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Anglicanos e católicos antes do “rosto misericordioso de Cristo” para superar as divisões
« Somos somente vasos de barro,
mas somos protegidos pelo maior
tesouro do mundo », disse o Papa
Francisco na comunidade anglicana de
Roma « All Saints Church », na tarde
de 26 de fevereiro de 2017 : foi a
prim eira visita de um bispo de Roma,
em um a igreja anglicana em sua dioce
se.
Depois de abençoar um ícone
bizantino de Cristo o Salvador, o Papa
encorajou a voltar-se para o “rosto
misericordioso de Cristo” para superar
as divisões.
Juntamente com o bispo da Comu
nhão Anglicana para a Europa Robert
Innes, o Papa presidiu a oração da
noite.
Depois de uma história de “suspei
ta” e “hostilidade” , “Hoje, graças a
Deus, nós nos reconhecemos como
realmente somos: irmãos e irmãs em
Cristo, por meio de nosso batismo
comum” , disse durante a homilia.

E o Papa acrescentou: “Vamos
incentivar uns aos outros a se tom arem
discípulos cada vez mais fiéis a Jesus,
cada vez mais livres com os respecti

vos preconceitos do passado e cada
vez mais dispostos a orar e com os
outros.”
Ele ressaltou que “a alegria de ser

amado pelo Senhor e de amá-lo” é “o
nosso bem mais precioso, o nosso
tesouro.”
Ele pediu a reconhecer como
“pecadores sempre na necessidade de
misericórdia” : “Somente se nós nos
reconhecemos como vasos de barro
baixas (...) o tesouro de Deus derrama
em nós e os outros através de nós.
Caso contrário, estaremos sempre
cheio de nossos tesouros, que corrup
tos e podridão são em vasos aparente
mente belos.”
Após a reunião, o Papa iniciou um
diálogo espontâneo com a comunidade
que celebra o 200° aniversário de seu
nascimento.
Ele também presidiu a “geminação” do All Saints Church com a paró
quia católica de Ognissanti de Roma:
« A comunhão verdadeira e sólida
cresce e se fortalece pela ação em
conjunto para o um em necessidade »,
disse o Papa na sua homilia.

ÁGUA - “AÍNDA NÃO É TARDE, MAS URGENTE”
“Ainda não é tarde, mas é urgente”:
temos de agir em favor do direito de
cada ser humano na água e água não
contaminada, disse Papa Francisco na
Casina Pio IV, no Vaticano (24 de feve
reiro de 2017) durante o encontro sobre
o direito à agua, promovido pela Ponti
fícia Academia das Ciências.
“Ainda não é tarde”, “mas é urgen
te estarmos cientes da necessidade da
água e do seu valor essencial para o
bem da humanidade” , disse o Papa em
uma tradução de Rádio Vaticano,
porque o respeito à água é uma “condi
ção para o exercício dos outros direitos
humanos”: “Fundamental porque onde
tem água, tem vida, e assim a sociedade
pode nascer e progredir. E é urgente
porque a nossa casa comum tem neces
sidade de proteção e, também, que se
compreenda que nem toda a água é
vida: somente a água segura e de quali
dade. Toda pessoa tem o direito ao
acesso à água potável e segura; é um
direito humano essencial e uma das
questões cruciais no mundo actual. É
triste ver quando, numa legislação de
um país ou de um grupo de países, não
se considera a água como um direito
humano. É ainda mais triste quando se
apaga aquilo que era escrito ali e se
nega esse direito humano.”

“Se respeitarmos esse direito como
fundamental, estaremos a colocar as
bases para proteger os outros direitos,
explicou o Papa. Mas se violarmos esse
direito essencial, como poderemos
vigiar os outros e lutar por eles! Nesse
empenho de dar à água o lugar justo é
necessária uma cultura do cuidado,
parece uma coisa poética. A criação é
uma poesia, essa cultura do cuidado
que é criativa. E também favorecer a
cultura do encontro, em que se unem

numa causa comum todas as forças
necessárias de cientistas e empreende
dores, governantes e políticos. Isso é
poesia, como a criação. Precisamos
unir todas as nossas vozes numa mesma
causa. Não serão tantas vozes individu
ais e isoladas, mas o grito do irmão que
protesta por nós, é o grito da terra que
pede o respeito e o compartilhamento
responsável de um bem, que é de todos.
Nessa cultura do encontro, é imprescin
dível a acção de cada Estado para

garantir o acesso universal à água
segura e de qualidade.”
O Papa Francisco enfatizou que “o
direito à água é também um dever com
a água”: “Do direito que temos à ela
vem a obrigação que é ligada à ela, e
não se pode separar. É imprescindível
anunciar esse direito humano essencial
e defendê-lo, como se está fazendo,
mas também agir de maneira concreta,
assegurando um empenho político e
jurídico com a água. Nesse sentido,
cada Estado é chamado a concretizar,
também com instrumentos jurídicos, o
que vem indicado nas resoluções apro
vadas pela Assembléia Geral das
Nações Unidas em 2010, sobre o direi
to humano à água potável e à higiene.”
“O direito à água é determinante
para a sobrevivência das pessoas” , por
isso é uma prioridade também “educar
as próximas gerações sobre a gravidade
dessa realidade” , continuou o Papa: “A
formação da consciência é um a tarefa
difícil, requer convicção e dedicação. E
eu me pergunto se, em meio a esta
terceira guerra mundial em pedaços
que estamos vivendo, não estamos
caminhando em direção à grande
guerra mundial pela água.”
“O trabalho é nosso, a responsabili
dade é nossa” , concluiu o Papa.
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Р едакційне

М іт С ізіф а - суспільство без вартостей віри

В грецькому міті про Сізіфа
оповідається, що Сізіф прогнівив
найвищого бога Зеуса, викривиш
для Азопа, божка рік і вод, що Зеус
вкрав Егіну, його дочку. Щоб
покарати Сізіфа за виявлення тайни,
Зеус призначив Сізіфові за кару
качати великий камінь на вершок
високої гори. Коли тільки Сізіф
докочував з трудом
камінь на
гострий
вершок гори, камінь
вихоплювався з його рук і котився
вділ. Сізіф мусів наново починати
свій труд. І ця кара буде тривати
вічно, ніколи Сізіф не потрапить
докотити камінь на вершок гори й
там його покласти, бо він завсіди,
коли докотиться на вершок, буде
скочуватися наново вділ і так праця
покараного
Сізіфа
вічно
розпочинатиметься по всі віки.
Цей міт добре зображує життя
людей, які живуть на землі без віри у
вічні
вартості.
Можемо
тут
порівняти людство до мухи яка
потрапила в горщок. Вона безупинно
шукає куди вилетіти на волю, але не
знає як знайти отвір на волю.
Тільки віра може людині вказати
куди пр’ямувати, щоб знайти вихід з
того горшка, щоб злетіти на волю.
Дехто ще порівнює життя людини
без віри до риби замотаної в мережу.
Чим більше вона кидається, щоб
освободитися з сітей, тим більше
замотується.
Або
ще
мож на
порівняти до лабіринту, де коли чим
більше входиш в круті коридори,
тим більше відходиш від входу з
лабіринту.
Всі ці порівняння вказує на
людей, які живуть на землі без віри у
вічні вартості. Філозофи, які не
знали віри, в різні способи старалися
давати відповідь на проблеми
людського
життя.
Камус,
наприклад, каже, що одинокий вихід
для людини, щоб звільнитися від тої
замотанини це самогубство, бо ж ити
в постійній непевності неможливо.
Інший філософ, Кікеґард, каже, що
людство видумало релігію, щоб
звільнитися від всіх тих проблем і
непевностей,
обіцюючи
кращу
майбутність.
Такі пояснення драми людського
життя називаються філософією
абсурду.

