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Na
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Porq11e vimos a elltrela ao Oriellte e
naçliel da terra(Atu, 3:25).
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lecer e o fortificar em trando-ee ldoruam e abrindo 01
reUdlo e Juttlça. cinde tetourN, entrepnm-llle ma �
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O Mes
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tu DIIICIO chora
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por eles, porque jA nio
de
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tem" (Jer 31:15).
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NOTII Testamentu:
"'Renidel, venda ae ilulllde pelos I
D1J1101, lriifôu-te muno e mandou
matar BOI lltUI arredora • todelt OI
meninos de dois IUlGI ptra blliu"
(Mateu l:16 -18)
ll'ap para entorno do EclCo:
"Qllanclo lanel era menflu>, eu o
amei e do Egito cltamef a meu llllo"
(0811:1).
Cumprimento da pn,feda no
Novo Tet1ulento:
Lffatando.te Joeé, tomou de
noite o menlllo e ma mie e foi para o
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Редакційне
В Христовому Різдві Бог висміває
людську гордість
Дві сцени повторяються в
історії: на землі, могутні цього
світу, у своїй гордості, повстають
проти Бога; на небі Бог висміяє
людську гордість.
Вже на початку християнства,
цей псалом вказував на те, що
діялося: “Ти сказав Духом Святим
через уста батька нашого Давида:
Чого заметушилися погани й
задумали народи марне? Царі землі
зібралися, і князі зійшлися докупи
на Господа і на помазаника його.
Зійшлися бо справді у цім місті
проти слуги твого святого Ісуса
якого ти помазав, Ірод і Понтій
Пилат з поганами й людьми
ізраїльськими, зробити те, що твоя
всемогутність і мудрість уже
наперед були постановили, щоб
сталося. І нині, Господи, споглянь
на їхні погрози й дай твоїм слугам з
повного сміливістю проповідувати
твоє слово” (Ді 4, 24-28).
Читаючи ці слова Псальма,
можемо уявити собі наступне: мала
дитина проголошує себе господарем
дому, бере собі панське вбрання,
кладе на голову корону й зневажає
батьків, проганяє їх з дому. А
батьки? Батьки сміються з дурноти
дитини...
Від першого дня появи
людини на землі аж до сьогодні Бог
промовляв і промовляє до людей,
переконує, наводить на розум, але
людина, як колись так і тепер, далі
хоче бути як Бог, стоїть при своєму,
не дається переконати Божими
словами. Людина пішла й далі йде
проти планів Божих, проголосивши
себе паном світу й всього, що у
світі. Вона пнеться вгору, підносить
високо голову свою і старається
зайняти місце Бога. А Бог висміває
людину, глузує собі з її гордості
головно тоді коли Він, всемогутній
Творець неба й землі, пан всесвіту,
приходить на землю, бере людське
тіло й родиться як маленька немічна
дитинка.
В Різдві Божого Сина Бог
висміває, бере на глузд, іронізує
людську
пиху,
нахабність,
властолюбність, чванькуватість. Це
так як старші люди сміються з
дітваків, які прибираються за царів і
цариць і думають, що це правда...
Своїм
покірним
народженням у Вифлеємі, Бог
глузує з глупоти людських дітей, які
навипередки змагаються про владу
у Божому світі й у Христовому
Царстві, де сам Христос не хотів
стати царем, а люди того хочуть,
про те стараються і за те борються й
навіть вбивають одні одних. Люди
вважають, що світ до них належить і
стараються про те, щоб у ньому
панувати, наказувати, гордувати.
Думають бідненькі, що Бог
дуже журиться тим, яке місце хтось
буде мати в Його Царстві, думають,
нещасні, що уряди запровадять
когось до неба, уважають, що
можуть стати панами навіть і неба.
Але перед тією людською гордістю
стає маленька дитинка на руках
убогої Матері Марії. І це є Боже
висміювання людської гордості й
чванькуватості.
Чи то воно направду аж так
багато залежить перед Богом хто є
сильний на цьому світі, хто має
більше влади, хто має більше
почестей? Чи воно залежить багато
на тому, щоб Божі вибрані панували
над іншими, щоб виносилися понад
убогих? Чи дивиться на Бога хто
мешкає в багатій палаті, хто
вдягається в панські убрання, хто
розкошує при столах, скільки має
захованого скарбу? Ні. Це байдуже,

дурне, незначне перед Богом. Божа
дитина у Вифлеємі з того всього
кепкує і все те висміває.
Н аж аль, лю ди навчилися
думати, щ о Бог подібний до
лю дей:
поваж ний,
гордий,
пройнятий баж анням показати
свою силу, погордитися своєю
могутністю , пописатися своїм
багатством. Н і, от приходить Бог
до лю дей у виді м аленької і
нем ічної дитинки й чим хоче
показатися - це л ю б о в ’ю. Ч и тим
Бож а дитина не кпить собі з
лю дської гордості?
Д орогий читачу, Різдво
Х риста м ож е мені й тобі багато
допом огти призадум атися над
тією
Бож ою
іронією .
П ісля
стільки хвальби лю дей, ціле небо
розсм іялося
дивлячись
на
ком едію лю дської гордості.
З
великою
повагою
очікував народ царя, щ о мав
визволити Ізраїля від рим ського
ярм а й піднести народ до слави! З
якою злобною цікавістю гордий
Ірод випитувався де народився
цар! З якою чванькуватістю
ф арисеї і садукеї висмівали
погордж еного М есію! З якою
владою засудж ував Й ого П илат
н а хрест, щ об рятувати народ від
присутності Б ога м іж лю дьм и, бо
той
Бог висміяв
лю дську
гордість!
Н а все те дав свою дум ку
В севиш ній: показав себе у виді
м аленької
дитинки,
не
в
панськом у палаці, не в царських
ш атах, але в стаєнці, на сіні,
переслідуваний
й
вкінці
прибитий на хресті як останній з
пом іж л ю д е й ... А ле по правді він
П Е РШ И Й з пом іж людей!
Так, Різдво Х ристове —це
Бож а
мудрість, це
кпини,
реготання, висм івання
цілим
небом ком едії лю дської гордості.
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Editorial
Natal de Cristo, Deus ri e zomba
do orgulho humano

“Por que se reuniram povos e em
vão murmuram nações? Os reis da
terra se posicionaram com os líderes
que, secretamente, conspiram contra o
Eterno e Seu ungido, dizendo: “Rom
pamos suas amarras e nos livremos de
suas cordas” . Aquele que habita nos
céus ri apenas; o Eterno zomba deles”
(SI 2,1-4).
Duas cenas deste Salmo repetem-se na história: N a terra, os poderosos,
orgulhosos conspiram contra Deus; no
céu: Deus se ri do orgulho dos
homens.
Já nos primórdios da Igreja este
salmo tomou-se não apenas palavra,
mas realidade: "Vós que, pelo Espírito
Santo, pela boca de nosso pai Davi,
vosso servo, dissestes: Por que se
agitam as nações, e imaginam os
povos coisas vãs? Levantam-se os reis
da terra, e os príncipes se reúnem em
conselho contra o Senhor e contra o
seu Cristo (SI 2,ls.). Pois na verdade
se uniram nesta cidade contra o vosso
santo servo Jesus, que ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos com as nações e
com o povo de Israel, para executarem
o que a vossa mão e o vosso conselho
predeterminaram que se fizesse" (At
4,25-28).
Estas palavras
do Salmo e dos Atos dos Apóstolos
nos inspiram o seguinte cenário: uma
criança proclama-se dono da casa,
veste-se de roupa de gala, coloca
coroa na sua cabeça e ofende, desres
peita os pais, quer expulsá-los da casa.
E os pais a presenciar isso? Os pais
simplesmente riem e zombam dessa
atitude infantil.
Desde o começo da presença do
homem na terra até hoje, Deus falou e
fala ao homem, tenta convencer, fazer
ele criar juízo, mas o homem como
antigamente assim também hoje
continua procurando ocupar lugar de
Deus, não se deixa convencer pelas
palavras de Deus, insiste no seu modo
de querer e pensar. O homem agiu e

