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НЕЗНАНА МАТИ ТЕРЕЗА: ФАКТИ ІЗ РОЗПОВІДІ СУЧАСНИКА

Мати Тереза була дійсно
строгою та вимогливою, однак вона
робила все із любов’ю. Вона розуміла
людські слабкості і співчувала. Сестри
не боялись визнати свої помилки, бо
сестра була люблячою і здатною
зрозуміти.
О. Браян Колодійчук у студії Радіо
Марія розповів про свій досвід
знайомства з Матір’ю Терезою,
процес її канонізації, а також книгу
листів, яка щойно вийш ла у перекладі
українською “Мати Тереза, будь моїм
світлом”.
Сестра о. Враяна приєдналась до
ордену Милосердя, до якого належала
Мати Тереза. І разом з батьками
чоловік приїхав до сестри у Рим, де
познайомився з Мати Терезою. Це був
час, коли Мати Тереза закладала
основи спільноти Братів Милосердя. І
от на урочистій Літургії було
покладено основу цього згромадження
Мати
Тереза
прикріплювала
маленькі хрестики на одяг братів.
Коли
Браян
підійшов,
щоб
попрощатись з Матір'ю Терезою, вона
сказала, що хоче прикріпити хрестика
також
і
йому.
Чоловік
був
ошелешений, однак за декілька місяців
повернувся - і хрестик від Матері
Терези опинився біля його серця.
Я сприймав Матір Терезу у двох
іпостасях.
Вона
була
дуже
спостережливою, як справжня мати. З
іншого боку, я спостерігав, як Мати
Тереза робила прості буденні речі.

Якщо ти не знав, як виглядає Мати
Тереза, то, заходячи в церкву, одразу
ж міг би впізнати по тому, з якою
посвятою вона брала освячену воду,
щоби зробити знак хреста, з якою
посвятою приймала Євхаристію.
Мати Тереза не боялась робити
звичайні речі: ми приїхали - і сестра
самотужки принесла нам каву, щоби

пригостити, хоча могла би попросити
про це інших сестер.
Для Мати Терези, за словами отця
Браяна, було великим випробуванням,
що увага преси була сконцентрована
на ній. Вона навіть домовилась з
Ісусом, що кожна світлина з нею - це
ще одна душа, визволен із чистилища.
Однак згодом сестра пообіцяла

Богу ні в чому Йому не відмовляти - і
почала
приймати
таку
увагу
суспільства як потрібний для своєї
місії інструмент. Вона покладалась на
щоденну
молитву,
особливо
Євхаристію. Я не змогла би цього
зробити, якби щодня не приймала
Ісуса в Євхаристії - казала Мати
Тереза.
Прод. на стор. 07

GUID0 SCHÀFFER: SURFISTA QUE MORREU PEGANDO ONDA PODE VIRAR SANTO CATÓLICO
Já corre no Vaticano o processo
de beatificação de Guido Schãffer
(1974-2009), o jovem m édico e sem i
narista que adorava o mar e atendia
os m ais pobres.
Por Estadão Conteúdo
Vaticano já abriu processo para a
beatificação do surfista e seminarista
Guido Schãffer (Reprodução/Instagram).
Um surfista que morreu pegando
onda pode se tom ar o primeiro santo
carioca. Já corre no Vaticano o proces
so de beatificação de Guido Schãffer
(1974-2009), o jovem médico e semi
narista que adorava o mar e era conhe
cido em toda a zona sul do Rio de

Janeiro por seu trabalho de atendimen
to aos mais pobres e sua pregação
religiosa.
Em I o de maio — data que marcou
os nove anos de sua morte -, uma Missa
rezada na Praia do Recreio dos Bandei
rantes pelo cardeal arcebispo do Rio,
dom Orani Tempesta, para mais de mil
pessoas, comprovou a crescente popu
laridade da candidatura de Guido ao
concorrido panteão dos santos católi
cos.
Para que Guido seja proclamado
beato será necessária a comprovação de
um milagre — no caso, uma cura que
não possa ser explicada pela ciência.
Para a canonização, é preciso compro
var um segundo milagre.
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Editorial

Мобільний телефон - небезпеки - номофобія

Celular - uso е abuso - nomofobia

нормальній розм ові з і ж ивими особам и

Não se pode negar que um dos inventos

звичайно говорим о про се б е сам их 30%

modernos mais espetaculares e úteis e mais

ч асу, а на соціяльих м ереж ах говорим о

usados é o telefone celular. Seu uso hoje é

Além do prejuízo social, das relações

м обільний тел еф он . Н аселення світу

про с еб е около 90% ч асу. І це робить

geral. A população mundial utrapassa os 7

interpessoais, outra consequência negativa é a

нині перевш цає сім більйонів меш канців

лю дину

bilhões de pessoas e o número de celulares é

alteração do padrão do sono. As pessoas

um pouco menor, mas praticamente coincide

simplesmente não desligam o celular, dormem

com a população mundial. O uso dessa tecno

com o celular debaixo do travesseiro para ver

logia hoje praticamente é indispensável e traz

as mensagens durante a noite. Por isso, a

Н е м ож на заперечити, щ о один з
найбільш их
винаходів,

й

корисних

найбільш е

м одерних

вж иваний,

це

а число м обільних тел еф он ів м ало щ о

н есоціальною ,

сам олю бною ,

зам кненою в со б і.

менш е н іж це ч исло. Вж ивання м обілки

Тнтттий негативний вплив надуж иття

нині є м айж е незаступим е й приносить

м обільників це ш кідливий вплив на сон .

багато добра, але заразом н есе з і собою

О соби практично не відлучую ться від

немало й н ебезп ек ., з яких одна це

м обільника, багатьох сплять з м ібілкою

“Н ом оф обія .” . Н ом оф обія (англ. N om o-

під

phobia)

сполученим и

pelas curtidas e comentários dos outros
usuários.

muitos benefícios, mas tem seus perigos e um

alteração do padrão do sono também se carac

deles é a nomofobia.

teriza com o sintoma, e mais ainda, afeta as

Nom ofobia é a fobia causada pelo

demais atividades da pessoa. Consequente

desconforto ou angústia resultante da incapaci

m ente, tudo se toma uma cadeia de prejuízos.

