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“TRAZERALMAS PARA DEUS”:0 MAIOR PAPEL D0 ATORQUE INTERPRETOU JESUS EM
‘A PAIXÃO DE CRISTO’
A dedicação a interpretar Jesus
no filme A Paixão de Cristo custou muita
inimizade ao ator Jim Caviezel, que teve
sua carreira prejudicada na indústria de
Hollywood por causa do papel no filme
de Mel Gibson. Mas, o ator entende que
sua escolha foi atender a um chamado
maior.
“Quando pensamos em conversão,
isso não vai nos tomar necessariamente
mais ricos, mas vai fazer uma coisa
nos dará um coração cheio de uma
alegria que nos faltava. [...] Certamente,
na minha indústria, eu vi muitos que são
ricos, mas estão mortos” , afirmou o ator,
durante uma entrevista coletiva para o
lançamento do filme Paulo, Apóstolo de
Cristo, que estreia no Brasil em maio.
Quando decidiu se dedicar a ser
alguém que, antes de tudo, é conhecido
por sua fé, Jim Caviezel garante que
estava atendendo a um chamado. Rela
tando uma experiência sobrenatural
durante as filmagens de A Paixão de
Cristo, Caviezel disse que ouviu de Deus
qual era sua missão.
“Quando [Deus] chegou perto de
mim em A Paixão, quando eu estava na
cruz, [Ele disse]: ‘Eles não me amam. Há
muito poucos [que me amam verdadeira
mente]’. A mensagem do meu Senhor
para mim foi: ‘Você sentiu meu amor
passar por você. Você não pode julgá-los,

você tem que ter amor por eles, porque
esse é o único Cristo que eles vão conhe
cer”’, contou.
Caviezel destacou ainda que prefere
servir a Deus do que ser uma estrela de
primeira grandeza em Hollywood:
“Minha indústria existe há um século, a
palavra de Deus existe há cerca de cinco
mil anos, se você voltar para Moisés e
Abraão”, afirmou.
Relembrando o papel como Jesus no
filme de Mel Gibson, o ator refletiu sobre
a necessidade de cumprir o “Ide” fazendo

sua parte: “Eu sou o cara certo? Não, eu
nunca pensei que fosse o cara certo para
interpretar Jesus, mas um amigo meu me
disse: ‘Deus nem sempre escolhe o
melhor, mas Ele escolheu você”’.
“Eu sou tão abençoado porque eu
posso transmitir essas histórias, mas
quero fazer algo que possa trazer o maior
número possível de almas de volta a Ele,
mesmo aquelas que não acreditam” ,
assegurou.
Agora, divulgando seu novo filme,

Caviezel volta às telonas
como o evangelista Lucas,
acompanhando o apóstolo
Paulo na prisão, aguardan
do a execução após sua
jornada de divulgação do
Evangelho. O apóstolo dos
gentios foi conhecido como
o mais implacável perse
guidor
dos
primeiros
cristãos antes de render-se a
Jesus na estrada para
Damasco.
Dizendo crer que tem
um “chamado” para inter
pretar homens de Deus no
cinema, ele destacou ter
“menos medo do Estado
Islâmico do que da mídia”,
e acrescentou: “Se quiser
mos preservar a verdade, temos que mos
trar por amor” , segundo informações do
portal The Christian Post.
De forma prática, o recado de Jim
Caviezel para os irmãos na fé é simples:
divulgue o Evangelho. “Se eu dissesse a
você: ‘Por que você se converteu?’ Você
diria: ‘Por causa do amor d’Ele por
mim’. Bem, então, por que você não
compartilha isso com os outros?’ Acaba
mos nos tomando como um clube de
elite, e isso não é apropriado” , concluiu.

MUÇULMANO SE CONVERTE A0 CRISTIANISMO APÓS RECEBER *S0C0 INVISÍVEL’ DE DEUS EM TENTATIVA DE ATENTADO
Um caso inusitado sobre como Deus
atua na vida das pessoas para que elas se
arrependam e reconheçam a Jesus Cristo
como seu único e suficiente Salvador,
ganhou repercussão mundial, após o
testemunho de um ex-muçulmano extre
mista, que se converteu ao cristianismo
depois que recebeu “socos invisíveis” de
Deus em seu peito durante uma tentativa
de assassinato.
O homem chamado João, cujo nome
verdadeiro foi omitido por razões de
segurança, reside na Tanzânia, África
Oriental. Ele foi por vários anos líder de
uma mesquita na região. O islã sempre
foi a sua doutrina religiosa, desde muito
pequeno, mas o avanço do cristianismo
se tomou motivo de confronto para o
devoto muçulmano. Ele não aceitava que
um missionário cristãos pregasse a
Verdade sobre Jesus Cristo em sua
região.
“Havia um proeminente líder cristão
que estava planejando uma reunião evan-

gelística na área onde João vivia. Ele
ouviu falar sobre isso e decidiu com um
amigo que a melhor maneira de lidar com
isso era com um complô para matá-lo”,
disse um dos missionários da organiza
ção Global Disciple, segundo informa
ções da agência Mission NetWork News.
Convencido do seu plano, João
adquiriu um dispositivo explosivo para
disparar contra o missionário, podendo,
assim, matar ele os demais cristãos ao
seu lado. Mas, para surpresa do terroris
ta, algo surpreendente aconteceu: “Ele
estava pronto para disparar o dispositivo
quando sentiu um poderoso soco de uma
mão invisível no peito. O soco o golpeou
para trás e impediu que ele disparasse o
aparelho”, disse o missionário.
“Determinado a cumprir sua missão,
ele tentou disparar de novo e foi nova
mente atingido no peito por essa mão
invisível. Na terceira vez, aconteceu com
tanta força que ele acabou sendo derruba
do. Ele estava convencido de que, se

tentasse de novo, seria morto. Então ele
fugiu” , completou.
Sem entender o que havia aconteci
do, as coisas ficaram claras para João
quando ele teve um sonho, poucos dias
após o incidente. Nele, a figura de um
homem vestido de branco apareceu do
outro lado de uma mesa. Suas roupa era
“tão brilhante que era quase impossível
olhar”, conta o missionário. Sobre a mesa
estavam dois livros, um era o Alcorão e o
outro a Bíblia Sagrada.
“O homem com roupas brancas
ergueu o Alcorão, o colocou de lado e
disse: ‘Você não vai mais precisar disso’.
Então ele levantou a Bíblia com as duas
mãos e a entregou a ele” , disse o missio
nário. Desse momento em diante, João se
convenceu de que Deus havia lhe revela
do sua vontade. Ele então procurou o
missionário em sua casa e decidiu apren
der mais sobre Jesus Cristo.
Atualmente João possui um projeto
evangelístico nas regiões remotas da