continua agindo contra os planos de
Deus, quer proclamar-se dono do
mundo e da verdade, ergue a cabeça e
procura tom ar lugar de Deus. E Deus
ri, o Senhor do universo zomba desse
orgulho quando o Deus todo podero
so, criador do ceu e da terra, supremo
bem, vem ao mundo e nasce como
um a criança impotente, humilde e
pobre, dependendo em tudo dos
cuidados do homem.
No Nascimento de Jesus Cristo,
Deus ironiza o orgulho humano, o seu
desejo de se tom ar dono do mundo, da
sua vaidade e soberba. É como os
adultos riem das criançolas que se
vestem de ricos e dizem-se reis e
rainhas, convencidos que isso seja
verdade...
Com seu nascimento humilde
em Belém, Deus zomba da bobice dos
homens que lutam com todas forças,
até matam uns aos outros para se
apoderar do mundo. Acham que o
mundo pertence a eles e querem, a
todo custo reinar, imperar, orgulhar-se
do seu poder contra os direitos de
Deus.
Pensam infelizes que Deus se
importa muito com que lugar alguém
vai ocupar no seu Reino, pensam que
poderes sobre outros conseguirão
levar alguém ao ceu, consideram-se
senhores do ceu e da terra. Diante
dessa presunção humana aparece uma
pequena criança no colo de um a pobre
m ulher M ãe Maria. Com a imagem de
Jesus no estábulo e na manjedoura
Deus zomba da jactância humana.
Pergunta-se: vale realmente
tanto diante de Deus quem é forte
neste mundo, possui poderes, rique
zas, honrarias? Realmente é tão
importante que os eleitos de Deus
dominem os seus próximos, se elevem
diante dos humildes? Será que Deus
olha onde você mora, num palácio ou
num rancho, se tuas roupas são de
luxo ou pobres, se você se alimenta
com alimentos refinados, se você
possui milhões nos bancos? Não. Isso
é indiferente, tolice, sem valor diante
de Deus. A Criança de Deus em
Belém ri de tudo isso, zomba da
vaidade humana.
A humanidade pensa que
Deus é semelhante aos homens, dese
joso de fazer valer o seu poder,
agulhar-se por ser todo poderoso,
mostrar que é a ele pertence todo
poder e toda glória. E eis que aparece
a Criança de Deus, pobre e humilde
para mostrar aos homens o AMOR.
Com isso Deus ri do orgulho humano
e condena tudo o que nasce do orgu
lho e do ódio.
O povo de Israel esperava ver
a chegada solene do Salvador ao
mundo, pensando criar seu reino na
terra, esperando a libertação do jugo
romano e elevar o povo ao mais alto
grau da glória. Foi com maldade e
curiosidade que Herodes especulava
onde nasceu o rei de Israel para eliminá-lo, com jantância fariseus e saduceus ironizavam o rei Messias e Pila
tos condenava o Messias para a
morrer na cruz. Tudo porque esse
Deus zombava do orgulho humano.
Diante de tudo isso Deus deu a
sua opinião: apareceu como pequena
e fraca criança, não num paláco real,
mas no estábulo, perseguido desde o
início e finalmente crucificado. Mas,
na realidade, ele é o PRIM EIRO entre
os homens.
Sim, o Natal de Jesus é sabedoria
de Deus, é deboche, gozação de todo
o céu da comédia do orgulho humano.
P. Tarcísio Zaluski, OSBM
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Євангельське Читання
Навечіря Христового Різдва - Лк 2,1-20

“Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю.
Перепис цей, перший, відбувся, коли Сирією правив Киріній. І йшли всі
записатися, - кожний у своє місто. Пішов також і Йосиф з Галилеї, з міста
Назарету в Юдею, в місто Давида, що зветься Вифлеєм, бо він походив з дому
й роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна.
І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина
первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді.
Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі та вночі стояли на
сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився і слава Господня
їх осіяла й великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм: “Не бійтесь, бо я
звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу: Сьогодні
народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь. І ось
вам знак: Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах.” І вмить пристала
до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога й промовляла:
“Слава на висотах Богу й на землі мир людям його вподобання.” І коли
ангели знялись від них на небо, пастухи один до одного заговорили: “Ходім
лишень до Вифлеєму та подивімся на ту подію, що Господь об'явив нам.”І
пішли вони притьмом і знайшли Марію, Йосифа й дитятко, що лежало в
яслах. Побачивши його, вони розповіли, що їм було сказано про це хлоп'ятко;
і всі, хто чув їх, дивувались тому, що пастухи їм оповідали. Марія ж пильно
зберігала все це, роздумуючи в своїм серці. А пастухи повернулися,
прославляючи й хвалячи Бога за все, що чули й бачили, так, як їм було
сказано".
З листа до Євреїв - 1,1-12
“Багаторазово й багатьма способами Бог говорив колись до батьків
наших через пророків. За останніх же оцих днів він говорив до нас через
Сина, якого зробив спадкоємцем усього і яким створив віки. Він - відблиск
його слави, образ його істоти, - підтримуючи все своїм могутнім словом,
здійснив очищення гріхів і возсів праворуч величі на вишині, ставши від
ангелів стільки вищим, оскільки успадкував визначніше від них ім'я. Кому бо
з ангелів він коли мовив: «Син мій єси, я сьогодні породив тебе?» І ще: «Я
буду йому за Отця, а він буде мені за Сина?» Коли ж знов уводив
Первородного у світ, то каже: «Нехай поклоняться йому всі ангели Божі.» А
щодо ангелів мовить: «Той, хто вітри своїми вісниками вчиняє, а полум'я
вогненне - слугами своїми.» А до Сина: «Престол твій, Боже, віковічний, і
берло правоти - берло твого царства. Ти полюбив справедливість і зненавидів
беззаконність, тому помазав тебе, Боже, Бог твій єлеєм радости понад твоїх
співучасників.»: «Ти, Господи, напочатку заснував землю і небеса - діло рук
твоїх. Вони загинуть, ти ж перебуваєш; усі, мов одежа, постаріються. Ти їх,
неначе одежину, згорнеш і, немов одежа, вони зміняться. Ти ж - той самий, і
літа твої не скінчаться".
Бог, від першого дня присутносте людини на землі був з нею і ніколи
її не опускав. Але Він невидимий, ніхто з людей не міг його бачити ані
вухами чути його слова ані впрост увійти в розмову з ним, бо голосу його
людина не може чути, ані очима бачити. Але він був з людьми й об’являв
свою присутність через пророків і вибраних людей, творячи діла, показуючи
свою велич, славу й силу в усіх створених речах. І віруючі вірили в те, що Бог
переказував у своїх об’явленнях людям через вибраних людей і через чудесні
свої діла в природі. Але коли прийшов час, зідно з обітницями, Він стався
видимий на очі, можна було слухати його сова, бачити діла, дотикатися до
нього, приставати з ним як пристається з будь якою людино. І це Бог
здійснив, коли Друга Божа Особа - Син Божий прийшов на землю у виді
людини, жив та промовляв до людей.
Його прихід святкуємо в Різдві Христа Спасителя. Не прийшов у
якийсь надзвичайний спосіб, але убого, покірно, у виді маленької дитини,
потребував опіки як дитина потребує, виростав, навчався, довгі роки прожив
у скритості в Назареті, показуючи, що він людина як всі інші, а при кінці
життя показав своїми ділами й науками, що він, хоч людина як всі інші, але в
нього є щось надзвичайне, - Божа сила, що він є Богом, який доказав своє
божество в різні способи, а найбільше тоді коли віддав своє життя, помер за
людей, і по трьох днях встав з гробу живий, воскреслий.
Різдво це вияв Божої любови й опіки над людством, яке він створив,
але не залишив без опіки, про нього старався і стався людиною, щоб люди
його бачили й пізнали все те чим Він є. І це народження Бога відбулося дуже
простенько, бо йому не було інтересно показуватися у величі й і у славних
ділах, а в покорі, доброті й любові.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
Desde о primeiro instante da existência do homem na terra, Deus estava
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com ele e nunca o abandonou. Mas como é invisível, ninguém pôde vê-lo nem
ouvir a sua voz ou entrar em contato com ele diretamente como isso acontece entre
as criaturas terrenas, pois Deus e invisível não tem voz nem corpo. Mas sempre
estava presente no mundo e com o homem, e revelava misteriosamente aos profetas
e pessoas eleitas através de sinais a sua presença no mundo, como também se dava
a conhecer pelas maravilhas da natureza e por sinais visíveis. O povo vivia de fé,
acreditando nos profetas e no que viam nas obras extraordinárias na natureza. Mas,
conforme as promessas feitas desde o início da existência do homem, tomou-se
visível aos olhos, audível aos ouvidos, presente como pessoa humana, quando na
plenitude dos tempos cumpriu a promessa e a segunda Pessoa da Trindade, o Verbo
Divino veio ao mundo na forma de uma pessoa e como pessoa falou aos homens.
A sua vinda, nascimento, os cristãos festejam no Natal. Não veio de uma
maneira espetacular, mas como qualquer outra pessoa humana, precisou de cuida
dos como criança, estudou como menino, trabalhou como operário para provar que
é igual a todos os homens. No final da sua vida provou ser Deus com obras mila
grosas, pelas palavras de sabedoria e principalmente quando condenado, crucifica
do e sepultado, no terceiro dia ressuscitou, provando ser o Senhor da Vida.
O Natal de Jesus Cristo é a revelação visível do amor de Deus para com a
humanidade por ele criada e nunca abandonada. A escolha de Maria para sua mãe
e José para seu pai adotivo, a concepção sobrenatural, o nascimento em Belém na
pobreza, tudo simples e sem ostentação. No Natal podemos conhecer quem e
como é Deus. Um nascimento e vida simples como de qualquer outra pessoa,
porque a ele não interessava a grandeza, o poder, mas a sabedoria do seu amor
humilde e simples.
Pe.Tarcísio Zaluski, OSBM