несвоїм и

dade de acesso à comunicação através de

Já que, além de dormir m al, a pessoa acaba

чер ез

справами й це переш кадж ає заснути

aparelhos celulares ou computadores. Surge

produzindo m enos, seja no trabalho ou na

м обільного

спокійним сн ом , а крім того щ е впливає

quando alguém se sente im possibilitado de se

escola, porque não teve um sono reparador.

на інш і щ оденні діяння лю дини, з чого

comunicar ou se vê sem contacto estando em

Falando em outras atividades, um dos maiores

родиться цілий ланцю г ш код в ж итті

algum lugar sem um aparelho de celular ou

perigos é o trânsito, não só pelo fato de poder

б ез

осо б и . К рім т о го , невиспана буде менш е

qualquer outro telem óvel ou dispositivo com

acabar dormindo ao volante, mas também pelo

м обільн ого». Д ослідж ен н я, проведене у

зі с еб е видавати чи то в праці чи то в

internet ou quando presentes estes falham por

fato de não parar de ver mensagens enquanto

m otivos diversos . É um termo recente, que

dirige.

—

почуття

занепокоєння
відсутність
зв'язку.

у

її

страху

лю дини

пристрою

Терм ін

є

і

скороченням

від

англійського no-m ob ile-p h on e phobia і
буквально

означає

«страх

подуш кою ,

щ об

зі

в
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НОЧІ

всякими

В еликій Б ританії у 2 0 0 8 роц і показало,

ш колі, б о належ но не виспалася. А одна

щ о близько половина в сіх британських

з найбільш их н ебезп ек ц е транзит, бо

користувачів м обільних терплять на

займ аю чися

н ом оф обію .

тратить

В арта

підкреслити,

що

м ібільником

увагу

на

все

лю дина

що

діється

surgiu na Inglaterra, onde mais de 50% da

Normalmente, quando a pessoa se sente

população é possuidora de telem óveis em mais

mal por algum m otivo externo, se esconde nas

de 13 m ilhões de britânicos.

redes sociais. O problema é que isso acaba

Nom ofobia não está relacionada ao

virando um círculo, porque ela se isola ainda

н ом оф обія не так залеж ить скільки

довкола, м ає переваж но тільки одну

часу вж ивається тел еф о н , але залеж ить

приєм ність в ж и тті, ж ити віртуальном у

від ш код, щ о це наносить в ж итто

св іті і звідси приходять р ізн і неприєм ні

Ansiedade, perda de contato com pessoas

reféns de curtidas e compartilhamentos. Ao

користувачів.

й ш кідливі пригоди. В се те п ок азує, щ о

próximas, sentir-se mais feliz na vida virtual

invés de serem felizes, elas querem mostrar

з

лю ди незадоволені ж иттям яке м аю ть і

que na realidade, preocupar-se com as curtidas

que são, simplesmente fingem que são felizes.

в

том у ш укаю ть задоволення деін оді.

e compartilhamentos de uma foto, e deixar de

O mostra passa a ser mais importante do que o

Т ривож ність, втрата контакту
інш ими,

почуватися

кращ е

tempo em que a pessoa fica no aparelho, mas
aos prejuízos que o uso acarreta em sua vida.

mais e se sente mais sozinha, e isso continua.
As pessoas desaprendem a viver, viram

С вітова

aproveitar os momentos da vida de contato ao

viver ou fazer. Isso faz com que a pessoa tenha

О рганізація З до р о в ’я п ер естер ігає, щ о

vivo com pessoas, são alguns dos sinais de que

menos prazer em viver a vida.

надуживання

приносить

você está passando do lim ite. U so abusivo do

As pessoas se sentem mal com a vida que

з особам и , це деякі познаки н ом о ф о б ії.

великі ш коди на здор ов’я , він м ож е бути

celular pode se tomar um transtorno psicológi

têm , e precisam mostrar o que estão fazendo

Н адуж иванню м обілки м ож е психічно

спричинником рака, як хлороф орм і

co, a nom ofobia, além de outros perigos, pode

para agregar valor ao que fazem . A pessoa se

н едобре

крім

плом ба які видаю ть радіацію і ш кодять

até desencadear em depressão, alertam os

toma extremamente dependente da opinião

спричинити

для організм у лю дини. Н ауковці довели,

віртуальном у

св іті як в реальном у,

займ атися

всякими

програмами,

знім кам и, н е хотіти приставати на ж иво

різн и х

впливати

на

н ебезп ек ,

лю дину,

м ож е

стр ес і деп ресію .

К рім

що

того

всього,

м обільника

о со б а

яка

вж иває

м обілник

especialistas.
Muita gente usa o celular o tempo todo,

dos outros. Por isso que é importante o traba
lho de conscientização para a prevenção.

mas ainda tem o controle da situação. Nada

O uso frequente do celular levanta

m al, mas quando ele coloca em risco alguma

questões sobre os possíveis problemas que os

лю дей

протягом 30 хвилин денно протягом

тримаю ть

десять рок ів, в н ебезп ец і дістати рака

atividade que faz ao usar o celular, quando não

sinais em itidos por ele podem causar à saúde

ситуацію в контролі коли відчуваю ть

м озгу. Р ізн і ін стіту ц ії О Н У радять чим

consegue se concentrar em outras atividades

do nosso organismo. A Organização Mundial

н ебезп ек у

менш е

вж ивати

носить

у

Це

правда,

вж иваю ть

цьом у

що

багато

м обіл к у,

але

н о м о ф о б ії

зап обігати ,

сп остереж уть

і

стараю ться

але

коли
це

собі

безл іч

бо

він

por estar focada no que está acontecendo no

da Saúde classifica o celular com o "possivel

бактерій.