Всі труди життя лежать у тому,
щоб вертатися до тої самої точки з
якої знова та знова розпочинається
боротьба за щось краще. І так
одинока розрада для людини це жити
в непевності і радіти з тої вічної
крутанини. І так, далі говорить міт
про Сізіфа, він, щоб не упокоритися
перед Зеусом, що його так покарав,
тішиться і радіє з того, що може
знова і знова починати котити
камінь. Він згодився з такою долею і
його ціле це вічно починати з того
самого і ніколи не доходити до кінця.
Ця
легкодушна
філософія
показується в щоденному житті
ниніпіньоого суспільства, яке живе
без віри у вічні правди. Важне є
щось починати, собі щось обіцяти
хоч би воно й було неможливе до
осягнення,
аби
щось
робити
очікуючи кінця і завершення трудів
на землі, де кінець всього.
Філософія міту Сізіфа це вічний
початок без кінця. А це абсурд.
Неможливо думати про початок,
який не мав би якогось закінчення,
якоїсь ціли й завершення. Не
можемо згодитися ніяк з тою
думкою, що ми вічно обманювані
долею життя, як та муха в горшку,
без виходу звідси. Вихід мусить
бути. А цей вихід нам показує віра,
показав сам Воплочений Бог, який
найперше навчив, що людина
призначена до вічності. Коли б не
було вічности, то справді туземне
життя це вічне кружляння без
виходу. Справді, нераз тяжко
побачити вихід в цього горшка
життя, де різні земські речі манят і
не дозволяють побачити вихід до
чогось вищого, вічного. Треба нам
йти за вказівками найбільшого
філософа, Ісуса Христа, які не
прийшли, щоб засипляти людей і
заохочувати, щоб раділи з того, що
нема звідси ніякого виходу, але
прийшли на те, щоб показати в
правді, без ніякого обману, що
одинокий вихід для людини є тільки
один: завершення у вічному щасті,
для якого всі люди створені.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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E d itorial
О m ito de Sísifo е a sociedade sem valores da fé
A pergunta mais sensata que о
homem pode se fazer é se a vida tem
sentido. A incompetência para respon
der a essa pergunta, parte incondicio
nalmente da condição humana que não
aceita a fé em valores revelados e invi
síveis. Todos que vivem sem fé e sem
esperança em verdades superiores,
implicitamente aceitam como filosofia
da vida o mito de Sísifo. Segundo a
mitologia grega, Sísifo foi saber que o
deus supremo Zeus roubou Egina, filha
do deus dos rios Asopo e revelou o
crime de Zeus ao pai de Egina. Zeus,
para vingar-se da traição, castigou
Sísifo mandando-o rolar uma enorme
pedra até o topo de uma montanha.
Mas a pedra nunca pode ser colocada
no topo que é agudo. Por isso, uma vez
rolada até o cume, cai para outro lado
da montanha e assim Sísifo desce
novamente para recomeçar a tarefa que
vai durar toda a eternidade...
Este é o drama de todos aqueles
que vivem neste mundo sem ter fé em
verdades superiores e eternas. Aceitan
do que a vida é um etemo começo sem
esperança de um final feliz, Camus
propõe a filosofia do suicídio, a melhor
maneira de se livrar do etemo tormento
de ficar repetindo as mesmas coisas.
Para Wittgenstein, a humanidade se
assemelha à mosca dentro de uma
garrafa, donde quer sair, mas não pode
encontrar o gargalo aberto. Outros
ainda comparam a vida a um peixe
preso à rede, que quanto mais se agita,
mais se prenderá. Ou ainda ao labirin
to, onde quanto mais você caminha,
mais perdido ficará e ainda que haja
uma saída, ninguém a conhece...
Todas essas tentativas de explicar
o absurdo da vida partem de filósofos
que não aceitam a fé nem a esperança

em realidades superiores. Para eles, a
vida consiste em um etemo recomeçar
sem esperança de chegar a um final
feliz. Para Camus, Sísifo fica confor
mado com o seu destino, assumindo
com certa satifação o seu tormento, ele
vinga-se de Zeus. Neste sentido o que
preenche o coração humano e o que de
fato vale é a luta e não a esperança em
um final feliz.
Essa filosofia do etemo procurar e
nunca encontrar está em moda na
sociedade de hoje que vive agitada, à
procura de algo que não sabe o que é, e
contenta-se apenas com a luta, traba
lho, esperanças, sem um porto para
onde o navio da vida deverá chegar ou
sem um gargalo na garrafa por onde se
poderá livrar do etemo tormento da
procura.
Um etemo começar e recomeçar,
sem nunca terminar a tarefa é um
absurdo. Não podemos pensar em uma
etema procura sem nunca encontrar a
saída. A vida huMana seria o maior
absurdo se a humanidade fosse conde
nada para recomeçar sempre com
novas esperanças e ao mesmo tempo
estar ciente que nunca alcançará o que
pocura. Neste etemo drama, só Deus
quem pode nos mostrar a saída da
garrafa. Sem a aceitação da eternidade,
de verdades eternas, a vida é um absur
do e portanto nem sequer existe.
Reimente, às vezes toma-se difícil
encontrar o gargalo aberto para sair da
prisão da garrafa, porque as realidades
terrenas nos iludem constantemente.
Mas precisamos seguir a sinalização da
mais bela e mais sábia filosofia, a
filosofia da fé, que não pretende levar a
humanidade ao desespero e sim à espe
rança e ao otimismo.
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

