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ПАПА Ф РАНЦИСК: Б Е З Ж Ш К И НЕМ А ГАРМ ОНІЇ У СВІТІ
Б ез ж інки нема гармонії у світі.
На

цьому

наголосив

Глава

Католицької Церкви у проповіді під
час Святої М еси у каплиці «Дому
Святої М арти» у Ватикані у четвер, 9
лютого 2017 р. В центр роздумів
Святіший Отець поставив цього дня
постать ж інки, розпочинаючи від
старозавітньої

розповіді

про

заснування світу.
Проповідник

наголосив,

що

чоловік та ж інка є рівними і ніхто з
них не є вищим над іншим. Однак,
саме ж інка, а не чоловік, є тією , яка
вносить гармонію у світ, роблячи
його гарним. Господь сотворив
різного роду звірів, опісля - Адама,
який спершу був сам. Тоді Господь
вирішив сотворити із його ребра
ж інку, яка була б товаришувала
йому у ж итті. З а словами Папи, перш
ніж сотворити ж інку, Господь про

чином руйнується гармонія.
Проповідь

пари,

яка

святкувала

60-річчя

Вселенського

подружнього ж иття, та запитав їх

неї мріяв.

Архиєрея була побудована на трьох

про те, хто з них був терпеливішим у

Дуже часто ми говоримо про
ж інок, звертаю чи увагу на їх права та

пунктах: самотності чоловіка, м рії,

подружжі?

що передувала сотворенню ж інки, та
долі чоловіка та ж інки, що є стати

подруги

обов’язки.
завданням

одним

Призадумавшись,

який приносить жінка:

здатність

закохатись; гармонію у світ.
На
зазначив,

закінчення
що

проповідник

Господь

сотворив

один

ж інку для того, щоб кожен із нас мав

одному в очі і відповіли: «Двоє

матір. Ц е і є той великий дарунок,

нагоді

разом. М и любимо один одного».

який Творець робить кожній особі.

про

Приклад тієї подружньої пари, що

Він сотворив її також мужньою,

вносити гармонію у сотворений світ.

випадок, що трапився з ним під час

красивою, без якої світ не був би

Використовувати людей - це злочин,
а використовувати ж інку - це

однієї

спільно зверстала 60 років, показує
нам, що означає бути «одним тілом».

аудієнцій. Вітаючи присутніх, він

Продовжуючи,

більш е, ніж злочин, адже таким

наблизився до однієї подружньої

підкреслив, що саме це і є той вклад,

наголошуючи

їхні

Н атомість,

головним

ж інки, на

переконання

Папи,

є

тілом.

Святіший
із

При

Отець

цій

розповів

щотижневих

загальних

ніжно

подивились

Папа

таким прекрасним та гармонійним.

Франциск
Джерело: Радіо Ватикан

РЕАЛЬНІ П РИ Ч И Н Н ЕН АВИ СТІ СВІТУ ДО ТРАМ П
Неймовірна
ненависть
мейнстрімівських ЗМ І та лібералів
до
нового
американського
президента Дональда Трампа уж е
стала феноменом, який отримує масу
різних пояснень. П роте, на думку
співзаеновника LifeSiteNews та його
виконавчого
директора
Стіва
Ялсеваца, більш ість коментаторів не
враховує
глибинних
причин
антитрампівської
кампанії,
яка
розвернулася практично по цілому
світі.
Н а його думку, ненависть до
Трампа - це ненависть тих, хто був
переконаний
у
перемозі
на
президентських виборах у СІЛА, тих,
хто вірив, що прихід до влади Гілларі
Клінтон
означитиме
кінцеву
перемогу
нового
антихристиянського
глобалізму,
який мав би ліквідувати національні

суверенітети,
докорінно
перебудувати суспільну структуру й
зменшити кількість населення Землі.
Обрання Дональда Трампа та

обрання
нової республіканської
більш ості в Сенат та Конгрес стало
для прихильників цього нового
глобалізму
чимось
на
зразок

руйнівного землетрусу. Саме тому
вони вибухнули гнівом та істерикою ,
адже
запаморочливе
осягнення
їхньої кінцевої перемоги виявилось
відкладеним.
На думку Ялсеваца у цей
глобалістський проект на даному
етапі
кооптовані
корумповані
структури ООН та ЄС , International
Planned
Parenthood
та
інші
представники індустрії абортів і
контрацепції,
організацій,
що
виступають
за
контроль
над
народжуваністю,
радикальні
соціалістичні організації, лідери руху
проти глобального потепління (які
одночасно виступають за зменшення
населення Зем лі та проповідують
пантеїстичне обожнення природи),
мейнстрімівські ЗМ І (які останнім
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Редакційне
Культура смерт й культура ж иття - дві
протилежні тенденції

Перед людством сьогодні стоїть
важливий виклик: вибір між культурою
смерти, яку поширює нинішній світ і
культурою життя, яку боронить і
навчає Церква в імені Бога. Перша
заперечує
фундаментальні
права
людини, релігійної свободи і в нових
видах переслідування християн, яке в
деяких країнах доходить до алармуючих
видів ненависти й насильства проти
Церкви й у багатьох країнах де
запроваджують закони противні Божим
законам. (Радість Євангелії, ч. 61).
Скрізь панує байдужість до всього
надприроднього, до того, що переходить
межі видимого, де кожний хотів би бути
паном своєї власної суб’єктивної
правди, що не дозволяє людям прийняти
якісь зобов’язання в користь загального
добра, які би перевищували межі
особистих інтересів.
Є загальне
переконання, що повинно стояти на

першому місці те, що зовнішнє, видиме,
поверховне й провізоричне а все, що
надприродне мусить поступитися для
того, що приносить матеріяльну,
суб’єктину користь (ч. 62).
Коли йдеться про культуру життя й
надприродних вартощів, солідарности,
журбу про убогих, про людські права,
мир, респект до природи і природнього
середовища,
суспілної
служби,
Католицька Церква в тому всьому веде
перед й лідеру є, помимо того, що вона
критикована щодо деяких квестій, як
осудження аборту, подружжя осіб тої
самої статті, евтаназії, і т. д. Але вона це
робить з вірности для віри і з пошани до
людської гідности, до природніх Божих
законів. Її місія не є подобатися людям в
усьому чого вони прагнуть і вона
мусить стояти в обороні людської
гідности.
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Editorial
Os desafios das culturas

A humanidade encontra-se atualmen
te diante de um grande desafio, na escolha
entre a cultura defendida pela sociedade
laica e a cultura proposta por Deus e
defendida pelos ensinamentos da Igreja. A
primeira se manifesta ем ataques à liber
dade religiosa ou em novas situações de
perseguição aos cristãos, que em alguns
países atingiram níveis alarmantes de ódio
e violência” (Alegria do Evangelho, n.
61). Manifesta-se também na elaboração e
promulgação de leis que vão contra a vida,
contra a dignidade humana, contra as leis
divinas.
A sociedade vive uma generalizada
indiferença relativista em relação a tudo o
que vai além do visível e tangível, onde
cada um pretende ser portador da sua
própria verdade subjetiva. Na cultura
laica, ocupa o primeiro lugar aquilo que é
exterior, mediato, visível, superficial e
provisório”( n.62) e o que tudo o que é

sobrenatural e vai além dos interesses
pessoais deve ceder lugar ao imediato e às
aparências.
Tudo isso tende a reduzir valores
religiosos e transcendentais ao âmbito
privado e íntimo, causando uma crescente
deformação ética e enfraquecimento de
tudo o que diz respeito ao espírito e fé no
sobrenatural. Enquanto a Igreja insiste na
existência de normas morais objetivas,
válidas para todos, a cultura laica qualifica
os ensinamentos da Igreja como contrários
aos direitos humanos básicos. Há uma
acusação generalizada contra a Igreja
como se ela promovesse algo que interfere
na liberdade humana.
No que diz respeito à defesa da cultu
ra da vida e de valores transcendentais, da
solideariedde, preocupação com os
pobres, direitos humanos, paz, defesa do
meio ambiente, serviço social, a Igreja
Católica é reconhecidamente aquela que
lidera na preocupação com esses assuntos,
apesar de ser criticada em algumas ques
tões, como ser contrária ao aborto, ao
casamento de pessoas do mesmo sexo, à
eutanásia, etc., mas faz isso por fidelidade
às crenças sobre a dignidade da pessoa
humana, às leis naturais e à ordem estabe
lecida pela revelação divina. Sua missão
não é a de agradar aos homens em tudo o
que procuram suas tendências subjetivas,
mas sim em se tomar defensora do verda
deiro bem da pessoa humana racional com
vocação não apenas terrena, mas sobrena
tural.
P. Tarcisio Z.