Як

aparelho, aí já é problema.

mente cancerígeno", mesma atribuição dada ao

м ож е

лавіатура ком пю терів так і мобільника

O transtorno é percebido quando o uso do

chumbo e ao clorofórm io. Uma equipe de 31

зродити сер іо зн і проблем и. П роблем а

переповнені безл іч бактеріям и. С тудії в

celular passa a ter prejuízos na vida da pessoa.

cientistas de 14 países, incluindo Estados

показується

Б рази л ії і в інш их країнах, а між ними

наносить

н ебезп ек и ,

не

м обільник,

коли вживання м обілки

ш коди

для

ж иття

осо б и .

Н айбільш а небезп ек а це тривож ність,

Um grande mal causado pelo abuso no

Unidos, mostraram que pessoas que usam

Р оберто

uso do celular é a ansiedade. — Muitas pesso

celular durante mais de 30 minutos por dia por

Ф іґейредо, знаний як доктор Б актерія

as usam o celular com o muleta, porque se

mais de dez anos têm risco maior de câncer no

sentem sozinhas, e vêem o celular como

cérebro. Muitas instituições da ONU já

companhia. São ansiosas, têm pânico, e o

aconselham seus funcionários a usar telefones

celular faz o contato com o mundo. Um outro

celulares com menos frequência.

бразилійський

н есп ок ій , нервовість коли з причин нема

довели,

під руками нема тел еф он у.

м обільнику

Б агато лю дей вж иваю ть м обілку

що

біом едик
є

більш е

бактерій

простудіованих

ніж

в
на

підош ві черевиків. С пеціалісти в Ірланді

неначе милиці (Muleta), б ез яких не

показали,

м ож уть ж ити й рухатися. Б ез м ібілки

проаналізованих

відчуваю ть сам ітність

бак терії які спричиняють р ізн і сл а б о сті,

й тел еф он для

з

200

м обільників

мали

preocupados com outros riscos que esse apare

vicioso, que se agrava cada vez mais.

lho pode trazer.

Os mais jovens, entre 13 e 25 anos, são os
mais propensos a desenvolver o vício, idade na
qual a opinião dos outros ainda é muito

стає їх порятунком , але в дій сн ості

проблем а щ е більш е небезпечна.

influente.

К оли

якась

провадить щ е до більш ого заглиблення

тощ о.

Além do câncer, os cientistas estão

relações virtuais, e isso se toma um círculo

близькісь м обільника до гу б , оч ей , в ух,

друзів.

дихавиця,

problema é a substituição da vida social pelas

тривога, стр ах, н есп ок ій , паніка м обілка

заступ ає

гріп ,

96%

Ч ерез

них

як

що

З того всього сл ід заклю чити, щ о

A OMS optou por classificar o celular
como um possível causador de tumores.
Assim como no teclado de computadores
e telefones, os botões dos celulares também

O uso abusivo das redes sociais acontece

acumulam muitas impurezas. Uma pesquisa no

porque falar de si mesmo gera prazer. Em uma

Brasil feita em 2007 pelo biom édico Roberto

conversa normal, falamos de nós mesmos 30%

Figueiredo, que ficou conhecido com o Dr.

заміна соціального ж иття за віртуальні

do tempo. Nas redes sociais, falamos de nós

Bactéria, num quadro no programa Fantástico,

віднош ення з неприсутнім и особам и і це

cerca de 90% do tempo. E isso é alimentado

provou que há mais bactérias nos celulares do

в т і проблем и.
В елика

вживання м обільників повинно

проблем а

н о м о ф о б ії

це

схильні

до

навички

н о м о ф о б ії це м алолітки й м олодь м іж
13 до 25 л іт, вік коли лю дина найбільш е
схильна до сприйняття дум ок інш их й
том у надто залеж ать від дум ок інш их і
не розвиваю ть свого власного думання.
Ще

одна

que 96% dos 200 celulares analisados tinham a
presença de bactérias e outros organismos
causadores de doenças como a gripe e a pneu
monia. D evido à proximidade do celular com a
boca, olhos, nariz e ouvidos, o problema se
toma ainda mais grave.
Portanto, ser pmdente no uso do celular é

надуж иття

um imperativo para quem quer viver uma vida

м обільників стається б о говорити про

social saudável e digna do homem com o um

с еб е

ser que necessariamente precisa do encontro

знавці:

проти

Outra pesquisa feita na Irlanda mostrou

якої

перестерігаю ть

справа

О . Т . Залуцький, Ч С ВВ

que em solas de sapatos.

все більш е погірш ує си туацію .
Н айбільш е

65™

розум н е й ум ірковане.

сам их родить задоволення і в

ao vivo com a sociedade.
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Я к Ісус був обіцяв так і це сталося після його воскресіння і вознесіння
на небо, дух Святий зійшов на апостолів і вони перестали бути боязливими,
перестали думати й жити тільки по людському, але перемінилися цілком, в
них вже діяла сила Святого Духа, ті ріки води живої з душ їхніх потекли й
вони посвятилися без страху, відважно, проповідуванні Христа та його
науки. Перед тим були боязливі, не розуміли всього писання, страхалися
юде'їв, боялися переслідування. Тепер, приймаючи силу Святого Духа, вони
занурені цілком в силу Бож у й віддаються для проповіді Христової
Євангелії до тої міри, що нема в них страху і не вагаються віддати своє
життя за ту правду якою живуть і яку проповідують.
В Миропомазанні ми приймаємо силу Святого Духа в наше життя і Дух
Святий діє в нас. Але, щоб справді те життя було проваджене Божими
правдами, треба вірити в Христа приймати його всеціло, відважно, неначе
втопити ціле наше людське життя у ж ивій воді Бож ої ласки, яка буде
провадити життям і всіма його ділами та буде давати силу перемагати все
те, що чисто людське й жити та діяти не нашими людськими силами, але
силою віри в Христа.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Останнього ж великого дня свята стояв Ісус і закликав на ввесь голос:
«Коли спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є! Хто вірує в мене, як
Писання каже, то ріки води ж ивої з нутра його потечуть!» Так він про Духа
казав, що його мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов був ще
Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. Численні ж з народу, вчувши
ті слова, казали: «Він дійсно пророк.» Тнттті ж: «Він - Христос.» Ще інші:
«Чи з Галилеї Христос прийде? Хіба в Писанні не сказано, що з роду
Давидового Христос прийде, з села Вифлеєму, звідки був Давид?» І роздор
виник із-за нього серед народу. Бажали і схопити його деякі, та ніхто не
наклав рук на нього. Повернулись, отже, слуги до первосвящеників та
фарисеїв, а ті питають їх: «Чому не привели його?» Слуги ж відказують:
«Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить.» Фарисеї ж: «Чи
й не ви дали себе звести? Невже хтось із старшини або фарисеїв увірував у
нього? Та проклятий той народ, що Закону не знає!» Але озвавсь до них
Никодим, що приходив до нього вночі, а був ж е один з них: «Чи дозволяє
наш закон засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу та й не
довідавшися, що він робить?» Ті ж йому: «Чи і ти з Галилеї? Розвідайся, то
й побачиш: з Галилеї пророк не приходить.» І ще промовляв до них Ісус, і
так їм казав: «Я - світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а
матиме світло життя.»