ПАПА: ОЧІКУВАННЯ
ГОСПОДНЬОГО ПРИХОДУ
ПОВИННО БУТИ РАДІСНИМ
«Коли очікуємо вдома на відвідини дорогої особи, ми все дбайливо та з
почуттям щастя приготовляємо для цього. Так само хочемо приготуватися до
приходу Господа», - сказав Папа Франциск перед проказуванням молитви
«Ангел Господній» у неділю, 10 грудня 2017 р., коментуючи літургійні читання
другої неділі Адвенту.
«Попередньої неділі, - сказав він, - ми розпочали Адвент із запрошення
бути пильними, сьогодні ж, у другу неділю цього періоду приготування до
Різдва, літургія вказує нам на його властивий зміст: це час, аби розпізнати ями,
які слід засипати в нашому житті, та горби гордості, які слід зрівняти та
зробити місце для Ісуса, Який надходить».
Святіший Отець зазначив, що пророк Ісая, провіщаючи народові про
завершення вигнання у Вавилоні та повернення до Єрусалиму, каже: «Голос
чути: Готуйте Господеві дорогу у пустині [...].
Нехай кожна долина
піднесеться». За його словами, ці долини вказують на «всі порожнечі нашої
поведінки перед Богом, на всі наші гріхи та занедбання».
«Такою порожниною в нашому житті може бути той факт, що ми не
молимося, або мало молимося. Отож, Адвент - це сприятливий час для того,
щоб інтенсивніше молитися, щоб призначити для духовного життя належний
йому важливий простір, - сказав Папа. - Іншою порожниною може бути брак
любові до ближнього, особливо, до тих, які найбільше потребують не лише
матеріальної, але й духовної допомоги. Ми покликані бути уважнішими до
потреб інших, найближчих до нас».
Далі пророк каже: «Кожна гора й пагорб нехай знизиться!». За словами
Святішого Отця, гори й пагорби - «це гордість, пиха, свавілля». Бо Господь не
може увійти туди, де панують ці вади. Це вказує також на те, що готуючись до
Господнього приходу, ми повинні «прийняти наставлення лагідності та
покори», адже Ісус є «лагідний і сумирний серцем». Пророк також закликає
«усунути всі перешкоди», які заважають єдності з Господом: «Нехай провалля
стануть рівниною, а кручі - низиною! Тоді слава Господня з ’явиться, і всяке
тіло побачить разом, що прорекли уста Господні».
«Всі ці дії, - уточнив Наступник святого Петра, - слід чинити з радістю,
адже їхнім призначенням є приготування до приходу Ісуса. Коли очікуємо
вдома на відвідини дорогої особи, ми все для цього приготовляємо дбайливо та
з почуттям щастя. Так само хочемо приготуватися до приходу Господа:
дбайливо очікувати Його кожного дня, аби Він, коли прийде, наповнив нас
Своєю благодаттю».
«Спаситель, Якого очікуємо, спроможний перемінити наше життя Своєю
благодаттю та силою Святого Духа, силою любові. Святий Дух, у дійсності,
вливає у наші серця Божу любов, невичерпне джерело очищення, нового життя
та свободи. Пречиста Діва Марія в повноті пережила цю дійсність, піддавшись
“хрищенню” Святого Духа, Який огорнув Її Своєю могутністю», - підсумував
Святіший Отець, побажавши: «Нехай же Вона, що приготувала Христовий
прихід цілістю Свого життя, допоможе нам наслідувати Її приклад та
спрямовує наші кроки назустріч Господеві, Який надходить». Джерело: Радіо
Ватикан
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РО ЗДУ М У ВА Н Н Я Н А РІЗН І ТЕМ И Ж И ТТЯ
О. Блевтерій Дмитрів, ЧСВВ