Papa Francisco diz que burocracias do Vaticano que
impedem reforma da Igreja são inspiradas pelo diabo
O papa Francisco fez duras críticas à
estrutura burocrata do Vaticano e
afirmou que algumas das dificulda
des que surgem para implementar a
reforma que ele pretende na Igreja
Católica parecem ter sido inspiradas
pelo diabo.
Eleito para o pontificado no dia 13 de
março de 2013, Francisco vem se
dedicando a uma ampla reforma na
Igreja Católica, revendo conceitos
que não fazem parte do dogma de fé
e tentando tornar a religião menos
complexa para os fiéis. No entanto, a
burocracia da sede da igreja vem se
impondo como um grande obstácu
lo.
Na última sexta-feira, 23 de dezem
bro, o papa Francisco disse com
todas as letras que alguns dos prela
dos que trabalham com ele devem
passar por "purificação permanente"
para melhor servir, e frisou que há
inspiração maligna em alguns
pontos dos processos internos do
Vaticano.
"Caros irmãos, não são as rugas da
Igreja que vocês devem temer, mas
sim as manchas!", exclamou Francis-

co, reconhecendo que alguns mem
bros egoístas da estrutura burocráti
ca do Vaticano impõem certa resis
tência às reformas. Segundo o papa,
essa resistência às vezes é explícita, e
em outros momentos, acontece de
maneira velada e hipócrita. "Mas
também tem havido uma resistência
maligna", afirmou.
Esse é o terceiro ano seguido que o
papa critica a burocracia do Vaticano
durante seu discurso natalino. Fran
cisco ainda frisou que a reforma para
a qual Deus permitiu que ele fosse
eleito deve ser de mudança profunda
da mentalidade dos que dirigem a
Igreja Católica, e não superficial,
segundo informações da Dow Jones
Newswires.
Em 2016, o papa apresentou aos
padres, bispos e cardeais que traba
lham diretamente com ele 12 diretri
zes que estão inspirando seu proces
so de reforma, com a consolidação
de alguns departamentos no Vatica
no e a criação de novos, sob o argu
mento de que a necessidade de
modernização é imperativa, para que
a igreja seja melhor servida.
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Євангельське Читання
3анеділя посту —Хрестопоклонна: М к 8,34-9,6

Сказав Ісус: Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме
на себе хрест свій і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її
погубить; а хто погубить свою душу мене ради та Євангелії, той її спасе. Бо яка
користь людині здобути світ увесь, а занапастити свою душу? Що бо людина може
дати взамін за власну душу? Хто, отже, буде соромитися мене й моїх слів перед
цим родом перелюбним та грішним, того посоромиться і Син Чоловічий, коли
прийде у славі Отця свого з святими ангелами. І сказав їм: Істинно кажу вам: Є
деякі з отут присутніх, що не зазнають смерти, аж поки не вздріють Царства
Божого, що прийде у могутності.

Послання до Євреїв: 4 ,1 4 - 5 ,6 .
Мавши, отже, великого архиєрея, що вже пройшов небо, Ісуса, Божого Сина,
тримаймося твердо віровизнання. Бо ми не маємо такого архиєрея, який не міг би
співчувати нашим недугам: він же ж зазнав усього, подібно як ми, крім гріха. 16
Приступім, отже, з довір'ям до престолу благодаті, щоб отримати милость і знайти
благодать на своєчасну поміч.
Кожен бо архиєрей, узятий з-поміж людей, настановляється для людей у
справах Божих, щоб приносив дари та жертви за гріхи; що може співчувати
нетямущим та введеним в оману, бо й сам він неміччю охоплений, і тому повинен
так за людей, як і за себе самого приносити жертви за гріхи. Чести ж цієї ніхто не
бере сам собі, л и те той, хто покликаний Богом, як Арон. Так і Христос не сам
собі присвоїв славу стати архиєреєм, вона бо від того, який до нього мовив: «Син
мій єси, я сьогодні породив тебе.» Як і на іншому місці каже: «Ти - священик
навіки за чином Мелхиседека.»
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O amor era a alma de todas suas obras. E isso significava o reino de Deus em Jesus
Cristo. Jesus viveu inteiramente o reino de Des ou o reino dos céus, ainda que estivesse
aqui na terra. Tal vida ele deseja de seus discípulos, de todos os cristãos. Se quiséssemos
em outras palavras explicar o que vem a ser o reino de Deus, bastaria pensar em amor,
um amor que não via nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade, nenhuma dor, mas
apenas ama sem limites.
O reino de Deus com o qual e para o qual Jesus vivia não era um triunfo, glória,
uma vida fácil, mas simples vivência do amor de Deus em todo e sempre. A vida de
Jesus exigia sofrimentos, encontrava dificuldades, perseguições, incompreensões,
diversos incômodos da vida, encontrava a cruz durante toda a vida e especialmente no
final quando foi perseguido, condenado e crucificado. Mas nada conseguiu diminuir o
amor dele.
Quando no Evangelho de hoje Jesus fala que precisamos carregar a cruz, ele quer
dizer, que o reino de Deus é também a cruz. E a cruz nunca deve afastar a pessoa
humana do Reino de Deus, do amor de Deus como não afastou e não diminuiu em nada
o amor de Jesus Cristo do seu pai e
da humanidade. Ele não pede que
procuremos a cruz, mas diz que
quando as cruzes aparecem, não
devemos diminuir o nosso amor e
sim continuar amando e assim
estaremos vivendo e reino de Deus.
“Alguns dos que aqui estão
presentes, não verão a morte, até
que vejam o reino de Deus chegan
do no poder”. Não se trata de um
reino de Deus que vem futuramente,
mas do reino que já está apresente,
já age no amor dos discípulos de
Cristo. E de fato, estes não morrem
sem saber e sem sentir, que o Reino
de Deus já chegou e age, é uma
realidade na vida do dia a dia. Ele
nasce, floresce e frutifica no amor
para com Deus e para com toda a
humanidade.

iXitra ‘Eperquiaí l^ossa gcníiora ^macuíada Conceição
do f^ito Católico Хкгшйшю
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Prudentópolis. 23 de fevereiro 2017
Слава Ісусу Христу!
Reverendíssimos Padres Párocos. Administradores. Coadjutores. Consagrados,
Consagradas e povo de Deus!

Ісус провадив життя простої людини й життя пророка-учителя. Він жив не
для себе, не для своєї слави, а жив двома великими любовами: любов’ю до свого
Небесного Отця і любов’ю до людей. Це було рушієм усіх його діл. І це означало
Боже царство для нього. Ісус жив у повноті Боже царство або царство небесне,
хоч проживав тут на землі. І такого життя він хотів і хоче від його учнів, від усіх
християн. Коли би ми хотіли коротко висловити що це Боже Царство, вистачить
подумати про любов, яка не дивиться на ніякі перешкоди, на труди й болі, а
любить.
Царство Боже яким і для якого жив Ісус Христос це не був тріумф, слава,
легке життя, але просте проживання згідне з волею Отця небесного, повне любови.
А таке життя вимагало нераз і терпінь, стрічало труднощі, переслідування,
незрозуміння, різні невигоди життя, стрічало хрест протягом цілого життя а
головно при його спасительнім закінченні, але в нічому те все не зменшило його
любови.
Коли в нинішній Євангелії говорить Ісус про те, щоб нести його хрест, він тим
не хоче сказати, що Царство Боже це також і хрест. І хрест ніяк не може відхиляти
людини від того царства, від Божої любови так як не відхилив Ісуса від сповнення
волі Отця Небесного з любови. Він не каже нам шукати за хрестом, але каже, що
коли хрест надійде на нас, треба далі вірно триматися Бога і ні на крок не
відступати, не віддалятися від того, що Боже.
“Є деякі з отут пристніх, що не зазнають смерти, аж поки не побачать Царства
Божого, що прийде в могутності.”. Не йдеться тут про якесь Царство Боже, що
прийде колись, в майбутності, але про те царство, яке вже є, вже діє в любові
Христових учнів. І справді, такі не вмирають без знання і без відчуття, що Боже
царство вже прийшло й вже є дійсне в щоденному їхньому житті. Воно
проявляється й зростає в кожному акті првдивої любови цілого людства.
О. Т. Залуцький, ЧСВВ