Tanzânia, onde boa parte das comunida
des mais isoladas ainda são de maioria
muçulmana. Através dele, outros muçul
manos se converteram ao cristianismo,
aprendendo a Verdade sobre a revelação
de Deus em seu Messias.
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Почавши від 18-ого століття
економія у світі змінилася. Замість
переважно ручної праці, прийшов
індустріальний
зріст у світі, і це
змінило та улегшило спосіб продукції.
Ручна праця уступила місце машинам
Але, нажаль у тому переломі
добачалася лише одна сторінка поступу
у світі, тобто улегшення продукції і
подешевшання
ціни
продуктів.
Показалося з часом, що машина,
заступаючи ручну працю людей,
зродила великі маси безробітного
народу. А почавши десь від 60-их років
минулого століття, населення світу
отворило очі й почало дивитися на
справу новими очима відкриваючи, що
індустріальний поступ, який приніс
користи, залишив за собою і негативні
наслідки. З приходом індустріального
зросту, світ побачив і занепокоївся
справою нищення природного оточення.
Індустріальна революція, в імені
економічого зросту, крім безробіття,
показалася
загрозливою
для
природнього довкілля. Економічний
розвиток, хоч приніс великі користи,
але заразом і отворив двері для нищення
природи в імені здобування багатств для
народу.
Це розбудило увагу провідників
світу й скоро науковці почали думати
про те як і що можна би зробити, щоб
зростаючий економічний зріст не
затримувався і однораз не нищив
природи та не заничшцував середовища
всякими химічними викидками.
І це дало початок для різних
процесів упорядкування законів про
амбіентальні справи і переговори та
рішення
щодо
їх
практичного
застосування. Але, нажаль, прекрасні
закони залишилися мертвою буквою
через вперте настоювання при своєму
так вимог економічного зросту з одної
сторони,
як
вимог
збереження
природнього оточення, з другої
сторони. І це тиснення триває ще й
посьогодні, бо нема узгіднення між
амбіентальними
вимогами
і
економічною політикою. А добро
людства на тій землі вимагає, щоб і
економія могла йти своїм природнім
шляхом розвитку й, щоб заразом були
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збережені вимоги пошани до природи.
Це вже увійшло в практику в деяких
країнах, але нажаль стоїть без поступу
у трьох великих центрах світової
економії: в ЗСА, в Европейському
Союзі та в Японії.
Дивлячися на справу нинішніми
очима, можна сказати, що світ викопує
собі гріб коли не потрапить в
найближчих
роках
узгіднити
й
сконтролювати економічний зріст так,
щоб стримати нищення біологічної
різноманітності. Світ тільки тоді
перестане копати собі гріб, коли
потрапить провадити Глобальний зріст у
світі і заразом стримати нищення
природнього окруження.
Нащастя в одній ділянці світ вже
зробив деякі поправки зі своїх блудів: у
отриманні розширення прогалин у пасмі
озонія, які були одною з найбільших
загроз для нашого світу. Різні рішення в
тій справі приносять бажані й сподівані
наслідки.
Але
щодо
узгіднення
Глобального економічного розвитку зі
збереженням природнього середовища,
це ще далеке від здійснення з різних
причин: дуже багато часу минуло, щоб
суспільність
переконалася,
що
проблема існує; предбачення про
кліматичні
зміни
в
більшості
загрожують
не
великими
індустріальним центрам, але біднішим
країнам; великі кошти контролі
видавання виробництвами шкідливих
для природи речовин; Ще нема
технології, щоб заступити пальну
енергію іншою, нешкідливою для
природи (щодо нуклеарної енергії, вона
ж рівно нищівна як і інша енергія).
Все те дає нам причину думати, що
нинішній світ
переконаний, що
найважнішою справою це зріст
економії, без огляду на це, що коли в
банках збільшається скількість гроша і
по склепах продуктів, над головами
народу все більше звисає небезпека
деградації природніх
багатств
і
послідовно, під ногами все глибше
викопується гріб для цілого людства.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

О século ХУІП figura como marco
revolucionário para a economia quando o
trabalho manual cedeu seu lugar ao
maquinário, aumentando e facilitando a
produtividade, o que trouxe grandes bene
fícios econômicos para o mundo e acele
rou seu desenvolvimento. Mas a partir da
segunda metade do século XIX, começou
a surgir entre a sociedade a diminuição de
vagas para trabalho e a consciência sobre
a gravidade dos estragos ambientais
provocados pelo crescimento econômico
moderno. Seus primeiros desdobramentos
apareceram na década seguinte, com o
combate às formas mais aberrantes de
poluição. No entanto, evoluiu em direção
diferente a opinião pública: se reconhece
que há necessidade de medidas de prote
ção e controle da degradação ambiental,
mas aumenta o número dos que se quei
xam do custo que tais políticas impõem às
impresas, aos contribuintes e aos consumi
dores. Disso nascem dificuldades nos
processos decisórios sobre leis ambientais
e negociações ainda mais complexas para
regulamentá-las e aplicá-las. A maioria
das decisões sobre o assunto continuam
letra morta. Apenas nos países escandina
vos as leis ambientais começaram a ser
aplicadas concretamente, mas nada disto
está ocorrendo nos três principais polos da
economia mundial - Etados Unidos,

União Européia e Japão.
Sendo assim, pode-se dizer que a
humanidade está cavando o próprio
túmulo, enquanto não conseguir controlar
o aquecimento global e a erosão da diver
sidade biológica. O único setor que
recebeu notáveis melhoras foi o conserto
feito com eficácia na camada de ozônio e
com a tomada de medidas eficazes as
concentrações de substâncias destruidoras
das camadas de ozônio diminuiram.
Quanto ao aquecimento global e precau
ções para conter os estragos ambientais,
existem apenas preocupação e alguma
legislação, porém na prática ainda há
muito a fazer.
Tudo isto nos leva a concluir que a
humanidade ainda continua a dar priorida
de à economia que não se preocupa com os
estragos ambientais provocados pelo
crescimento econômico e com isto, apesar
de promover o crescimento econômico,
coloca a humanidade sob a ameaça de
degradação ambiental, o que significa
cavar o túmulo para toda a humanidade.
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60 ANOS , HUMILDE SACERDOTE
DO SENHOR!

Нед. Розслабленого: Йо 5 , 1-15

По тому було свято юдейське, тож Ісус прибув до Єрусалиму. А є в
Єрусалимі при Овечих воротах купе леве місце, по-єврейському воно
зветься Витесда, що має п'ять критих переходів. Лежала в них сила
недужих, сліпих, кривих, усохлих, які чекали, коли то зрушиться вода:
ангел бо Господній сходив час від часу в купелеве місце та й заколочував

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

воду, і хто, отже, перший поринав по тому, як вода заколочувалася, то

pudessem ter uma vida espiritual baseada no Evangelho, dando assim, continui

одужував, -хоч яка б там була його хвороба. Один чоловік там був, що

dade na obra de Deus nesta terra.

нездужав тридцять і вісім років. Побачив Ісус, що він лежить, а

Um sacerdote com inúmeras características, não possui orgulho nem vaida

довідавшися, що було воно вже дуже довго, каже до нього: «Бажаєш

de, mas, tem grande bagagem e experiências que a vida lhe proporcionou no

одужати?» «Не маю нікого, пане, - одрікає йому недужий, - хто б мене, коли

decorrer da caminhada sacerdotal.