БОГ ЦЕ САМА ДОБРОТА
Народження Ісуса Христа вказує нам на безмежну любов Бога до людей. І та
любов показується так в Різдві як і в цілій природі де, день денно, Бог творить чуда,
дбаючи про виживлення та вдержання при житті мільярди різних животин, від
найменших рослин і звірят і людей. Чи не є це чудом премудрости Божої, що
наприклад мертве на прозір зерно кинене в землю, немов будиться до життя і зі
себе видає десятки нових зерен? Чи не є це подивугідним доказом дбайливосте
Божої. Доброта про життя немічних створінь, коли вона для охорони й оборони
їхнього життя дає їм відповідну поживу для тіла, а навіть пристосовану до
окруження краску одежі.
Горобчикові дала Божа Доброта сіру одежу сухої землі, щоб шукаючи
поживи на землі, міг лекше скритися перед ворогами його життя. Декотрі звірята
на осінь цілковито міняють свою одежу, а на зиму одержують другу, щоб могти
перевести тяжку зиму, головно це діється в Европі. Для чаплі й бузька Божа
Доброта дала високі ноги, щоб могли легко собі ходити по мочарах і водах. Собака
одержала сильний нюх, а кіт бистрий слух, щоб могти легше віднайти собі поживу.
Кожне звірятко одержало щось собі притаманне для свого прожиття. Дерево
одержало коріння, щоб могти з землі тягнута собі поживу.
Безперечно найбільше ласкавости виявила Божа Доброта супроти людини.
Бог відрізнив її від всіх інших створінь. Дав їй свою власну подобу; безсмертну
душу; наділив розумом, свобідною волею й сумлінням, наділив спілкуватися
мовою та зробив її володарем усього створіння.
Гідним мешканням безмертної душі являється гарно збудоване тіло
людини, яке своєю шляхетністю відрізняє її від усіх інших створінь. Проста стать,
розумні очі, бо на все, що споглянуть уміють зрозуміти до чого воно призначене,
голова звернена до неба, це подоба людини, гідна подоба найшляхетнішої істоти
землі! Ніжні нерви, чутливе серце, та спеціяльно уложений розум-мозок являється
знаменитим середником, немов милозвучним інструментом, через що виявляється
на зверх подоба, його доброта. Душа людини є проводарем цілого тіла.
Так то безконечна Доброта Божа зробила людину найдосконалішим
створінням на землі і для її потреб пристосувала цілу природу, так мертву: воздух,
воду, землю, каміння, як теж і живу: рослини та звірята. А для фізичного життя тіла
, як і для духовного життя душі людини спливає заєдно з неба хвиля добродійств:
у рослинах і звірятах скрила Доброта Божа різні роди поживи та всякі ліки для
збереження життя й здоров’я тіла, а через Святі Тайни спливає на душу людини
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природа завстиджує найблагороднішу істоту землі, людину, яка ведена гордістю не
хоче віддати свому Творцеві належної вдячносте. Чи не сором, що ця людина, якій
дав Господь Бог дар розуму, свобідної волі та совісти на те, щоб бути свідомою про
безконечну доброту та милосердя Творця світу для всього створіння, а особливо
для неї, людини, легше клониться до подяки, нерозумні створіння, що вона ніякої
вдячносте не хоче віддати Творцеві?
Чи не сором, що людина, яку Господь Бог у своїй особлившій для неї
ласкавості, вчинив своєю подобою, вливаючи в неї безсмертну душу та зробив
володарем інших створінь, що вона помимо того, що знає про своє вивищення так
часто зі зарозумілосте відвертається від Бога та не признає Його своїм добродієм,
неначе би не мала Йому нічого до вдячносте.
Бо щож маєш чоловіче такого, чого ти не одержав від Бога? А коли
одержав то чого хвалишся наче б нічого не одержав44 (І Кор 4,7). З огірченням і
жалем докоряє невдячникам св. Павло. Та чи не найбільший сором це для людини,
сором від якого треба червоніти на лиці, що вона вінець Божого створіння і «храм
св. Духа» на землі, одержуючи щодня стільки ласк і добродійств, не тільки, що
зовсім Йому не дякує за них, але ще відплачується чорною невдячністю: кривдою,
образою, гріхами! І то за поміччю тих Божих дарів: розуму та свобідної волі, які
має від Бога.
Знаємо з Біблії, якою то чорною невдячністю відплачувався Господу Богу в
Старому Завіті, вибраний жидівський нарід, відвертаючись від Нього, вбиваючи
висланих до нього пророків. « Замість любити Мене» мовить зі жалем Господь оклеветали мене.... І віддавали мені злом за добро і ненависть за любов мою» (П
108,4-50). Знаємо теж, що й ціле життя Ісуса Христа - то одна збірка невдячностей
зі сторони злобних людей.
Як болюче мусіло бути для Спасителя! Не даром, на вид закаменілого у
чорній невдячноності Єрусалиму, що колись каменував пророків, а тепер хрест
готовив Божому Синові, - стискається з болю Пресвяте Серце Спасителя, коли Він
востаннє в ’їзджає до нього. З очей спливають сльози, а тремтячі зі жалю та болю
святі уста вимовляють зворушливі слова гіркого докору: «Єрусалиме, Єрусалиме!
Скільки разів хотів я зібрати твої діти, як збирає квочка свої писклята під крила, а
ти не хотів44(Мт 23, 37).
У святому обурені Спаситель докоряє за невдячність десятьом
прокаженим, коли вони, після уздоровлення, не прийшли навіть подякувати Йому
за одержане добродійство (Лук 17,17). І сам Христос дає гарний приклад вдячносте
Свойому Небесному Отцеві, дякує Він часто у благодарній молитві після
довершення великого діла - як наприклад у чудесному накормленні п ’яти тисяч
людей (Мр 9,6). При воскресінню Лазаря, при установлені Найсвятішої Тайни
Евхаристії (Ів 11, 41).
Це все ясно нам говорить, що вдячність це не тільки наша чемність але
строгий обов’язок. І цього обов’язку домагається сам Господь Бог. Читаємо у св.
Ап. Павла: “За все дякуйте Господу Богу, що така воля Божа в Христі Ісусі щодо
Вас” (Сол 5, 18).
Зрештою в серці нашім, в тій живій книзі в якій Божа рука виписала всі
найважніші обов’язки людини, в ньому поза іншими законами знаходимо Богом
даний закон вдячносте. Почуття цього обов’язку є таке живе та сильне і так
глибоко вросло в душу, що не бракує його навіть серед найбільш диких племенах,
які ведуть на пів дике життя. Із того обов’язку, виявляється солодкий союз, що
лучить дитину з батьком і ненькою, учня з учителем, слугу з паном. З того теж
родиться любов до наших добродіїв.
Вдячність - це також закон людської природи! Закон цей потоптати це
виступити проти своєї природи, проти свойого слумління. Тож пам’ятаймо і ми всі,
що носимо в собі Божу подобу. Тут мусово викинута зі свого серця всяку гординю,
яка сп окутує нас до невдячносте. Перед нашими очима, нехай завсіди сто їть
звернення св. Павла: «Не перестаю просити, щоб ми ходили достойно перед
Богом...дякуючи за все Небесному Отцеві, котрий зробив нас достойними взяти
участь в наслідстві святах у світі Божої слави44 (Кол 1,10-12).
Благодарім за все Отця Небес. Благодарім з цілого серця та з цілої душі,
благодарім словом і ділом. По вік нехай буде благословенний Бог і Отець Господа
нашого Ісуса Христа, Отець Добра і милосердя і всякої потіхи (II Кор 1,3).
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА
РОЗДУМУ
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Христос Родився....Щ асливих Свят
Христового Різдва!
Наше різдвяне привітання це: “Христос родився... Славімо Його”, а з тим
святочні побажання: “Веселих Свят Христового Різдва!” Яке значення це має? Не
йдеться тільки про довголітній звичай, який от прийнявся, приходить і відходить
без якогось спеціального значення, але справа привітання зі згадкою про Різдво і
побажання Щасливого Різдва має глибокий зміст у наших святкуваннях.
Читаємо в Євангелії, що коли Христос народився, то ангел з’явився
пастухам і звістив про народження Месії-Спасителя людства, а зараз появилося
велике число ангелів, які співали: “Слава на висотах Богу й мир на землі людям
доброї волі”. Так звіщали ангели вістку про прихід на земло Спасителя. І ця вістка
несеться посьогодні між віруючими в Христа Бога. Її сьогодні голосять не
безтілесні ангели, але люди, які вірують у Христа, який стався людиною задля нас
і прийшов на землю народившися від Діви Марії. Пастухи, коли почули про
народження Месії “пішли вони притьмом і знайшли Марію, Йосифа й дитятко, що
лежало в яслах. Побачивши його, вони розповіли, що їм було сказано про це
хлоп'ятко; і всі, хто чув їх, дивувались тому, що пастухи їм оповідали.”. Ангел не
звістив цієї вістки тільки для пастухів, але через них хотів, щоб інші про те знали.
І пастухи пішли оповідати іншим про те хлоп’ятко. Ангели пастухам, пастухи
народові, а нарід віруючий несе далі посьогодні ту вістку для світу. І це якраз є
завдання нашого привіту в різдвяний час і побажання щасливих свят. Ми віруємо
в народження Ісуса й не залишаємо цього тільки для себе, але на подобу пастухів,
стаємо вістунами-носіями тої вістки для інших. Тому це привітання має гарне
значення: це коротка, маленька проповідь великої правди, що Бог прийшов до
людей заслужити їм спасіння. Може ми це вимовляємо без надуми, спонтанно, але
через наші уста йде наука-вістка до тих кого вітаємо, пригадка про прихід Христа.
Тому це привітання, які і інші під час року, як “Слава Ісусу Христу! Або “Христос
воскрес” вони є ісповідуванням нашої віри яку звіщаємо іншим, а інші
відповідають, що це правда в яку також і вони вірують. Нераз нам не вдається
проказати довшу молитву під час дня, тоді дивімося на таке привітання як на нашу
молитву, коротку, але дуже важну й глибоку. Вітаючися тим привітом молимося
ми й ті до якого звертаємо привіт. Слід отже вимовляти цей привіт свідомо, як
молитву віри, думати про те, що говоримо і визнаємо. Це так як коротенько
проказувати визнання нашої віри. Коли би ці привітання між народом робилися
справді в дусі віри й свідомо, то яка була би тут гарна молитва яку проказуємо
публично перед іншими на вулиці, при зустрічах, ходячи до домів. Звичайно ми
молимося самі, партикулярно і ледви чи хтось нас чує. А тут молимося прилюдно
ми й ті які нам дають відповідь і запрошують також нас славити Ісуса Спасителя.
Друга справа це побажання Щасливих Свят. Не слід тут думати про те
щастя земське, про відвідини, обіди й вечері, про гостинність, але в цих
побажаннях нам християнам слід думати, що бажаємо щастя, щастя душевного
для тих кому передаємо побажання, хоч і земське щастя важне, але найважніше те,
щоб у душі ті свята були щасливі. Так, бо хоч би були які великі торжества,
прийоми, фестини, але коли там не буде Бога, то вони ніц варті. Тільки Бог може
надати правдивого щастя і радості, як каже папа Франціск, що правдива радість
родиться не зі зовнішніх річей, але з душі яка пристає з Богом, бо правдиве щастя
ніколи не родиться де іноді, як тільки в Бога. Земські й переминаючі речі можуть
зродити коротку радість і шастя, а Бог зроджує сталу й найкращу радість.
Дорогий читачу, запрошую тебе, вітатися з вірою і передавати іншим
побажання того щастя яке походить від Бога.
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Uma palavra amiga para refletir
Pe. TarcísioZaluski, OSBM