Na próxima semana, A Igreja Católica, sob guia do Sumo Pontífice o Papa
Francisco, inicia o Tempo Quaresmal Somos convidados, neste período, para uma vida
mais intensa de oração, penitência e prática da caridade. Estamos enviando, em anexo,
a Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma 2017. Convidamos a todos para
lerem, meditarem e traduzirem na vida prática os conselhos e onentações do nosso Pai
espiritual. Pedimos que esta

mensagem chegue a todos os fieis das nossas

comunidades. Como um meio de difusão, poderá ser usada na homília do 1° Domingo
da Quaresma ou nas reuniões de grupos existentes nas nossas comunidades.
O projeto especifico "Paróquia Viva", através das decisões do Sinodo dos bispos
da nossa Igreja, realizado em setembro passado em Lviv - Ucrânia, nos propõe o tema
da diaconia - serviço eo próximo a ser trabalhado neste ano. Este tema será abordado
em todos os nossos encontros e retiros. Para o tempo de Quaresma, o Sinodo nos
incentiva para a diaconia através do serviço social e nos convida para fomentar um
espirito de sacrifício e misericórdia na vida dos nossos fieis. Seguem as recomendações
do S in o do :" Щоб заохочувати до соціального служіння вірних УГКЦ та плекати в
них дух жертовності й милосердя, проголосити в усій УГКЦ: а ) неділю Блудного
сина - Днем особливої опіки над в'язнями; б) М'ясопусну неділю - Днем
соціального служіння та благодійності; в ) відновлюючи традицію Суспільних днів,
започатковану праведним митрополитом Андреєм Шептицьким, дні між вказаними
в попередніх пунктах неділями проголосити Соціальними днями і проводити в той
час у парафіях відповідні просвітницькі й благодійні заходи; г) рекомендувати
правлячим єпископам проводити у визначений ними час збори пожерте на
соціальні ініціативи парафій та єпархій;"(Carta do Secretariado do Sinodo).
A nossa situação é diferente do que na Ucrânia Não podemos escolher o dia que
queremos e nem a maneira de dar assistência especifica aos presos. Cada Pais tem as
suas leis Podemos cumpnr este conselho não somente no domingo especifico proposto,
mas durante a Quaresma ou durante o ano. rezando, de modo especial, na intenção dos
presos e buscar, através do poder público melhorias nos presídios e uma prática de
reeducação e integração mais humanizada

Incentivamos de conhecer o grupo da

Pastoral Carcerária da Igreja do rito latino da nossa cidade e. juntamente com eles, fazer
a nossa visita pastoral No meio de nós cristãos, não podemos ter atitudes de desprezo
e vingança com os presos, mas atitude fraterna, que, através da misericórdia, facilita a

Jesus, vivendo na terra, levava a vida de uma simples e humilde pessoa e ao mesmo
tempo a vida de profeta-mestre. Ele não viveu para si, não procurou a sua glória, e sim
viveu animado por dois grandes amores: amor ao Seu Pai Etemo e amor à humanidade.

E-mall: epenqulal1neculedaconcelcBO@9mall.com - Fone: *55 (42) 3446-5552
Rua D u q u e d e Caxlaa. 1 6 1 5 ■ Caixa P o e ta i: 1 3 7 - C E P 8 4 .4 0 0 - 0 0 0 - P r u d o n to p o llc . PR
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Блевтерій Дмитрів, ЧСВВ

ЖІНКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ

За Римських Імператорських часів аристократи дивилися на
жінку як на об'єкт окраси. А в нижчих верствах людей жінки
виконували щоденні тяжкі праці при домі й на полі. Вони були обоє
’язані подбати про утримання родини й виховання дітей. Були
жінки, що служили за рабинь для своїх панів й виконували праці під
батогом. Коли їхні діти були вже дорослі пани виривали їх попросто
з рук матерів і продавали по майданах для інших панів за
невільників. Матерів, які вболівали й попадали в розпуку за дітьми
їх прив'язували до дерев.
З приходом Ісуса Христа, жінка стала на рівні з правами
мужчин. Ісус боронить перед жидами Марію Магдалину, даючи
свідоство переміни як треба дивитися на жінку. Ісус, найбільше
дістав підтримки від жіночих сердець, коли ніс свій Хрест на
Голготу. Жінки Єрусалимські товаришили й обслугували йому, як
також оплакуваи його засуд на смерть. Всі його опустили, навіть
учні, але жінки залишилися під хрестом до самої смерти. Ісуса
похоронили, а на другий день за
світанку поспішили до гробу, щоб
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світ, а лише
добрі жінки спроможні мирним способом його
перетворити на місце добробуту для всіх.
Відколи жінка одержала більшу свободу й признання в світі,
почалася велика зміна в суспільстві. Жінка почала втілюватися в
різні проекти, щоб покращати й побудувати нові системи життя.
Потрібно було, щоб те сталося, але кожна з них, уповаючи на свої
власні й свобідні сили, а ще дотого захоплена вигодою
зматеріалізованого світу стала зовсім згублена й тому по деяких
державах дітородження сильно підопало, а місце дітей займають
пси, коти і інші звірята.
Сучасний світ всіми своїми винаходами й вигодами, а головно на
тлі косметики так сильно вкорінюється в серця жінок, що
примушує їм позбутися жіночих першорядних завдань. Скільки
жінок не хочуть родити дітей, щоб не втратити зовнішної краси,
або родити й набирати на себе обов'язки й клопоти з дітьми. З
того постає жіночий рух, який взиває за повною жіночою свободою
і задля того легко закорінюеться аборт, мовляв: «жінка має право
над своїм тілом»
В Західних капіталістичних державах та свобода жінки
переступає неодні християнські засади, а коли тими засадами не
живуть і їх відкидають постають великі упадки серед жіночого
світу як: розпуста, аборти, наркотики, розведення і самітні
малолітні матері.
Певно, що такий здоровий і засадничий рух е потрібний, щоб
звільнити від рабства тих жінок, що по деяких країнах їм не дають
признання ані свободи, а служать для мужчин як рабині й об'єкти
сексу а навіть не мають права щодо самого одягу, переважно серед
мусульман. Тут розходиться, щоб жінки не забували на свій
першорядний обов'язок сповняти своє материнство під всіма
оглядами.
В світі, через різні переміни зменшається число добрих і святих
жінок. Чимраз звільняються від головних жіночих обов'язків.
Побільшилося на те місце велики число жіночих університецьких
ступенів, а родинні доми опорожнилися від дітей. Поступовий світ,
на місце материнства, змінює їх чуства на жіночу суєту, тобто,
дбання про зовнішну красу, поправляючи свій зовнішний вигляд
вставляючи в своє тіло по різних місцях селікони, перстені й
татуованість. Тут постає та не погамована гонитва зовнішного
нарцизизму.
Жінка сьогодні переживає нову добу. Присутна у всіх професіях.
Її приватна й особиста жіноча пошана залишилася в минулості. На
неї щоденно впливають світові негативні пропаганди з ціллю
ослабити й закінчити її вплив й завдання в суспільстві. Коли жінка
покидає родинне житло на її місце приходить хаос родинного
занедбання. Діти не дістають солідного християнського
виховання. Легко заходять до родини різні наркотики й також
розбиття самої родини. Переважно по таких родинах діти
перебувають ввесь час по школах або на місце матері бабуня
виховує свої внуки.
Жінки серед сьоднішної модернізації мусять змінити неодні
поняття. Мусово, в першій мірі звільнитися від всього того, на що
світ дозволяє і жінку на злу дорогу спроваджує. Коли Бог наклав на
жінку таку велику відповідальність, тим самим домагається, щоб
вона через дітородження була відновою для світу. Потрібно, щоб
жінки опералися на добрих і святих жінках минулих часів, які
героїчну сповняли своє материнство, і залишили багато героїв для
людства і святих людей для Церкви й для Царства Божого.
Сьогоднішний світ бажає мати чимбільше злих жінок, щоб
ними послуговуватися на всіх сферах свого впливу. Уживає жінку,
пропагандою по телебаченнях, порнографічних журналах, газетах
як об'єкт змисловості й поширення сексу і через те, серед молоді
сексуалізм надто поширюється, а дівчата вагідніють перед часом,
а при тім поширяеться алькоголізм, наркотики, насилування,
педофілія. Коли забракне в родині доброї жінки-матері, тоді діти,
не маючи християнського вихованн, пускаються на злу дорогу.
Звідси постають злодії, вбивці, розбишаки й інші, які заколочують
спокійне життя в суспільстві. Такими особами в'язниці
переповнені а їхні матері не оплакують їхнього злочину, а навпаки
оплакують своїх злих дітей для котрих дали почин до зла, не даючи
їм доброго християнського виховання.
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА
РОЗДУМУ
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Коли Бог сміється з людей?
Хоч поправці Бог не сміється, ані не плаче, ані не сумує, ані не відчуває
болю, зневаги, погорди, невдячности, як також Бог не радіє, бо Він сама
радість і він через якесь діло людини не змінюється, Бог не міняється і не є
раз сумний, а інші рази веселий, або раз відчуває біль а іншим разом болю не
відчуває. Але ми по людськи можемо собі уявити, що Бог сміється, хоч в
дійсноті не сміється. Тут подамо деякі думки, неначе в казці, що коли би Бог
сміявся, то сміявся би дуже з людей. Він знає і думає що той або тамтой, та
або тамта нерозумні, безглузді коли роблять те або тамте. У фантазії уявімо
собі, що Бог сміється. А коли?
Один старинний містик в якомусь краю говорив до своїх учнів і до народу
який хотів слухати його повчань: “Бог сміється в багатьох випадках, що
стаються між людьми:
Сміється з лікаря, який каже: “запевнюю тебе, мамо, що інші не змогли
але я вилікую твого сина*9. Ану ж вже прийшов її час забиратися зі землі до
вічности!? Чи тут поможе якесь знання людських лікарів? Справді, в
багатьох справах вони виліковують хворих, але не завсіди. Є випадки, що
ніяка лікарська штука або знання нічого не поможе. Б о людина не є паном
смерти, а смерть є паном і коли захоче когось забрати, таки забере.
Бог сміється, за словами згаданого містика, коли два сусіди міряють поле
й кладуть границю між їхніми землями й кажуть:“Це поле моє а тамте твоє*9.
Бог міг би тим двом сусідам сказати: “чи ви не знаєте, що всесвіт належить
до мене й коли ви думаєте й кажете, що якась земля належить тільки до вас,
ви думаєте неправду й хочете вкрасти від мене те, що не ваше, а моє. Ця
справа мається так як сталося з одним мало думаючим господарем. До нього
прибігли сусіди й сказали, що був зливний дощ і забрав його хату, він
простягнув руку до кишені й сказав: “Не будьте нерозумні не дуріть мене, бо
ключі з мого дому в моїй кишені...” Так думають багатьох, які мають ключі
якоїсь речі або справи і думають, що все є вповно їхнє.
Можемо зауважити нині багато випадків коли то Бог, якби сміявся,
сміявся дуже з їхнього людського думання: Сміявся би тоді коли людина собі
обіцює багато років життя як той євангельський багач, якому добре зерно
зародилося і він обіцяв собі, що буде мати чим жити довгі роки... Бог сміявся
би тоді коли би хтось думав і сказав, що напевно зробить те чи тамте діло
колись в майбутньому. Хто знає, чи то майбутнє він буде видіти, воно ж не
залежить від нас, але є хтось, що майбутнім кожної людини розпоряджає...
Напевно аж хотілося би сміятися з людей тоді коли вони ув' язнили Ісуса й
думали, що завдали йому смерть. Сміється Бог з тих, що будують собі на
середині моста помешкання навіть найбільш луксусове. А життя людини це
міст через який маємо тільки перейти, а не замешкувати там на постійно.
Сміється Бог тоді коли людина каже, що вона якусь річ зробила сама без
ніякої помочі. А звідки вона має можність щось робити? Звідки приходить її
сила й здібнощі, таланти? Вона того не має сама від себе а звідкись це для неї
невидимий хтось дає. Сміявся би Бог на ввесь голос тоді коли стається, що
якась мама каже, що вона є паном свого тіла й може позбутися дитини, яку
зачала в собі силою Божою . Сміється тоді коли урядовці каж уть, що вони
мають право дозволити на те, щоб вбивати немовлят в лоні матері. Ніякого
права на те вони не мають а лізуть у власність Бож у й там хочуть
господарити.
М оже тут слід прокоментувати таке: багатьох кажуть, що зачаття
людини й народження воно це природний закон і нема що тут втягати Бож і
права й руководитися Божими законами. Так, це природна тайна, але хто ту
природу створив і нею рядить? Напевно не людина а Бог.
Дорогий читачу й читачко, не відбирайте від Бога те, що до нього
належить, не будьте злодіями тоді коли хочете будь що робити проти Божих
законів, мовляв ви є власниками землі й всього земського, або самих себе,
що ви маєте свобідну волю і можете робити те, що хочете. Ніхто з людей не
є повним власником нічого тут на землі. Один є власник - Бог.
Людина забагато собі присвоює Божих прав. Але у вічності не зможе
нічого рішати сама, а все буде рішене згідно з тим як жила або скільки
залишала Богові те, що до нього належить.
Знай, дорогий читачу, що ти не зробиш Бога лютим, він також не відчує
болю з причини гріхів людей. Бог незмінний, він саме щастя і радість. А те,
що кажеться, що Бог буде сумувати або гніватися, це тільки людський спосіб
так говорити. Всяке зло не сягає Бога, воно сягає тільки того, що робить зло.
Він сам будує собі й буде мати те, що збудує, але те Бога зовсім не вразить.
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Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

