a todos aqueles que acreditam em Deus, 
e especialmente aos nossos compatriotas, a se unirem ao nosso protesto para tornar nossa 
grave denúncia conhecida até nos cantos mais remotos da terra.

“Pedimos às emissoras de rádio retransmitir nossa voz pelo mundo todo; talvez ela 
chegue até os empobrecidos e desolados lares que gemem na fome sob a perseguição.

“Então, pelo menos tendo conhecimento de que estão sendo lembrados, de que há 
pessoas que têm piedade de seus irmãos em terras remotas, eles se sintam confortados 
pelas suas orações e encontrem uma consolação em meio a indizíveis sofrimentos e à 
morte iminente.

“Para todos vós, sofredores, famintos, moribundos, nós imploramos a Nosso Senhor 
Misericordioso e Nosso Salvador Jesus Cristo: “Aceitai esses sofrimentos em reparação 
por vossos pecados e pelos pecados do mundo, repetindo com Nosso Senhor: ‘Pai nosso 
que estas no Céu. Que vossa vontade seja feita’.

“Aceitar voluntariamente a morte pelas mãos de Deus é um oferecimento que, unido 
ao sacrifício de Cristo, vos conduzirá ao Paraíso e atrairá a salvação para todo o povo. 
Depositemos nossas esperanças no Senhor.

“Dado em Lviv, na festa de Santa Olga, julho de 1933.”
Assinam: o metropolita Andrés Sheptytskyi; Dom Gregório Khomyshyn, bispo de 

Stanyslaviv; Dom Josafá Kotsylovskyi, bispo de Peremyshy; Dom Gregório Lakota, 
bispo auxiliar de Peremyshyl; Dom Niceta Budka, bispo titular de Patara; Dom João 
Buchko, bispo auxiliar de Lviv, e Dom João Latyshevskyi, bispo auxiliar de Stanyslaviv.

O heroico metropolita greco-católico de 
Lviv, Andrei Sheptytsky, 

impulsionou o vibrante apelo.

INVASAO DA CRIMEIA

Em 2014 Russia invadiu a Crimeia pertencente à Ucrânia. Internacionalmente 
reconhecida como parte da Ucrânia, conta com uma maioria de russófonos que votou pela 
integração na Rússia num referendo nunca reconhecido pela Comunidade Internacional. A 
península da Crimeia fica situada no mar negro, separada da Rússia pelo estreito de Kertch.

Para Moscovo, a integração em território russo é coerente com a defesa dos que lá 
vivem, maioria de que tem o russo como língua materna.

Para o Ocidente, no entanto, a Rússia quer aumentar a influencia geopolítica na 
região, expandir o território e afirmar-se a nível internacional, violando o direito interna
cional.

A Rússia, que mal consegue se sustentar a si própria, jogou em grave aperto a população 
da Crméia, território invadido e não lhe fornece todos os recursos básicos indispensáveis.

Os tártaros constituem um povo completamente diverso do ucraniano.
Eles não são de origem eslava, mas mongol, professam o maometanismo, falam uma 

língua de tronco turco, e se instalaram na região em séculos passados, durante as invasões 
mongóis.

Eles foram objeto de cruéis perseguições étnicas a partir dos anos 40 do século 
passado. Stalin os deportou em massa para a Ásia Central, acusando-os de colaboração 
com os nazistas na II Guerra Mundial.

Um número incontável deles faleceu nessa criminosa forma de repressão ideológica, 
étnica e cultural.

Os tártaros não suportaram o socialismo soviético. E logo após a queda da URSS 
voltaram para as suas terras.

Eles eram cerca de 300 mil quando Putin irrompeu na península.
Os tártaros preferem de longe pertencer 

à Ucrânia que à atual Rússia, que se lhes 
afigura uma genuína prolongação da era 
stalinista.