CHEGOU O NATAL
N o Natal há um clima de festas, alegria, luzes, músicas apropriadas, férias,
encontro com parentes e amigos, frutas típicas, comidas diferentes, etc. Natal é
o momento ideal para receber e dar presentes. Natal é uma época sem igual!
Quem não gosta desta data? Todos nós! É claro!
N o Natal, muitas e boas lembranças invadem a mente da maioria de
nós! Lembranças de momentos preciosos que desfrutamos ao lado das pessoas
tão caras, a quem tanto amamos! Pessoas que fizeram ou fazem parte da nossa
vida, embora algumas já não mais estejam conosco, já se foram, deixando para
trás flashes marcantes de sua existência! São lembranças que jamais serão
apagadas de nossa memória, mas que estão como joias preciosas, entesouradas
no cofre que existe no recôndito de nosso coração.
Para muitos, Natal é apenas festa e alegria, mas há algo, além disso,
que não podemos esquecer. Natal, antes de tudo, é a comemoração do nascimen
to de Alguém muito especial, o nascimento do Senhor Jesus! Por causa dele
temos esta festa tão significativa.
Além de receber presentes singulares e valiosos de pessoas tão amadas,
está o presente que veio do céu para toda humanidade, que é Jesus. Aquele
menino que nasceu em Belém há dois mil anos é o grande presente que todos
podem receber daquele que nos amou de tal maneira que o deu para todos nós.
Ele não é mais apenas o pequeno menino da manjedoura, mas o nosso único e
suficiente Salvador.
Infelizmente, muitos têm-se esquecido do mais importante no Natal
que é o aniversariante do dia: Jesus! A festa natalina será apenas mais uma festa,
se Jesus não estiver presente. Ele deve estar presente e ser devidamente honra
do. Neste Natal vamos juntos abrir os braços e receber com alegria o grande
presente de Deus e fazer d'Ele o verdadeiro motivo do Natal. Que nunca venha
mos esquecer que o único motivo pelo qual o Natal existe é Jesus! Sem Ele, o
Natal se toma apenas mais uma festa sem nenhum sentido especial.” (Pe.
Florêncio Moreira de Ataíde).
Natal de Jesus - momento cheio de significado para as nossas vidas...
Tempo de repensar valores, de ponderar sobre a vida e tudo que a cerca. É
momento de deixar nascer essa Criança pura, inocente e cheia de esperança que
mora dentro de nossos corações. É sempre tempo de contemplar aquele Menino
pobre, que nasceu numa manjedoura, para nos fazer entender que o ser humano
vale por aquilo que é e faz, e nunca por aquilo que possui. Noite cristã, onde a
alegria invade nossos corações trazendo a paz e a harmonia.
O Natal é um dia festivo e esperamos que o seu olhar possa estar voltado
para uma festa maior, a festa do nascimento de Cristo dentro de seu coração.
Que neste Natal você e sua família sintam mais forte ainda o significado da
palavra amor, que traga raios de luz que iluminem o seu caminho e transformem
o seu coração a cada dia, fazendo que você viva sempre com muita felicidade.
Também é tempo de refazer planos, reconsiderar os equívocos e retomar o cami
nho para uma vida cada vez mais feliz e plena.
Teremos outras 365 novas oportunidades de dizer à vida, que de fato quere
mos ser plenamente felizes. Que queremos viver cada dia, cada hora e cada
minuto em sua plenitude, como se fosse o último. Que queremos renovação e
buscaremos os grandes milagres da vida a cada instante. Todo Ano Novo é hora
de renascer, de florescer, de viver de novo.
Aproveite este ano que está chegando para realizar todos os seus sonhos!
FELIZ NATAL E UM ANO NOVO COM M UITA EVOLUÇÃO!
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Por que Maria visitou Isabel?
Conhecemos bem a história. Logo que concebeu em seu ventre virginal a
Jesus, Maria se coloca a caminho da casa de sua prima Isabel, grávida de João
Batista, para servi-la durante alguns meses. O Evangelho de Lucas diz que ela foi
apressadamente fazer essa viagem. Qual era a pressa de Maria? O que a movia
para essa empreitada difícil que o Evangelho nos narra? Essa passagem, conside
rada com calma, nos remete ao mais essencial da nossa vida Cristã.
Farei uma comparação, simplesmente com o intuito de tentar esclarecer um
pouco mais o que penso ser essencial nessa passagem. Parece que vamos sair do
assunto, mas prometo que voltaremos mais adiante e, espero, de forma mais
profunda.
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METRO POLIA CATÓLICA UCRAN1ANA SAO JOÃO BATISTA
Українська Католицька Ми трипалім Святого Івана Хр петит еля
Dorn Voloctemer Kóubetch, ожм
АЙССЕЕЗО МТЛЮГОЦТ*

NATAL É A D O R A Ç Ã O DE J E S U S
Aos Reverendíssim os P árocos e Vigários Paroquiais,
Padres D iocesanos e Basilianos,
Coordenadores e Coordenadoras das P astorais e
Movimentos e todos os Agentes de Pastoral,
Religiosos, R eligiosas e Membros do Instituto Secular,
Leigos e Leigas, Irmãos e Irmãs em Cristo!
Христос Родився! Славімо Його!

O filósofo alemão Friedrich Nietzsche nos fala, em seu livro "Assim Falou Zaratustra" de uma lua."Ontem a lua, ao nascer, pareceu-me que ia dar à luz um sol: tão
avultada e prenhe jazia no horizonte". É uma bela imagem. Quem nunca se surpre
endeu em um entardecer ao ver a lua maior e com uma cor mais intensa do que a
de costume? Parecería que dela nascería o sol, de tão vermelha que estava. Logo
depois, no entanto, o filósofo se decepciona com sua lua. "Mentia, porém, com sua
prenhez". E observamos no céu que a lua vai diminuindo e perdendo essa cor
intensa.
Zaratustra se decepciona porque a Lua parece que vai trazer algo grandioso,
mas acaba não trazendo nada de novo. Essa é uma crítica profunda a todos que
creem possuir a verdade, um esquema de valores que seguir tão perfeito que não
dá espaços para a dúvida, para o contato real com a vida, com suas dores, com
suas contradições. E, ao meu ver, é uma crítica que atinge muita gente hoje em
dia, que parecem viver no mundo das idéias, sem um contato real com a vida
encarnada.
Voltemos agora a Maria. Na tradição da Igreja, ela é muito comparada com a
Lua, porque reflete a luz do Sol. Em nossa passagem, no entanto, ela não está
apenas refletindo a luz, mas a carregando dentro de si. Assim como a Lua de Zara
tustra, parece que vai explodir de felicidade, trazendo uma Boa Nova. A diferença
é que Maria não nos decepciona. Ela vai apressadamente até sua prima porque
não pode conter apenas para si tamanha alegria. Prova disso são as palavras que
saem de sua boca com voz forte: "Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito;
exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva" (LC

1,46-47).
E porque isso é tão essencial para a nossa vida cristã? Porque todos nós passa
mos pela mesma experiência quando nos encontramos com Jesus vivo, que sai ao
nosso encontro. Ele, de certa forma, se encarna em nós. E é isso que estamos espe
rando nesse tempo de Advento, que Ele venha mais uma vez até os nossos cora
ções, que faça aí sua morada. Aquele que se encontra com Jesus, assim como
Maria, experimenta essa necessidade de se colocar a serviço dos outros. A figura é
muito interessante porque podemos nos perguntar porque Maria não foi para
uma praça pública e anunciou aquilo que lhe acontecera? Poderia ter feito isso.
Mas seu impulso é colocar-se a serviço silencioso de sua prima que necessitava.
É um modo de entender a vida cristã muito pertinente nos dias de hoje. Ao
experimentar-se amada, Maria se coloca a serviço, que é onde o amor se faz
concreto. Muita gente se pergunta como fazer para viver a vida cristã concreta
mente. E acabam muitas vezes pensando que precisam fazer loucuras, colocar-se
um monte de regras, ler um monte de livros, fazer milhões de atos de piedade.
Quando o essencial mesmo talvez seja ter a atitude de Maria. Que não é fácil,
implica renuncias, mas que é fundamentalmente servir ao próximo, amando-o
como fruto desse amor de Deus.