Uma genial estratégia para acalmar a raiva
Família exemplar, bem casados, filhos receberam boa educação religiosa e
cultural. Mas nem sempre os filhos seguem o que os pais propõem, principalmen
te na adolescência e chegando à idade mais adulta, começam a ter suas opiniões,
muitas vezes diferentes das que receberam dos pais. O filho mais velho começou
a procurar amiga para sua vida, encontrou uma e veio o namoro. Mas como ainda
não dirigia o carro e mais ainda que o carro ficava ocupado pela mãe que trabalha
va, ele teve que pedir da mãe para levá-lo até a casa da namorada e depois marca
va o horário para ela chegar e levá-lo de volta para casa. Mas o pai viu que isso de
usar da mãe para ir e voltar da casa da namorada, resolveu cortar essa regalia. Um
dia disse ao filho: chega de usar a mãe para o teu namoro, vamos parar com isso,
dê um jeito de arranjar uma maneira de se encontrar com a moça sem pedir que a
mãe te leve. Pode ir de bicicleta e até a pé, pois não é tão longe. M as parece que
você quer fingir de um grã-fino diante da namorada. De hoje em diante você vai
parar com isso. Continue o namoro, mas sem tomar tempo da mãe. O filho ficou
furioso, começou a reclamar. Exaltado, chegou a ponto de falar de suicídio e
naquela raiva pediu ao pai: dê-me uma arma e vou me matar. O pai, com toda a
calma, disse que sim, vai lhe dar a arma e mandou que esperasse um pouco. Saiu
da sala e logo voltou e deu ao filho não um revolver, mas um terço, dizendo: “Tá
aí, filho, esta arma é muito melhor do que aquela que mata. Essa te leva a respeitar
e amar a vida, essa te ensina a ser bom filho, respeitar os pais e aceitar o que os
que têm mais experiência decidem te dizer.” E entregou ao filho o terço, pedindo
que usasse essa arma. O filho amoleceu de imediato, levou o terço, beijou-o com
respeito e pediu desculpas ao pai pela raiva que teve. A parir daquele dia as coisas
mudaram. Ele participava do terço que se recitava na família, obedecia, deixou de
usar a mãe de taxista e respeitava a irmã e o irmão mais novo.
É um simples exemplo que aconteceu numa família que agora vive unida e no
mútuo respeito alimentado pela oração, especialmente pela recitação do terço em
família.
Você é propenso a ter ataques de raiva? Gosta de xingar, chutar coisas ou
berrar palavrões, assustando todos ao redor? Sente o sangue ferver por algo que
não te agradou, você deve encontrar uma forma de controlar a raiva antes que ela
tome conta da sua vida.

Faça uma caminhada. Uma caminhada vai ajudá-lo a se distanciar do
problema e a queimar um pouco dessa energia negativa imediatamente. Se estiver
no meio de uma discussão acalorada, não há nada errado em dizer, "Vou dar uma
volta". A maioria das situações não requer uma reação imediata.
Controle o primeiro impulso. Muitas vezes, esse primeiro ímpeto pode ser
violento, destrutivo e irracional. Não piore as coisas deixando-se levar pela raiva.

Á meditação, a reza, do terço, poderá ajudá-lo a controlar as emoções.
Portanto, se sentir que está perdendo o controle sobre o temperamento, recorra à
oração. Transformar a oração e meditação em um hábito matinal, vai tomá-lo uma
pessoa mais calma no geral.
Concentre-se nos pensamentos positivos que isso vai passar. Sou forte o
bastante para lidar comisso. Situações desafiadoras são oportunidades de cresci
mento.
Durma o suficiente. Se tiver dificuldade para dormir, consulte um médico.
Ria sempre que possível. Isso pode ser difícil, principalmente quando você
estiver muito irritado, mas pesquisas demonstram que sorrir e dar risada pode
animá-lo um pouco, mesmo quando você estiver zangado. Passar mais tempo
rindo poderá ajudá-lo a não se levar tão a sério e fazer com que seja mais fácil
encontrar humor em situações difíceis.
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В пам’ять братів Олекси Рубель, ЧСВВ і
Йосафата Шульган, ЧСВВ
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серед братів і малого кола людей з якими стрічався.
Так воно стається, що святих для загалу вірних канонізує Святіший
Отець і дозволяє на прилюдне їх почитання. Але ніщо не противиться тому,
щоб кожна людина собі вибирали для свого приватного почитання тих які
офіціяльно Церкою не проголошені святими, а проголошені святими
Богом, бо словами Св. Павла називає християн святими. Треба знати, що
святих не роблять уряди, корони, ризи, титули, уряди, гроші чи щось подібне.
Святих робить Бог через святе Хршцення і самі люди своїм життям вірним
для того хршцення. Тому, не вагаюся назвати Олексу святим Божим
угодником, бо злоби, найменшої злоби в нього не знайти, а лише службу,
братерство, весселість і мил осердя.
Олекса, в своїй праці в бджільництві не мав серця вдушити навіть
влізливу бджілку, яка його через неувагу деколи жалила, бо навіть і ці
дрібні працьовиті створіння своїм природнім інстинктом читали його добре
для них серце й не обурювалися коли він збирав з вуликів їхню поживу. Він
між ними працював як між своїми друзями, а коли деяка його вжалила,
йому, здавалося, болю не відчував, а тільки брав її делікатно на бік з жалем,
що втратила життя.
Зайняття Брата

Олекси

були домашні. Працював в домашній

господарці, сужив у церкві. Рано ранесенько, він вже був у церкві, де
приготовивши престіл на службу, клякав перед престолом і молився до
Бога та слухав в тихості Божих слів. Після богослужби де служив
священикам, підкріпивши зі спільнотою тіло, спішив до своїх зайнят, де
приготовляв вулики для своїх улюблеих бджілок і коли був час делікатно,
неначе просячи дозволу, забирав від них те, що вони назбирали для інших.
Брат Олекса Михайло Рубель, ЧСВВ, пройшов своє життя простою і
тихою дорогою доброти й служби. Вірність для свого, Богові посвяченого
життя, для нього не був це сон ані мрія, але дійсність, як також не було сном
життя гідне й шляхетне як людини великої душі, хоч скрите в тій покірній і
незамітній людині. Не мав глибоких богословських наук, але розумів, що
життя не є нічим іншим як сходами до нічности. Як у кожній людині, в його
ж итті було напевно багато сумних хвилин, але панувало ним те, що гарне;
були слабості, але також надія на щось краще, надія яка спалює сумніви й
непевності та потішає; були молитви, діла любови до Христа, якому за
молодосги посвятив всеціло своє життя. Були хитання, але й радість на
дорозі до посягнення великої мети; були хвилини тяж кі, мабуть і сльози,
непевність, хвилини браку любови до себе самого але в більшості хвилини
радісні, хвилини