Читання з Діянь Апостолів - 2,1-11
А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і
сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явились їм поділені язики, мов вогонь,
і осів на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали
говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. А перебували в
Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. І як
зчинився той шум, зійшлась велика юрба і хвилювалася, бо кожний чув, як
вони говорили його мовою. Здивовані й остовпілі, вони один до одного
казали: «Хіба не галилеяни всі оці, що розмовляють? Я к ж е воно, що
кожний з нас чує нашу рідну мову: партяни, мідяни, еламії, і мешканці
Месопотамії, Юдеї і Каппадокії, Понту й Азії, Фригії і Памфілії, Єгипту й
околиць Лівії, що біля Кирени, римляни, що тут перебувають, юдеї і
прозеліти, крітяни й араби - ми чуємо їх, як вони нашими мовами
проголошують величні діла Божі?»

Для життя потрібна їжа і вода. Так і духовне життя людини потребує
духовної поживи й духовного напитку про що говорить Ісус в своїх
навчаннях, подаючи себе й свою науку як поживу і обіцюючи живу воду на
•
и
и
вічне життя. Наша духовна пожива це Христос, Його наука, Його Особа у
Пресвятій Євхаристії, а живою водою це Святий Дух зі своїми дарами. А
їсти ту їжу й пити ту воду це вірою приймати Христа та його науку і вірою
відживлювати себе присутністю Святого Духа та його дарами: «Коли
спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є! Хто вірує в мене, як Писання
каже, то ріки води ж ивої з нутра його потечуть!» Прийняти Ісуса та його
науку - “прийти до Христа” і відживлюватися поживою якою є він сам, тоді
“ріки живої води з нього потечуть” , тобто його життя, задля сили Святого
Духа, проявиться в повноті, буйно, жертвенно, як життя не лише людське,
але просякле Богом.

Para viver, о corpo precisa de alimento e da água. Assim também na vida
espiritual o espírito necessita de comida e bebida para o espírito. A respeito do
alimento e da água para o espírito Jesus Cristo fala muitas vezes, apresentando a
si mesmo e a sua doutrina como alimento e prometendo água viva para a vida
eterna. O alimento para o espírito é o próprio Cristo, sua doutrina e sua Pessoa
na Eucaristia, e a água viva é o Espírito Santo com seus dons. Alimentar-se desse
alimento e beber dessa água significa aceitar com fé a pessoa e a doutrina de
Jesus e renovar-se com a presença do Espírito Santo e seus dons: “Se alguém tem
sede, venha a mim e beba! Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água
viva jorrarão do seu ventre!” Aceitar com fé a Jesus e sua dourina - é renovar-se
com o alimento que é ele mesmo, e Jesus Cristo promete que “Rios de águas
vivas jorrarão do seu ventre” , isto é, a sua vida pela força do Espírito Santo,
aparecerá em abundância, copiosamente e generosamente, não apenas para as
coisas do corpo e terrenas, mas principalmente para Deus.
Depois da ressurreição de Jesus e sua acensão ao céu, cumpriu-se o que
Jesus tinha prometido, o Espírito Santo
desceu sobre os apóstolos que, de repen
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mente a sua maneira de pensar, e pela
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No Sacramento da Crisma, o cristão
recebe a mesma força do Espírito Santo.
Mas para que realmente a sua vida siga
os caminhos de Deus e das verdades
divinas, ele tem que crer em Cristo e
aceitá-lo totalmente, com coragem, e
entregar a sua vida humana para a graça
de Deus a qual dirigirá as suas ações de
acordo com a vontade divina. A presen
ça do Espírito Santo na vida do cristão
garante a força para superar tudo o que é
meramente humano e agir de acordo
com a graça do Espírito Santo.
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM
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Сестри Служебниці вшанували 100-літній ювілей
з дня смерті о. Кирила Селецького.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

ЯКЩ О

Дорогі читачі, подаємо на нинішню застанову поему Редьярда Кіплінґ-а,
англійського письменника-поета, який вславився в цілому світі своїми
творами, а головно поезією (ЯКЩ О...)- Він дістав премію Нобеля з
літератури. Поезію ЯКЩО написав для свого сина, але вона дуже корисна
для всіх нас, для молодих і старших і старих. Прочитайте й застановіться над
тим, що важне в нашому житті, щоб бути гідною людиною і вміти жити
чесно й шляхетно попри всі недостатки й труднощі життя. Подаємо не
точний ані дослівний і поетичний, але вільний переклад.
РЕДЬЯРД КІГОПНГ - “ЯКЩО”
Якщо ти потрапиш зберегти спокій коли довкола тебе всі вже його
втратили і тебе оскаржують,

У суботу 28 квітня, в оселі мати Анатолії в Прудентополісі відбулися
урочистості з нагоди 100 річниці від дня смерті о. Кирила Селецького,

Якщо будеш вірити в себе навіть коли вже всі сумніваються, а для їх
зневіри знайдеш виправдання,

співзасновника згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії
Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії. З цієї нагоди Владика Мирон

Якщо потрапиш чекати не впадаючи в зневіру, або коли знайдеш

Мазур, ЧСВВ у співслужінні оо. Василівн очолив Божественну Літургію.