Por Ir. João Antônio Johas, via Jovens de Maria

0 cristão consciente е instruído sempre busca a veracidade, a autenticidade e a coerência em
todas as suas práticas religiosas, seja nas orações, seja nas celebrações, ritos e costumes. 0 Sínodo dos
Bispos da Igreja Católica Ucraniana, dentro do projeto “Paróquia viva”, propõe para o próximo ano o
tema “Liturgia e vida de oração”, visando à renovação espiritual e melhoramentos pastorais nessa
dimensão tão importante da vida cristã, que é a Liturgia.
Sempre que chega o Natal, ouvimos muito que é tempo de amor, caridade e paz na terra, mas
a maioria das pessoas associa essa festividade cristã à ceia farta, festas animadas, presentes generosos,
confraternizações, luzes, cores e sabores. Uma sensibilidade excessivamente materialista e hedonista.
Natal é bem mais do que festas, é muito mais que a soma de tudo o que agrada a nossos sentidos, gostos
e sentimentos. É tempo de adoração a Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Assumin
do a natureza humana em tudo menos no pecado, Jesus nunca deixou de ser Deus, mesmo estando na
manjedoura, envolto em panos: ele é Deus e, como tal, merece toda a nossa adoração. Jesus tornou-se
homem para que nos tornássemos partícipes e amigos de Deus.
0 nascimento de Jesus foi anunciado primeiramente aos pastores que, imediatamente, começa
ram ali, no campo, a adoração ao menino-Deus: “E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exérci
to celeste a louvar a Deus dizendo: ‘Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que
ele ama’” (Lc 2,13-14). Depois dos pastores, foi a vez dos magos do Oriente adorarem. Eles viram a
estrela do rei e se puseram a caminho da Judeia procurando o Rei dos reis. Ao chegarem a Jerusalém,
foram ao palácio de Herodes e perguntaram: “Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito,
vimos a sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo” (Mt 2,2). Quando, finalmente, encontraram o
menino, eles se prostraram e o adoraram: “Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e,
prostrando-se, o homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes: ouro,
incenso e mirra” (Mt 2,11).
Notemos quantos elementos celebrativos encontramos nessas emocionantes narrativas. Uma
“liturgia” espontânea, bela e alegre! É Deus descendo ao mundo e entrando na história humana.
Depois da Páscoa, também no Oriente, o Natal é a festa mais querida a todos os fiéis, caracterizada por
uma alegria espiritual e por uma hinografia excepcionalmente rica e bela. São diversos os “melodes”
(hinógrafos, poetas, teólogos bizantinos), que contribuíram na criação dessas belas composições de
caráter ao mesmo tempo literário e espiritual-teológico, chegadas até nós desde séculos longínquos.
A Liturgia bizantina, ao denominar o Natal, nos oferece uma definição teológica completa:
“Nascimento de Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, segundo a carne”. A primeira estrofe do Canon
de Natal, cujo autor é São Cosme de Maiúma (+760), canta magnificamente a realidade natalina: “Cristo
nasce, glorificai-O! Cristo desce do céu, ide ao seu encontro! Cristo está sobre a terra, sede orgulhosos
d’Ele! Canta ao Senhor a terra inteira, e vós, ó povos, com hinos celebrai-o na alegria, porque cobriu-se
de glória”. O seguinte “kondákion”, de Romanos, o Melode, século VI, é um breve hino que nos faz
entender que a Liturgia bizantina celebra em 25 de dezembro o evento histórico do nascimento de Jesus
da Virgem Maria, no seu complexo, incluindo também a adoração dos Reis Magos: “Hoje a Virgem dá à
luz o supersubstancial e a terra oferece uma gruta ao inacessível. Os anjos com os pastores cantam a sua
glória, os Magos avançam seguindo a estrela. Para nós nasceu, tenra criatura, o Deus existente antes dos
séculos” .
0 teólogo bizantino G. Gharib faz notar, justamente, como na tradição oriental não se encontra “a
mesma ternura da cultura ocidental em relação às figurações típicas da prática devocional, como o
Menino Jesus, o presépio realizado por São Francisco de Assis ou em relação ao tema da Sagrada
Família. O Oriente gosta mais de considerar o Mistério de Deus, o qual, descendo dos céus, se inclina
para a terra, e assume uma natureza a ele estranha para socorrer o homem decaído” (Le icone festive, p.
90, in: Madre Maria Donadeo: O ano litúrgico bizantino, p. 46; cf. ib., pp. 45-46).
Em nossas igrejas bizantino-ucranianas, o ícone do Natal é sempre solenemente exposto no
meio da igreja, sobre o “tetrapód”, durante a celebração vesperal do dia 24 e ali permanece até o dia 31
de dezembro. A representação tradicional remonta a mais remota antiguidade. No meio da composição
iconográfica, numa gruta escura, símbolo do mal, está o recém-nascido Jesus Cristo, verdadeira luz para
o mundo inteiro; as faixas que o envolvem relembram as faixas mortuárias das quais sairá o Ressuscita
do, sendo idêntica também a palavra que as descreve. Um único raio de luz, único como é Deus, saindo
da estrela, torna-se tríplice, uma evidente alusão à Trindade, e desce sobre a Mãe e o seu Filho. No alto
à esquerda, dois anjos estão em adoração; mais embaixo os três Magos, montados em cavalos, dirigem-se
rumo ao Salvador. Mais embaixo ainda, está José pensativo, talvez num momento de tentação; aliás, os
apócrifos narram que o demônio, disfarçado de pastor, insinuava-lhe dúvidas sobre a virgindade de
Maria. Por fim, a cena do banho indica que o pequeno Jesus possui verdadeiramente a natureza humana;
e, contemporaneamente, alude ao batismo, pois a bacia tem forma de pia batismal. No lado oposto, outro
anjo dá o anúncio aos pastores e, no meio, junto ao recém-nascido, está a Mãe de Deus deitada sobre
panos. São pouquíssimos os ícones em que a Virgem olha para o seu Filho; habitualmente, ela está
voltada para o observador-contemplador, “meditando no seu coração” o conjunto do mistério da salvação
em que ela, flor da humanidade, representou a nós todos dando seu consentimento à encarnação e tornan
do-se a mãe de todos nós, permanecendo virgem. As três estrelas que ornam o seu manto indicam a
virgindade de Maria (cf. Madre Maria Donadeo: O ano litúrgico bizantino, pp. 47-48).
Os dados natalinos essenciais acima apresentados - bíblicos, litúrgicos e iconográficos - são
suficientes para compreendermos que a correta celebração do Natal leva à aceitação intelectual respeito
sa e a vivência espiritual humilde do mistério da Encarnação, que é a vinda de Deus ao mundo numa
pessoa - o menino Jesus, por meio de outra pessoa - a Virgem Maria; leva à contemplação desse misté
rio, que pode ser feita a partir dos textos bíblicos, mas também a partir do ícone da Natividade do Senhor
e, principalmente, pela celebração litúrgica; e leva à adoração mais sincera e profunda, numa atitude de
grande alegria e louvor a Deus por ter concedido tão amorosa e generosamente a nós, simples criaturas,
porém filhos e filhas de Deus, a graça da divinização e salvação!
Podemos finalizar a nossa mensagem, contemplando o ícone da Festa de Natal, que faz brotar
espontaneamente dos nossos lábios as palavras das Vésperas tão profundamente poéticas e plenas de
súplica, gratidão, júbilo e adoração: “O que te ofereceremos, ó Cristo, por te haveres mostrado sobre a
terra como homem? Cada uma das criaturas por ti criada oferece-te a sua gratidão: os anjos, o cântico;
os céus, a estrela; os Magos, os dons; os pastores, a sua admiração; a terra, uma gruta; o deserto, um
presépio; mas nós, uma Mãe Virgem! Ó, Deus, existente antes dos séculos, tem piedade de nós!”
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U crânia celebrará o N atal no dia 25 de dezem bro
pela prim eira vez na história
O país celebrava o Natal de acordo com o calendário grego
O Natal na Ucrânia será diferente este ano, isso por causa de uma lei ratificada
recentemente pelo Presidente do país, Petro Poroshenko, que reconhece como festa
nacional o dia de Natal segundo o calendário católico latino. O país celebrava o Natal
unicamente de acordo com o calendário grego, empregado pela maioria ortodoxa e
pela Igreja Católica Greco Ucraniana, sendo a data da celebração o dia 07 de janeiro.
A declaração da festa de Natal em 25 de dezembro foi aprovada com 238 votos
pelo Parlamento ucraniano no dia 16 de novembro passado, e significa a celebração
de dois natais. A medida permitirá aos católicos de rito latino cumprir suas obriga
ções religiosas com maior facilidade, assim como beneficiará a outras comunidades
cristãs.
"Na Ucrânia há por volta de 11 mil comunidades religiosas católicas e protestan
tes que celebram o Natal segundo o calendário gregoriano, quer dizer, no dia 25 de
dezembro", reconhece o memorando do projeto de lei aprovado. "Esta data é
também aceitável".
A diferença dos calendários se registra a partir da reforma do Papa Gregório XIII
em 1582, que atendeu os estudos de cientistas da Universidade de Salamanca e
corrigiu a inexatidão do calendário juliano para que concordasse de forma precisa
com o ano solar. Com a reforma se obteve que várias festas litúrgicas pudessem ser
celebradas em datas fixas.