ото вода зрушиться, та й спустив у купіль: бо ось тільки я прийду, а вже
інший передо мною поринає.» Мовить Ісус до нього: «Устань, візьми ложе
твоє і ходи!» Відразу ж і одужав той чоловік, і взяв ложе своє і почав

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

ходити. Був ж е той день - субота. Юдеї і кажуть до одужалого: «Субота

e a Santa Igreja, nasceu e cresceu ao redor do povo simples, piedoso, mas, trans-

адже ж! Не личить тобі ложе носити!» А той їм у відповідь: «Візьми ложе

bordante de amor e devoção .

твоє і ходи, - сказав мені, хто мене оздоровив.» Спитали його: «Хто він -

No domingo 04 de fevereiro, o Pe.

той, що сказав тобі: Візьми і ходи?» Та одужалий не знав, хто він, бо Ісус

Atanásio juntamente com a comunidade

зник у натовпі, що юрмився на тому місці. Щойно потім знайшов його Ісус

ucraniana de Eduardo Chaves celebrou

у храмі й мовив до нього: «Оце ти видужав, - тож не гріши більше, щоб
щось гірше тобі не сталось.» Чоловік пішов і оповів юдеям, мовляв, той, хто
його оздоровив, - Ісус.

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

Діяння Апостолів: 9.32-42

padre e enaltecida com a presença do
coral da Metropolia Ucraniana de São

І сталося, що Петро, обходячи всі усюди, прибув і до святих, що
мешкали в Лідді. Там він знайшов одного чоловіка, на ім'я Еней, що лежав

Pela ocasião da festividade as Irmãs
de São José, as quais tem o Pe. Atanásio
como seu diretor espiritual, fizeram

Христос тебе оздоровляє. Устань і сам постели собі ліжко!» І вмить той

homenagem de gratidão e reconheci

підвівся. І бачили його всі мешканці Лідци та Сарону, і навернулися вони до

mento ao padre que construiu e constrói

Господа. Була ж у Я ф ф і одна учениця, на ім'я Тавита, що значить у

sua história entregando os seus dias nas

перекладі Дорка (Сарна). Вона була повна добрих діл та милостині, що

mãos de Deus.

поклали в горниці. А що Лідда лежить близько Я ф ф и, учні, почувши, що

Pe. Atanásio dedicou e dedica, sua
vida para o bem da nossa Igreja, tanto
no Brasil, como no exterior. Muitos hoje

Петро там, послали двох чоловіків з просьбою до нього: «Не отягайся

são sacerdotes ou irmãos, bons leigos

прийти аж до нас!» Петро негайно рушив з ними. І як прийшов, вони його

graças ao seu exemplo e trabalho.

повели наверх у горницю, де всі вдови оточили його з плачем, показуючи

Louvamos a Deus e Maria Santíssi

йому туніки й плащі, що їх робила Дорка, бувши з ними. Велівши всім

ma pelas graças recebidas nesses 60

вийти з хати, Петро став на коліна й почав молитися, а повернувшись до

anos de vida sacerdotal!

тіла, мовив: «Тавито, встань!» І та відкрила свої очі й, побачивши Петра,
сіла. Він ж е подав їй руку та й підвів її і, прикликавши святих та вдів,
поставив її живою. Довідалась про це вся Я ф ф а, і багато повірило в
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João Batista de Curitiba.

на ліжку вісім років і був паралітик. Петро сказав до нього: «Енею, Ісус
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА
РОЗДУМУ

Papa Francisco autoriza: Papa Paulo VI e
Dom Oscar Romero, santos!
Redação da Aleteia I M ar 07,2018

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Хто провадить світом, Бог чи
люди?
Запитання

важне

й

може

відповідь на нього багатьом не
буде подобатися, бо в більшості
людей

є

переконання

і

часте

винування Бога за те чи за тамте,
що діється у світі й з людьми.
Щось

недоброго

станеться,

кидається вину на Бога, зробить
хтось якесь добро - не він а Бог це
здійснив. Чи справді так маємо дивитися на події у світі? Погляньмо на

Um Papa e um Bispo mártir a caminho dos altares

наступний приклад.
Хтось дав для свого слуги господарку й сказав: це твоя, доглядай і що
зробиш з нею це твоя справа. Але за якийсь час той добродій приходить і
починає командувати й панувати в тій господарці. Коли той слуга щось

O Papa Paulo VI e Dom Oscar Romero serão canonizados: o Papa Francisco
autorizou a Congregação das Causas dos Santos a promulgar os Decretos que
reconhecem os milagres atribuídos à intercessão dos hoje beatos.

недоброго зробить, добродій буде казати: “Це кара за те або тамте” бо ти не
поводився так як я хотів” , а коли щось доброго слуга здійснить пан буде
хвалитися, що це його заслуга. Думаю, що про такого добродія можна би
сказати, що він несправедливий, бо коли дав і казав слузі розпоряджати
господаркою, то дав і кінець і заслуга за добре провадження належить до
слуги, а всякі недобрі рішення це справа слуги, а не пана. Пан дав а слуга є

Futuro São Paulo VI
Giovanni Battista Montini nasceu em Bréscia, na região italiana da Lombardia, e foi ordenado aos 22 anos.
Doutor em filosofia, direito civil e direito canônico, serviu a diplomacia da
Santa Sé e a pastoral universitária italiana. A partir de 1937, foi colaborador
direto do Papa Pio XII. Durante а II Guerra Mundial, foi encarregado no Vatica

відповідальний.
В Біблії кажеться, що Бог віддав землю й все, що на землі для
відповідальности людини, і не згадується, що зарезервував собі право
встрявати в те, що буде робити, крім того, щоб вона не захотіла стати
мудрішою як Бог. На те дав людині розум і свобідну волю, а також свою
ласку. Що вона зробить те буде її заслуга, а за всякий фіаско Бог не

no, de ajudar refugiados e judeus perseguidos.
Em 1954 foi nomeado arcebispo de Milão. Criado cardeal pelo Papa João
XXIII em 1958, participou nos trabalhos preparatórios do Concilio Vaticano II.
Foi eleito Papa em 21 de junho de 1963. Escreveu sete encíclicas, entre as
quais a ‘Humanae vitae’ (1968) e a ‘Populorum progressio’ (1967).
Foi o primeiro Papa a fazer viagens internacionais, tendo visitado a Terra

відповідальний.
Справа може полемічна, але слід про неї подумати і над нею
застановитися. Кажеться часто, що Бог провадить світом. Коли би так, то
Бог не дотримував би того, що сказав людям провадити землею і коли видів,
що світ добрий то поручив для слуги його зберігати, щоб не зіпсувся. Влада
дана людині провадити світом і те робити так як вона сама рішить, хоч не без
того, що Бог дає свої вказівки, але Бог не входить в людські рішення, щоб їх
анулювати і змінювати по своєму, хіба в деяких випадках, але в загальному

Santa e, entre outros países, Portugal, Filipinas, EUA, índia, Turquia e Austrália
Na homilia de beatificação de Paulo VI, em 19 de outubro de 2014, o Papa
Francisco disse:

“Enquanto se perfilava uma sociedade secularizada e hostil, ele soube
reger com clarividente sabedoria - e às vezes em solidão - o timão da barca de
Pedro, sem nunca perder a alegria e a confiança no Senhor. Verdadeiramente,
Paulo VIsoube «dar a Deus o que é de Deus»”.