виправдання для неправдомовного, або коли незлюблять тебе, потрапиш

Нехай і надалі дух о. Кирила супроводжує сестер на дорозі до святості, щоб

поконати ненависть і не вдавати надто доброго або вибагливого.

якнайкраще змогли виконувати і берегти його духовну спадщину- любити

Якщо зможеш мріяти і в мрійництво не впасти, мріяти, не роблячи снів

Бога та свій народ.

твоїми панами, коли попадеш в нещастя або коли стріне тебе щастя
потрапиш відноситися однаково до тих двох агресорів,
Якщо потрапиш переносити біль коли побачиш, що обернулися в засідку
проти тебе слова правди які ти сказав. І все за що ти віддав життя згуртувати
і відновити їх з тими рештками, що тобі залишилися. Якщо потрапиш

Irmãs Servas de Maria Imaculada celebram os 100
anos da morte do Pe. Cirilo Seletski

відважитися віддати всеціло все, що ти здобув в цілому твоєму житті і
втратити, а втративши, не кажучи нічого, спокійно, повернутися до

N o dia 28 de abril, na casa Madre Anatólia em Prudentópolis aconteceu a

початкової точки. Якщо потрапиш присилувати серце, нерви, м’язи і віддати

celebração em memória dos 100 anos do falecimento do Pe. Cirilo Seletski,

все те, що ще тобі залишилося і витримати так коли прийде знесила, але

co-fundador da Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada. Para esta

залишилася в тобі воля, яка тобі наказує: Виїривай!

solenidade se fez presente o Bispo Eparca Dom Meron Mazur, OSBM que junta

не зіпсутися, а між царями не

mente com os padres basilianos presidiu a Divina Liturgia. Que o espírito do Pe.

втратити простоти і від друзів, добрих або недобрих хоронитися і коли

Cirilo acompanhe as Irmãs no caminho da santidade, para que da melhor forma

зможеш помогти в тому де будеш для них корисним.

possível possam cumprir e guardar a sua herança espiritual: amar a Deus e a sua

Якщо потрапиш, поміж простаками

Якщо потрапиш давати вартість і блиск, хвилина за хвилиною, для

nação.

вирішальної години Твоя - Земля і все, що існує в світі, а - що є найважніше
- ти ЛЮДИНА, мій сину!

Diac. Estefano Wonsik,OSBM
Fotos: Ir. Regiane Romanichen, SMI
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РО ЗДУ М У ВА Н Н Я Н А РІЗН І ТЕМ И Ж И ТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ

БАТЬКІВСЬКА СТАРІСТЬ ВИМАГАЄ
ПОШАНИ!
«Д итино допомагай твоєм у батькові у стар ості і не засм учуй й ого за й ого ж иття»
(К нига С ирах, 3 ,1 2 ).
Сам Г осподь передав ч ер ез М ойсея четверту Заповідь про пош ану дітей до
батьків. «Ш ануй батька твого й м атір тв ою , щ об бул о т о б і до б р е, і щ об довго
прож ив на зем л і». Д іти від ранніх л іт м аю ть о б о в ’язок слухати лю бити й ш анувати
св оїх батьків. Д о т о ї пош анівки й п осл уху приготовляю ть і навчаю ть сам і батьки
починаю чи від дитинства. В ся та пош ана залеж ить від впливу й виховання сам их
батьків. Д іти взорую ться на сам их батьках, бачать з якою
пош аною вони
відносяться м іж со б о ю , і заразом до сам их дітей . К оли Б ог створив чоловіка й
ж інк у і дав їм вдасть дітородж ення, тим самим вони стаю ть заступникам и Б ога тут
на зем л і і найбільш ими добродіям и для св оїх дітей .
Ісус Х ри стос н аказує, щ об ми н е йменували отця с о б і на зем л і, один б о у вас
О тець - той , щ о на н еб і. (М т 2 3 ,9 ) . В с і ми є дітьми лиш е Отця н ебесн ого. Б ог в сіх
народж ених дітей віддає батькам , щ об вони їх виховали й ними опікувалися для
н ього, б о в сіх х оч е мати біля с еб е у н еб і. Т ом у та відповідальність про виховання для
Б ога тяж ить на сам их батьках. Батьки для дітей заступаю ть м ісце Б ога. Д іти
зо б о в ’язані батьків лю бити, слухати и ш анувати протягом цілого ж иття.
П ош ана й лю бов дітей до батьків від дітей буде залеж ати від сам их батьків.
Д обр е й солідн е виховання починається від сам их батьків. З лю бов’ю повчати й
наставляти до різн и х відповідальностей, щ об діти вправлялися: в п о сл у х у , пош ані й
л ю бові, і коли батьки їх спровадж ую ть на добр у дорогу ж иття вони м аю ть бути
послуш ні. Л ю бов і пош ана належ ить так ож інш им наставникам як: уч и тел і,
опікуни, вихователі й доб р о дії. Батьки чи наставники не тільки повинні їх повчати
словам и, але дом агатися, щ об діти переводили т і наставлення, і поучення у щ оденні
діла. «Д ілом та словом ш ануй твого батька, щ об й ого благословення зійш ло на
теб е» (С ир 8 ,9 ).
К оли дитина дор осте до уж ивання р озум у, чуйність батьків над нею повинна
подвоїтися. Д обр і діла в н еї підсилю вати, а з негативних поступувань поправляти.
Н іколи батьки не повинні дозволити, щ об їх н і накази дитина легковаж ила й не
виконала. К оли батьки будуть мовчати на н еп осл ух і нарікання, тим самим будуть
втрачати свій авторитет, а синок чи доня незабаром візьм уть верх над самими
батьками.
Батьки повинні так наставляти св оїх дітей , щ об вони відносилися з пош аною до
них сам их, і до старш их віком , б о вони м аю ть більш е ж иттєвого досвіду, і звичайно
баж аю ть своїм дітям тільки добра. З а таку благородну доброзичливість і щ ирість
для дітей вимагає глибок ої вдячності від дітей до батьків і до в сіх наставників. Сам
Ісу с Х ри стос залиш ив нам приклад пош ани, б о впротязі свого тузем н ого ж иття все
поваж ав свою М атір і опікуна Й оси ф а. «Д іти , слухайтися батьків у всьом у, б о це
Г осподеві вгодне» (К ол 3 ,2 0 ). П осл ух батькам м ає бути тільки в справах чесних і
дозволен и х. К оли накази батьків противляться Б ож им наказам, діти м аю ть слухати
більш е Б ога, як лю дей. (Д і 5 ,2 9 ) .
Н еп ослух і непош ану супроти батьків чинять т і діти , щ о їх обм овляю ть,
ж орсток о з ними поводяться, їх всгидаю ться не лю блять, ненавидять, обкрадаю ть, і
не помагаю ть у п отр ебах, головно в ч асі недуги. К оли хтось з батьків захворіє
п отрібн о постаратися про доброго лікаря, а хворі нехай заж иваю ть лікарства
приписані лікарем .. «Л ікар б о існ у є з Г осподньої установи» (С ир 3 8 ,1 ). Б ог так ож
створив ліки з і зем л і і розум ний не н ехтує ними. (С ир 3 8 ,4 ).
Д іти ніколи не повинні цуратися св оїх батьків, щ о м ож е не такі вч ені, як вони,
або коли склерезовані чи згор бл ен і, але їм тр еба допом агати, приймати й лю бити
такими, якими вони є . Гарний приклад залиш ив нам П ій X відносно св о єї м атері.
Вибраний на П апу, римські ж інки подалися до сел а де ж ила й ого старенька мама.
П ривезли до Р им у, гарно прибрали й доставили її на зустр іч із сином П апою . Папа
коли ввійш ов до зал і до зустр іч і з м ам ою , зауваж ую чи її прибраною і під інш им
виглядом сказав: Т о не є м оя мама, я хоч у бачити м ою маму так у, яку залиш ив на
сел і. Ж інки м усіли її взяти з і за л і, привернути назад її селянський одяг, то ді Папа її
гарно прийняв перед нею клякнув поцілував її руки й сказав: О сь то є м оя мама!.
П апа приймив її як м атір, і заразом вшанував її старечий вік приймаючи її в такім
стані в якім переж ивала св о ї останні роки на сел і.
Д о б р і діти завсіди ш аную ть і лю блять св о їх батьків буть в яком у стані вони
знаходяться. Н ераз ми свідками, коли п о родинах батько чи м атір хворі приковані
довгими роками до л іж к а, а діти б ез нарікання їх допильновую ть. Н ераз коли
зайдуть в хату хворих о сіб зять чи невістка то кращ е допильновую ть як були б
допильновували їх н і діти , але це трапляється рідко. П ереваж но зять чи невістка
знущ аю ться над свекрухою чи тестем не доглядаю чи, нарікаю чи, обкрадаю чи їхню
пенсію і. т . д. Так воно буває сер ед лю ду на щ оденном у порядку з тими дітьм и, щ о не
одерж али від св о їх батьків солідн ого виховання про пош ану до батьків. Батьки
передаю ть своїм дітям св о ї ч есн оти , або блуди, і те яскраво проявлятиметься в
протязі їхн ього ж иття.
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Por que os ateus são contra a pena de morte?
Por D uda T eixeira