Quando Moscou se apropriou pela 
violência da Crimeia, passou a tirar vingan
ça hostilizando a população de origem tárta
ra e de religião não “ortodoxa”.

Acredita-se que após a ilegítima anexa
ção, entre 10.000 e 15.000 tártaros se 
refugiaram em território sob o controle ucra- 
niano, e dois de seus mais importantes 
líderes vivem em exílio efetivo na Ucrânia.

Protesto dos tártaros contra Putin, Istambul.

UCRÂNIA PROÍBE COMUNISMO NO PAÍS

Ucrânia abre arquivos e proíbe propaganda comunista no país 
MEDIDAS SAO APROVADAS EM MEIO A TENSAO COM A RÚSSIA

A Ucrânia anunciou que irá abrir os arquivos 
secretos dos órgãos repressivos do regime comu
nista, que datam desde a revolução de outubro de 
1917 até a proclamação da independência do país, 
em 1991, no mesmo dia que em o Parlamento 
aprovou a proibição da propaganda comunista no 
país.

A desclassificação de arquivos foi autorizada 
pelo Rada, o Parlamento ucraniano, com 260 
votos a favor entre os 320 deputados presentes na 
sessão.

O organismo também aprovou hoje, com 
extensa maioria, um projeto de lei que classifica comunismo e nazismo nos mesmos 
termos, proibindo seus símbolos, sua propaganda e a negação seu caráter criminoso, 
os banindo do país.

A lei define que "o regime totalitário comunista existente na Ucrânia é reconheci
do como criminoso e acusado de ter promovido uma política de terror estatal". Os 
transgressores da norma deverão pegar até cinco anos de prisão.

O ministro da Justiça, Pavlo Petrenko, declarou que a lei proíbe a "ideologia 
comunista" como parte de um processo de "descomunização" do país anunciado há 
alguns meses pelo governo de Kiev.

A norma foi aprovada pelo Rada em meio a tensões diplomáticas com a Rússia, 
que estaria apoiando forças separatistas que atuam no leste do país. O presidente russo, 
Vladimir Putin, também apoia o ex-líder ucraniano, Victor Ianukovich, deposto por 
sua postura pró-russa e contrária à União Europeia (UE).

(ANSA) Fonte: Jornal do Brasil
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RÚSSIA UTILIZA A IGREJA AMESTRADA COMO 
INSTRUMENTO PARA EXPANDIR OCOMUNISMO

PATRIARCA DE MOSCOU ELOGIA NA DUMA A RESTAURAÇAO DOS 
“VALORES” SOVIÉTICOS E A DIPLOMACIA VATICANA

Pela primeira vez na história, o autodenominado Patriarca de Moscou, chefe da 
cismática igreja ortodoxa russa, foi falar na Câmara baixa do Parlamento russo, ou 
Duma, noticiou “AsiaNews”.

O objetivo principal da histórica intervenção foi um apelo para restaurar “as 
coisas positivas da era soviética” e construir a Rússia moderna. Em outros termos, 
apoiar a construção da “URSS 2.0”, conforme desejo do camarada máximo Vladimir 
Putin.

Também pediu aos parlamentares a proteção da família e o banimento do aborto 
que grassa na Rússia num dos patamares mais sinistramente altos do planeta, mas que 
é uma das “conquistas” da era soviética. O apelo soou incongruente.

Formado nas escolas da KGB, Kirill deplorou “frequentes casos” de destruição e 
confisco de igrejas ortodoxas na Ucrânia, perpetrados pelos separatistas pró-russos, 
como se impedi-los estivesse dependendo de uma decisão de Moscou.

Mas Kirill não esclareceu que essas violências antirreligiosas visam deixar de pé 
somente a sua própria autoridade. Pois elas vêm liquidando os numerosos religiosos 
ortodoxos que estão escandalizados pela colaboração do Patriarcado de Moscou com 
o regime soviético outrora e com a agressão de Putin em nossos dias.