Бог залишив землю людині і вона нею провадить. Що людство собі наварить
те мусить їсти. Коли наварить халепи, мусить її проковтувати і є
несправедливо скидати вину на Бга, ніби він карає людей за їхній нерозум. Не
Бог, а вони самі себе карають за свою глупоту, а Бог далі людей любить і
нема в нього звичаю входити в людські рішення і насилу по своєму
змінювати те, що вони собі накоїли. Коли стільки у світі непорядку, злоби,
нещастя, болів, всякої халепи, цього Бог не посилає на людство, а вони собі
на це заслуговуют своїми рішеннями й діями.
Дорогий читачу, перестань винуватити Бога за те, що ти сам або інші
люди тобі накоїли. Чи той слуга про якого ми згадували на початку, коли
через невторопність не буде добре господаркою провадити та доведе її до
руїни, буде нарікати на добродія і казати, що все те через нього? Тому треба
нам усім собі сказати ясно, що світом провадять люди й все, що тут стається
походить від людських рішень. Бог дав свої вказівки-закони й треба їх
зберігати й нам людям працювати, щоб добре провадити тою господаркою,
що її нам дарував Бог для нашого вжитку.
Несправедливо воно також коли станеться нещастя для когось, казати,
що Бог його покарав, або коли щось у світі недоброго діється, казати, що це
Бож а воля. Бож а воля є, щоб людям було добре й щоб вони проживали
щасливо, а коли їм недобре, то нехай самі себе оскаржують і дивляться в
чому вони промахнулися і як все те направити. А коли вже господарка
зіпсута, не є воно гарно вдаватися до Бога, щоб прийшов рятувати. М оже й
прийти, але звичайно не прийде, а дасть самим людям пораду як вийти з лиха
Бог віддав світ для людини й вона отримала від Бога обов’язок ним
провадити. Бог, може, й наглядає над працею людей, помагає,
встрявається в їхні рішення.

але не

Futuro Santo Oscar Romero
O beato Oscar Amolfo Romero Galdámez, arcebispo de San Salvador e
mártir, nasceu em Ciudad Barrios, El Salvador, em 15 de agosto de 1917. Foi
assassinado na capital salvadorenha em 24 de março de 1980.
O Papa Francisco enviou uma carta ao arcebispo de San Salvador por
ocasião da beatificação de dom Romero em 23 de maio de 2015, recordando:

“Em tempos de convivência difícil, D. Romero soube guiar, defender e
proteger o seu rebanho, permanecendo fiel ao Evangelho e em comunhão com
a Igreja inteira. O seu ministério distinguiu-se por uma atenção especial aos
mais pobres e aos marginalizados. E no momento da sua morte, enquanto cele
brava o Santo Sacrifício do amor e da reconciliação, recebeu a graça de se
identificar plenamente com Aquele que entregou a vida pelas suas ovelhas. (...)
D. Romero convida-nos ao bom senso e à reflexão, ao respeito pela vida e à
concórdia. É necessário renunciar à «violência da espada, do ódio», e viver «a
violência do amor, que nos deixou Cristo pregado numa cruz, aquela que cada
um deve fazer a si mesmo para vencer os próprios egoísmos e a fim de que não
haja desigualdades tão cruéis entre nós»”.
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ

Хліб наш насушний дай нам сьогодні; - По різних країнах світу люди
просять про щоденний хліб, але не всюди він існує. Хліб про котрий люди
моляться і просять означає різні поживи на підтримку життя, всякі
продукти на прожиток. При молитві «Отче Наш», ми не тільки просимо в
Бога хліба туземного, але заразом просимо хліба духовного для душі, що
ним є Бож е Слово, пізнання і розуміння Євангелії, Євхаристійної поживи в
якій сам Ісус Христос дає своє тіло й кров як поживу для душі. Ісус
Христос, коли зголоднів на пустині, а диявол йому каже: «Якщо ти син
Божий, скажи оцим камінням, щоб стали хлібом». Ісус озвався до нього:
«Писано, що не самим лише хлібом житиме людина». (Лк 4,3 -4 ). Хліб наш
щоденний, означає, що ми християни маємо ним ділитися зі всіма
потребуючими. Всі ті, що працюють на щоденний хліб мають його собі
набувати чесно. До того всі мають право на гідну й справедливу заплату за
працю.
І прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим ; Проказувати ті слова зі щирого серця і душі може тільки та особа, що вміє
прощати своєму ближньому й має чисту совість. Часто люди моляться і
просять, щоб Господь Бог милосердився над їхніми провинами й
недоліками, а самі не хочуть простити своїм ближнім. Сказав Господь:
«Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш небесний
просить вам». (Мт 6,14-15). Гарний приклад нам залишив Закхей. Встав і
промовив: «Господи ось половину майна свого даю вбогим, а чимось когось
покривдив, поверну в четверо. Апостол Петро одного разу спитав Ісуса
Христа: «Господи! Коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю
йому простити? Ч и маю до сімох разів прощати?». «Не кажу тобі до сімох
разів, але - до сімдесяти раз по сім». Означає, кожний раз, коли хтось нас
образить. Апостол Павло каже: «Гнівайтеся, та не грішіть - сонце нехай не
заходить у вашому гнівові, й місця дияволові не давайте». (Еф 4,26-27). Ісус
перед смертю просить Небесного Отця: «Отче, відпусти їм, не знають, що
роблять».(Лк 23,34). «Коли згрішить твій брат, докори йому й, як він
покається, прости йому. І коли сім раз на день він грішить проти тебе й сім
раз повернеться до тебе та й скаже: Каюсь, - прости йому».(Лк 17.3-4).
І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. - До перемоги
над спокусами потрібно мати ласку Бож у, бо ласка просвітлює розум і
зміцнює волю, а спокуса навпаки, затемнює розум і послаблює волю.
Кожна людина має свобідну волю, і не поможе просити Бога про звільнення
від спокус, коли вона сама наражається на спокуси. Коли просимо Бога,
щоб простив наші провини й гріхи, потрібно боротися зі спокусами. Дай
нам Бож е відвагу і мужність, щоб ми не згрішили і не були переможені
спокусами. «Бог вірний: він не допустить, щоб вас спокутувало над вашу
спроможність, але разом із спокусою дасть вам змогу її перемогти», (1 Кор
12,13). Молитися про охорону від спокус, а наражати себе на них, молитися
«Отче Наш», а не ходити до церкви, і не учащати до Св. Тайн, читати Св.
Письмо, а займатися неморальними книжками й часописами, це спокушати
Бога, щоб годився на наші злі приємності й негідну поведінку
Кожний християнин, коли відмовлятиме «Отче Наш» з глибоким
душевним зібранням і зі свідомістю, відчує насолоду в тій розмові з
Небесним Отцем, де знайде охорону в небезпеках життя.