Pelo senso comum, as pesso
as religiosas são mais altruístas,
mais misericordiosas e, portanto,
tendem a ser contra a pena de
morte. Será?
Uma pesquisa do Datafolha
publicada em janeiro de 2018
concluiu que 57% dos brasileiros
apoiam a pena capital. Ao anali
sar os resultados divididos por
religião, o instituto descobriu
que os que mais apoiam a puni
ção máxima são os católicos:
63% deles gostam da ideia. Os
ateus são os mais reticentes.
Apenas 46% defendem a pena.
Mas a pesquisa tem limitações. Em toda a amostra, apenas dezenove entre
vistados se revelaram ateus. “Para fazer algum tipo de análise, teríamos que ter
pelo menos 30 casos, e ainda assim teríamos uma margem de erro bem alta, com
alto grau de imprecisão” , diz Jean de Souza, analista do Datafolha.
Outros estudos feitos pelo mundo, porém, confirmam que os ateus, ao
menos, são menos propensos a apoiar a pena de morte.
Nos Estados Unidos, onde 31 estados aplicam a punição, uma enquete do
Gallup descobriu que 62% dos ateus apoiam a pena de morte. Entre os protestan
tes, que são o maior grupo religioso, o índice é de 66%.
Existem ao menos três teorias para explicar esses resultados. A í vão elas:
Os ateus são céticos. “Os ateus tendem a duvidar da autoridade mais do que
outras pessoas. São céticos. Portanto, não é surpreendente que uma porcentagem
maior deles seja contra a habilidade de o Estado tirar uma vida” , diz o filósofo
americano Robert Dunham, diretor do Centro de Informações sobre a Pena de
Morte (DPIC, na sigla em inglês), nos Estados Unidos.
Os ateus são moderados. Dunham também acredita que pessoas que seguem
religiões mais fundamentalistas, sem intermediários para relativizar os textos,
têm mais chance de apoiar a pena de morte. “Quanto mais fundamentalista é uma
religião, mais autoritária é sua estrutura de valores e maior a probabilidade de
seus fiéis apoiarem a pena de morte” , diz.
O presidente da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos (ATEA),
Daniel Sottomaior, faz coro com Dunham: “O apoio à pena de morte encontra
muitos exemplos na Bíblia e no Corão. A sharia, lei islâmica, adota a morte como
pena para muitos comportamentos, como adultério, ateísmo e apostasia. Já os
ateus, que não possuem nenhuma ligação com ela, estão mais inclinados em
fontes seculares para suas leituras morais, incluindo a Declaração Universal dos
Direitos do Homem“ .
Os ateus têm moral. Muitos religiosos acham que os ateus são imorais. Sem
uma divindade ou um texto que lhes sirva de referência, não sabem discernir o
que é certo do que é errado. Mas essa capacidade é anterior ao nascimento das
religiões, faz parte da evolução da espécie humana e pode ser encontrada até
mesmo em bebês.
Segundo o cientista social americano Phil Zuckerman, autor do livro Viver a
vida secular (Living the secular life, de 2015), a moral de cada um é construída
ao longo da vida a partir principalmente das experiências próprias. O princípio
básico que norteia esse processo é o da regra de ouro: tratar os outros da mesma
maneira como quer que te tratem.
Ao contrário da moral dos religiosos, a dos ateus não é absorvida como algo
estático que foi dito por uma divindade ou foi impresso em um código de leis.
“Para os que não têm religião, a moralidade não é algo como se abster do sexo
ou evitar o álcool, ou fazer algo que uma autoridade te diz para fazer, ou não
fazer dependendo do medo das consequências de outro mundo. Em vez disso, a
moral secular se baseia em não fazer o mal aos outros e ajudar os que precisam,
ambos preceitos que nascem da regra de ouro” , escreveu Zuckerman.
Essa moral dos ateus (ou moral secular, nas palavras de Zuckerman) não
depende de uma crença e sequer está está ligada ao medo de ser punido depois.
Com isso, pode ser até mais forte e duradoura. Zuckerman dá como prova disso
que os ateus, em geral, também se colocam contra a tortura, contra os castigos
corporais em crianças, contra o militarismo e contra a ideia de que mulheres
devem obedecer aos maridos. São menos racistas, mais tolerantes e tendem a
apoiar o acolhimento dos imigrantes.
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vam bem representadas.
Em sua homilia, Dom Volodemer falou brevemente sobre algumas linhas do
legado espiritual e pastoral do Pe. Cirilo. Ele destacou, então, quatro ensinamen
tos do Fundador para os nossos dias atuais: 1) encarnação do Evangelho na reali
dade eclesial e social; 2) virtudes teologais vividas numa dinâmica eclesial e
pastoral; 3) ascética pessoal perseverante; 4) evangelização por todos os meios
possíveis. Ele disse que o Padre Celetski se esforçou “em ser angelicamente um
mensageiro de Deus, um instrumento eficiente nas mãos de Deus. Ele era disci
plinado, esforçado, organizado, trabalhador, consciencioso, responsável, bondo
so, discreto, moderado, equilibrado, simples, humilde, sempre disponível para a
ação caridosa e sempre perseverante” , enfatizou o Metropolita. E concluiu: “Co
nhecendo um pouco mais a figura do Padre Cirilo Celetski, precisamos nele nos
espelhar a fim de buscar: 1) maior coerência entre a nossa fé cristã e a vida
social; 2) vivência mais profunda das virtudes teologais fé-esperança-amor; 3)
esforçar-se mais no cultivo pessoal espiritual; 4) e ser mais ardorosos e criativos
no trabalho pastoral e na evangelização. Seja o Padre Celetski uma luz e encora
jamento nessa caminhada” .