РЕАЛЬНІ П РИЧИН Н ЕНАВИСТІ СВІТУ ДО ТРАМ П
Прод. на стор. 01
часом показали себе джерелами
фейків і брехливої пропаганди),
ЛГБТ рух (який через накидання
гендеризму
руйнує
сім ’ю
та
фактично переслідує усіх незгідних
з їхнім світоглядом), радикальні
феміністки,
марксистські,
анархістські групи (які як правило
отримують
фінансування
від
Джорджа Сороса), масони й подібні
до них угруповання.
Новий
глобалізм
та
його
організації, стверджує Ялсевац,
щедро
фінансується
великими
корпораціями
та
такими
мільярдерами як Б ілл Ґейц, М айкл
Блумберґ, Джордж Сорос, Воррен
Б аф ф ет, М арк Ц укерберґ та багато
інших.
«Прогресисти»-глобалісти
у
войовничому ісламізмі вбачають
свого союзника, який би мав
допомогти підірвати християнські
фундаменти Заходу. Звідси, на
думку Ялсеваца, така зацікавленість
адептів глобалізму у масовій міграції

мусульман в країни Заходу. Хоча, як
зазначає
Ялсевац,
це
дуже
небезпечна гра, оскільки ісламський
радикалізм ніколи не приховував
свого
прагнення до світового
панування.
Вибір Трампа - це наслідок
війни, яка ведеться проти залишків
християнської
цивілізації
уже
десятиліттями. До цього моменту,
пише
Ялсевац,
війна
була
односторонньою - сили ложного
«прогресу» провадили війну проти
відносно
пасивних
і
наївних
християн. Прихід ж Трампа до влади
просто виставив перед очі загалу
війну
культури
смерті проти
культури ж иття. Це дає можливість
багатьом визначитися, на якій вони
стороні.
На думку Ялсеваца, не можливо
переоцінити важливість теперішньої
ситуації. Ще в 1976 році краківський
кардинал Кароль Войтила, майбутні
Папа Іван Павло П звертав увагу
христяин на серйозність ситуації:
«Зараз ми знаходимося перед
обличчям історичного конфлікту,

який
людство
коли-небуть
переживало. Я не думаю, що широке
коло американського суспільства та
більш ість християнських спільнот
усвідомлюють ситуацію у повній
мірі. Зараз ми стикаємося з кінцевим
протистоянням між Церквою та
антицерквою, між Євангелієм та
антиєвангелієм, між Христом та

Антихристом».
І Дональд Трамп - не причина
цього конфлікту. Просто його
обрання винесло цей конфлікт на
поверхню.
Тому,
Ялсевац
закликає
християн
молитися
за
успіх
подальшої боротьби проти культури
смерті.
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Євангельське Читання
Перша Неділя Посту - По 1, 43 - 51

У той час вирішив Ісус піти в Галилею; і знайшовши Филипа, мовив до нього:
“Іди за мною.” А був Филип з Ветсаїди, з міста Андрієвого і Петрового. Зустрів
Филип Натанаїла і сказав до нього: “Ми знайшли того, про кого Мойсей у законі
писав і пророки, - Ісуса, Йосифового сина, з Назарету.” Натанаїл же йому на те:
“Чи може бути щось добре з Назарету?” Мовив до нього Филип: “Прийди та
подивися.” Побачивши Ісус, що Натанаїл надходив до нього, сказав про нього:
“Ось справжній ізраїльтянин, що нема в ньому лукавства.” Натанаїл же йому:
“Звідкіль знаєш мене?” Ісус у відповідь сказав до нього: “Перше, ніж Филип
закликав тебе, бачив я тебе, як був єси під смоковницею.” Відповів йому Натанаїл:
“Учителю, ти - Син Божий, ти - цар Ізраїлів.” Ісус відказав, мовивши до нього:
“Тому, що я повідав тобі: бачив я тебе під смоковницею, - ти віриш! Бачитимеш
більше, ніж те.” І сказав до нього: “Істинно, істинно кажу вам: побачите небеса
відкриті, й ангелів Божих, які піднімаються і спускаються на Сина Чоловічого.”
Ісус вибирає і кличе помічників в Його місійній і спасительній дії. Бог кличе
собі співпрацівників з-поміж людей, бо справа спасіння це не так якийсь, скажім по
людське обов'язок Божий, але це потреба людини. Вона не може тільки зложити
руки й чекати спасіння, але мусить співпрацювати з Богом.
Щоб покликати за собою апостолів, Ісус часто послуговувався іншими
особами: кликав через посередництво Івана Христителя, який свідчив про Ісуса
(див. Йо 2,32нн) “ ... І я бачив і засвідчив: Він Син Божий”. .. І двоє Іванових учнів
пішли за Ісусом, запиталися де він мешкає і стрінулися з ним. Через Андрія кличе
його брата Симона (Йо 2, 40-42). Через Филипа кличе Натанаїла. Не хотів Ісус
виконувати все сам особисто, але кликав собі співробітників послуговуючися до
того покликання іншими людьми. Це діється посьогодні. Покликання до співпраці
з Христом приходить до людей через інших людей, а вкінці останній поштовх
приходить від самого Христа, як це бачимо в прикладі про зустріч з Натанаїлом.
Филип кличе Натанаїла, цей зацікавився і пішов до Ісуса, а Ісус дав останній
поштовх і Натанаїл визнав божество Ісуса та й пішов за ним.
В духовних покликаннях ми християни повинні співпрацювати з Христом як
Іван Христитель, як Андрій і Филип, або нажаль можемо ставати на перепоні в
покликаннях через різні вислови проти покликаних, через заборону дітям іти за
їхнім покликанням або через відохочення від покликання тих кого Ісус кличе.
Християнин повинен в тому бути як Іван Христитель, як Филип або Андрій які
заохочували до того, щоб іти за Христом.
На першу вістку про Месію, Натанаїл висказується про це обоятно, а то й з
погордою, бо не сподіється, що з Назарету може прийти Месія. Але коли
зустрінувся з Ісусом, відкрилися його духовні очі, він пізнав велич Христа й красу
стати його учнем. Так і з усіма, що чують голос Божий який їх кличе. На початку
це для них видається щось трудне, нерозумне, неактуальне, але коли хтось
стрінеться з Христом, все зміниться і людина буде готова залишити все задля
Божого Царства. Коли покликані будуть шукати своєї користи, себе самих, вони
не встояться і знеохотяться. Але хто дійсно глибоко увійде в злуку з Христом
через читання Божого Слова, через молитву, через богомислення, той хоч і стріне
труднощі на тій дорозі, він буде вірно йти нею, бо знає, що жертвує своє життя за
щось шляхетне, величне, святе, що жертвує своє життя не для своїх потреб, ані для
людини, але для Великого Творця всесвіту, для самого Бога.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Jesus escolhe е convida pessoas para a sua missão de salvar o mundo, Deus não
assume cem por cento a tarefa da salvação somente para si, mas quer que o homem
colabore pelo menos um pouco nessa obra, porque, falando humanamente, a salvação
não é algo que pertence exclusivamente a Deus, mas é um dever e necessidade dos
homens e por isso eles devem oferecer a Deus algo de si nessa obra.
Para chamar os apóstolos para ser seus colaboradores, Jesus serviu-se de outras
pessoas, como por exemplo São João Batista, que deu testemunho sobre Jesus, afirman
do que ele é o Cordeiro de Deus e dois de seus discípulos foram ao encontro de Jesus
(Cfr. Jo 2,32ss). Serviu-se de André para chamar o seu irmão Simão (Cfr. Jo 2,40-42).
Por Felipe chamou a Natanael.
Jesus quis ter colaboradores na sua grandiosa missão salvadora. O mesmo acontece até
hoje. A vocação para trabalhar no Reino de Deus vem através das pessoas, e o último
empurão vem do próprio Cristo, como vemos na encontro com Natanael: Felipe chama

