
I m p r e s s o
E s p e c ia l

991216797-8/2007 - DR/PR 
Associação de São 

Basílio Magno

Remetente - Retum to:
Cx. P. 02- 84400-000 PrudentópoUs - PR - BRASIL

Прудентополіс, 01-го - 15-го лютого 2018 Б. року Prudentópolis, 01 а 15 de fevereiro de 2018

'ПАПА ФРАНЦИСК В УКРАЇНСЬКОМУ СОБОРІ СВЯТОЇ СОФІЇ: «КОЖНОГО РАЗУ ПЕРЕД
СНОМ І ВРАНЦІ Я ЗУСТРІЧАЮСЯ З УКРАЇНЦЯМИ»

Хочу розповісти вам один секрет. 
Перед тим, як іду на нічний відпочинок 
чи встаю вранці, я зустрічаюся з 
українцями... Ваш Блаженні тттий 
Святослав подарував мені ікону 
Пресвятої Богородиці в Аргентині. Я її 
привіз із собою до Рима. Він 
повернувся до своєї країни з 
Аргентини, а я мусів приїхати до 
Рима... Я щоразу молюся перед цією 
іконою Богородиці вранці та ввечері і 
закінчую молитву українською 
мовою.

Цим поділився Святіший Отець 
Франциск під час зустрічі з 
українськими мігрантами в греко- 
-католицькому соборі Святої Софії в 
Римі 28 січня 2018 року, куди прибув 
на запрошення Отця і Глави 
Української Греко-Католицької 
Церкви Блажешгішого Святослава.

«Усіх вас сердечно вітаю і 
щасливий бути сьогодні разом із вами. 
Дякую вам за гостинність і за одвічну 
вірність, — вірність Богові та 
наступнику святого Петра», -  сказав 
Папа Франциск до українців та 
духовенства, які прибули на зустріч із 
ним.

Наступник апостола Петра 
розповів, що входячи до цього святого 
місця -  прокатедрального собору, він з 
радістю споглядав обличчя українців. 
«Те, що сьогодні ми зібралися тут у 
братньому спілкуванні, спонукає нас 
подякувати також за багатьох тих,

кого сьогодні немає поряд із нами, але 
які стали відображенням люблячого 
Божого погляду, зверненого на нас», -  
сказав Святіший Отець і згадав три 
постаті.

«Перший -  кардинал Йосиф 
Сліпий, 125-ту річницю з дня 
народження якого завершуєте 
святкувати. Він хотів і збудував цю 
сповнену світла базиліку, щоб вона

стала яскравим пророчим знаком 
свободи в ті роки, коли ви не мали 
доступу до жодних святинь. Але 
завдяки пережитим і пожертвуваним 
Господеві стражданням він приклався 
до спорудження іншого храму, ще 
величнішого та прекраснішого -  
будівлі з живого каміння, якою є ви», -  
вважає духовний лідер всіх християн 
світу.

Другою постаттю, яку згадав Папа 
Римський, є єпископ Чміль, що 
упокоївся 40 років тому і тут 
похований. «Ця людина зробила для 
мене багато добра. У моїй пам'яті 
залишається живим спогад про те, 
коли ще молодим хлопцем я 
прислуговував йому під час 
Божественної Літургії.

Прод. на стор. 07

DONALD TRUMP EXPLICA QUEM É JESUS CRISTO PARA ELE: “ALGUÉM EM QUEM POSSO CONFIAR”

O bilionário Donald Trump, em 
junho de 2016, quando era pré-candida-

to do Partido Republicano às eleições 
presidenciais dos Estados Unidos, foi 
questionado sobre quem é Jesus para 
ele, e não fugiu à resposta, alinhando 
sua visão sobre o Filho de Deus com 
suas propostas para o país.

“Jesus para mim é alguém que eu 
posso pensar com segurança e confian
ça. Alguém que eu possa reverenciar 
em termos de bravura e em termos de 
coragem e, porque considero a religião 
cristã muito importante, alguém que eu 
possa confiar totalmente na minha 
própria mente”, disse Trump, em recen
te entrevista ao apresentador Cal 
Thomas.

Pressionando um pouco mais, o 
apresentador questionou Trump sobre 
uma afirmação feita por ele, em outra 
entrevista, de que nunca havia pedido 
perdão em toda a sua vida. O bilionário 
recuou de sua postura arrogante e disse 
que tinha mudado: “Eu vou pedir 
perdão, mas espero que eu não tenha 
que pedir muitos perdões” .

Sobre sua expectativa em relação 
ao apoio que poderá receber de cristãos 
norte-americanos, Trump disse que 
acredita que tem grande aceitação do 
público evangélico: “Como você sabe, 
eu sou presbiteriano e protestante. Eu 
tive grandes relacionamentos e desen-

volvi ainda mais as relações com minis
tros. Nós temos um grande apoio do 
clero. Eu acho que terei um desempe
nho muito bom durante a eleição com 
os evangélicos e com os cristãos” .

Ao final da entrevista, Trump 
destacou que tem dado atenção à perse
guição aos cristãos ao redor do mundo, 
em especial o Oriente Médio: “Vou 
tratar a minha religião, que é cristã, 
com grande respeito e cuidado” , 
afirmou o bilionário, que em outras 
ocasiões, já  declarou que pretende ser 
um guardião dos perseguidos caso seja 
eleito presidente dos Estados Unidos.
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Редакційне Editorial
Церква убога для убогих Igreja pobre para os pobres

Час посту це особливішій час 
для християнина вглянути в приклад 
Ісуса Христа та вибрати для себе 
Його спосіб життя до наслідування. 
В нинішніх часах загальної корупції, 
крадіжей, несправедливостей,
замість поборювати все те критикою 
і обуренням, важне є вглянути в 
убогий і покірний спосіб життя Ісуса 
Христа.

Не лише теперішній Папа 
Франціск пригадує, але більшість 
попередніх Палів, йдучи за 
навчанням Євангелії багаторазово 
підкреслювали про убогість, яку 
Церква Христова повинна собі 
вибрати, “Церква убога для убових” , 
говорить Франціск при різних 
нагодах і дає приклад Франціска з 
Асижу, який був людиною убогою й 
людиною миру.

“Як бажав би я Церкви убогої 
для убогих” , сказав журналістам під 
час одної авдієнції у Ватикані, і 
пояснив, що Франціск з Асижу це 
святий убогих, як також це людина 
миру. І це є абсолютно згідне з 
Євангелією, де Ісус представляється 
убогий, заохочує бути убогим 
духом, осуджує захланність багатих 
і в більшості перебуває в окруженш 
убогих і простих людей.

Каже Св Павло, “Стався убогим, 
щоб нас збагатити своєю убогістю” 
(Див. 2 Кор 8, 9), де настоює на 
запрошенні до убогости кожного 
християнина всіх днів.