О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ
ПРО ГОСПОДНЮ МОЛИТВУ!

Ісус Христос, по покликанні й вибранні Апостолів, ходив з ними від села
до села навчаючи народ. По цілоденній праці, ночами, відходив на окреме
місце на молитву, тобто, на розмову зі своїм Отцем Небесним. Одного разу
по закінчені його молитви, сказав до нього один з учнів: «Господи навчи нас
молитись; як Йоан навчав своїх учнів».
Щоденно Божий народ звертається до Бога з через Господню Молитву
«Отче Наш». Одні свідомо й добровільно стають на розмову зі самим Богом.
Інші зі звички або з пам’яті моляться і проказують «Отче Наш» без ніякої
застанови.
Отче наш, що єси на небесах, - починається а Господня молитва нашим
зверненням до Отця Небесного, яка повинна починатися з повною
свідомістю з ким будемо розмовляти? Коли проказуємо «Отче Наш»
вказуємо впрост на небо де Бог в Пресвятій Трійці, місце миру й любови, в
присутності Бож ої Матері, ангелів й святих. Тими словами Господньої
Молитви неначе прориваємо небо, щоб з ним розмовляти, прославляти,
дякувати, перепрошувати й просити Бож ої опіки, помочі й щоденних ласк.
Нехай святиться ім'я твоє , - ті слова маємо проказувати з повноти
серця і душі, бо йдеться про ім’я святе гідне прослали, пошани, глибокої
застанови й любові, бо відноситься вповні до самого Бога.
Нехай прийде царство твоє,- Тут питання: Чи ми співділаємо з Божим
Царством яке прийшло на землю через особу Ісуса Христа. Господь послав з
любові до нас людей свого Єдинородного Сина, щоб через його привернув
нам царство, котре заперли були через гріх Адам і Єва. “Не бійсь маленьке
стадо, бо вашому Отцеві вподобалося дати вам Царство” (Лк 11, 32). Ісус
Христос в багатьох місцях згадує про Царство небесне: “Коли ж я Божим
перстом виганяю бісів, то, заначить, прийшло до вас Бож е Царство” (Лк
11 ДО). На іншому місці Євангелії, Ісус Христос наказує, щоб не багатіти в
земські добра, бо тяжко багатому ввійти в Царство Бож е (Лк 18 Д4).
Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. - Б ож а воля на небі
діється вповні, але тут на землі нераз перевшцає наша воля. Ми, як Бож і діти,
маємо вповні підлягати й годитися з Божою волею в протязі цілого життя. З
Бож ої волі ми одержали ж иття на те, щоб Бога любити по всі дні нашого
туземного перебування. Ісус Христос навчає уповати на Бога й сповняти
Бож у волю. В багатьох місцях Євангелії вказав на свій приклад: «...бо я
зійшов з неба не, щоб чинити волю власну, а волю того, хто мене послав. Оце
ж воля того, хто мене послав: щоб з усього, що він дав мені, я нічого не
погубив, лише - воскресив його останнього дня. (Йо 6,39). Добрий
християнин не тільки має годитися з Божою волею, коли йому в житті все
пливе гаразд, але бути в згоді тоді, коли спіткають терпіння, недостатки й
душевні пригноблення, як смутки, слабості, болі, незрозуміння, і різні
хрести. Ісус Христос дає гарний приклад в Оливному Городі: «Отче, коли ти
хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля!» (Лк
22,42).
Дехто, що зараховується до добрих християн лише па зовні, взивають:
Господи, Господи, але не чинять його святої волі. Волю Бож у залишають
лише для неба, але на землі творять свою власну волю. Творять лише свою
волю. Відкидають від себе Б ож і Заповіді, св. Тайни й все інше, що підлягає
Бож ій волі. Хочуть самовільно собі жити, щоб Бог їм не докучав своїми
законами чи вимогами. Нарікають на Бож у волю у всяких природних
явищах: коли настане посуха, просять дощу, настануть зливи просять погоди,
зимно хочуть тепла, горяч, просять зимна, в слабостях нарікають і т д .. Каж е
народня пословиця: «Ще той не народився, щоб усім догодив»; навіть Господь
Бог не догодить.

A Leitura em briaga a alma е enobrece о espírito, enquanto
que a Escrita im ortaliza o ser, tornando-o modalizador de
homens - Célia Maria
O verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê. Mario Quintana
Helena Strauski, nascida no ano de 1948 na cidade de Ivaí, Pr., mora atual
mente na localidade de São Roque e é um belo exemplo de pessoa humilde que
sabe dar valor à leitura e preza muito pelos artigos escritos no jornal ucraniano,
que já tem 113 anos de existência. Ela se interessa pelos artigos e reflexões
publicados nos periódico ucraniano Prácia.
Aos 17 anos teve uma complicação que a deixou deficiente auditiva. Seus
pais M iguel e Maria Strauski, atendendo a uma proposta de um padre que
visitava a comunidade, tomaram-se assinantes do jornal Prácia. Desde então
Helena não parou de receber e é uma leitora assídua dos periódicos e os lê de
início até o fim . Quando recebe visitas, Helena faz questão de lhes contar as
histórias, notícias e reflexões que achou interessantes. Fazem exatamente 53
anos que ela recebe Prácia e tem guardadas praticamente todas as edições desde
o ano de 1964 quando se tomou assinante e tem um grande carinho pelo periódi
co, antes publicado só na língua ucraniana e hoje é bilíngue.
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МЕРІЯ (ПРЕФЕЙТУРА) РИМУ ПЕРЕДАЄ
МОНЕТИ З ФОНТАНУ ТРЕВІ «КАРІТАСУ» ДЛЯ
ПОТРЕБ УБОГИХ
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«Цього року Великий Піст для мене був сповнений набагато глибшим змістом,
ніж зазвичай, оскільки я інтенсивніше молився і постив із прагненням
продовжувати наближатись до Бога. Тепер я сповнений радості та миру у зв’язку
із цим наступним кроком моєї життєвої мандрівки віри», - написав Девід.
Як інформує Catholic Herald, у 2007 році він допоміг заснувати кампанію «40
днів для життя», яка полягає у проведенні мирних молитов поблизу абортативних
клінік, а також піст і приватні молитви.
Обряд прийняття до Католицької Церкви Девід пройшов у храмі св. Марії
Непорочного Зачаття у м. Фредеріксбург, штат Вірджинія. - Церква СІЛА

Як сварки батьків впливають на дітей

Мільйони туристів, що приїжджають до Риму, дотримуються традиції,
кидаючи через плече монетку у фонтан Треві, сподіваючись ще раз повернутись до
цього міста. Щотижня працівники місцевих служб витягають ці монети і
передають на потреби убогих міста.
29 березня мерія Риму продовжила договір із «Карітас Рим», доручаючи їм
монети для того, щоб надавати харчі і притулок убогим та потребуючим міста.
Як інформує Catholic Herald, щодня численні туристи з усього світу загадують
бажання і кидають тисячі євро монетами у фонтан Треві. За інформацією
«Карітас Рим», у 2016 році до фонтану закинули близько 1,4 мільйони євро.