O patriarca -  “agente Mikhailov” nos registros de membros da velha polícia 
soviética russa -  age assim em total coerência com os objetivos a ele encomendados. 
Nos mesmos dias, informou o site “Vatican Insider”, Kirill voltou a derramar tempes
tuosas críticas contra a Igreja Católica de rito greco-católico, ou “uniatas” ucranianos, 
à qual dedicou os piores epítetos de seu vasto repertório de insultos: nazistas, fascistas, 
nacionalistas, russófobos, etc. etc.

Ora, ele o faz porque os católicos ucranianos dos diferentes ritos assumiram uma 
posição definidamente anticomunista no passado de opressão soviética.

Passado esse marcado pelo holocausto de milhões de camponeses pela fome, pela 
violência e pelo martírio de centenas de heroicos bispos, sacerdotes, religiosos, 
religiosas e leigos, enviados aos campos de concentração ou assassinados friamente.

Essa posição anticomunista dos católicos ucranianos repercute no lúcido e firme 
repúdio à nova tentativa de Vladimir Putin de invadir e subjugar seu país.

Em sentido contrário, o agressivo patriarca agradeceu ao Vaticano pela aborda
gem “equilibrada em relação à crise na ex-república soviética”, como ele define a 
Ucrânia; abordagem que estaria na linha do que Kirill quer.

Este acrescentou que as relações com o atual pontificado “demostram uma dinâ
mica positiva”, segundo “Vatican Insider” site católico-progressista.

Por sua vez, Dom Sviatoslav Shevchuk, arcebispo-mor de Kiev e de toda a Rússia 
e chefe do rito greco-católico, sempre repele os desaforos do patriarca amigo de Putin.

Por isso ele faz ponderados apelos para que Moscou reconheça a dignidade do 
povo ucraniano e abra um “diálogo sincero baseado na verdade”. Também convida a 
não acreditar na “propaganda” da Rússia atual ou “nova URSS”.

Obviamente, essas respostas cordatas só encolerizam mais o patriarca agente de 
Moscou.

Fonte: Flagelo russo.
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МОЛОДИМ
ЧИТАЧАМ

Пес, кіт, когут, качур та вовк

Навкучилося псові, котові, когутові і качурові служити у господаря та й 
зібралися і пішли у мандрівку, куди очі несуть. Ідуть, ідуть цілий день божий, аж 
під вечір приходять до великого лісу. Когут каже: “Мені уже спати хочеться, 
ставаймо на ніч” .— “Добре,— каже пес,— але шукаймо якої хати або буди в лісі, 
бо я, знаєте, звик коло хати або в буді спати”.— “Я звик на припічку або в попелі 
спати, отже і мені треба хати”,— каже кіт. “Мені треба перекладину на 
кроквах”,— говорить когут. “А мені в кутику в хаті або в сінях клапоть соломи 
або листя”,— мовить качур. “Добре,— заворкотів пес,— ходім далі” . Ідуть знов 
лісом далі; ідуть та й дивляться — стоїть якась хатинка в долинці. Доходять. Пес 
заглянув в середину, обнюхав все і каже: “Пуста! Ставаймо на нічліг” . Входять, 
оглядають кожний куток. Пес ліг за дверима в сінях, кіт на припічку в попіл, 
качур присів в кутику в хаті на жмені соломи, а когут вилетів на перекладину. 
Сплять собі, сплять; аж опівночі когут: “Кукуріку!..” Заспівав, аж всі 
побудилися.

Вовк-котюга почув голос когута та й погадав собі: “Добре, є когутик в хаті 
побережника; піду, зловлю і буду мати гарне снідання” . Іде вовк тихенько, 
заглядає до сіней — не бачить нікого. Входить в хату та й нюх-нюх поганим 
носом по припічку. А кіт гиць вовкові в очі та й пазурами драпає, та й плює, та й 
зубами кусає, та й харкотить. А пес ззаду хап за хвіст та й циприть щосили. А 
качур, налякавшись, бігає по хаті та й кричить: “Так, так, так! Так, так, так!” А 
когут на перекладині верещить: “Кудкудак, кудкудак, кудкудак!”