Стиль убогого життя прийняв 
сам Бог коли стався людиною. 
Якраз убогістю Христос 
освободжує людину. Убогість Ісуса 
полягає в способі його любови й 
зближення до людей.

Християнин, щоб бути вірним 
для євангельської науки мусить 
давати свідчення світові, що наука 
євангелії вимагає показати світові, 
що вартість людини не полягає в 
зовнішньому але в багатстві, а в

духовній вартості. Дорога убогости 
не звужується лише до Ісуса, але в 
кожному часі й місці, Бог далі 
спасає світ убогістю Христа, який 
задля нас стався убогим. Мізерія це 
не убогість; мізерія це убогість без 
довіря, без солідарности. Є три роди 
мізерії: матеріяльна, звичайно її 
називаємо біднотою; моральна, яка 
полягає в тому, що людина стає 
невільником зла й гріха; духовна, 
яка сягає людину тоді коли вона 
віддаляється від Бога й відрікається 
його любови. Євангелія це правдиве 
лікарство проти духовного 
убожества: християнин покликаний 
нести для усіх амбієнтів, правду, що 
існує прощення зла зробленого, що 
Бог більший як наш гріх і нас 
любить даром і завсіди, і що ми 
створені до злуки з Богом і до 
вічного життя” .

Папа в своїх зверненнях часто 
висловлює своє бажання, щоб 
Церква була готова й охоче давала 
свідчення про євангельське навчання 
для тих, які живуть в матеріяльній, 
моральній і духовній убогості. “Не 
забуваймо, що правдиве убозтво 
болить: не було би важне відречення 
від того виміру покутничого. “Не 
вірю в милостиню яка нічого не 
коштує і не болить”, п и т е Франціск.

Церква і всі її лідери як взагалі 
всі вірні обов‘язково повинні йти 
слідами євангельської науки 
наслідувати убозтво Христа. Убогий 
стиль життя, що його взяв на себе 
Бог це запрошення, щоб християни 
наслідували його убозтво. Справа не 
в тому, що не дозволено 
християнинові мати земські 
багатства, але в тому, щоб вони не 
стояли вище Бога та Божих законів, 
тобто щоб не робити з них свого 
бога.

О. Тарсикій 3.

О tempo de quaresma é, entre 
outros, um convite a todos cristãos 
para se espelhar em Jesus Cristo e 
escolher o Evangelho como norma de 
suas vidas. Diante dos graves proble
mas que a sociedade vem vivendo, 
como corrupção generalizada, injusti
ças, ganância, os cristãos são convida
dos a se espelhar no exemplo da vida 
pobre e humilde de Jesus Cristo ao 
invés de querer construir uma socieda
de justa apenas com críticas, revoltas e 
acusações

Em diversas ocasiões o papa Fran
cisco falou sobre a pobreza espiritual 
pela qual a Igreja de Cristo deve optar, 
"uma Igreja pobre para os pobres" e 
explicou, num encontro com jornalis
tas, colocou São Francisco de Assis 
como um verdadeiro seguidor de 
Cristo pela sua pobreza.

"Como eu gostaria de uma Igreja 
pobre, para os pobres", disse o Papa na 
ocasião de um encontro com jornalis
tas de todo o mundo recebidos em 
audiência na Sala Paulo VI, no Vatica
no. Fazendo referência a São Francis
co de Assis, apresentou-o como o santo 
dos pobres. Mas não se trata de o Papa 
Francisco, muitos Papas insistramem 
sublinhar que a Igreja deve ser pobre e 
para os pobres.

Seguindo essa linha, o Papa, pela 
ocasião da quaresma de 2014, divul
gou uma mensagem com o tema 
“Fez-se pobre, para nos enriquecer 
com a sua pobreza” (cf. 2 Cor 8,9). O

Santo Padre coloca em evidência o 
convite à pobreza de espírito a cada 
cristão, não apenas nos dias de hoje, 
mas em todos os tempos essa verdade 
foi ensinada pelos líderes da Igreja.

O próprio Jesus adotou o estilo de 
pobre. É com esta pobreza que Cristo 
liberta o homem e pelo Seu modo de 
amar e se aproximar, como fez a figura 
bíblica do Bom Samaritano, que 
agindo de maneira diferente do indife- 
rentismo e autoestima dos líderes do 
templo e da religião, foi capaz de prati
car a caridade, oferecendo seu serviço 
aos necessitados.

Os líderes da Igreja insistiram e 
continuam a insistir que o caminho de 
pobreza não se restringe a Jesus, mas, 
em cada época e lugar, Deus continua a 
salvar o mundo por meio da pobreza de 
Cristo praticada pelos cristãos.

À imitação de Jesus, nós, cristãos, 
somos chamados a ver as misérias dos 
irmãos, a tocá-las, a ocupar-nos delas e 
a trabalhar concretamente para as 
aliviar. A miséria não coincide com a 
pobreza; a miséria é a pobreza sem 
confiança, sem solidariedade, sem 
esperança.

Francisco explica que há três tipos 
de miséria: a material, habitualmente 
designada por pobreza; a moral, que 
consiste em se tomar escravo do vício 
e do pecado, e a espiritual, que atinge o 
ser humano quando este se afasta de 
Deus e recusa seu amor, substituindo-o 
por riquezas materiais supérfluas que 
escravizam o espírito.

O Evangelho é o verdadeiro 
antídoto contra a miséria espiritual: o 
cristão é chamado a levar, a todos os 
ambientes, o anúncio libertador de que 
existe algo mais sublime que simples 
bens materiais, que existe a grandeza 
de Deus infinitamente superior a qual
quer criatura.

Na sua doutrina, a Igreja, através 
de seus líderes incentiva a todos 
cristãos e especialamente a todos seus 
líderes, religiosos, sacerdotes, bispos e 
a todos cristãos para imitar a pobreza 
de Cristo. O estilo pobre adotado por 
Deus é um convite para que os cristãos 
imitem essa pobreza.



Євангельське Читання
Перша неділя посту - Йо 1,43-51
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Одного дня Ісус вирішив піти в Галилею; і знайшовши Филипа, мовив до 
нього: «Іди за мною.» А був Филип з Витсаїди, з міста Андрієвого та 
Петрового. Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: «Ми знайшли того, 
про кого Мойсей у законі писав і пророки, - Ісуса Йосифового сина, з 
Назарету.» Натанаїл же йому на те: «А що доброго може бути з Назарету?» 
Мовив до нього Филип: «Прийди та подивися.» Побачивши Ісус, що 
Натанаїл надходив до нього, сказав про нього: «Ось справжній ізраїльтянин, 
що нема в ньому лукавства.» Натанаїл же йому: «Звідкіль знаєш мене?» 
Сказав Ісус, промовивши до нього: «Перше, ніж Филип закликав тебе, 
бачив я тебе, як був єси під смоковницею.» Відповів ж е йому Натанаїл: 
«Учителю, ти - Син Божий, ти - цар Ізраїлів.» Ісус відказав, мовивши до 
нього: «Тому, що я повідав тобі: Бачив я тебе під смоковницею, - то й 
віриш! Бачитимеш більше, ніж те.» І сказав до нього: «Істинно, істинно 
кажу вам: Побачите небеса відкриті, й ангелів Божих, як висходять та 
сходять на Сина Чоловічого.»