Natal perseguido: 6 países em que o Menino
Jesus é “proibido de nascer”
São duas as principais causas da hostilidade desses governos: a ideologia comu
nista e o fundamentalismo islâmico
Se o Menino Jesus, Nossa Senhora e São José contaram com hostilidades que
iam das portas na cara até a sanguinária perseguição perpetrada por Herodes, a
situação dos cristãos hoje em dia em várias partes do nosso mundo não é muito mais
favorável nem sequer em épocas natalinas.
Além da opressiva mercantilização e laicização forçada do Natal no mundo dito
"livre" e "rico", há países em que celebrar o nascimento de Jesus é oficialmente
proibido - e pode levar a penas que incluem a morte.
Nesses países, há principalmente duas causas para essa hostilidade: a ideologia
comunista, em alguns, e o fundamentalismo islâmico na maioria dos outros.
Entre os casos mais chamativos, estão os dos seguintes países:
1 - Brunei
Cinco anos de cadeia: esta é a pena que esse pequeno país muçulmano da ilha
de Bornéu pode aplicar a quem cometer o "crime" d e ... celebrar o Natal!
O sultão da monarquia absolutista de Brunei, Hassanal Bolkiah, estabeleceu esta
pena para quem for descoberto aderindo de algum modo às festividades natalinas,
ainda que seja apenas mediante o envio de augúrios de Natal a parentes e amigos.
Os não muçulmanos até podem celebrar o Natal no país, desde que seja apenas
dentro das próprias comunidades e com a devida permissão das autoridades.
O Ministro de Assuntos Religiosos declarou que as medidas "antinatalinas"
pretendem evitar "celebrações excessivas e abertas, que poderíam prejudicar a
aqidah (fé) da comunidade muçulmana". Dos 420.000 habitantes do país, que é rico
em petróleo, 65% são muçulmanos.
Em dezembro de 2015, um grupo de irmãs (clérigos do islamismo) divulgou
mensagem aos fiéis islâmicos de Brunei advertindo contra celebrações "não ligadas
ao islã". Para eles, "os muçulmanos que seguem os atos daquela religião (o cristianis
mo) ou usam os seus símbolos religiosos, como a cruz, velas acesas, árvore de Natal,
cantos religiosos, augúrios natalinos, decorações e sons que equivalham a respeitar
aquela religião, vão contra a fé islâmica (...) Alguns podem achar que a questão é
frívola, mas, como muçulmanos, nós devemos evitar as celebrações de outras religi
ões para não influenciar a nossa fé islâmica".
Apesar das medidas intolerantes, não faltaram residentes de Brunei que rejeita
ram a proibição assim que ela foi imposta: eles divulgaram fotos natalinas em suas
redes sociais usando a hashtag #MyTreedom (um trocadilho com "tree", árvore, e
"freedom", liberdade, em inglês).
2 - Somália
Pouco após a proibição do Natal anunciada pelo sultão de Brunei, a Somália
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resolveu seguir o "exemplo" e decretar que tanto o Natal quanto as celebrações de
ano novo "ameaçam a fé muçulmana". Ambas as datas, portanto, têm a sua celebra
ção proibida no país, um dos mais sofridos e devastados do planeta por décadas de
caos institucional, guerra civil, terrorismo, fome e níveis de miséria que ultrapassam
o imaginável.
O xeque Mohamed Khayrow, do Ministério de Assuntos Religiosos, declarou em
dezembro de 2015 que "todos os eventos relacionados [com essas celebrações] são
contrários à cultura islâmica". Por sua vez, o xeque Nur Barud Gurhan, do Supremo
Conselho Religioso da Somália, alertou para o risco de ataques terroristas por parte
do grupo fanático Al-Shabab contra quem celebrasse o Natal no país. De fato, em
2014, essa organização terrorista que ocupa grande parte do território da Somália
tinha atacado a sede da União Africana em Mogadíscio, a capital do esfacelado país,
em pleno dia de Natal.
A Somália segue o calendário islâmico, de base lunar, no qual o ano não começa
em 1o de janeiro. Devido à perseguição, praticamente não restam cristãos no país aliás, mal resta país para os habitantes.
3 - Tadjiquistão
Em 2013, este país da Ásia Central proibiu os canais de televisão de transmitirem
um filme natalino russo. Em 2015, chegou a vez de banir as árvores de Natal e as
entregas de presentes nas escolas.
O Ministério da Educação, que adota princípios islâmicos como diretrizes, decre
tou ainda a proibição de fogos de artifício, refeições festivas, intercâmbio de presen
tes e arrecadação de dinheiro para celebrações de ano novo.
4 - Arábia Saudita
O país é regido por uma das mais estritas e severas interpretações da doutrina
islâmica, a corrente wahhabita. Não surpreende, neste sentido, que o Natal seja
vetado nesse país, historicamente tão fechado aos não-muçulmanos.
É verdade que os últimos anos têm trazido sinais de abertura por parte de alguns
expoentes da monarquia saudita, mas esse mesmo processo se choca com amplas e
arraigadas resistências de setores fundamentalistas.
No tocante ao Natal, um exemplo desse conflito entre tentativas de abertura e
reações de intolerância vem de 2015, quando hospitais do governo autorizaram seus
empregados não islâmicos a celebrarem o Natal em equipe, mas clérigos sauditas
retrucaram enfaticamente que nenhum muçulmano pode saudar os não-muçulmanos em suas ocasiões religiosas. O xeque Mohammed Al-Oraifi declarou: "Se eles
celebram o nascimento do filho de Deus e você os cumprimenta, então você está
endossando a fé deles" - que, na interpretação dos wahhabitas, é herética porque o
conceito da Trindade (Deus Pai, Filho e Espírito Santo) equivalería, a seu ver, a uma
espécie de "politeísmo", veementemente rechaçado pelo monoteísmo islâmico.
Como a influência do fundamentalismo islâmico é muito forte no cotidiano dos
sauditas, esse tipo de pressão exercida por expoentes religiosos piora a situação já
precária dos poucos cristãos, quase todos estrangeiros, que vivem no país.
5 - Coréia do Norte
Desde a implantação forçada do comunismo nesse país na década de 1950,
todo tipo de atividade cristã de culto é implacavelmente proibido. Grupos de defesa
dos direitos humanos estimam entre 50 mil e 70 mil o número de cristãos confinados
à prisão ou a campos de concentração na Coréia do Norte por simplesmente pratica
rem a sua fé.
©KNS/AFP
Em 2016, o ditador Kim Jong-Un deu mais um passo na perseguição religiosa:
não apenas reiterou a proibição de celebrar o Natal como ainda ordenou que, na
noite de 24 de dezembro, o povo comemore o nascimento da sua avó, Kim Jong-Suk,
uma guerrilheira comunista que combateu os japoneses e se tornou a esposa do
primeiro ditador do país, Kim II Sung. Ela teria nascido na véspera de Natal de 1919.
Morta em 1949, passou a ser considerada (e venerada, um tanto à força) como a
"Sagrada Mãe da Revolução".
6 - China
Em grandes cidades chinesas, muitas lojas e ruas comerciais se vestem das cores
natalinas em dezembro. Proliferam imagens do Papai Noel, árvores de Natal e
canções típicas. Muitos chineses, não sendo cristãos, veem essas celebrações como
apenas uma "temporada temática" para o comércio; outros, porém, enxergam nelas
o "apelo cultural da modernidade", associada com o Ocidente e, portanto, "inimiga
dos valores patrióticos" impostos à China pela brutal revolução comunista do século
XX.
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МОЛОДИМ
ЧИТАЧАМ
РІЗДВЯНИЙ ПОДАРУНОК
Чимало клопоту мали батьки зі своєю Стефкою. І борщик їй не смакував, і суконка