віри і в душі сяяло світло, в серці жаріло тепло, яке

перетворювало життя в гарну дійсність, подібну до блаженної вічносги;
були й слабості, страх, хвилини непевности а смерть не була для нього
карою, але благословенням і спокійним переходом до іншої таємної сфери
існування, звідки нема повороту й для добрих нема навіть бажання
повертатися на землю і наново починати земське життя, як нема ніякого
бажання хворого який виздоровів, знова стрічатися зі слабістю.
Не дивлячися чим ти є, яке твоє становище в світі, високе або покірне,
потрібно мати певність в дорозі життя, робити все з любови й віри в Бога і
так ти напевно дійдеш до мети, бо найважніше в ж итті це не становище яке
людина займає, але напрям який хтось вибрав і ним пустився в своїй дорозі
й мета до якої доходить. Ж иття Олекси було подорожжю, де сам Ісус є
дорогою, Святий Дух провідником, а Бог Отець пристаню де закінчується

Займався різними домашніми справами. Не забути й його любови до спорту.
Коли л и т е була нагода він був на площі у футбольних змаганнях. Коли
нераз через неувагу або завзятість потраив у ногу іншого, або коли інший
його повалив на землю, його відповіддю був усміх, неначе б не мав нервів.
Так любив спорт, що в недузі, коли після операції щойно вернувся зі
шпиталю і бачив, що на площі ведеться гра, вискочив з авта й подався на
площу та просив включити його до гри. Одне слово, Олекса це була людина
Бож а, вірний у своєму Богові посвяченому житті, відданий своїм обов’
язкам, молитві, працьовитий, добросердечний, чоловік в якому не було
злоби.
Місяць скорше, дня 24 січня, відійшов до вічности Брат Йосафат
Йосиф Шульган, ЧСВВ. Роджений 13 квітня 1930 р в Прудентополіс . Все
те, що сказано про Олександра треба сказати й про цього вірного слугу Бога
й василіянського Чину. Окрім деяких відмінностей характерів, але
однакової вірности для свого посвяченого життя, обидва брати продовж
багатьох років були підтримкою василіянського монастиря в Іваї. Иосафат
займався переважно механікою, працею машинами на полі, мистецтвом
домашніх направок, а часто і сусідної машинерії. Попри свою професійну
працюю, ніколи не забував за своє посвячене життя і за свої монапгі зобов’
язання. Обидва ці брати були людьми Божими й ще скорше перед відходом
до вічности, залишили в кімнаті все готове на свій похорон, показали
братам де що знаходиться і тому смерть для них не була несподіванкою, але
очікуваною хвилиною зустрічі з Богом.
Віримо, що в цей ювілейний рік Василіянського чину, Провінція
Святого Исифа отримала вірних заступників перед Богом.

подорож і осягається те в що людина вірила й для чого посвятила свою
молодість, свої праці, свої немочі, ціле своє життя.
Олекса Михайло Рубель, ЧСВВ, роджений для цієї землі дня 28 березня
1946 року і народжений до дефінітивного життя у Бозі, увійшов в море
вічности в Бозі дня 25 лютого 2017 року. Своє туземне життя провів майже
в забутті перед людьми, в покорі й тихості, посвячений на Бож у службу

и

Вічна вам пам’ять, Олександре й Иосафате! Дякуємо за
ваше гарне й прикладне життя, за Вашу жертвенну працю в
отримуванні монастиря. Просимо, вставляйтеся за нами
перед Богом до якого ви дійшли і в якому радієте вічним
блаженством.

всеціло, відданий праці бджільництва й різних домашніх прислуг, злучений
душею з Богом на молитві й в служінні та помочі в церковних богослужбах.
Завдяки своєму гарному і люблячому характереві, люблений і шанований

О.Тарсикій
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(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
tom ar um ídolo tirânico (cf. Exort. ap. Evangelii gaudium, 55). Em vez de instru
mento 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
personalidade 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 exis
tência (cf. ibid., 62).

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 ,1 2 ), não se contentando com uma vida medíocre,
mas crescendo na amizade do Senhor. Jesus é o amigo fiel que nunca nos abando
na, 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).

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 ceguei
ra: 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
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 alcançarmos a verdadeira felicidade e a vida eterna,
incitando-nos a uma sincera conversão.

1 .0 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 desesperada e sem forças para se solevar, jaz à porta do rico na esperan
ça de comer as migalhas 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 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 necessi
tado 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 .0 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 facto, 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 banque
tes» (v. 19). Entrevê-se nele, dramaticamente, a corrupção do pecado, que se reali
za 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»

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 facto, tanto o rico
como o pobre morrem, e a parte principal da parábola desenrola-se no Além. Dum
momento para o outro, os dois personagens descobrem que nós «nada trouxemos
ao mundo e nada podemos levar dele» (1 Tm 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 tom a 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 podería 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 atormenta
do» (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 facto 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, tampouco 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,
consequentemente, 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 coração 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 renovar
mos, encontrando Cristo vivo na sua Palavra, nos Sacramentos e no próximo. O
Senhor - que, nos quarenta dias passados no deserto, venceu as ciladas do Tenta
dor - indica-nos o caminho a seguir. Que o Espírito Santo nos guie na realização
dum verdadeiro caminho 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 Campanhas de Quaresma que muitos organismos eclesiais, em várias partes do mundo, promovem para fazer crescer a cultura do
encontro na única família humana. Rezemos uns pelos outros para que, partici
pando 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
Festa do Evangelista São Lucas —de 2016.
Papa Francisco
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МОЛОДИМ
Хліб - то праця людська і Божий дар
Казка-чарівник
Для молодшого шкільного віку
В асиль С ухом линський

Узяв онук у хаті шматок хліба, пішов у садок і став ним спілі груші
з дерева збивати.
Підходить дідусь і питає:
- Що це ти робиш, онучку?
Онук похнюпився, не насмілиться очей підвести. Знав, що робить
недобре, але сподівався, що ніхто не бачитиме.
- Візьми той хліб, - звелів дідусь.
Підняв онук шматок хліба.
- Є в тебе чиста хусточка?
Витяг онук з кишені чисту хусточку.
- Загорни хліб у хусточку.
Онук загорнув.
- Так і неси цей шматок хліба до хати, поклади його поруч зі своїми
книжками. Хай лежить він доки, доки ти виростеш і народяться у тебе
діти. Заповідай тоді своїм дітям і внукам, що хліб - святий, це Божий
дар і знущатися над ним - це образа Бога, бо це непошана до Божого
Дару.
- Дякую вам за науку, дідусю, - тихо каже онук і несе шматок хліба
в хусточці до хати.
Той шматок хліба він зберігав багато літ. Я к виросли його два сини
дві дочки й стали розуміти, що таке праця і честь, він сказав їм:
- Найдорожча цінність - хліб. Його виростив ваш прадід і
поблагословив наш Бог. Бережіть і шануйте хліб, - бо то праця
людська і Бож е благословення.