Ісус не йде в місійну працю сам своїми власними силами, але на початку 
свого прилюдного виступу, збирає собі помічників-апостолів. Його особою 
і його ділом вже зацікавлені Йоан, Петро, Андрій, а тепер він ще запрошує 
собі Филипа, здобуває прихильність 
Натанаїла. І далі він буде звертатися до 
інших з проханням іти за ним. Так Він і 
поступає досьогодні: просить собі
помічників у будуванні Божого Царства 
на землі, кличе за собою і молодих і 
старших, чоловіків і жінок, щоб ішли за 
ним. І багатьох покликаних йдуть, деякі 
перебувають в тім покликанні до кінця 
свого життя, інші уважають, що краще 
є догоджувати собі користаючи з того, 
що життя дає і залишають його, як той 
багатий молодець, що не хотів 
позбутися свого багатства й відступив 
від нього засумований.

Покликання це Божий голос, який 
приходить у різні способи до душі 
людини й вона або слухає, або не хоче 
слухати того голосу. В кожному разі, 
може мало хто сподівався, що Ісус 
потрапаить собі зібрати добрих 
помічників у його місії. Але Божа ласка 
діяла, як і діє і буде діяти завсіди в 
Христовій Церкві й може не покликані, 
але принаймні деякі будуть 
захоплюватися Христом і підуть за його 
голосом, приймуть його покликання.
Бог знає, що робить і буде знати як далі 
будувати своє царство на землі й буде 
мати зі собою працівників в тому ділі.
Ніякі вороги Церкви не потраплять 
зруйнувати того, що Бог будує при 
помочі своїх покликаних.

Филип покликаний і відразу кличе
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Натанаїла, бо неможливо є пізнати Христа й не заохочувати інших за ним 
іти. Не буде запрошувати інших до того, щоб іти за Христом хіба той хто 
Його не пізнав і з ним не вмів приставати.

Натанаїл спочатку думав по-людське й сумнівався чи з Назарету може 
вийти Спаситель. Але тільки стрінувся з Христом почув від нього короткі 
слова: “Бачив я тебе під смоковницею”, відразу змінив свою думку й визнав 
Христа царем Ізраїля, Спасителем. Часто коротка зустріч з Христом 
потрапить змінити вповні людину й зробити її Його апостолом. Але й часто 
довгі зустрічі не змінять людини, бо в неї земські інтереси заглушують 
Божу красу яка проявляється в Христі. Коли йдемо на зустріч з Христом на 
молитві, в Святих Тайнах, в Літургії, йдімо щиро й без земських інтересів, а 
лише з бажанням пізнати й прийняти правду.
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Jesus não vai pregar o seu Evangelho aos homens sozinho, com suas 
próprias forças, mas, desde o início da sua missão vai à procura de ajudantes- 
-apóstolos. Quando acontece este encontro com Felipe e com Natanael, com sua 
pessoa e obra já  estão se interessando João, Pedro e André. Agora também Felipe 
é convidado para segui-lo e Natanael reconhece-o como o esperado rei de Israel. 
A seguir, Jesus vai continuar a procurar ajudantes para construir o seu reino entre 
os homens, e o faz até os dias de hoje, chamando pessoas adultas e jovens, 
homens e mulheres para segui-lo. Alguns aceitam de bom grado o seu chamado, 
outros querem segui-lo, mas logo desistem, como aquele jovem rico que ao ser 
convidado para vender tudo e segui-lo, achou que as riquezas são mais importan
tes que o seguimento de Jesus, e afastou-se dele com tristeza.

A vocação é uma voz de Deus que chega até as pessoas de diversas maneiras 
e elas o aceitam ou rejeitam. No início da missão de Jesus Cristo, talvez poucos 
acreditavam que aquele homem simples de Nazaré conseguisse reunir em redor 
de si homens prontos a se entregar ao trabalho da evangelização. A graça de 
Deus age e continuará a agir até os fins dos séculos e vai convidar voluntários 
para o trabalho da evangelização. Nem todos aceitam o seu convite, muitos nem 
sequer dão ouvidos ao chamado, outros experimentam segui-lo, mas logo desis
tem, mas sempre haverá outros que o seguirão e estarão prontos para levar ao 
mundo o Evangelho de Jesus Cristo. Deus sabe o que faz e vai saber no futuro 
como construir o seu Reino entre os homens. Vai continuar chamar colaborado
res e estes vão segui-lo. Os inimigos da sua obra jamais conseguirão destrui-la. 
A obra iniciada por Jesus Cristo e por seus primeiros discípulos continuará viva 
até os fins dos tempos.

Felipe, ao ser chamado, desde início quer compartilhar essa vocação com 
Natanael e o convida a se encontrar com Jesus. Realmente, quem compreende a 
vocação, vai continuar a convidar outros a se encontrar com Cristo e segui-lo, 
como fez Felipe ao convidar Natanael a ir ver Jesus.

Natanael, de início pensava de maneira humana e duvidava se de "Nazaré 
pode sair algo de bom." Mas quando ouviu de Jesus: "Eu te vi quando você 
estava debaixo da figueira”, de um momento para outro mudou de atitude e acre
ditou que Jesus realmente era o rei de Israel, o Salvador do mundo.

Muitas vezes, um breve encontro com Deus consegue mudar completamente 
a pessoa e fazer dela um fervoroso seguidor de Cristo. Mas, infelizmente muitos 
encontros nada conseguem, porque as pessoas pensam apenas em seus interesses 
pessoais e não ouvem nem compreendem o chamado de Deus.

Por isso, quando vamos encontrar-se com Jesus nas orações, nos Sacramen
tos, na liturgia, devemos ir com fé, sem interesses pessoais e terrenos, mas 
dispostos a conhecer a verdade.