Вовчище вирвалося гей скажене та й драпа в ноги аж до своїх! Прибіг і ледве 
дихає зі страху, а інші вовки питаються: “А що тобі сталося, куме?” Він каже: 
“От то мені дали, дали, поки життя мого — не забуду. Хотілося мені когута 
зловити, та мало життя не загубив”.— “Та як?” — питаються вовки. “Та,— 
каже,— як мені щось скочило в очі, як почне плювати, драпати, кусати, а друге 
щось страшне як почне мене трогати зубами за хвіст і крижі, а третій — якийсь, 
бачите, старший — все бігав по хаті та й хвалив їх: “Так, так, так!” А четвертий 
найстарший сидів на вишці і горлав щосили: “А подай-но його сюди, сюди, сюди!” 
Ай, ай, якби мене ще до того подали, то уже мене не було б на світі!.. Ох, 
падоньку мій, як же болять крижі, хвіст, очі і морда!..”

Наука: Коли багатьох живе разом в згоді, то й найбільший ворог їх не 
переможе!

Пише Юзьо Шило

Засмійся
Вмій бути практичним

Учитель філософії увійшов до залу, поклав на стіл крісло й просив учнів, щоб 
написали доказ, що крісла там на стелі нема.

Учні взялися за папері й давай писати. Писали довгі сторінки доказуючи, що на столі 
нема ніякого крісла.

А один з учнів, не писав нічого, тільки дивився що інші роблять. При кінці взяв папір 
і написав:

- Яке крісло? Де воно?!......

Um professor de Filosofia entra na sala de aula, põe a cadeira em cima da mesa e escreve 
no quadro:

" Provem-me que esta cadeira não existe

Imediatamente, os alunos começam a escrever longas dissertações sobre o assunto.
No entanto, um dos alunos escreveu apenas duas palavras na folha e entregou-a ao professor. 
O professor, quando a recebe, não pode deixar de sorrir, depois de ler:

"Que cadeira?"

CONCLUSÃO 
- Não complique!

- Não procure chifres em cabeça de cavalo ou pêlo em ovo. 
Opte pela simplificação.

На щастя і на всяке добро вам, дорогенькі,

Дорогенькі, прометі жи ще буду писати “сіжурити, майс инь оутубро будемо 
мати елейсони й тому преціза дещо про те написати. Людина йде або їде містом і 
фіка адмірандо кванта жинти боніта нас ескінас дас рувас. Ті кандидати десь 
сіпостарали про такі файні фотос жи можна би їм іти на конкурсо ди билиза. Серá 
чи то воно адіянта, що той кандидат сівсміхає, підносить два пальці на знак віторії, 
зачесаний як лялька, підмальований як писанка? Може бути жи деякі елейтори 
сідивлят на те, але а майорія ні. Імпортанте, щоб той кандидато був добрий, чесний, 
аміґо до мунісіпіо. От людина сідивит на пропаґанди і там різне понаписуване: “воу 
фазир нуйто майс пор воси”, “Соу тиу аміґо, воти но аміґо, виня коміґо” , “Воу 
фазир о мелгьор пор воси” і асінь пор дієнти. Людина читає те все і думає собі: Сера 
жи вереадор або префийто є пра ісо, щоб тобі чи комусь робити майс, робити 
фавори, сир аміґо і так далі? Амізаде é ума койзса а ґовернар é бинь оутра. Я вам 
кажу правду, жи на таких кандидатів нунка вотий і ном воу вотар. Я вотую на таких 
жи думают не про аміґів, про фазир фаворес пра исти оу акили, я вотую на таких 
жи думають за всіх, за цілий мунісіпіо. Треба сабир бинь сабідо жи префийто або 
вереадор то він ном é пра фазир якісь фаворес тому чи тамтому, але пра адмінсітрар 
ас койзас де тодос, ас койзас до мунісіпіо. Тому думаю жи то комплетаминти еррадо 
промитир одному другому якісь фавори. Треба думати за добро цілого мунісіпіо.