No dia 29 de abril, com início às 10 horas, na igreja ucraniana de Cruz
Machado, aconteceu uma solene celebração em memória do Centenário da
Morte do Padre Cirilo Celetski, presidida pelo Arcebispo Metropolita Dom
Volodemer Koubetch e concelebrada pelo Bispo Eparca Dom Meron e 11 sacer
dotes diocesanos e basilianos.
Após a procissão de entrada, Ir. Lucia Hulhak, ISJ fez a introdução à cele
bração, dirigiu a apresentação dos símbolos, feita pela noviça Mônica Karachouski e pelas três jovens postulantes Franciely Lima Lucavei, Maria Gabriela
Lenartovicz e Luzia Warvszawski, e leu a bela história do Padre Cirilo. O motivo
da celebração foi, “sobretudo, para louvar e agradecer a Deus por ter enviado o
Servo, que tão prontamente aceitou realizar grandes obras espirituais para o
Reino de Deus” , disse Ir. Lucia.
Prosseguiu a solene Divina Liturgia pontificai, cantada pelo coral das Irmãs
de São José, dirigido pela Ir. Eleutéria Karolus. Vindos de Mallet, o Diácono
João Basniak cumpriu suas funções litúrgicas, juntamente com os dois acólitos
Tiago Oszust e Eduardo Barbosa Araújo. Os coroinhas locais Marcelo Heidrich
e Luis Warvszawski também prestaram sua ajuda.

Ao final da celebração litúrgica, Ir. Querléia Veres - Superiora Provincial
tomou a palavra para fazer um agradecimento a todos os presentes. Os dois
Bispos receberam uma moldura com o retrato do Padre Celetski. Foi rezada a
oração pela beatificação do homenageado, com as orações do Pai Nosso, Ave
Maria e Glória ao Pai.
O canto a São José “Iocefe ótche” encerrou a edificante solenidade. Feitas as
costumeiras fotos, todos os convidados seguiram ao salão para o almoço festivo.
Texto: Ir. Margarete Tabatchuk, ISJ / Fotos - Eletrofilmes

A festividade foi destacadamente religiosa, ou seja, dos institutos de vida
consagrada, porque, além da Congregação anfitriã - as Irmãs de São José - a
Ordem Basiliana de São Josafat, as congregações das Irmãs Servas, Basilianas e
Catequistas de Sant’Ana, e o Instituto Secular Sagrado Coração de Jesus esta-
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Прод. на стор. 01