Pe. Tarcísio Z.

mailto:graficaprudentopolis@gmail.com
http://www.graficaprudentopolis.com.br
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Р О ЗД У М У В А Н Н Я  Н А  Р ІЗН І Т Е М И  Ж И Т Т Я
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ

ЧОТИРИ ЖІНКИ В ГОДИНІ СМЕРТИ

Легенда про царя та його чотири жінки: найбільше любив четверту 
жінку, третю брав завсіди зі собою в подорожах, друга ставилася дуже 
прихильно й довірочно до царя. Перша була вірна для царя, але він ледви 
про неї дбав... На ложі смерти запитався четвертої чи вона готова померти 
разом з ним. Вона не хотіла, вийшла з кімнати. Третя також не хотіла й 
сказала, що зможе вийти за другого чоловіка. Друга сказала: "Одиноко що 
можу зробити, тебе похоронити, але з тобою у вічність не піду. Перша, на 
запитання царя відповіла: "Я піду з тобою, де б ти не пішов...

Справді всі ми маємо чотири жінки в нашому житті. Четверта жінка це 
наше тіло. Кожна людина пильно дбає про своє тіло. Воно в годині смерти 
не схоче піти на другий світ з душею. Відсилає душу самітну, щоб зайняти те 
місце на другому світі, що тіло з душею тут на землі за життя собі 
приготовили.

Третя жінка символізує наші посілості, багатства, золото, діяманти, 
гроші, зрібло, ріллі, фарми і.т. д. Вже з самої природи людина склонна, щоб 
на цьому світі зібрати чим більше різного роду багатств. Багатство заманює 
не одну особу, і замінює ціль вічного спасіння за дочасне переходове 
щастя.

Цар побоювався за життя, щоб ця третя жінка його не зрадила, і не 
залюбилася в когось іншого. Побоювався за своє багатство, і за свою славу. 
В годині смерти цар відчув, що нічого за собою не забере. Ця третя жінка 
устами багатства відповіла: все земське багатсво належить до цього світу, і 
ніхто не може його взяти зі собою. По смерти воно залишається для інших.

Друга - символізує нашу родину й наших товаришів. В родині ми 
народилися, виросли, і цінимо її ціле життя, чи живемо разом або осібно, 
бо це колиска цілої нашої рідні.

Ця друга жінка вказує нам усім, що родина за життя може запобігти для 
нас усіх у речах потрібних до підтримки життя і його вимог. Однак коли 
хтось з родини помре, вона може тільки як останню прислугу дати, 
похоронити..

Перша жінка символізує нашу душу з її добрими ділами, що дуже часто 
залишина й забута збоку через туземні багатства, розкоші, які завойовують 
наше «Я», яке ставимо вище понад усіх і все.

Тільки та перша жінка погодилася піти разом з царем. "Піду з тобою де 
б ти не пішов". Душа завсіди піде з нами, не залежить від того куди підемо. 
Коли ж душа покидає тіло, воно перестає жити і повертається у землю з 
якої виникло.

Перші три жінки представляють нам християнам світського духа. Вони 
жиють тільки, щоб тілові догодити, шукаючи слави, розкошів й світового 
багаства, завелике цінення своїх рідних.. Забуваючи про душу, що вона є 
безсмертна.

Людина прагне тривалого, досконалого щастя. Це прагнення властиве 
всім людям, і воно може походити лише від Творця. Проте, кожний і кожна 
з нас бачить, що тут, на землі, не можна бути завжди щасливим, бо ні 
дочасні добра, ні розкоші не задоволяють наших прагнень. Зможемо 
осягнути повне щастя лише в майбутньому.

Людська душа так само, як Бог, має розум і вільну волю, і тому є здатною 
пізнавати, любити добро і красу, а також панувати над видимим світом, як 
Бог панує над всесвітом.

Душа людини перед Богом має безконечну вартість. Ісус Христос всіх 
нас перестерігає: «Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж  убити не 
можуть» (Мат. 10,28).

Цар Давид оспівує людину: «Господи Боже наш, що є той чоловік, що 
згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш. Мало чим 
меншим від ангелів зробив ти його, славою й честю увінчав його. Поставив 
його володарем над творами рук твоїх, усе підбив йому під ноги» (Пс. 8 5-7)

Потрібно для всіх нас провадити чесне життя, дбати про добрі діла, все 
бути злучені з Богом, бо тільки так запевнимо собі вічну надгороду в небі.
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ДЛЯ СТАРШ ИХ І МОЛОДШ ИХ НА  
РОЗДУМ У

О. Тарсикій Залуцький, Ч СВВ

LÀ Зл о всі бачать, добро -  мало хто

Так воно є, що коли ти зробиш 
добре діло, ніхто не бачить або 
вдає, що не бачить а коли 
проспетишся і щось недобре 
накоїш, всі це бачать часто з 
перебільшеними очима. Сподієш 
щось негоже, якесь зло всі його 
ганять, критикують, осуджують.
Коли ж  спроможешся на якесь 
добро, то очі всіх закриваються і 
ледви чи хтось буде це хвалити, звеличувати, виносити того, що добро 
робить, показувати його й ставити перед всіма. А чому воно так є? Бо так має 
бути. От пригляньмося до деяких прикладів.

Коли в садівника росте добре, буйне, дерево, він тим радіє, подивляє, але 
не вихвалюється перед всіма. Бо дерево на те було посаджене, щоб рости 
буйно й бути гарним. Коли ж  в саді якесь дерево почне нидіти, в ’янути, 
сохнути, тоді так, садівник коло нього ходить, кропить всякими речовинами, 
обтинає сухі гілля, підгноює. Це на те, щоб направити те, що не добре 
розвивається. Або на полі. Коли там, приміром, пшениця, чи кукурудза чи 
щось інше буйно виростає, хлібороб не приходить до кожної рослинки, щоб 
її подивляти, вихвалювати. Він погляне, порадіє й йде далі. Але коли та 
рослинка жовкне, нидіє, коли її підтинає хробак або якесь інше сттікідливе 
створінячко, хлібороб це критикує, цього не любить, йде рятувати, кропить, 
доглядає, щоб направити рослинку. Що посаджене або посіяне, воно на те 
посаджене й посіяне, щоб виростати гарно й буйно й нема що тут багато 
заходитися коли воно так і виростає. Але є рація денервуватися, добачати 
недоліки, рятувати коли та рослинка не виростає так як мала би виростати.

Інший приклад. В школі коли учні напишуть задачу й професор 
прочитавши, дає оцінку за те, що добре й не підкреслює червоним кольором 
всіх слів добре написаних. Підскреслює і звертає увагу на ті слова, які 
недобре написані. Це на те, щоб справити. Бо це обов’язок написати добре й 
коректно й тому вистачить дати добру оцінку й не потрібно вихвалювати, 
підкреслювати кожне добре написане слово чи речення. Що добре зроблене, 
його не підчеркується. Але що змилене, неправильне, на те звертається 
увагу, щоб справити.