№ 04 - Pracia, Prudentópolis, 16 а 28 de fevereiro de 2017 -

Pg 03

Natanael, este, de início, duvida, mas se interessa pelo que Felipe fala e vai ao encontro
de Jesus e nesse encontro sente o chamado para algo nobre e sublime, reconhece a divin
dade de Jesus e o segue.
Nas vocações religiosas e sacerdotais, nós cristãos devemos colaborar com Cristo
como o fez João Batista, André e Felipe, ou, pelo contrário, pode-se também colocar
obstáculos ao chamado de Deus com diversas maneiras de falar sobre a vocação, de
tratar os vocacionados, pela proibição aos filhos de seguir a vocação religiosa ou sacer
dotal, colocando assim obstáculos aos que Jesus chama. O cristão deve seguir o exem
plo de João Batista, de Felipe ou André que incentivam seus amigos para se encontrar e
seguir o chamado de Cristo. Devemos dar início na vocação e o resto fica por conta de
Deus.
A primeira notícia sobre o Messias, Natanael responde com indiferença ou até com
desprezo, porque duvida que de Nazaré pode vir algo de bom. Mas quando encontra-se
com Jesus, descobre a grandeza do Messias e a beleza de tomar-se seu discípulo. Na
conversa reconhece a sua divindade. Assim acontece com todos que sentem o chamado
de Jesus. De início, para muitos, isto parece algo difícil ou até impossível e pouco convi
dativo ou até irracional. Mas quando o vocacionado encontra-se verdadeiramente com
Jesus Cristo, tudo muda e ele sente que é atraído por Deus para uma vida de doação,
deixa tudo e segue-o. Se um vocacionado deixa de praticar o encontro com Jesus, pelas
sua próprias forças não conseguirá suportar a pressão do mundo e desiste como aquele
jovem rico. Mas quem de verdade entra em contato com Cristo pela leitura da Palavra
Divina, pela oração e meditação, ainda que encontre dificuldades no caminho da voca
ção, segue em frente fielmente, com coragem e renúncia, porque sabe que oferece a sua
vida para uma obra nobre, grandiosa, sagrada, que oferece sua vida não para seus
interesses pessoais, nem para alguma pessoa humana, mas para o grande Criador do
universo, para Deus.
---------------------------------------------------

P. Tarcísio Z.

t У покоївся в Г осподі П реподобний брат О лександр
М ихайло Р убель, Ч С В В , з П ровінції С в. Й оси ф а у Б р ази л ії
2017-02-23 14:55:35 Новини
У середу 22 лютого 2017 року упокоївся в Господі в
лікарні Пресвятої Богородиці Благодатної (Nossa Senho
ra das Graças), що неподалік від осідку Провінційної
управи та монастиря святого Василія Великого в м.
Куритибі у Бразилії, на 71-му році життя, 48-му
чернечого покликання брат Олександр Михайло Рубель
(Alexandre Miguel Rubel), ЧСВВ, з Провінції Святого
Йосифа у Бразилії.
Брат Олександр (звичайно його звали брат Олекса),
народився 28 березня 1946 року в Кампу Мовром
(Campo Mourão), а точніше в місцевості Журанда
поблизу нього, штат Парана, Бразилія. Прийняв
хрещення 11 травня 1946 року і отримав ім’я Мігель (Михайло). Його батьки
Василь Рубель і Амелія Стацюк Рубель мали своє господарство, в сім’ї були й інші
діти, тож Михайло з ранніх літ навчився любові до праці та відповідальності, а
також навиків ведення господарства.
У дитинстві Михайло здобув тільки початкову освіту: з 1955 по 1958 рік
навчався у школі в Аттерадо Алто, Кампу Мовром, Парана. Гімназійну освіту
доповнив уже після вступу до монастиря, у 1974—1978 роках, навчаючись в Іваї,
де перебував у монастирі. Будучи сином добрих батьків, які жили за
християнськими принципами, Михайло відчув покликання до чернечого стану і
вирішив вступити до василіянського монастиря. Він був прийнятий до
Василіянського Чину 1 липня 1969 року, коли магістром новиків у новіціяті в Іваї
був о. Атанасій Купіцький, ЧСВВ. При облечинах у чернечий одяг, я к и м
починається новіціят у Чині, 25 березня 1970 року він вибрав для себе ім’я
Олександр або Олекса, як всі його називали. Після закінчення новіціяту він склав
свої перші обіти 24 липня 1971 року. Працюючи і навчаючись, утверджувався у
своєму рішенні вести чернече життя і 9 лютого 1977 року склав в Іваї довічну
професію у Василіянському Чині Святого Йосафата.
Цілий його подальший життєвий шлях, сповнений молитви, служіння Богові й
людям, пов’язаний з василіянським монастирем в Іваї, при якому діє новіціят. Ще
відтоді, як був новиком у 1970 році, і в пізніші роки виконував служіння
захристіянина — паламаря парафіяльної церкви Пресвятого Серця Ісуса. Крім
того, виконував різноманітну працю, як-от: бджоляра, винороба, кравця, столяра
тощо. Брата Олексу знали як прекрасну людину, людину молитви і смирення.
Щиро відданий своїм обов’язкам, він мав характер, завдяки якому легко нав’язував
дружбу з тими, хто його знав. Доручені справи сам, а в багатьох випадках — при
допомозі новиків і кандидатів, виконував до кінця, бувши добрим прикладом для
співбратів по Чину.
Багато поколінь вступників до Чину, а тепер вже священиків і братів, які
трудяться в різних частинах світу, запам’ятали його як того, хто був протягом
десятиліть незмінно членом василіянської спільноти в Іваї, де вони проходили свій
новіціят, і як співбрата, якого турботливу та діяльну присутність усі відчували.
Тим більше прикрою є ця втрата, яку болісно відчули ті, що його добре знають.
Прикладом для молодших співбратів по Чину були не тільки його життя і
праця, але тим більше той урок, який він дав, протистоячи хворобі до останніх днів
з мужністю та душевним спокоєм. Хоч лікарі рекомендували йому не працювати,
він все-таки продовжував тихцем виконувати посильну роботу, до якої звик за
майже п’ятдесят років чернечого життя.
Нехай милосердний Господь Ісус Христос прийме жертву і служіння його
життя, відданого в дарі Богові та людям, і дарує йому життя вічне.
Вічна йому пам’ять!
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РО ЗДУ М У ВА Н Н Я Н А Р ІЗН І Т Е М И Ж И ТТЯ
О . Е л ев тер ій Д м и т р ів , Ч С В В