Засмійся

Пише Юзьо Шило
На все добро, дорогенькі,
Аконтеси де тудо в нашому ж итті, Це так як з погодою - є сонце й зорі, є хмари
й буря, є піюва й посуха, зима й літо, спека й морози. Хто би хтів жиби того не було,
то йому ном адіянта вівир, бо так не було й не буде. М уситься мати відвагу щоб через
те все перейти й дійти до кінця, істо é, там де йдеться. А пра онде йдемо? Йдемо до
гробу. Ном адіянта си еспернеар, фужір, ном керир. Таки йдемо й дійдемо. Всі, тодос
і тодас. Сеґідаминти знаходимо тут людей фортес, рікос, ґрандес мандатаріос, але
нині або завтра вони мусять зігнутися до долу й сказати - ном посо майс, естоу індо
про брежо. І підут мизмо про брежо. З а все добре будут добре згадувані, але за все
недобре будут суджені перед Богом і тут интри о пово. Пор іссо добре воно антес до
тимпо подумати ум поуко як жити, що робити, як сіповодити з людьми. Може вом
сервір пра восийс пра мінь ос сеґінтес консильос.
Инь прімиро луґар, прос кандідатос пра вереадор або на що там. Хто сіголосит
на кандідата мисуть бути пронто пра пердир, хоч хоче ґаняр. От сістало й далі
сікрутит о сеґінте: Хлоп сікандидатував. багато йому промертром вотар. Але знаєте,
що промесса дос елейторес то é мизма койза як промеса дос кандідатос: си промети
мундпос і фундос але си кумпре люфас. Деякі жи пердень а елейсом, сівідрікают
церкви й думают ки вом си вінґар да комунідаде й замість йти до свої церкви їздять
десь далеко, до міста, проки думають ж и ассінь вом си вінґар да комунідаде. А я си
думаю таке: комо е посівел йти на відправу, сімолити Отче Наш і зле думати собре
а суа комунідаде. Ном дй пра компрендир. Кинь комринди, ки компринда, але я ном
комприндо... Але тре сказати жи не всі такі квадрадос. Знаю на міня колонія одного
жи пердиу, десерто синтіу жи пердиу, але далі йде до церкви, служит при престолі як
скорше. Такому парабиньс. Диськи Бог йому благословит його праці.
Далі, диськи нінґинь си консідере тодоподерозо. Тільки Бог є Тодоподерозо, а
людина є ума побре фракиза, хоч би як сіневбирала, хоч би як не мандувала, хоч би
як не розкошувала. Тудо вай термінар і тудо акаба нум пекино бурако в землі або
нума пекина ґавита ди сіминто.
Оутра койза, як би то було файно коли би всі були свідомі, жи на цій землі вони
живут пра сир аміґос де тодос, пра фазир о бинь ном соминти прос аміґос, але пра
тодос жи потребуют алґума ажюда. Як то було би файно квандо диспойс дас
елейсонс кандидат жи пердиу, прийшов до кімунідаде й подялував тим жи вотували
на него й дав парабинс тим жи венсирам. Проки не треба думати жи я є о мельор.
Поде сир жи ти дуже добрий, але тикже є єнші добрі. А кинь é о мельор то сам Бог
знає.
Майс ум консильо ж и серви пра тодос нойс, мені й тобі, наш корпо то так як
носса ропа. Ном подимос андар ком еста ропа симпри, вінте, або й синь алое. Треба
сіроздягнути й сівбрати в щось новіше, файніше, чистіше. Тому ном вале а пина
забагато хухати своє тіло, себе годувати. То всьо може нам приємне, але нічого не
помагає до того, щоб зблизитися гідно й файно до Бога до якого йдемо.
Тому, дорогенькі аміґос и аміґас, коли комеса а кварезма, то преціза про те
подумати й инь прімийро луґар сабир куди йдемо. А йдемо тілом до гробу а душею
до Бога. Кварезма є пра іссо, щоб про те подумати й не хтіти соминти аґрадар о
корпо ком койзас корпорайс, але преціза так жити, щоб сіподобати Богові й думати
про ті скарби, які підут з нами коли будемо змушені стати перед Богом.
Дорогенькі, подумайте про те серіозно й я вам бажаю доброї й файної кварезми.
Не такої кварезми де би вам все було файне й веселе, але щоб ви сізбагачували
добрими ділами діянте де Диус. Тому йдіть на відправи, сісповідаайте в постіт,
сіпричащайте, робіт добрі діла, дайте щось з вашого маєтку для бідних, на церкву,
сіпомоліт за ваших батьків і за всіх фалесідос з вашої фамілії і за ам іїів. А тудо іссо
вам принесе радість і пайз на алма. Не тре в пості сумувати, запускати бороду,
плакати. Ні. Каже Ісус жи треба постити ком алеґріа, сінамалювати, постити не як
прізіонейрос, але як аміґос ди Диус.
Нехй Бог веєм нам, вам і мені благословит відбути ту кварезму файно і
назбирати повні коші добрих діл, щоб їх апризентувати перед Богом.
На все добре, дорогенькі.
Ваш Юзьо Шило

Щоб жінка не лаяла і не била
Чоловік щоб не бути битим коли ніччю забарився й приходив додому
пізно, продумав наступну штуку:
Закладався зі жінкою 50 реалів, що коли не вернеться на час то заплатить
їй цю суму.
Сталося, що програвав заклад, тратив п’ятдесятку й жінка, замість лаяти
й бити його, раділа, що виграла п’ятдесятку...

Яка буде нині погода
Перед подорожжю, чоловік запитався сусіда яка завтра буде погода.
- А запевняю, що буде така погода яку я люблю.
- А як заєш, що буде добра для тебе погода?
- Б о колись не завсіди вдавалося мені відгадати яка буде погода й тому я
навчився любити соняшний день коли сонце і дощовий час коли дощ, теплий
день коли тепло і зимний коли
зимно й тому завсіди стається те,
що люблю.

^Ж И Т ТЯ НАВЧАЄ_^
Що це братерство?
Братерство це рідня, означає, що ти брат або
сестра. Напевно маєш більше братів і сестер в
твоїм домі. Мати брата або сестру це мати
когось

нерозлучного:

когось

з

забавлятися, кому звірюватися,

ким

будеш

скаржитися,

хвалитися, розмовляти, ділитися тим, що ти
маєш, май все спільне, робити все разом. А робити
все разом означає, що ти і твій брат або сестра
уваж ають тебе за найкращих друзів й ти їх
уваж аєш за таких і маєш.