Ще третій приклад. Убрання. Коли ми вдягнені в чисту й неподерту одіж, 
ніхто не вихвалює нас, що ми вживаємо чисте і неушкоджене убрання. Але 
коли в убранні є якась вада, коли воно подерте, подіравлене, забруджене, 
непрасоване, всі на це звернуть увагу .От наприклад візьми вберися сорочку 
навиворіт. Відразу всі будуть показувати пальцем і будуть підсміхуватися 
або тобі просто скажуть, що ти взяв навиворіть сорочку. Але ніхто не буде 
казати тобі що ти вдягнувся в сорочку правильно. Так бо воно має бути й 
нема що за кожним правильно зробленим ділом говорити, що воно 
правильне.

Ще четвертий приклад. Коли ти добре й правильно їдеш автом, то міліція 
не буде тебе спиняти, вихвалювати, що ти добре ідеш. Але буде стримувати 
й штрафувати коли будеш переступати правила їзди й неправильно будеш 
провадити автом по дорогах. Так, бо водій має їздити після приписів, мусить 
заховувати закони й за це ніхто не буде його надгороджувати, вихвалювати. 
Він так мусить поводитися і кінець. Коли хоче бути шофером, то мусить 
прийняти закони шоферування.

Так воно в житті людей. Це обов’язок всіх жити правильно й коректно, 
робити добро, поводитися гідно й чесно. Тому коли ти чесно живеш, то ледви 
чи хтось підійде до тебе й скаже, що ти чесний. Бути чесним це нормальне 
для людини. Коли говориш правду, ніхто не буде ходити за тобою і 
повторяти, що ти говориш правду. Так бо треба говорити правду. І так далі. 
За  добре зроблене діло нема що всюди на кожнім кроці вихвалювати всіх.

Дорогий читачу, навіть Ісус Херистос не дуже то вихвалював тих, що 
правильно жили й творили добро. Справді деколи й декуди таки хвалив, але в 
більшості звертав увагу, ганив, ганьбив, критикував зло. Так, бо зло не мало 
би належати до нашого життя й його треба за всяку ціну викорінювати, 
усувати. Тому не треба дививатися, що за добро мало хвалиться, а зло тільки 
ганиться і критикується. Жити добре це мав би бути нормальний порядок в 
людей. А робити зло це щось ненормальне, неправильне й тому його треба 
викорінювати з душі і зі світу.
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Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

Espinhos também salvam

No início da quaresma, quando vamos meditar sobe a paixão de Jesus Cristo, é útil 
refletir sobre o tema dos espinhos, isto é, do sofrimento na vida que nem sempre é um 
mal, mas seguidamente uma salvação. Sirva para isso o seguinte exemplo.

A história é contada por um paulista, viciado em passar tempo nas margens das 
lagoas e dos rios da região. Era um pescador viciado e todo tempo que lhe restava, dedi
cava à pescaria . Bastava surgir uma oportunidade, lá se ia ele para o rio ou para alguma 
lagoa da região. Nem sempre conseguia fisgar algum peixinho, mas o gostoso era ficar 
na beira do rio e olhar a rolha boiando em cima da água e às vezes sendo agitada por 
algum lambari ou saicanga. A história que segue, foi ele mesmo que contou e gostava de 
repeti-la para amigos.

Um dia ele pescava tranquilamente na margem de uma pequena ilha do rio Pardo. 
Desligado da vida, como todo bom pescador, ele só se interessava em olhar atentamente 
na rolha e esperar quando o peixe a fizesse afundar. Chovia, mas debaixo de uma lona 
ele nem pensava o que podería acontecer em consequência daquela chuva torrencial. Só 
percebeu o que estava acontecendo quando não havia mais tempo para fugir daquela 
ilha: a ilha estava sendo inundada e as águas vinham com raiva rio abaixo, levando 
impiedosamente tudo o que encontravam pela estrada. É que lá em cima do rio rompeu 
uma represa e em poucos minutos o rio encheu e a ilha desaparecia em baixo da água. 
Ele só teve tempo de fazer uma coisa: agarrou a caixa de isopor com gelo que tinha 
trazido para guardar os peixinhos. Em um instante jogou fora o gelo e os peixes que 
tinha pescado e amarrou a caixa como pode em redor da cintura para funcionar como 
boia. Não foi sem tempo. Naquele instante o braço da correnteza o enlaçou e lá foi ele 
junto com água entre lixo e troncos de árvores que a água arrastava para baixo. O isopor 
ajudava um pouco para manter pelo menos a cabeça fora da água, mas mesmo assim 
teve que lutar, tentar nadar para não ser tragado pelas águas enraivecidas e não afundar 
de vez. Não conseguia sair do centro vertiginoso daquelas águas e tentar chegar até as 
margens do rio. E as águas crescendo e rolando com fúria cada vez maior. Sabia que lá 
na frente havia uma cachoeira e se ele não se livrar daquelas ondas, seria impiedosa
mente atirado para baixo e lá chegaria o fim da sua vida. Estava sendo atirado pela água 
para todos os lados, menos para as margens. Ora afundava, ora saia para cima, sufocado, 
assustado, ofegante, sem forças de gritar... e foi aí que a salvação apareceu, uma salva
ção dolorosa, mas em todo caso salvação: a correnteza começou a levá-lo em direção de 
uma árvore que estava firme e em pé no meio daquela enchente. Tentou ajudar-se com 
os braços e pernas, gritando por ajuda de todos os santos, para ver se conseguiría chegar 
até aquela árvore. Quando finalmente conseguiu chegar até aquilo que podería ser a sua 
salvação, bateu-se contra o tronco com uma força doida que fez estalar todos os ossos 
do seu corpo. Sem pensar na dor da batida, lançou os dois braços em redor do tronco e 
abraçou-se a ele com tudo o que tinha. Assss! Foi aquele grito. A árvore era uma 
macuabeira, toda cheia de espinhos em redor de todo o tronco e em redor dos galhos. E 
agora, ficar preso e enrolado naqueles espinhos e ficar sendo ferido pelos espinhos cada 
vez mais, ou soltar-se e deixar-se levar e tragar pelas águas. Não, cair novamente naque
la torrente -  nunca. Melhor ficar sofrendo, gemendo de dor, mas tentando salvar a vida. 
Lá ficou o nosso pescador em redor da árvore, tentando subir pelos seus galhos que 
feriam o seu peito, as mãos e todo o corpo que tocava naquelas agulhas. Soltar-se daque
les espinhos dolorosos para arrebatar-se contra as pedras mais abaixo e ficar precipitado 
na cachoeira para a morte certa, ou ficar aguentando a dor e esperar até que as águas 
abaixassem e ainda que com corpo sangrando, salvar a vida. O que fez. As águas não 
demoraram muito, pois a barragem tinha se esgotado lá em cima, as águas baixaram e 
começou a aparecer o chão debaixo dele. Não sabia se gritar de dor por causa dos 
ferimentos por todo o corpo ou se agradecer aos céus que a sua vida foi salva, começou. 
Doloroso foi aguentar os ferimentos, mas havería mais prejuizo se fosse arrastado pelas 
águas até a cachoeira e lá terminar com sua vida. Ficou algum tempo agarrado nos 
espinhos. Foi doloroso desprender-se deles e tentar descer da árvore, machucando-se 
sempre mais e mais com novas espetadas. Saiu de lá todo sangrando, quase pedaços de 
seu corpo caindo, mas vivo e grato para a árvore espinhenta que salvou a sua vida.