ПРО РОДИННІ НЕПОРОЗУМІННЯ

Корінь родинного непорозуміння переважно починається в нутрі самої
родини, а не зі зовні. Суперечки, дискусії, уживання слів низької категорії
розпалюють вогонь до гніву й ненависті. Коли батьки між собою не годяться і
діти свідками того, мимоволі через таке поступування уподібнюються до
батьків. По таких родинах де нема гармонійного співжиття, спільної молитви, і
не сповняється релігійних обов'язків та родина сама себе допроваджує до
загибелі. Доми таких родин можемо порівняти до готелю де одні виходять, а
другі входять і для кожного невідомо про інших членів. Це родини слабкої віри,
або живуть зовсім без віри. Не учащають на жодні релігійні відправи, а діти
наслідують батьків.
Родини слабкої віри й релігії тим самим виховують дітей до будучої
невідповідальності релігійної соціальної. Діти без морального й релігійного
виховання, живуть порожнечею духа, і те все відбувається на їхніх будучих
родинах. З порожнього серця і душі
нічого не передати для інших. В одній
EXPEDIENTE
школі де вчилося вісімсот учнів, учителі
“P R A C I A ”
просили дати думку про вартість релігії
Jornal Ucraíno-Católico Publicado в родині. Сімсот п'ятдесят відповіли, що
no Brasil
родині релігія не конечна.Так думає
сучасна модерна молодь. Для них релігія
Registro no ШРІ - № 2509881
в родині - це речі стародавні, старших
людей.
Український Католицький
Одного разу, при зустрічі молоді, де
Двотижневик у Бразилії
було сімдесят осіб, священик запитав
хто молиться рано й вечером? Десять
Передплата на 2017 Рік: R$50,00
Інші Краї: US65.00 Амер. Доларів відповіли, що моляться рано, а у вечір
двадцять три. Нажаль, самі батьки є
Depósitos: BANCO 1TAÚ
причиною
релігійного
упадку
Ag. 3823 conta 16753-5
сьогоднішньої молоді. В родинах, які
Banco BRADESCO
занедбане спільне й релігійне життя
Ag. 6465 conta 0000122-8
починається руїна. Нераз зустрічаємо
таких батьків, які дітям дають свобідну
Direção e Administração:
волю, мовляв: тепер настали інші часи.
Rua Cândido de Abreu, 1579
А коли діти над батьками беруть верх,
Centro - Caixa Postal 02
CEP: 84400-000 Prudentópolis - PR тоді оплакують і нарікають на дітей.
Діти
таких
родин
без
солідних
релігійних основ легко піддаються
Fone: (42) 3446-1396 / 3446-2087
E-maü:
наркотикам,
алкоголізмові,
graficaprudentopolis@gmail.com
сексуалізмові й допускаються різних
www.graficaprudentopolis.com.br
злочинів і вони навіть спосібні піднести
руку на своїх батьків і їх убити.
Proprietário:
Одна з нинішніх звичок дуже
Grafica Prudentópolis Ltda.
яскраво
відбивається
в
нинішній
CNPJ 09583969/0001-07
модерній молоді - це початкуючі
романсові
зустрічі й їхні кохання.
Redator Chefe:
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM
Молодята
не
стараються
глибше
застановитися над взаємним пізнанням,
Corretores Ortográficos:
чи вони можуть мати гідне співжиття.
Pe. Atanásio Kupicki, OSBM
Нераз присвячують довгий час на
Pe. Dionisio Bobalo, OSBM
зустрічі, розмови, але не зацікавлені
себе краще пізнати щодо характеру,
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поведінки, почування і різних проявів у поведінці. Молодята, які мають на меті
заснувати свою сім'ю , заздалегідь повинні мати повне поняття про сімейні обов
'язк и й відповідальності які взаємно приймають. Конечно їм треба мати поняття
про Тайну Подружжя, яка вимагає нерозривності для добра подружжя і дітей.
Тайна подружжя вимагає нерозривності до смерти й то на десятки років
спільного життя. Нажаль, між деякими молодятами дуже коротко триває цей
романсовий час, без більшої І глибшої застанови й взаємного пізнання. Без
солідної підготовки й застанови в скорому часі в такому подружжі виринають
непорозуміння і життя переходить в буденщину та втрачає всі вартості і красу
взаємного співжиття.
Сьогоднішня молодь не ставиться серіозно до справи створення своєї
солідної сім'ї. Нераз їхнє подружжя базується на новелях. Дуже часто
вступають в подружжя на спробу: «Якщо згодимося жити разом то добре! Як ні,
розійдемося»... Часто розведені коментують про різні супружні кризи і
стараються оправдати своє розведення. Такі розводи переважно постають серед
подруг слабкої віри і серед тих, що віддалилися від Церкви й Бога. Одні
засновують супруже життя без повної застанови й приготування, інші ж
сходяться жити разом без шлюбу церковного й цивільного. Виступають з
протестом проти традиційних звичаїв і законів, мовляв сьогодні інакші часи й
тим дають злий приклад для інших.
Бачиться нині часто, що подружжя сьогоднішньої молоді в короткому часі
переходить на щоденність, яка неначе змиває всі зовнішні й внутрішні
сподівання попередніх мрій. З того повстає холоднеча між подругами й
родинний хаос і легко тоді доходить до розведення, до аборту, зради й
заснування нових родин. Такі подружжя приносять дуже шкідливі наслідки для
них самих, їхніх дітей і для суспільства. Це родинне розбиття могло мати
початок вже від самої їхньої родини і за часів залишення, де вони не
приготовилися серйозно до солідної відповідальності в подружжому житті.
Нераз в тому провина батьків, що прискорюють, або й примушують, щоб син чи
дочка не залишилися самітними й не постарілися неодруженими.
Різні зовнішні й внутрішні впливи залишають сумні наслідки й все те
відбивається на дітях. їхні батьки живуть, але діти почуваються сиротами, не
зазнають родинного тепла ані повної батьківської любові, а почуваються як
чужі для батьків.
З а молодості й може все гарно складалося для закоханих, які снили про милі
й любі зустрічі, про романтичне співжиття, про райську атмосферу. Коли ще
неодружені, віддаль між собою скорочують телефонами листами,
поздоровленнями. Плекають в серці сподівання, що подружжя життя для них
буде назавжди щасливе, романтичне на подобу Ромиу й Жулієти.
Коли подружжя не приготовилося до спільного життя, воно скорому часі
може попасти в монотонність і захитати ті слабкі основи родинного життя.
Переважно починається через брак терпеливості між собою в словах, в
поведінці й замкнення у собі. Такі малі іскри родинного непорозуміння, сварня,
гнів, втрата пошани, поволі закорінюються і доводять до розлуки.
У родині, коли батьки між собою провадять дискусію і непорозуміння, а ще
в присутності дітей д е виб'ється на дітях. Каж е народна пословиця, що овоч не
дуже далеко відкочується від дерева, Добре дерево родить добрі овочі, лихе
родить злі овочі. По батьках можна пізнати їхніх дітей. Діти це відбитка батьків
Подруги, які захитуються, мусять чим скорше запобігати лихові, братися
додіялогу й шукати помочі, щоб могти врятувати сім'ю . Всі подружжя
більшості переходять через кризи й стрічаються з хрестами аж до кінця свого
життя.
Людина, яка відчужена від Бога й його засад вона подібна на тростину, що її
вітер хитає на всі боки. Тим вітром для її душі - це диявол, світ, новелі і злі
приклади людей. Ісус Христос всіх нас закликає до себе кажучи: «Без мене ви
самі нічого не можете вдіяти». Без Бож ої допомоги, ніхто з нас не встоїться в
своїм стані і в своїх обов'язках. Школи не треба довіряти тільки собі.
Одного разу, одна мама покликала священика до полагодження справи
розлуки її дочки. Для дівчини сказала мама, вона надто за ним пропадала. А коли
пішла за нього, тепер, по другі дитині й коли ще не минуло три роки його
зненавиділа й покинула разом з дітьми. Клопіт для мене, бо вернулася до мене і
не хоче вийти. Священик довго її заохочував вернутися до чоловіка, вона
відкидала всі поради. Остання її відповідь була, що вона воліє з чортом жити, як
повернутися до чоловіка. Причина розлуки була, що її чоловік тільки один раз
вернувся додому п'яний пізної ночі й співав майже до півночі. Через малий
сірничок вогню нераз постає великий вогонь...
Гарний приклад дають ті подружжя, що витримують і підтримують свою
присягу до кінця. їхня тривалість триває нераз понад півсотню років жертви,
доброго прикладу й співжиття і взаємної любові. Дай Б ож е, щоб наші громади
були переповнені такими солідними родинами де ще є спільна молитва,
християнські передання для дітей, де віра й релігія є сильними основами
родинного життя.
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА
РОЗДУМУ
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Як це все розуміти?