НА ВЕЛИКДЕНЬ ЦЕРКВА СІЛА ПРИЙНЯЛА
ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ НОВИХ КАТОЛИКІВ

Конференція католицьких єпископів СІЛА отримує дані від своїх єпархій про
те, скільки осіб, котрі раніше не були охршцені, прийняли хрищення,
миропомазання та перше Причастя під час Пасхальної вігілії. Кандидати, котрі вже
були охрещені в іншій християнській традиції, увійшли до Католицької Церкви
через визнання віри, отримавши миропомазання та прийнявши Євхаристію.
Наразі всього 85 із 200 єпархій надали свої дані, однак у єпископаті
припускають, що загальна кількість осіб, прийнятих до Католицької Церкви в часі
Великодня, становить близько 30 тисяч.
Як інформує Catholic Herald, найчисленніша архиєпархія у Лос-Анджелесі
прийняла 1700 катехуменів і 1127 кандидатів. У Сан-Франциско: 173 катехумени і
169 кандидатів. Нью-Йорк: 400 і 468; Галвестон-Х’юстон: 1536 і 618; Атланта: 708
і 1280 та ін.

КОЛИШНІЙ ПРЕСВІТЕРІАНЕЦЬ,
СПІВЗАСНОВНИК «40 ДНІВ ДЛЯ ЖИТТЯ»,
СТАВ КАТОЛИКОМ
Співзасновник руху «40 днів для життя» Девід Берейт, колишній
пресвітеріанець, цьогоріч на Великдень був прийнятий до Католицької Церкви. Як
стало відомо, від 1990 року, коли він зустрів свою майбутню дружину, він щонеділі
був присутній на католицькій Літургії.
«Після років молитви, розрізнення, а також боротьби з Богом, я був
прийнятий до повного сопричастя з Католицькою Церквою під час Великодньої
Вігілії», - він поділився своїм свідченням в соцмережі.

Суперечки між батьками - цілком нормальне явище. Однак занадто часто
від непорозумінь між ними потерпають діти. Як батькам і опікунам звести до
мінімуму шкоду, якої завдають їхні чвари?
Усе, що діється в дитини вдома, справді накладає свій відбиток на її психічне
здоров'я та розвиток, і це може даватися в знаки в майбутньому.
Однак важливими тут є не л и те взаємини між батьками та дітьми.
На психофізичному стані дитини також позначається спроможність (чи
нездатність) батьків ладнати між собою. Потенційно вона впливає на все: від
психічного здоров'я до успіхів у навчанні та стосунків у майбутньому.
Хоча з "позитивних" суперечок насправді може вийти й щось хороше.
Переважно суперечки справляють на дітей або незначний, або негативний
вплив.
Та коли батьки репетують, сердито сваряться й періодично мовчки
бойкотують одне одного, то можуть виникати проблеми.
Кілька десятиліть у Британії та інших країнах світу тривали дослідження.
Вчені спостерігали за сім'ями в домашніх умовах, опитували їх протягом
тривалого часу та проводили експерименти. Як свідчать результати цієї роботи,
вже з шестимісячного віку в дітей, що стають свідками конфліктів між батьками,
може спостерігатися прискорений пульс і підвищений рівень гормонів стресу.
У немовлят, дітей і підлітків можуть проявлятись ознаки порушень раннього
розвитку мозку, порушення сну, тривога, депресія, поведінкові розлади та інші
серйозні проблеми, і все це - наслідок життя в умовах гострого чи затяжного
конфлікту між батьками.

можуть негативно впливати на успішність
Подібні порушення також виникають у дітей, що живуть в умовах постійних,
але менш інтенсивних сутичок між батьками - на відміну від дітей, батьки яких
конструктивно домовляються між собою і залагоджують конфлікти.
Природа чи виховання?
Не завжди можна з певністю сказати, як та чи інша дія позначиться на дитині.
Наприклад, розлучення (і рішення батьків жити окремо) мало репутацію дуже
шкідливої події - бо залишає тривалий відбиток на психіці багатьох дітей.
Нині ж дослідники схильні вважати, що в деяких випадках завдає шкоди не
саме розлучення, а сварки між батьками до, під час і після розлучення.
Так само, часто припускають, що реакція дитини на конфлікт безпосередньо
пов'язана зі спадковістю.
Справді, "природа" визначає психічне здоров'я дитини. Від неї залежить багато
негараздів із психікою - від тривожності до депресій та психозів.
Однак ситуація вдома і "виховання" дитини - теж вагомі чинники.
Все частіше припускають, що сімейне життя може бути фактором підсилення
(чи згладжування) базових генетичних ризиків порушень психічного здоров'я.
Схоже, проблема - в стосунках між батьками. Неважливо, чи живуть вони
разом і чи пов'язані діти з батьками генетичною спорідненістю (мало місце штучне
запліднення чи всиновлення).
Сварки через дітей
Що все це означає для батьків?
Насамперед важливо визнати, що сперечатись і не погоджуватись одне з одним
- цілковито нормальне явище для батьків чи опікунів дитини.
Проте, коли батьки дуже часто й сильно сваряться, не залагоджуючи
конфліктів, це погано позначається на дітях.
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Коли ж предметом суперечки стають самі діти, ситуація погіршується. Діти
звинувачують себе чи почуваються винними, бо сварка спалахнула через них.
Це призводить до порушення сну, труднощів раннього розвитку мозку в
немовлят, тривоги. Також можуть виникати проблеми з поведінкою в учнів
початкових класів, депресія, проблеми з успішністю в навчанні та інші серйозні
труднощі (наприклад, старші діти й підлітки самі, навмисне завдають собі шкоди).
Ось уже багато десятиліть нам відомо, що побутове насилля може завдавати
непоправної шкоди дітям.
Батькам зовсім не обов'язково демонструвати неврівноваженість чи поводитися
агресивно одне з одним, щоб нашкодити своїй дитині.
Коли вони тримаються відсторонено чи не розмовляють одне з одним, то також
піддають ризику емоційний, поведінковий і соціальний розвиток дитини.
Та на цьому проблеми не закінчуються.
Ці явища не л и те впливають на життя дітей. Як свідчать дослідження, погана
модель стосунків може передаватися з покоління в покоління.
Якщо ми хочемо, щоб життя нинішнього покоління дітей (а отже - наступного
покоління батьків і родин) було щасливим і позитивним, це коло необхідно
розірвати.
Сварки "сам на сам"
Але є фактори, що можуть пом'якшувати завдану шкоду.
За даними дослідників, вже приблизно з дворічного віку (а може, навіть і
раніше) дитина починає уважно спостерігати за поведінкою батьків.
І стає вразливою до сварок - навіть якщо самим батькам здається, що вона
нічого не бачить, чи вони сперечаються "сам на сам", щоб її не травмувати.
Важливо, як діти інтерпретують і розуміють причини та потенційні наслідки
конфліктів.
Спираючись на попередній досвід, діти складають свою думку: чи розгориться
конфлікт ще дужче, чи будуть втягнені в конфлікт і вони, чи є загроза розпаду сім'ї
- а деяких маленьких дітей цей момент особливо лякає.