Bem, não se sabe se depois de passar algum tempo no hospital, ele teve a ousadia 
de dirigir-se mais uma vez para aquela ilha para a pescaria. E se foi até lá, sempre que 
começasse a chover, ele corria o quanto antes para longe daquele lugar. E a árvore ele 
não quis ver mais, mas foi muito grato a ela por ter salvo a sua vida.

Muitas vezes na vida a gente tem que enfrentar sofrimentos, espinhos, para salvar 
a sua honestidade, para mostrar a sua fidelidade aos compromissos assumidos diante de 
Deus pelo Batismo.

Sofrimentos também podem salvar.

Pe. Atanásio Kupucki, OSBM
60 anos de sacerdócio; humilde sacerdote do Senhor!

Disse um filósofo grego: “Um homem é do tamanho do seu sonho"-, isto se 
dá ao Reverendíssimo Pe. Atanásio Kupicki, OSBM.

O ano de 2018 é um ano de bênçãos e gratidão a Deus pelos 60 anos de 
sacerdócio do Pe. Atanásio.

Pe. Atanásio, não hesitou em dizer Sim ao chamado do Senhor, desde o 
inicio sua vida sempre teve único objetivo, evangelizar os seus fiéis para que 
pudessem ter uma vida espiritual baseada no Evangelho, dando assim, continui
dade na obra de Deus nesta terra.

Um sacerdote com inúmeras características, não possui orgulho nem vaida
de, mas, tem grande bagagem e experiências que a vida lhe proporcionou no 
decorrer da caminhada sacerdotal.

Padre Atanásio, escolhido por Deus, leva uma vida de silencio e orações .É 
na Eucaristia que busca forças e coragem para os desafios cotidianos e Maria 
Santíssima que direciona e o acompanha constantemente.

Reverendíssimo Pe. Atanásio, herdou de seus pais o verdadeiro amor a Deus 
e a Santa Igreja, nasceu e cresceu ao redor do povo simples, piedoso, mas, trans- 
bordante de amor e devoção .

No domingo 04 de fevereiro, o Pe. Atanásio juntamente com a comunidade 
ucraniana de Eduardo Chaves celebrou o Jubileu de glórias e graças pela consa
gração a Deus na Ordem de São Basílio Magno recebendo o Sacramento da 
Ordem ,permanecendo fiel ao chamado de Deus.

A Divina Liturgia foi presidida pelo padre e enaltecida com a presença do 
coral da Metropolia Ucraniana de São João Batista de Curitiba.

Pela ocasião da festividade as Irmãs de São José, as quais tem o Pe. Atanásio 
como seu diretor espiritual, fizeram homenagem de gratidão e reconhecimento 
ao padre que construiu e constrói sua história entregando os seus dias nas mãos 
de Deus.

Pe. Atanásio dedicou e dedica, sua vida para o bem da nossa Igreja, tanto no 
Brasil, como no exterior. Muitos hoje são sacerdotes ou irmãos, bons leigos 
graças ao seu exemplo e trabalho.

Louvamos a Deus e Maria Santíssima pelas graças recebidas nesses 60 anos 
de vida sacerdotal!

Нехай милосердний Господь благословляє ювілята, його подвижницьку 
працю у Христовому винограднику!

osbm.org.br
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ORDEM DE SÀO BASÍLIO MAGNO - DA IGREJA E PARA A IGREJA

Foi com essas palavras que o Pe. Antônio Royk Sobrinho, Superior Provin
cial, iniciou sua homilia no último dia 30, em Ivaí, onde, na Divina Liturgia em 
honra aos Três Hierarcas da Igreja: São Basílio Magno, São Gregório Nazianze- 
no e São João Crisóstomo, aconteceu a celebração dos Votos Perpétuos dos 
irmãos Leomar Bucouski e Marcos Chmilouski, dos Primeiros Votos Temporá
rios dos irmãos André Afonso Mengasso e Edilson Julio Homenchuk e a Vesti- 
ção do Hábito Monástico do noviço Leonardo Kratcouski na Ordem de São 
Basílio Magno.

Os irmãos Leomar e Marcos realizaram o coroamento da sua caminhada 
vocacional. Isso significa que eles optaram por seguir a Cristo radicalmente, 
vivendo os votos de pobreza, castidade e obediência durante toda a vida -  até 
os seus últimos suspiros. Os irmãos André e Edilson optaram por experimen
tar essa vivência presente nos Evangelhos pelo período de doze meses, 
enquanto que o noviço Leonardo, ao se tornar noviço, se preparará para reali
zar os primeiros votos no próximo ano.

A consagração a Deus dos nossos irmãos reforça ainda mais a nossa cam
panha vocacional deste ano: Ser Basiliano é Bom Demais; e que possui como 
lema: "Como é bom, como é agradável todos juntos, vivendo como irmãos" 
(Salmo 133). Quem esteve presente pôde perceber como os padres e irmãos 
dão continuidade ao ideal de São Basílio vivendo o "ser comunidade" na Igreja 
e para a Igreja._________________________________________________________
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A solene celebração contou também com a presença de Dom Meron 
Mazur, OSBM, Bispo Eparca da Eparquia Imaculada Conceição de Prudentópo- 
lis, que em sua fala destacou a importância dos irmãos basilianos levarem a luz 
de Cristo para o mundo; do Pe. Mário Marinhuk, Superior do Mosteiro São Basí- 
lio Magno de Curitiba, do Pe. Sérgio Baran Ivankio, Superior do Mosteiro e Novi
ciado Assunção de Nossa Senhora de Ivaí, do Pe. Domingos Miguel Starepravo, 
Mestre de Noviços, demais padres da Ordem de São Basílio Magno, das Irmãs 
Servas de Maria Imaculada, Irmãs de São José, Catequistas do Sagrado Coração 
de Jesus, dos familiares e amigos.

Louvamos e agradecemos a Deus pelas vocações concedidas à Ordem 
Basiliana e, nela, para a Igreja. Rezamos e Deus e convidamos as comunidades 
para rezarem conosco por novas vocações, cumprindo o mandado de Jesus: "A 
messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da Messe 
que envie operários para a sua messe" (Mt, 9,37-38).