Нинішня суспільність у більш ості країн є проваджена людьми які зовсім
не думають про загальне добро, в голово яких є цілковита обоятність про
дбання за спільне народу а часто виглядає, що в голові порожнеча то й
попросту брак глузду. Погляньмо на деякі прояви, що бачимо тут між нами в
нашій країні, яка часто бере приклад від інших країн і мавпує те, що якась
там країна запровадила в собі. Подамо деякі приклади, й читач нехай сам
розбирає де правда.
Країна наша й інші настоюють на тому, що люди всі однакові, без огляду
на народність, кольор, на релігію , вік чи щось подібне. В сі маю ть такі самі
права в країні. Добре, а яким чином в школах сам уряд робить розрізнення і
дає більше привілеїв для людей чорної раси? О т університети мусять
забезпечити означену кількість місць в їхніх класах для чорних, хоч би й
вони при вступнім іспиті мали нижчі оцінки як люди білої раси? Чи це
рівність прав? Чому хто білої раси, хоч би й мав більшу оцінку, мусить
уступати своє місце для учня чорної раси, хоч би й він дістав нижчі оцінки
при вступних іспитах? П оясніть і зрозумійте яка це рівність прав без огляду
на кольор чи на народність!
Друге, це злочин і гідний кари кожний хто би назвав людину чорної раси
“чорний” або “неґер” . К аж уть, що це сегрегація і образа людини. А як звати
їх? Але це не є ніякий злочин називати людину білої раси з погордою
“полако” , або чужинця називати згірдливо “ґрінґо” й т. п.? Чи це не
сегрегація?
Д алі, тому, що наша країна демократична, можна писати й говорити
проти будького, можна виговорювати всякі нісенітниці, брудні ж арти проти
релігії, проти релігійних провідників, навіть проти Ісуса Х риста й взагалі
проти Бога, бо це свобода вислову й кожний має право говорити це, що йому
захочеться. Але чому є злочином сказати якийсь ж арт проти гомосексуалів,
проти лезбиків, проти людини чорної раси? Х то може це зрозуміти, нехай
розуміє, я таки не розумію такої логіки. Я ка тут рівність усіх горожан
країни?
Не знаю чи вже в конгресі проголосували закон про пошану до звірят, де
приказується шанувати всяку звірину, давати для неї все потрібне, їж у,
лікарство, ветеренарів, амбуланс в разі потреби, не мучити і тим подібне
забезпечити всякі “права” звірят (чи звірина має якесь право?). Такий закон,
що нерозумне створіння мусить мати все потрібне, а коли би хтось
переступив і не пошанував його, має бути караний. Добре, ясно, що звірину
треба шанувати, треба забезпечити їж у, здоров'я тощ о, але й людям того
також потрібно й ще більш е, бо людина розумне створіння і має безсмертну
душу. А тут скільки то недбальства в тій справі? Виглядає, що уряд забуває
за потреби людини а дбає дуже пильно про потреби звірят. Одне й друге
важне, але людина таки важніш а як нерозумна звірина й як не дозволено
мучити звірину, так треба би гостро карати за всякі недосягнення в
поводженні з людиною зі сторони уряду і всіх людей.
Останніми часами були різні маніфестації в країні проти корупції і проти
тих великих видатків уряду на ф утбол. Нема сумніву, що уряд повинен дбати
про те, щоб й спорт мав своє місце в країні й щоб чужинці які сюди приїдуть
мали якесь добре враження про країну. А ле потрібно, щоб ті чужинці мали
подібне добре враження коли відвідають ш коли, ш питалі, всякі заведення для
убогих, для старців і т. п. А коли на будову люксусових площ і забудувань на
футбол було звідки взяти 28 мілярдів реалів, то чому нема звідки взяти малий
процент такої суми на публичний транспорт? Чому не було тих грошей для
забезпечення здоров’я для народу, для покращання ш кіл і кращ ої платні для
учителів і для інших працівників на полі виховання і публичної безпеки?
Закінчімо цю роздуму деякими прислівями, які висловлюють правду про
те, що бідні й покірні могутніх і багатих збагачую ть, а могутні над ними
знущаються: “3 урядовцем не сварися, з багатим не судися, бо це так як
плювати (або щ ось інше робити) проти вітру.” “З а хлопові гроші пили, а за
те його ще й побили “Бідний багатому косить, його годує, а сам голодує і
їсти в нього просить” .
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Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

Agenda do Prazer
Uma senhora vivia sempre contente da vida. N unca se ouvia ela reclam ar de
algo, sorridente, alegre, prestativa, disposta. A té nas dificuldades, na doença, ela
não se abatia. D izia que tudo passa e ao lado do sofrim ento há tantas outras coisas
belas para ficar contente. O povo costum ava dizer: "É idosa, mas o seu rosto é tão
calmo! As dificuldades não a pouparam , mas parece ser superior a todas as preo
cupações e a todos os aborrecim entos que são o quinhão do ser humano neste
mundo."
A ssim falava certa vez um a pessoa que se im pacientava facilm ente. Pergun
tou à velha senhora o segredo da sua felicidade.
Com um sorriso lum inoso, ela respondeu-lhe:
- Cara am iga, tenho a m inha A genda do Prazer.
- O quê?
- A m inha A genda do Prazer. H á já m uito tempo que aprendi isto: nenhum dia
é assim tão triste que não tenha algum raio de luz. A ssim me diziam m inha mãe e
meu pai e tam bém meus professores na escola. Ouvindo isso, um dia comecei a
escrever todas as pequenas coisas boas que me aconteciam .
D esde que saí da escola, m antive fielm ente todos os anos a m inha agenda em
dia. Contém m uitos detalhes insignificantes: um vestido novo, um a conversa com
um a am iga, encontro com o nam orado, um a atenção do meu m arido, um a flor, um
livro, um passeio de carro, um por do sol, a lua cheia, um bom alm oço, um gosto
so abraço, um pássaro que entrou pela janela na m inha casa, tudo isto está na
m inha agenda e quando m e sinto um pouco triste ou com a m oral em baixa, releio
algum as páginas para me rem em orar que m ulher feliz eu sou.
M ostro-lha, se isso lhe interessa. A m ulher descontente e entediada pegou na
agenda que lhe estendia a am iga, e virou lentam ente as páginas.
Num dia, líam os isto: "Recebi um a carta am orosa de m inha m ãe, vi um lindo
lírio, brinquei com um a criança na rua, tom ei chuva. Encontrei a jó ia que pensava
ter perdido. Encontrei um a jovem alegre e bonita. O meu m arido trouxe-m e rosas
hoje à noite. Ouvi um a m úsica que m e encheu de alegria. Rezei com devoção.
Dormi bem esta noite. Uma criança sorriu para mim quando eu conversava com
sua m ãe”.
Fragm entos de leituras feitas durante o dia tam bém figuravam na agenda, de
tal m aneira que esta últim a era um a m ina de verdade e de beleza.
- D escobriu um prazer todos os dias para anotar? perguntou a am iga ansiosa.
- Sim , todos os dias; queria que a m inha teoria se tom asse um a realidade,
foi-lhe respondido com um a voz grave.
A outra continuou a virar as páginas e chegou a um a que continha estas pala
vras:
"Meu m arido m orreu segurando a m inha mão na dele e com o meu nom e nos
seus lábios."
A té a m orte contém a sua parte de positivo.
A té os nossos desassossegos são m ensageiros e professores, mas para isso é
necessário saber descodificar as suas m ensagens.
Será que você tam bém tem um a A genda do Prazer?
M esmo que não tenha fisicam ente um a, todas as noites, antes de adorm ecer,
pense em todos aqueles prazeres da vida e faça um álbum m ental de felicidade.
N a realidade, a vida não é tão dura como m uitos pensam . H á sofrim entos,
sim. M as há tantos momentos felizes e belos na vida de cada um . O que precisa
mos é saber olhar a vida, não colocar óculos escuros, mas ver claram ente não
apenas o que nos aflige, mas tudo o que nos traz alegria e prazer. E a vida traz
m uitos momentos de prazer, todos os dias, continuam ente nos presenteia com
momentos belos e dignos de serem lem brados por m uito tem po.
Precisam os nos lem brar não apenas daquilo que nos causou sofrim ento e dor,
mas daquilo que nos trouxe e traz alegria.
A té num m onte de lixo pode florescer um a bela flor. Até em momentos mais
dolorosos e negros da vida, sempre há algo que nos pode consolar e fazer sorrir.
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A m ensagem quaresm al 2017 do Papa Francisco
origens - 400 anos de história