Також їх може непокоїти інше - чи не погіршаться внаслідок сварки їхні
стосунки з батьками.
За результатами досліджень, хлопчики та дівчатка можуть реагувати
по-різному. У дівчаток частіше виникають проблеми з емоційним станом, у
хлопчиків - з поведінкою.
Часто державні програми, націлені на покращення психічного стану дітей і
підлітків, фокусуються на підтримці самих дітей чи безпосередній допомозі батькам
у вихованні.
Але цілком імовірно, що налагодження стосунків між батьками також досить
швидко принесе свої плоди - велику користь дітям. Крім того, в майбутньому самим
дітям буде легше підтримувати нормальні стосунки з людьми.
Стосунки з родичами, братами-сестрами, іншими дорослими (наприклад,
вчителями) та друзями, в яких наявна взаємна підтримка, також мають велике
значення для здорового розвитку дитини в тривалій перспективі. А все, що
відбувається вдома, може суттєво впливати на ці стосунки, добре чи погано.
Для батьків природно перейматися тим, що їхні сварки можуть зашкодити
дітям.
Але вряди-годи не погоджуватись чи сперечатись - так само природно. Власне,
діти добре реагують, коли батьки пояснюють їм причину суперечки чи
залагоджують її - у прийнятний спосіб.
Так, у тих випадках, коли відбувається примирення між батьками, діти можуть
засвоїти важливий позитивний урок, який надалі допоможе їм зорієнтуватися у
власних емоціях та взаєминах за межами сім'ї.
Допомогти батькам зрозуміти, як їхні стосунки впливають на розвиток дитини,
означає підготувати основу для здоров'я дитини сьогодні - та здорової сім'ї в
майбутньому.
Про цю статтю
Цей аналітичний матеріал компанія BBC замовила експерту, що працює в
сторонній організації.
Проф. Ґордон Гарольд - викладач психології, директор Центру Радд з
дослідження проблем і практики усиновлення в Університеті Сассексу.
Нещодавно проф. Гарольд опублікував комплексний аналіз наявних досліджень
цього питання, текст якого надрукували в Журналі дитячої психології та психіатрії
(The Journal of Child Psychology and Psychiatry). З оригіналом статті та детальною
бібліографією можна ознайомитися за посиланням.
Редактори: Дженніфер Кларк і Данкан Вокер.
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Посмертні Згадки
f Elvira Schaikoski W asilkoski
“Vós que sois o Senhor do corpo e da alma, em
Vossas mãos está a nossa vida, consolo dos aflitos, dai
o descanso eterno na pátria dos justos a esta Vossa filha
que levastes desta vida.”
Faleceu no dia 26 de agosto de 2017 aos 84 anos
de idade a Sra. Elvira Schaikoski, filha de Paulo Schai
koski e Tecla Holodniak Schaikoski, nascida dia 24 de
junho de 1933 no Distrito de Iraputã, Itaiópolos-SC.
Foi casada no ano 1953 com José Vaselkoski, com
quem teve 12 filhos Pedro, Davi, Ivo, Irineu (Sacerdo
te diocesano), Osvaldo (Frade da Ordem de São Basüio), Paulo, Basilio, Ines,
Joana, Lidia, Dionisio e Marlene. Residia na comunidade de Bley Pombas - Santa
Terezinha - SC.
“Dona Elvira Wasilkoski, foi uma esposa, mãe, avó e bisavó, afetuosa, com
preensiva, leal, generosa, confiante e encorajadora.
Com seu esposo José, casados a 65 anos formaram uma linda família de 12
filhos, 22 netos e 8 bisnetos. Enfrentaram grandes desafios, trilharam caminhos
pedregosos, mas souberam desviar-se das pedras, quebrando rochas e seguindo
em frente com coragem e bravura.
Assim como Maria, soube dizer sim a Deus e fez da Igreja o pilar mestre para
educar seus filhos. Soube servir, se doar, se calar e ouvir.
Mulher que mesmo com o coração despedaçado com a perda prematura de 2
netos e 1 bisneto, manteve-se firme na fé e no amor a Cristo.
Viveu nesta comunidade por 65 anos, participando ativamente da Igreja,
acolhendo a todos com sua bondade e hospitalidade. Sempre ajudando a todos,
distribuiu amor, semeou conforto e repartiu um pouco de si mesma, com todos
aqueles que Deus colocou em seu caminho, enfrentou obstáculos e seguiu em
frente com sorriso nos lábios e um grande ideal no coração.
Assim era Dona Elvira, mulher virtuosa, de alma nobre, coração puro e de um
olhar sereno que cativou a todos que a conheceram.”(mensagem lida na Missa de
corpo presente)
Vivendo próximo a igreja São Demétrio, gostava acolher em seu lar sacerdo
tes, irmãs, e todos que por alguma razão visitavam a sua família. Foi membro do
Apostolado da Oração, foi uma cristã ativa junto com sua família ajudaram no
desenvolvimento e manutenção da Igreja e comunidade.
Agradecemos a todos parentes, amigos, que em vida a visitaram, e rezaram
dando conforto principalmente durante o tempo de sua enfermidade. Agradece
mos aos bispos, sacerdotes, irmãs que visitaram e confortaram a família com suas
orações e mensagens de conforto em vida e durante os funerais.
Eternas saudades da família.

t Cecília Kogiski Balhuk
Nasceu no dia 04 de Dezembro de 1942 na cidade de Paulo Frontin - Paraná.
Residia no Carazinho - Paula Freitas, membro da igreja Transfiguração do Senhor
Bom Jesus.
Era filha de Ana K. Kogiski e Estefano Kogiski. Casou-se com Eugênio
Balhuk no dia 10 de julho de 1976 dessa união tiveram quatro filhos: Maria Zeni
casada com Dinir Scherpinski, Mario Sérgio casado com Laís Dias, José Osvaldo,
Maria Roseli casada com Moacir Antonio E. Chmik. Deixou uma nora, dois
genros e duas netas. Era agricultora aposentada, foi membro do Apostolado de
Oração desde jovem acompanhando sua mãe.
Dona Cecília era esposa dedicada e mãe exemplar! Nunca perdeu sua fé,
apesar dos problemas de saúde.
Foi diagnosticada com câncer e não resistiu ao tratamento, deixou à nossa
família um grande vazio, mas com certeza o céu está cheio de alegria, junto de
Deus ela esta rezando por nós.
Faleceu no dia 07 de março de 2017 no Hospital São Braz em Porto União Santa Catarina, com 74 anos de idade. Foi velada em sua residência, a Santa
Missa foi celebrada na igreja São Miguel Arcanjo no Carazinho e seu corpo foi
sepultado no Cemitério local. A família agradece aos Padres Josafat Firman pela
visita no hospital e ao Pe. Sérgio Hryniewicz pela celebração das Missas de corpo
presente e sétimo dia. Agradece aos parentes, vizinhos, aos médicos, enfermeiros
pela ajuda que prestaram durante a sua enfermidade.
Que Deus lhe conceda o descanso eterno!
A Família Balhuk
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Пиш е Юзьо Шило

МОЛОДИМ

Алло, дорогі читачі!