Ir. Marco Antônio Pensak, OSBM

'ПАПА ФРАНЦИСК В УКРАЇНСЬКОМУ СОБОРІ СВЯТОЇ СОФІЇ: «КОЖНОГО 
РАЗУ ПЕРЕД СНОМ І ВРАНЦІ Я ЗУСТРІЧАЮСЯ З УКРАЇНЦЯМИ»

Прод. на стор. 01

Від нього я довідався про 
красу вашої Літургії, з його 
розповідей дізнався про живе 
свідчення віри, глибоко 
вистражданої і загартованої 
страшними атеїстичними 
переслідуваннями минулого 
століття. Я дуже вдячний йому 
і вашим численним героям віри
— тим, хто, як Ісус, впали наче 
зерно на хресну ниву, принісши 
плідний урожай. Бо справжня 
християнська перемога — це 
знак хреста, наш стяг надії».

Третя постать, яку згадав Римський Архиєрей, -  кардинал Любомир Гузар. 
«Ви, дорогий Блаженніший, несете його постать у своєму серці, і багато інших 
людей назавжди збережуть у собі його прихильність, доброту, невтомність і 
молитовну присутність», -  сказав Святіший Отець.

Ці свідки минулого, вважає Папа Франциск, були відкритими на Боже 
майбутнє, тому дають надію в теперішньому. «Мабуть, багато серед вас мали 
ласку їх знати. Коли переступаєте поріг цього храму, згадуйте, пам’ятайте 
батьків і матерів у вірі. Бо вони є фундаментом, на якому стоїмо, тими, хто 
навчив нас Євангелія своїм життям і надалі супроводжують нас і спрямовує в 
дорозі», -  попросив Папа Римський.

Архиєрей відзначив, що Блаженніший Святослав говорив про матерів, 
бабусь, які передають віру своїм дітям. «І передавайте! Будьте сміливими в 
цьому. Дякуймо Господеві за тих жінок!» -  закликав Папа Франциск.

Він зазначив, що на шляху нашої римської громади стабільним орієнтиром є 
ця ректорія. «Разом з українськими греко-католицькими спільнотами всього 
світу ви влучно висловили свою душпастирську програму одним реченням: 
«Жива парафія -  місце зустрічі з живими Христом». Я хотів би підкреслити два 
слова. Перше -  «зустріч». Церква -  це зустріч, це місце, в якому можемо зцілити 
самотність, перемогти спокусу відокремлюватися та замикатися, де можемо 
черпати силу, аби перемагати замкненість у собі самих. Отож спільнота -  це 
місце, в якому поділяємо радощі і труднощі. Сюди приносимо тягарі серця, 
життєві незадоволення та ностальгію за рідним домом. Тут на вас чекає Бог, аби 
зробити стійкішою вашу надію. Адже коли зустрічаємо Господа, усе 
пронизується його надією. Бажаю вам тут черпати хліб для щоденної мандрівки, 
розради серця і зцілення ваших ран», -  побажав Святіший Отець.

Друге слово -  «живий». «Ісус живий. Він воскрес і живий. І саме таким 
зустрічаємо Його в храмі на Літургії, у Слові... Тож кожна Його громада несе у 
собі пахощі життя. Парафія — це не музей спогадів про минуле чи символ 
присутності на якійсь території, парафія — серце місії Церкви, де ми отримуємо 
і ділимося новим життям, -  життям, яке долає гріх, смерть, смуток, кожен 
смуток і зберігає серце молодим», -  переконує Папа.

На його думку, якщо віра зроджуватиметься із зустрічі і промовлятиме до 
життя, то скарб, який ми отримали від батьків, буде добре збережений. Таким 
чином ми зуміємо запропонувати неоціненні добра вашої традиції і молодим 
поколінням, які приймають віру насамперед тоді, коли відчувають Церкву як 
близьку та живу.

«Церква не є музеєм. Бог не є тим, хто дивиться на нас тільки згори. Бог є 
Ісус Христос, який живий серед нас», -  наголосив він.

Папа Франциск скерував вдячну думку до багатьох жінок, які є апостолками 
милосердної любові та віри. «Ви є цінним даром, бо якнайкраще свідчите віру в 
Господа багатьом італійським сім'ям, коли через турботливу та ненав'язливу 
присутність своїм служінням дбаєте про людей. Я прошу вас розглядати свою 
виснажливу і не завжди вдячну працю не л и те як роботу, а як місію: ви є 
опорою в житті багатьох людей похилого віку, ви є сестрами, які допомагають 
їм не почуватися самотніми. Несіть Божу розраду і ніжність тим, хто на схилі 
віку готується до зустрічі з Ним у вічності. Це велике служіння ближньому, 
миле Богові, за яке я вам дякую», -  закликав Святіший Отець. «Сьогодні ви 
ними опікуєтеся, але в майбутньому вони вам відкриють двері до Царства 
Небесного», -  вважає він.

«Розумію, -  запевнив Папа Франциск, -  що коли ви перебуваєте тут, ваше 
серце б’ється для вашої країни і пульсує не л и те з любов’ю, а й з почуттям 
тривоги, насамперед через лихо війни і економічні труднощі. Я прийшов сюди, 
щоб сказати вам, що я з вами — близький до вас серцем, своєю молитвою, я з 
вами, коли звершую Таїнство Євхаристії. Там я прошу Князя миру, щоб зброя 
замовкла. Я також Його прошу, щоб ви більше не були змушені йти на такі 
великі жертви заради того, щоб забезпечити гідне життя для своїх близьких. Я 
молюся, щоб у серці кожного ніколи не згасала надія, але щоб відновлювалася 
відвага йти вперед, відвага завжди починати знову».

«Дякую вам від імені всієї Церкви і всім вам та людям, яких ви несете у своїх 
серцях, уділяю своє благословення. І прошу вас, будь ласка, моліться за мене»,
-  насамкінець сказав наслідник апостола Петра.
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МОЛОДИМ
ЧИТАЧАМ

Народна казка: Бідний чоловік і смерть

Казка починається з бідного чоловіка. Той чоловік мав багато дітей. Мав 
одинадцять хлопців, а дванадцятий уродився. Вже у своїм селі соромився 
хрестити, бо не мав що покласти на стіл кумові. Каже жоні:

— Візьму я дитину хрестити на друге село. Там найду я когось, котрий 
подержить дитину, й не треба справляти гостин.

Іде він і зустрічає жінку. У жінки лице завите. Він поклонився, а жінка 
відклонилася. Почав чоловік казати:

— Жінко, ви б не подержали мою дитину до хресту, не були б за маточку?
— Та чому ні?
І похрестили дитину, а маточка несе дитину додому. Приходять додому, а 

там в дома кумі нічого дати їсти.
— Ой кумо, не знаю, чим вас погостити, - скаржиться чоловік.
— Ану ж, іди до сіней. Там і калачі, й відро вина., - каже до нього кума.
Пішов чоловік до сіней, хоч і знав, що там нічого не було, але на велике своє

здивування побачив там повно калачів. Такі білі, аж очі вбирають. А у відрі 
вино.