“A Palavra é um dom. O outro é um dom”: este é o tema do Mensagem do papa
Francisco para a Quaresma 2017, publicado no Vaticano na este terça-feira fevereiro 7,
2017
Quaresma, em que os batizados estão se preparando para a Páscoa e catecúmenos
para o batismo, abre este ano na quarta-feira, 1 de Março, de Cinzas quarta-feira e ele
termina com o Domingo de Páscoa, 16 de Abril.
“O apóstolo Paulo diz que «a raiz de todos os males é a ganância do dinheiro» (1
Tm 6,10). Esta é o motivo principal da corrupção e uma fonte de invejas, contendas e
suspeitas. O dinheiro pode chegar a dominar-nos até ao ponto de se tomar um ídolo
tirânico (cf. Exort. ap. Evangeliigaudium, 55). Em vez de instrumento ao nosso dispor
para fazer o bem e exercer a solidariedade com os outros, o dinheiro pode-nos subjugar,
a nós e ao mundo inteiro, numa lógica egoísta que não deixa espaço ao amor e dificulta
a paz” , adverte Papa Francisco: “O pecado cega-nos.”
“Depois, a parábola mostra-nos que a ganância do rico fá-lo vaidoso. A sua perso
nalidade vive de aparências, fazendo ver aos outros aquilo que se pode permitir. Mas a
aparência serve de máscara para o seu vazio interior. A sua vida está prisioneira da
exterioridade, da dimensão mais superficial e efêmera da existência (cf. ibid., 62)” ,
acrescenta o Papa.
Papa Francisco explicou que “o degrau mais baixo desta deterioração moral é a
soberba”: “O homem veste-se como se fosse um rei, simula a posição dum deus, esque
cendo-se que é um simples mortal. Para o homem corrompido pelo amor das riquezas,
nada mais existe além do próprio eu e, por isso, as pessoas que o rodeiam não caiem sob
a alçada do seu olhar. Assim o fruto do apego ao dinheiro é uma espécie de cegueira: o
rico não vê o pobre esfomeado, chagado e prostrado na sua humilhação.”
O Papa mostra como um remédio o poder da Palavra de Deus: “A Palavra de Deus
é uma força viva, capaz de suscitar a conversão no coração dos homens e orientar de
novo a pessoa para Deus. Fechar o coração ao dom de Deus que fala, tem como conse
quência fechar o coração ao dom do irmão.”
A Palavra é um dom. O outro é um dom.
Amados irmãos e irmãs!
A Quaresma é um novo começo, uma estrada que leva a um destino seguro: a
Páscoa de Ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte. E este tempo não cessa de nos
dirigir um forte convite à conversão: o cristão é chamado a voltar para Deus «de todo o
coração» (Jl 2, 12), não se contentando com uma vida medíocre, mas crescendo na
amizade do Senhor. Jesus é o amigo fiel que nunca nos abandona, pois, mesmo quando
pecamos, espera pacientemente pelo nosso regresso a Ele e, com esta espera, manifesta
a sua vontade de perdão (cf. Homilia na Santa Missa, 8 de janeiro de 2016).
A Quaresma é o momento favorável para intensificarmos a vida espiritual através
dos meios santos que a Igreja nos propõe: o jejum, a oração e a esmola. Na base de tudo
isto, porém, está a Palavra de Deus, que somos convidados a ouvir e meditar com maior
assiduidade neste tempo. Aqui queria deter-me, em particular, na parábola do homem
rico e do pobre Lázaro (cf. Lc 16, 19-31). Deixemo-nos inspirar por esta página tão
significativa, que nos dá a chave para compreender como temos de agir para alcançar
mos a verdadeira felicidade e a vida etema, incitando-nos a uma sincera conversão.
1. O outro é um dom
A parábola inicia com a apresentação dos dois personagens principais, mas quem
aparece descrito de forma mais detalhada é o pobre: encontra-se numa condição deses
perada e sem forças para se solevar, jaz à porta do rico na esperança de comer as miga
lhas que caem da mesa dele, tem o corpo coberto de chagas, que os cães vêm lamber (cf.
vv. 20-21). Enfim, o quadro é sombrio, com o homem degradado e humilhado.
A cena revela-se ainda mais dramática, quando se considera que o pobre se chama
Lázaro, um nome muito promissor pois significa, literalmente, «Deus ajuda». Não se
trata duma pessoa anônima; antes, tem traços muito concretos e aparece como um
indivíduo a quem podemos atribuir uma história pessoal. Enquanto Lázaro é como que
invisível para o rico, a nossos olhos aparece como um ser conhecido e quase de família,
toma-se um rosto; e, como tal, é um dom, uma riqueza inestimável, um ser querido,
amado, recordado por Deus, apesar da sua condição concreta ser a duma escória
humana (cf. Homilia na Santa Missa, 8 de janeiro de 2016).
Lázaro ensina-nos que o outro é um dom. A justa relação com as pessoas consiste
em reconhecer, com gratidão, o seu valor. O próprio pobre à porta do rico não é um
empecilho fastidioso, mas um apelo a converter-se e mudar de vida. O primeiro convite
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que nos faz esta parábola é o de abrir a porta do nosso coração ao outro, porque cada
pessoa é um dom, seja ela o nosso vizinho ou o pobre desconhecido. A Quaresma é um
tempo propício para abrir a porta a cada necessitado e nele reconhecer o rosto de Cristo.
Cada um de nós encontra-o no próprio caminho. Cada vida que se cruza conosco é um
dom e merece aceitação, respeito, amor. A Palavra de Deus ajuda-nos a abrir os olhos
para acolher a vida e amá-la, sobretudo quando é frágil. Mas, para se poder fazer isto, é
necessário tomar a sério também aquilo que o Evangelho nos revela a propósito do
homem rico.
2. O pecado cega-nos
A parábola põe em evidência, sem piedade, as contradições em que vive o rico (cf.
v. 19). Este personagem, ao contrário do pobre Lázaro, não tem um nome, é qualificado
apenas como «rico». A sua opulência manifesta-se nas roupas, de um luxo exagerado,
que usa. De fato, a púrpura era muito apreciada, mais do que a prata e o ouro, e por isso
se reservava para os deuses (cf. Jr 10,9) e os reis (cf. Jz 8,26). O linho fino era um linho
especial que ajudava a conferir à posição da pessoa um caráter quase sagrado. Assim, a
riqueza deste homem é excessiva, inclusive porque exibida habitualmente: «Fazia todos
os dias esplêndidos banquetes» (v. 19). Entrevê-se nele, dramaticamente, a corrupção do
pecado, que se realiza em três momentos sucessivos: o amor ao dinheiro, a vaidade e a
soberba (cf. Homilia na Santa Missa, 20 de setembro de 2013).
O apóstolo Paulo diz que «a raiz de todos os males é a ganância do dinheiro» (1 Tm
6, 10). Esta é o motivo principal da corrupção e uma fonte de invejas, contendas e
suspeitas. O dinheiro pode chegar a dominar-nos até ao ponto de se tomar um ídolo
tirânico (cf. Exort. ap. Evangeliigaudium, 55). Em vez de instrumento ao nosso dispor
para fazer o bem e exercer a solidariedade com os outros, o dinheiro pode-nos subjugar,
a nós e ao mundo inteiro, numa lógica egoísta que não deixa espaço ao amor e dificulta
a paz.
Depois, a parábola mostra-nos que a ganância do rico fá-lo vaidoso. A sua persona
lidade vive de aparências, fazendo ver aos outros aquilo que se pode permitir. Mas a
aparência serve de máscara para o seu vazio interior. A sua vida está prisioneira da
exterioridade, da dimensão mais superficial e efêmera da existência (cf. ibid., 62).
O degrau mais baixo desta deterioração moral é a soberba. O homem veste-se como
se fosse um rei, simula a posição dum deus, esquecendo-se que é um simples mortal.
Para o homem corrompido pelo amor das riquezas, nada mais existe além do próprio eu
e, por isso, as pessoas que o rodeiam não caiem sob a alçada do seu olhar. Assim o fruto
do apego ao dinheiro é uma espécie de cegueira: o rico não vê o pobre esfomeado,
chagado e prostrado na sua humilhação.
Olhando para esta figura, compreende-se por que motivo o Evangelho é tão claro
ao condenar o amor ao dinheiro: «Ninguém pode servir a dois senhores: ou não gostará
de um deles e estimará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis
servir a Deus e ao dinheiro» (Mt 6,24).
3. A Palavra é um dom
O Evangelho do homem rico e do pobre Lázaro ajuda a prepararmo-nos bem para
a Páscoa que se aproxima. A liturgia de Quarta-Feira de Cinzas convida-nos a viver uma
experiência semelhante à que faz de forma tão dramática o rico. Quando impõe as
cinzas sobre a cabeça, o sacerdote repete estas palavras: «Lembra-te, homem, que és pó
da terra e à terra hás de voltar». De fato, tanto o rico como o pobre morrem, e a parte
principal da parábola desenrola-se no Além. Dum momento para o outro, os dois perso
nagens descobrem que nós «nada trouxemos ao mundo e nada podemos levar dele» (1
T m 6 ,7 ).
Também o nosso olhar se abre para o Além, onde o rico tece um longo diálogo com
Abraão, a quem trata por «pai» (Lc 16,24.27), dando mostras de fazer parte do povo de
Deus. Este detalhe toma ainda mais contraditória a sua vida, porque até agora nada se
disse da sua relação com Deus. Com efeito, na sua vida, não havia lugar para Deus,
sendo ele mesmo o seu único deus.
Só no meio dos tormentos do Além é que o rico reconhece Lázaro e queria que o
pobre aliviasse os seus sofrimentos com um pouco de água. Os gestos solicitados a
Lázaro são semelhantes aos que o rico poderia ter feito, mas nunca fez. Abraão, porém,
explica-lhe: «Recebeste os teus bens na vida, enquanto Lázaro recebeu somente males.
Agora, ele é consolado, enquanto tu és atormentado» (v. 25). No Além, restabelece-se
uma certa equidade, e os males da vida são contrabalançados pelo bem.
Mas a parábola continua, apresentando uma mensagem para todos os cristãos. De
fato o rico, que ainda tem irmãos vivos, pede a Abraão que mande Lázaro avisá-los; mas
Abraão respondeu: «Têm Moisés e os Profetas; que os ouçam» (v. 29). E, à sucessiva
objeção do rico, acrescenta: «Se não dão ouvidos a Moisés e aos Profetas, tão-pouco se
deixarão convencer, se alguém ressuscitar dentre os mortos» (v. 31).
Deste modo se patenteia o verdadeiro problema do rico: a raiz dos seus males é não
dar ouvidos à Palavra de Deus; isto levou-o a deixar de amar a Deus e, consequentemen
te, a desprezar o próximo. A Palavra de Deus é uma força viva, capaz de suscitar a
conversão no coração dos homens e orientar de novo a pessoa para Deus. Fechar o cora
ção ao dom de Deus que fala, tem como consequência fechar o coração ao dom do
irmão.
Amados irmãos e irmãs, a Quaresma é o tempo favorável para nos renovarmos,
encontrando Cristo vivo na sua Palavra, nos Sacramentos e no próximo. O Senhor que, nos quarenta dias passados no deserto, venceu as ciladas do Tentador - indica-nos
o caminho a seguir. Que o Espírito Santo nos guie na realização dum verdadeiro cami
nho de conversão, para redescobrirmos o dom da Palavra de Deus, sermos purificados
do pecado que nos cega e servirmos Cristo presente nos irmãos necessitados. Encorajo
todos os fiéis a expressar esta renovação espiritual, inclusive participando nas Campa
nhas de Quaresma que muitos organismos eclesiais, em várias partes do mundo, promo
vem para fazer crescer a cultura do encontro na única família humana. Rezemos uns
pelos outros para que, participando na vitória de Cristo, saibamos abrir as nossas portas
ao frágil e ao pobre. Então poderemos viver e testemunhar em plenitude a alegria da
Páscoa.
Vaticano, 18 de outubro de 2016, Festa do Evangelista São Lucas
FRANCISCO -
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Angelus: «Não insulte; não olhe com maus olhos»