ЧИТАЧАМ
Вовк і ягня (байка)
На луках паслась отара овець. Вівці розбрелися по всіх луках, кожна
собі шукала смачнішого корму, зеленішої трави. Вовк наглядів овець і
ходив назирці за ними трохи оддалік поза кущами, піджидав, поки
яка-небудь одчалить од гурту і наблизиться до нього. Кинутись напролом
в отару вовк не міг: боявся пастуха і трохи соромився без ніякої причини
душить вівцю. Виждав, поки одно ягня там вдолині підійшло до струмка
воду пити, підійшов вовчисько і собі до води, сердито глянув на ягня і
сказав:
- Ти чого тут воду каламутиш? Через тебе хоч не пивши здихай, вода
меркотинням провоняє.
- Та що ж ти, вовче, неправду кажеш? Чого ж вода буде вонять, коли
вона тече не в той край, де ти стоїш. Я стою в долині потічка
- Мовчи, не пащекуй, іч яке зарічене! Знаю я тебе, ти не одному мені
допекло. Ти і торік моєму батькові не раз грубіянило.
- Та що ти, вовче, балакаєш, торік мене ще й на світі не було, я тільки
зимою під голодний святвечір найшлося.
- Не мороч мені голову, ледащо. Не ти, так твій брат, або тітка, про
мене все одно. Ти ще будеш мені перечить, огризаться і звинувачувати
мене в неправді? Зараз же рішу твоє життя!
Ягня баче, що біда, кинулось тікать, а вовк наздогнав його і почав
душить. Ягня бідолашне кричало, що є сили.
- Рятуйте, хто вірує в Бога, мене вовк душить! Кручало, мекало,
просилося скільки мало сили, щоб рятувати життя.
Вівці оборонять не побігли, боялись, щоб і їм того не було. Де ж бо
вівцям виступати проти того силача? А пастух десь в тіні мабуть дрімав і
поки розслухав, з якого краю крик доносився, то вовк тим часом ягня
задушив і помчав у ліси. Вівці довго турбувались, все гудили вовка за
його вчинки; а подать на його в суд побоялись, бо знали добре, що в суді
вовка виправдають, а вівця нещасна знову буде винувата...

Жералменти пишемо для старих або для старших. Нині дещо пра си
дівертір про малих героїв і про їхню менталідаде. Коізас ди кріансас. Пра
нойс вельос треба знати як вогорити до малих дітей. Ми звичайно думаємо
ком менталідаде дорослих а може й вчених людей, вогоримо до дітей комо
пра адултос. Майс діти нинь симпри розуміют нашу конверсу старших. Ум
езимпло.
Бувим на гобіді нума фамілія, пилисьмо шімарон, а Господиня
приготовляла гобід. Дві малі дівчинки сікрутили й дава пра вир жи тільки
чекают на той гобід. Менініняс алеґрес, діспостас і любили конверсар ком
тодос. Я бачивим ки елас естом ком фоме, сказав їм: “Чи ви вже голодні?”.
Дівчатка сівидивили на мене й дава пра вир ки ном ентендіям о ки естоу
преґунтандо. Побачила це їх вово і сказала мені: “До них треба йнакше
вогорити. Вони не розуміют лінґуажинь нас старих. Сізапитайте їх
простенько - чи ви вже хочете їсти і вони будут вас розуміти -. Я так і
сіспитав і вони тогди зрозуміли що я хтів від них знати.... Прас кріансас
треба бути кріанса і вогорити ком лінґуажинь ди кріансас, а не си изнобар
нашими мудрощами.
Нума оутра фамілія було двоє дітей, малі юци, пор сінал дуже цікаві.
Собри тудо хтіли знати, пра тудо мали перґунтас, а прінсіпалминти були
дуже цікаві й всюди шпирали пра дескобрір новідадес. В фамілії було радіо.
Кларо була тикже й телевізом, але стояло збоку радіо й ос пайс ліґавам о
радіо пра оувір те чого на телевізомі не було, а прінсіпалминти ліґавам сидо
коли передавали пило радіо о тирсо. Иного разу мама десь пішла до своєї
роботи но кінтал, а малі сілишили в хаті. Коли вона сівернула до кухні,
зобачила жи малі еставам десманшандо о радіо і вже були повідкручували
алґумас песас. Вона їх насварила: Що ви таке робите? Ном тинь оутра койза
веля пра десманшар а псуєте добре радіо!?” Малі си дискулпаром:
”Керимос вир о омень ки еста ла дентро і фала”, переложити це пра носа
лінґва україна - “Хочено зобачити того хлопа жи там в середині радіа
вогорит!
Вдома тато любив собі випити аперітіво, бебія пінґа пура, не багато але
со ум калісе, як то на телевізомі кажут пив ком модерасом, так пра
деспертар о апетіти і тода вийз як випив, то сікривив і фазія кара фийя а
мама сегідаминти його сварила і казала, пра беби минос. Якось ума вийз
киліх з горівкою стояв на столі і мала менініня взєла й спробувала ки ґосто
тинь та пінґа.... Пішла до мами й каже; “кредо, та пінґа така амарґа, мама
сварит би тато не пив, а він далі пє, а квандо беби сіскривит пра мострар жи
пінґа є амарґа, але квандо волта до трабальо, беби утра вийз...
Сабинь, ми старші можемо апрендир муйтас койзас дас кріансас. Ми
старші думаємо жи ми дуже сабідос а діти дуренькі. Бинь, знаємо муйтас
койзас, але часто не знаємо бути сімплес і не вміємо жити том бинь як діти.
Виростати й сінавчати всякого це добре і треба, але пор ки не можна би
сідивити на справи ком минос орґульо і майс умілдаде і сімплісідаде?
На ескола діти сіпосварили й одне на другого си кийсярам прос пайс.
Батьки пішли до школи пра вир що сістало між дітьми і там почали
сісварити пор кауза дас кріансас ки бріґарам. Диспойс десса діскусом
вийшли зі школи на подвіра і побачили жи ті самі діти які були сіпосварили
й бріґарам сібавлят весело комо си нада тівеси аконтесідо. Ки бело езимпло
пра тодос нойс!
Всього доброго вам, добро е пра тодос! Юзьо Шило

ЖИТТЯ НАВЧАЄ
Знайди собі трохи часу,
щоб забавлятися т ак

Засмійся

я к т обі любо. Не дивися
на т вій старший вік.

В ш колі...
Учителька в школі, запиталася дітей:
- Діти, коли я скажу “я була гарна, який це час?” Діти хором:
- Минулий час!
- А коли кажу “Я гарна! це ...
В сі діти вголос:
- Брехня!

ш

Дозволь, щоб дитина яка ще в т обі
проявилася. Твоїдіточі літ а повинні
деколи проявитися й розвеселити тебе.