Заніс те все чоловік до кухні й гостяться. Як погостилися, каже кума:
— Чи знаєш, куме, хто я?
— Не знаю. Хто?
— Я — Смерть. Тая тебе зроблю славним і багатим. Оголоси, що ти добрий 

лікар. Набери у скляночки води, всякого роду цвітів і зелені. І коли прийдеш до 
хворого чоловіка, будеш бачити мене: якщо буду стояти коло голови, кажи, що 
вже спізнилися лікувати, а якщо буду стояти кінець ніг, кажи, що ти його 
вилікуєш. Дай там води з будьякими цвітами й листками й хворий видужає. І 
чоловік прославився як добрий лікар. Запомігся, купив корови, воли, справив 
хлів, словом, став багатим ґаздою.

А тут прийшло, що він постарів, і вмирати б. Дітей поженив, повіддавав. Як 
розболівся, зробив собі на постелі колесо: коли приходить Смерть, він собою 
махне — і там, де голова була, стануть ноги, а там де ноги — голова.

— Ей куме! — каже Смерть. — Круть не круть, а вмирати мусиш.
І Смерть засміялася:
— Та що, куме, ще хотів би жити?
— Хотів.
Мав він вісімдесят п'ять років. І Смерть дозволила йому дотягти до 

дев'яноста.
А за п'ять років з'явилася і стала коло голови. А він на колесі перекрутився.
— Ей куме, круть не круть, мусиш умирати.
Тоді він витяг з люльки цибух.
— Ну, кумо, коли ти така мудра, то зайди у цибух.
Смерть зайшла. А чоловік заткав з обох кінців цибух стеблом і поклав на 

піч, на цівку.
І став жити. Живе десять років. У селі хвороби не було, і народу 

намножилося. А через десять років чоловік почав просити на себе смерть. Якось 
він здогадався, що свою куму заткав у цибух і поклав на піч. Зняв цибух, 
розіткав — а Смерть вихопилася й закричала:

— Куме, бодай би ти жив доти, доки з тебе лиш кістки зостануться.
І втекла. І кожну ніч багато людей вмирало. А дід ходив доти, доки з нього 

лиш кістки зосталися й доки не розпався на куснички.
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Засмійся
Непотрібний в небі

Тато сказав дівчині, що ангел з неба приніс до дому нового братчика. 
Вона біжить до своєї сестрички й розказує подію.

- А  чому ангел приніс з неба його нам? - Питається її сестричка.
- Думаю, що там в небі комусь заваджав й його там не було потрібно...

Руки довші

Мама до Юрка, який простягає труки, щоб досягнути хліб при столі 
далеко від нього:

- Юрчико, не тягнися через ввесь стіл! Що в тебе нема язика?
- Язик є, але язиком ніяк не досягнені, руки ж довші!

Пише Юзьо Шило
Слава Богу,

Ентри о пово сістає часто таке жи коли подумати здоровою головою, то 
дурне а то й бере на сміх, дурне. От, пор езимпло, коли між дітьми зайде 
якась бріга або бате папо, діти сіскаржат прос пайс і ос пайс сісварат або 
часто й сігнівают через дурноту дітей. Чи це розумно? Нерозумно й дурне, 
дуже воно дурне дезинтиндіминто дітей брати ком серієдаде. Аконтеси жи 
діти сіпосварут й зараз за кілька хвилин знов сібавлят і сілюблят, а батьки 
тих дітей довго, часто місяцями або й роками фікам си естраняндо. Коли їх 
запитати чому сігнівают, вони самі не знают чому. Аґора сі спитаймо: хто 
має більше розуму, ті діти жи сіпосварат і може сіпочублат, а зараз знов 
стают аміґи, чи ті старі батьки жи через дітей довго сігнівают а нисси мизмо 
тимпо діти сізабавляют і навіть не думают за те жи були щойно 
сіпосварили. Тут дуже імортанте послухати й взєти до серця те жи сказав 
Ісус прос вельос орґульозось: навчітьса від дітей... Між старшими, які ніби 
мали би бути розумніші, пор мотівос бобос довго сітєгне гнів.

Нераз аконтеси ум асіденти но транзіто між двома сусідами. Гоба 
моторістас повискакуют з авт і давай кулпувати один другого, один - бо то 
ти, а другий -  то ти кулпадо. І замість якось пор бинь сіпогодити, вся та 
комедія сікінчит на діскусом і далі сікінчит на інімізаде, яка триває довго. 
Хто кулпадо но асіденти, то тєжко сіздогадати, може один має разом, а 
може другий, але кожний хоче провар жи він нон деве нада, а єнший 
кулпадо. А резултадо з того то інімізаде. Так само сістає жи свиня або 
корова, або навіть і курка одного зайде в город другого й замість зрозуміти, 
що то нерозумні звірата й нічого не винні бо не знали, жи то город не їх 
пана а чужий, один кулпує другого жи його сирка недобра, а другий жи то 
корова або свиня або курка влізлива. І з того всього сіродит непороузміння 
між людьми розумними через нерозумних створінь. І багато такого сістає 
через нерозум нерозуних створінь. Не так воно між звірятами. Навіть коли 
дві собаки сіпогаркают і сіпобют, то зараз сіпримируют і ходять разом як 
великі аміґи, або коли курка дзьобне єншу через зерно пшениці, одна з ’їсть 
а інша ні, але зараз вони ходять разом і відразу забувают за всякі 
рівалідаде... А люди? Хто вміє ліпше жити в мирі, нерозумні створіння чи 
розумні люди?

Наука де тудо іссо: си воси комете ум ерро, признайся і покажеш жи в 
твоїй голові є розум а не січка, а в душі совість. Не треба бути таким 
впертим як ті два цапи, жи тавам індо ум пра ка, а оутро пра ла, й сіздибали 
нума пінґела (пінґела то по нашому кладка або дуже вузенький перехід 
через ріку) і нікотрий не хтів поступитися єншому і почали сідуцкати на тій 
пінґелі аж гоба попадали в ріку.

На все добро всєм вам, дорогенькі.
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Ваш Юзьо Шило

^^К И Т Т Я  НАВЧАЄ ^
Життя для кож ної людини 
й часто стає монотонне.
Щоб з того вийти, 
старайся шукати чогось 
нового, нового способу 
молитися, думати,
стрічати нових людей. Знайди собі нові праці, 
нові розради, читай нові книж ки, ходи в нові 
місцевості, старайся про нові розради, нові 
праці й вся т а новість покаже тобі, що 
жит т я гарне й завсіди може ставати нове. 
Старе стає нудне, а нове веселить творить 
жит т я радісним і  гарним.