« N ão insulte; não olhe com m aus olhos » : antes e depois do Angelus deste
dom ingo, 12 de fevereiro, 2017, Praça de São Pedro, Papa Francisco explicou
com o os m aus pensam entos levam a atos m alignos.
« Jesus nos ensina como fazer a vontade de Deus plenam ente e usa esta pala
vra com um “Justiça m aior” do que a dos escribas e fariseus » : um a justiça “ani
m ada pelo am or, pela caridade, pela m isericórdia », e « capaz de realizar a subs
tância dos M andamentos evitando o risco de form alism o » , explicou o Papa.
« Respeito ao mandam ento “Não m atarás” , Ele diz que é violada não só o
assassinato real, mas tam bém por aqueles com portam entos que ofendem a digni
dade da pessoa hum ana, incluindo palavras insultuosas », continuou o Papa: « É
claro que essas palavras insultuosas não tem a m esm a gravidade e culpabilidade
do assassinato, mas são colocadas na m esm a linha, porque elas são as prem issas
a revelar a m esm a m aldade.»
E « Jesus nos convida a não estabelecer uma lista gradual de infracções, mas
considerá-los prejudiciais, porque ele se move a intenção de fazer mal aos outros » : «
E Jesus dá o exem plo. Insulto: estam os habituados a insulto, é com o dizer “Olá”.
E isso é na m esm a linha que o assassinato. A queles que insultar o irm ão m ata o
irm ão em seu coração. Por favor, não insulte! Nós não ganhamos nada ...”
Sobre a lei do casam ento, o Papa explicou a ligação entre pensam ento ruim e
mau ato: « O adultério era considerado um a violação do direito de propriedade do
homem sobre a mulher. Jesus, no entanto, vai para a raiz do m al. Como chegar ao
assassinato através de insultos, ofensas (...) , assim chegamos ao adultério através
intenções de propriedade no que diz respeito a um a m ulher que não seja sua
esposa. A dultério, tais como roubo, corrupção e todos os outros pecados, eles são
prim eiram ente concebido em nossos corações e, um a vez conseguido no coração
a escolha errada, são im plem entadas no com portam ento concreto. E Jesus diz:
aquele que olhar para um a m ulher que não é o seu próprio com o espírito de
propriedade é um adúltero em seu coração, ele com eçou a estrada para o adultério.
Nós pensar um pouco ‘sobre isso: os m aus pensam entos que estão nesta lin h a .»
E sobre o juram ento, ele acrescentou: « Jesus então diz aos seus discípulos
para não jurar, porque o juram ento é um sinal de insegurança e duplicidade com
que você toca as relações hum anas. Ele explora a autoridade de Deus para dar
segurança aos nossos assuntos hum anos. Pelo contrário, somos chamados a cons
truir entre nós, nas nossas fam ílias e nas nossas com unidades um clim a de clareza
e de confiança m útua, de modo que pode ser considerado honesto, sem recorrer a
intervenções m ais elevados para ser acreditado. D esconfiança e suspeita m útua
ameaçam a serenidade!»
Papa Francisco disse após a oração do Angelus: « D esejo a todos um bom
dom ingo. E não se esqueça: não insulte; não olhe com m aus olhos, com os olhos
de propriedade para a m ulher do seu próxim o; Não jure. Três coisas que Jesus
afirm a. É tão fácil! Por favor, não se esqueça de orar por m im . Bom almoço e
ad eu s!»

O segredo da “serenidade” do Papa? São José dormindo
“Se há um problem a, eu escrevo no papel de São José e eu colocá-lo sob um a
estatueta (...) São José dorm indo” , Papa Francisco testem unhou perante os supe
riores religiosos. Ele os recebeu no Vaticano em novem bro de 2016. L’O sservatore Romano publicou o diálogo em sua edição italiana de 10 de fevereiro de 2017.
O papa se reuniu com 140 superiores gerais de congregações religiosas dos
homens no Vaticano em 25 de novem bro, como parte da 88a A ssem bléia G eral da
União dos Superiores Gerais (USG). Toda a troca de três horas, que tinha perm a
necido privada, é publicada pela La C iviltà Cattolica em 11 de fevereiro na edição
de 4000 da revista dos jesuítas italianos.
Superiores religiosos pediram ao Papa qual era o segredo de sua “serenida
de” . “Eu não tom o tranquilizante pelotas!” , ele disse brincando.
“Eu vivo um a experiência com pletam ente nova para m im , ele disse. Em
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Buenos A ires eu estava ansioso, eu admito. Eu m e senti m ais tenso e preocupado.
( ...) Eu tive um a experiência m uito especial de paz profunda quando fui eleito. E
ela nunca me deixou. Vivo em paz.”
H á “problem as” no Vaticano e até mesmo a “corrupção” , o Papa acrescentou
que iniciou um a reform a da C úria Rom ana, “mas eu estou em paz.” “Se há um
problem a, eu escrever no papel de São José e eu colocá-lo em um a estátua que eu
tenho no meu quarto. Esta é a estátua de São José dorm indo. E agora ele dorm e
sob um a esteira de papel! E eu durmo bem: é um a graça de D eus.”
O Papa destacou com o m uitas vezes orou: “Eu realm ente gosto do breviário
e eu nunca deixei de reza-lo. M issa todos os dias. O rosário .... Quando rezo, eu
sempre gosto de pegar a B íblia. E a paz cresce. Eu não sei qual é o segredo ...
M inha paz é um dom do Senhor.”
Para receber esta paz, ele aconselhou, “todos devem encontrar a raiz da
eleição que o Senhor fez” e ir bem “da cruz para a paz.“
No entanto, isto não significa “lavar as m ãos” , ele avisou: “N a Igreja, há
Pôncio I atos lavar as m ãos para m anter a calm a. M as um superior religioso que
lava as m ãos não é pai e não ajuda.”