Оутра койза: я си думаю як може фазир лийс в камара мунісіпал такий 
вереадор жи сам не заховує законів? Пор езимпло, десь тому кілька літ пра трайз 
один вереадор виграв ком поукос вотос і я знав жи він виграв нечесно, бо закупив 
вотос до пово іґноранте грішми й пінґою. Він мені сіхвалив жи ґаньоу ас елейсойс. 
А я йому сказав: “Воси ном ґаньоу, воси компроу ос елейторес” . А він мені: “О 
імпортанте é ґаняр а комо ґаняр то вже ном интра на конта, бо пра ґаняр тудо é 
валідо!” Такий вереадор нунка дивія сир вереадор, бо як він вай фазир лийс до 
мунісіпіо як сам йде контра а лий федерал і купує вотос? Він є корупто, крімінозо. 
Комо си поде вотар нум корупто і крімінозо? Сабинь, якщо Бразіл вай мал, то винні 
не так всякі вереадори, депутади й всі інші, але найбільше кулпадо сам пово, жи 
використовує елейсони пра си вендир і ґаняр алґунс реайс.

Друга дурниця дос елейторес: є такі люди (нерозумні) жи кажут таке: “Та я 
мавим би вотувати на другого, але пра ном пердир о миу вото, буду вотувати на того 
жи нас пескізас естá мельор!” Що за дурниця! Така людина то попросто ном мереси 
вотувати. Як тобі консієнсія каже вотувати на того чи тамтого, то не будь дурним і 
не вотуй на пескізас. І що тобі з того, що ти вотував на того жи нас пескізас стоїт 
вище, але що тобі пареси жи не є найліпший? Вотуй навіть на того жи истá но 
ултімо луґар нас пескізас, але квандо пра воси или пареси о мельор, дай твій вото 
на него й покажеш, що ти добрий сідадом або добра сідада.

Люди, дисерто ви чуєте те, що телевізія голосит, жи “Тиу вото ном тинь присо, 
але тинь консиквенсія? Подумайте про те так бинь серіозно.

Я Юзьо Шило, дуже прошу всєх вас, дорогенькі, вотуйте так як вам каже ваша 
консієнсія, а ніколи не дайте свій вото пра акили жи вам дає гроші, ґазоліну, пінґу, 
сервижю , або обіциє вам якийсь фавор, жи будете траблаяр на префейтура. Пор 
фавор, не вотуйте на того що вам заплатив або обіцєв заплатити, ди пропозіто не 
дайте на него ваш вото і не будьте коруптос і крімінозос так як він...

Сабинь, пра ум кандидато пра префийто якийсь прийшов і хотів дати великі 
гроші пра пропаґанда але, щоб диспойс коли виграє елейсони, щоб він мав дірейто 
вибрати деяких секретаріос. А той кандидато відповів: “хочеш дати гроші, то піди 
но банко і колоке но номе до миу партідо, але не давай мені бо я ном асийто. А коли 
виграю, то я сам буду думати кинь мереси сир секретаріо діссо чи дакіло” Так то 
має бути! Дай Боже, щоб ці елейсони исти ано були в нас чесні й без корупсом. Всіх 
коруптос, жи купують вотос, диськи вони йдут трабаляр на лавора пранта батата 
або де інше, але ном на префейтура.

Ваш Аміґо,
Юзьо шило.

ЖИТТЯ НАВЧАЄ
Знайди собі часочок на забаву. Не дивися на твій вік. В тобі ще 

залишилася живою  твою  дитина. Розбуди, віднови її, нехай

розвеселить тебе!