не така, як у других, і в хаті не так прибрано, як у людей. На все нарікала та була
невдоволена. А батьки були небагаті. Жили в місті, мешкали в сутеринах і гірко
працювали на кусник хліба. Батько в броварі носив бочілки, а мати прала білизну по
домах. Важка була праця, а й її не все можна було дістати, і доводилося бідувати. А
Стефка тоді ще більше була нестерпна. Злостилася, докоряла родичам, чому Галька,
Оксанка, Марійка та інші дівчата мають все новенькі суконки, мають доволі що їсти та
забавитись гарненько, а в них все біда й біда. Усім людям заздрила.
Та на це не було ради. Коли підросла, то покинула родичів і знайшла собі
службу покоївки в одних заможних добродіїв. І було там Стефці дуже добре. Робота
неважка, а до кухні була там ще інша служниця, Наталка. Хлібодавці були добрі,
набожні, давали доволі часу піти до церкви, відпочити, кожного місяця точно
виплачували платню й злого слова ніколи не сказали. А сама добродійка обох їх навіть
любила. Щороку на Різдво, на св. Миколая, або при іншій нагоді купувала їм ще й
гарненькі даруночки.
Та одного року на Різдво добродійка прибрала маленьку ялинку та купила
дівчатам даруночки, але дуже скромненькі. По парі тепленьких зимових панчішок.
Цього Стефка не сподівалася. Вона надіялася, що пані купить їй нову суконку або якісь
мепгги, або хоч модний капелюшок. Аж тут всього-на-всього пара панчішок! Ч и я б
собі сама таких панчішок не купила? Чи не сором для такої великої пані такий
даруночок давати? Стіжки ж багатства має, могла б щось краще купити!” -нарікала
перед Наталкою. - Роззлостилася з жалю, схопила панчішки в жменю та кинула під
кухню.
Наталка так не зробила. Вона знала, що тепер усім скрутно. Була задоволена,
що хоч панчішки буде мати та не змерзне в ноги. Таки зараз сіла на стільчику та почала
надягати їх на ногу, щоб, зібравшись, піти до церкви. Та заледве вложила одну ногу в
черевик, як її задавило щось. Скинула назад нову панчішку вивернула її, аж там іропгі,
паперові, цілкові. Заглянула в другу панчішку, й там гроші. З радості аж сплеснула в
долоні та побігла до пані, дякувати за таку милу й цінну несподіванку.
Стефка мерщій кинулася до кухні. Відчинила дверцята, але там з її панчишок з
грішми залишився тільки попелок. Заломила руками та заридала гірко.
На це вбігла пані, а довідавшись про все, сказала до Стефки: "Видиш, Стефко,
як ти себе сама покарала! Я тобі дала такий гарний даруночок, а ти його знищила. Ти
завжди невдоволена, все нарікаєш, заздриш іншим. Зате тобі ніколи не буде добре. Я
цього року великих даруночків не купувала, бо хотіла, щоб грішми ви помогли своїм
бідним батькам. Але ти, вкинувши мій даруночок під кухню, дуже мене цим образила.
З кінцем місяця шукай собі іншого місця, бо я прийму собі таку, що навіть самими
панчішками буде тішитися та буде вдоволена, що в мене має працю.
Гірко пожалувала Стефка за свій учинок. Так хоч втратила вигідне місце, зате
мала добру науку, що треба й малим вдоволитися, не нарікати і не заздрити іншим.
Омелян Квіт
У великому болоті, де жили дикі качки. Цілу ніч пролежало там, втомлене та
засмучене. Вранці дикі качки злетіли вгору і помітили нового товариша.
- Хто ти? - спитали вони, і каченя поверталося на всі боки й вклонялося, як уміло.
- Ти таке поганюче,- сказали дикі качки.
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Пише ЮзьоШило
ОЙ, аміґос і амігас,
На свита чуємо муйтас визис - Феліз
Натал! Всі, коли си енконтрам на дорозі,
або нас візітас вітаются тими файними
словами. Поде сир жи а майорія не думає про те о ки сіґніфіка Різдво Ісуса
і о ки сігніфіца есса суадасом. Але вале а пина подумати й апровийтувати ті
слова пра резар. Сінь сеньор, пра резар, бо тода вийз коли ви бажаєте Феліз
Натал для будького, ви вогорите те саме, жи співали ангели тогди коли ди
нойте зобачили ангелів і чули як вони співали “Слава на висотах Богу і на
землі мир людям доброї волі!” Ангели так анунсіювали добру нотісІю жи
сінародив Спаситель і заохочували пастухів сІтішити жи на землю прийшов
Бог під видом малої дитини. Квандо до першого ангела, який з ’явився і
сказав ту добру нотісіо, зараз прилетіло ума ґранде квантідаде ангелів і всі
разом прославляли Бога, жи прийшов до людей, щоб їм принести добро й
щастя вічне, так і віруючі люди на Різдво да мизма манийра лучаться й одні
з другими та вітаються тим файним привітом Христос Народився і Феліз
Натал. Тому коли ми одні прос оутрос бажаємо Феліз Натал то не треба
думати про феліз фестанса, феліз енконтро ком аміґос і паринтис, феліз
шураско, феліз сервижя, але треба думати про правдивий Феліз Натал з
Богом, бо інакше той Натал віра инь фестанса синь Деус і синь іраса.
Бажати Феліз Натал, то бажати, щоб їсус знайшов місце в нас, в нашій
фамілії, щоб ми його тут прийняли і з ним святкували. Коли, пор езимшю,
коли сінародит дитина в фамілії, то люди йдуть побажати, щоб та дитина
була добра й щоб фамілія була щаслива з нею. Тут ном тинь дувіда жи
дитина Ісус буде добрий, аж демайс добрий пра тодос нойс, але а кестом é
чи ми його будемо приймати й слухати. Кажеться в Євангелії, жи коли Ісус
сінародв, не було для Марії і Йосифа місця і пор іссо Ісус сінародив в
естребарія, нон си сабе чи коло якогось дому, а чи десь далеко.
Провавилминти близько дому, де паринтис приготовили для Марії і
Йосифа файне і чистеньке місце і там Ісус прийшов відвідати й бути з
людьми. Тому ном імпорта де ви будете святкувати, Імпорта пра Жезус тир
ум луґарзіньо, ниньки сижя пекино, майс пра Или, а не соминти прас койзас
мунданас. Пор ісо зробіть місце для Ісуса, а не соминти про Папай Ноел.
Папай Ноел ном езісте, é фантазія, а Ісус езісте. Поставте образ або статую
Ісуса коло ялинки, заколєдуйте, сіпомоліт, підіт до церкви на відправу і
тогди святкуйте і веселіться, не тому жи то феріядо, але тому, жи Ісус
прийшов до нас бо любит нас.
Феліз Натал для всєх вас, дорогенькі і нехай Ісус благословит тата і
маму, і дітей, і хлопців та дівчат, візітас і всєх жи з ними будете святкувати.
А о майс імпортанте знайте, жи казати Феліз Натал або Христос Сінародив
це сілучити з ангелами, співати й анунсіювати всім добру новину про його
народження.
Євангелія каже, жи він прийшов до своїх і свої його ном ресебирам.
Ки тал, щоб ми показали про еванжеліста жи він сіпомилив коли написав
жи його не прийняли. Колись давно його не прийняли, але нині ми, нисти
ано де 2017, його прийняли ком тодо респийто і амор.
Ваш Юзьо Шило

с ЖИТТЯНАВЧАЄ

Засмійся
Юрко просив, щоб батько йому купив на Різдво забавку. Батько не
хотів але після того, як малий впав на підлогу, розплакався і почав
дриґати ногами батько мусів піти й вкупити.
На другий день Юрко питається мами:
- Чи тобі тато вкупить на різдво
нову суконку?
- Не знаю, але думаю, що ні. Він
ніколи не купує мені суконки на Різдво.
- А чи ти вже впадала на підлогу й
почала дриґала ногами, щоб його
переконати?.....

Коли будеш вітати
інших привітом
"Христос Раждається",
намовляй ці слова з вірою, бо це в молит
й зізнання т воєї віри в народження Ісуса
Христа. Різдво це святкування народин
нашого Спасителя
і воно повинно принести радість для всіх, а
головно повинно розбудити віру, що він
прийшов на землю, щоб залишитися між
нами. Він буде присутній в кожній хвилині
твоїх святкувань. Не забувай за нього.