“Não basta melhorar a própria conduta e deixar de fazer o mal,
se também não se dá satisfação a Deus pelas culpas cometidas, por
meio da dor da penitência, dos gemidos da humildade, do sacrifício
do coração contrito, juntamente com as esmolas”
Santo Agostinho

<•

QUARESMA
“Ó M EU DEUS, CRIAI EM M I M UM C O R A Ç Ã O PUR O ,
E REN O V A I-M E O ESPÍRITO DE FIRMEZA.”
SALMO 50,12
* ------------------------ --------------------------------------------"
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МОЛОДИМ
ЧИТАЧАМ
Жаби - Езоп
Серед
зеленого
поля
було
невеличке блакитне озерце. Ж или в
ньому дві ж аби.
Зиму перебули вони щасливо. В
озері води не бракувало, було багато
поживи, і жаби нічим не клопоталися.
Щ асливо собі проживали.
Але настало таке спекотне літо,
що вода почала маліти ã озерце
висохло - зосталася від нього
маленька калю жка.
У цій калю жці й ховалися ж аби,
нарікаючи на ж орстоку долю, бо вж е
й поживи бракувало.
- Довго тут не висидиш - каж е якось одна ж а б а - Щодень стає
ж аркіш е,- скоро й ця вода висохне.
- А вж еж ,- відповідає друга.- Треба ш укати кращого місця. М оже,
десь недалечко є річка чи більше озеро. Пересиділи б там спеку, а з
першими дощами повернулися б сюди, бо кращого місця як це не
знайдеш.
- Гаразд,- погодилася перша - Зараз ж е вирушаймо в дорогу
- Коли так, то й так. Уперед! Йдемо!
Вилізли жаби з озерця, подалися ш укати ліпшого притулку.
Незабаром бачать - колодязь.
- О ! Там є вода!
Доплигали вони до колодязя, зазирнули.
- Ну й глибоко!
- А скільки води! Стрибнемо? Де ще знайдеш краще?
І перша ж аба намірилася стрибнути.
- С тій, дурепо! - спинила и подруга.- А коли й тут висохне вода?
Звідси вже не вилізеш - високо. Кращ е пошукаймо іншого місця, де ми
будемо в безпеці; навіщо стрибати в першу-ліпшу яму, не думаючи, що
буде по тому. Ш укаючи поратунку ж иття, можемо собі знайти наш
кінець.
Наука: К аж е народна мудрість: Не лізь у воду, не змірявши броду.
Н е берися до якогось діла не знаючи до чого воно тебе допровадить. У
важних справах треба міряти десять разів, щоб раз вкраяти.

Засмійся
Найбільша ганьба для нечесного політика
- Знаєте яка найбільша ганьба для нечесного політика?
- К азати, що він чесний і на нього голосувати.
Я ка різниця?
- Чи знаєте яка є різниця між чесним політиком і літаючими
неідентификованими дисками (discos voadores)?
- К аж уть, що вони існую ть, але хто їх коли бачив?

Хвилини правди
Н а телевізійній програмі, пастор якоїсь Церкви, коли мала починатися
програма політичних партій, проголосив:
- Тепер будемо мати пів години програми політичних партій, а зараз
опісля представимо вам, дорогі
слухачі, десять хвилин правди....
Коли політик бреше
Знаєте коли політик
говорить неправду?
- Тоді коли його уста
рухаю ться.
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Пише Юзьо Шило
Ой, друзі!
Вале а пина нині подати для читачів ум фато дуже цікавий і файний. Аконсиу
десь там на колонії Бракатінґа инь Прудентополіс. Есса історіа оповів один
колоніста на портарія да парокія пра пйроко коли прийшов замовити тирсо пра
аґрадесир ума ґраса. А історія é сеґінте.
Колоніста продав дрова (линя) для якогось плантадора де фумо. Видно жи то
було багато тих дров, бо компрадор заплатив йому дейз міл реайс. Імажінинь а
алеґріа того колоніста.
Він бастанте побре але дуже трабалядор. Мав різні планос що з тими грішми
зробити. Він ті гроші приніс пра каза засбрулював в стару фралду ди кріанса і десь
там заховав щоб ладрони не знайшли. Инь прімийро луґар взєв пареси жи дойс міл і
заплатив дівіду пра ум сиу візіньо. Диспойс ще взєв трошки більше ки ум міл пра
паґар оутра дівіда. Сілишало квазі сете міл. Він десь, мав виїхати в п’ятницю і мав
сівернути апинас в понеділок. Взєв ті роші завинув ди ново в ту фралду, скрутив і
кинув на ліжко. Коли естава де салда діси пра мує: леви исси дінєйро і сховай добре.
І поїхав. На понеділок чи вівторок сівернув і запитався жінки де вона поділа роші.
Жінка сіздивувала: “Ки дінєйро. Я не ниділа ніяких дінєйро в хаті”. “А ті жи я лишив
на кама завинені в фралді!?” Жінка сіздригнула й каже жи вона не ниділа ніяких
грошей, але коли приготовлєла ліжко пра динойте, взєла ту фралду й кинула но
лісьо. Побігли гобої но лісьо, але тамбор вже був порожний, вже не було ніякого
сміття, бо каміньон забрав і завіз но лішийро да сідаде, звідки другий більший
каміньон мав забрати і завезти десь там на Пінялом де є спеціяльне місце пра
депозіто ди лісьо. Хлоп зараз пігнав там де скидають лісьо, а там ціла купиця того
сміття, що майс ди дейз каміньомс повисипали на купу. Хлоп зобачив жи коло того
лішийро був тратор і траторіста да префейтура, що скидав всю сужийро на купу.
Хлоп сісапитав чи то лісьо воно ще зі суботи тут і ресебиу а репсоста жи так і десь
нині має прийти каміньом великий пра левар все пра лй ди Ґвараплава де є великий
депозіто де лісьо. Хлоп розказав про траторіста що сістало і попросив, що він
тратором брав на конся той лісьо і скидав пра байшо. І так сіпочала робота. Тратор
брав то сміття і скидав на землю, а хлоп перекидав все чи часами не здибе тої
фралди. Працював синь парар пів дня, сісмучив, і коли траторіста на гобід давав
йому дещо зі своєї марміти і просив хлопа, щоб сів з ним, цей не хотів. Навіть ном кіз
бибир аґва. Був змучений і синь ґраса, бо втратив маіс де сийс міл реайс. Ще диспойс
до алмосо далі тратор помагав, а хлоп перекидав ту лішийру. Вже над вечір був
дезанімадо й мав іти пра каза. Але ще диспойс да меренда попросив траторіста, щоб
ще ума оу дуас вийз кинув тої сужийри на землю й коли нічого не буде то пропали
гроші. Траторіста взєв на консю раз, два, три рази і кидав там де ще кидав антес.
Хлоп вже не мав форса пра прокурар, але ще фийз ултіма форса і далі шукав. І там
між тим ліспом зобачив фралду. Пізнав. Розвинув, а гроші там...
Ки алеґрія! Дав добру ґоржиту пра траторіста й побіг додому сказати пра мує
жи тудо резорвідо, гроші сізнайшли.
Тут ще додати, жи коли він був змучений і квазі не мав сили, то просив Носса
Сеньора Апаресідадцоб помогла йому здибати ті гроші, бо їх йому й фамілії дуже
треба...
Бинь, тут ном тиньо нада пра дізир. Хотівим апинас сказати що сістало. І іссо é
вердаде вердадийра бо парох, коли ходив з коприлом зайшов до хати того траторіста,
що помагав хлопові і апитав чи то правда жи так сістало. А траторіста сказав жи
точно сістало так самісінько як хлоп вогорив на портарія про падре пароко.
Все сістало пор аказо, проки о оме ера персістинти, чи малий мілаґре, ніяґинь
поде дізир. Инь тодо казо аконтесиу алґума койза боніта. І сеґіндаминти нам
сітраплєють такі трафунки і іссо мостра ки а віда é боніта. Аз визис а віда трайз
койзас трістес, але муйтас визис трайз койзас бонітас и алеґрес! Пор іссо не треба
каїр инь дезеспиро коли щось нам сіневеде... Дипойс да систа фийра, аконтеси
домінґо.... І диспойс десса носса віда ки трайз тантос софріминтос, вай аконтесир но
сеу алґума койза бонітіссіма...
Ваш Юзьо Шило

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