Посмертні Згадки

Мати жила теперішнім. Одного разу вона потішала сестру, яка бідкалась: як
я ціле життя буду жити в цьому ордені. Не думай про ціле своє життя, живи
сьогодні. Так і жила сестра, приймаючи Божу волю на кожен день. І кожного
дня - героїчною вірою.
Мати Тереза не хотіла, щоби листи були опубліковані. Але дяка Богу, що
вони збереглись. Коли ми почали збирати документи, потрібні для канонізації, то
зрозуміли, що ці листи побачать світ рано чи пізно. Мати Тереза не хотіла
привертати до себе увагу . Ці листи написані у вигляді діалогу Святої з Ісусом.
Мати Тереза не хотіла публічності, пояснюючи це тим, що якщо люди дізнаються
про особливі стосунки з Ісусом, то почнуть дивитися на неї, а не Ісуса.
На автобіографічні запитання Мати не хотіла відповідати, бо казала: не я є
важливою, важлива моя робота для Бога. Навіть найближчі сестри не знали про
досвід спілкування матері Терези з Ісусом.
Отець Браян розповідає про чуда, здійснені за заступництвом Святої.
Є дуже багато благодатей, про які повідомляли люди. Але дуже важко
знайти такі випадки, щоб підтвердити чудо.
Один з випадків: у жінки з Індії була виразка, вона помирала. Пухлина на
животі була дуже великою та помітною. Ця жінка була індуїсткою. У першу
річницю смерті Матері Терези 1998 року, настоятелька сестер Милосердя,
взяла медальйон і помолилася: Мати Тереза, сьогодні твій день. Ти любиш
бідних, зроби щось для цієї жінки.
Прокинувшись вночі, жінка побачила, що її живіт - абсолютно нормальних
розмірів, а вже вранці змогла рухатись, що до того було майже неможливо.
Наприкінці життя мати Тереза була дуже слабкою. Незважаючи на це, в неї
був дуже сильний вогонь всередині. 5 вересня вранці у той день, коли померла,
Мати Тереза сказала одній із сестер: ще так багато ще треба зробити!

f Irmã Romualda Rosália Uchak
“Realizou em mim m aravilhas AQUELE que époderoso e cujo nome é santo”.
Lc 1,49
Irmã Romualda Rosália Uchak nasceu em 17 de
janeiro de 1944, na família de Demétrio Uchak e Maria
Bilyk, na região de Linha Esperança, município de
Prudentópolis. Foi batizada a 19 de janeiro de 1944, na
Igreja de Nossa Senhora do Amparo na Linha Esperan
ça, pelo Padre Josafat Roga, OSBM, com o nome de
Rosália. Os padrinhos foram Valdomiro e Miquelina
Zubek.
Os pais eram muito devotos, zelosos pela educação
cristã dos seus seis filhos (4 meninos e duas meninas); rezavam juntos de manhã
e à noite, levavam-nos para a catequese, ensinavam em casa como eles mesmos
sabiam. Aos domingos, era sagrado, levar as crianças para a Divina Liturgia.
Rosália frequentou à escola das Irmãs Servas de Maria Imaculada na Linha
Esperança e quando completou o ensino fundamental, as Irmãs a encaminharam
para o Colégio Imaculada Virgem Maria em Prudentópolis, onde cursou o Normal

Підготувала Тетяна Трачук

Regional. Rosália olhava e observava atentamente a maneira como vivem as
Irmãs, e foi isso que a atraiu e encorajou a entrar nas fileiras das Irmãs Servas.

Em 20 anos, terem os água? Veja perspectivas
de especialistas
Agência Brasil
Entre prognósticos alarmantes e olhares otimistas, a reportagem ouviu cinco especia
listas, de diferentes regiões do Brasil. Para eles, o futuro que nos espera está sendo planta
do literalmente agora. 2038 pode ser de desertos ou de campos verdes, de chão rachado
ou de nascentes permanentes.
Brasil, 2038. As imagens de torneiras e bocas secas, desertos imensos, conflitos por
água povoam o imaginário de um futuro distópico, bem assustador para quem o considera
como cenário possível. Como em filmes e seriados de TV em que grupos disputam à bala
o poder de um poço profundo, 2038, também, marcará o centenário de Vidas Secas, obra
de Graciliano Ramos que se inspirou na seca dos anos 1930 para contar uma história de
ficção. Trata-se de uma família vagando pela caatinga em busca de sobrevivência. As
lembranças daquele desastre (e de tantos outros, como o da seca de 1877) podem ficar no
passado se, em um país que concentra nada menos do que 13% da água doce do mundo,
a gestão de recursos hídricos se der de maneira adequada.
Neste sentido, entre as preocupações, figuram o crescimento desordenado das áreas
urbanas, a falta de planejamento, a poluição e as alterações climáticas cada vez mais
recorrentes. Porém, segundo especialistas ouvidos pela reportagem, há também muitas
razões de otimismo diante das lições aprendidas, dos avanços sociais e da evolução das
tecnologias.
O coordenador do Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais (Ivig), da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe-UFRJ), Marcos Freitas, lembra que no
início do século 21, fez um prognóstico da crise hídrica pela qual passariam grandes
centros urbanos nesta década. Ele, que é professor da pós-graduação e já foi diretor da
Agência Nacional de Águas (ANA), costuma propor uma reflexão para os alunos na
disciplina de Vulnerabilidade Hidrológica: “A primeira coisa que eu faço com eles é
mostrar que a água é um bem finito, embora seja renovável. Mas a população cresce”.
Com base nisso, entende que o cenário do semiárido tende a ser, curiosamente, de
menor preocupação no futuro. “Do ponto de vista climático, as mudanças foram muito
pequenas nesta região se recordarmos o que era o semiárido na década de 1930. São
quatro meses de chuvas para oito meses de seca. Há de se considerar, ainda, o crescimen
to populacional no semiárido e mais pressão por recursos hídricos”, pondera. No entanto,
alguns passos importantes foram dados. “No semiárido, só dois rios são perenes: São
Francisco e o Pamaíba. Nesse passado, grande parte desse território não tinha água o
suficiente, o que provocou o esforço migratório, que foi a solução da época”, lembra.
A situação começou a mudar, de acordo com o especialista, na década de 1960 com
investimentos em infraestrutura, e a construção de barragens para guardar água, inclusive
para construção de hidrelétricas. “Em 1938, seria muito difícil imaginar um avião levan
do frutas de altíssima qualidade de Petrolina (PE), em meio ao sertão, por exemplo, para
o exterior. Hoje, trata-se de um sucesso consagrado nessa agricultura que aproveitou o
clima mediterrâneo, com solos de boa qualidade e restrição hídrica”, aponta o professor.
“A tecnologia foi melhorando e o desenvolvimento é bastante interessante. E isso era
impossível para Graciliano Ramos prever”, complementa.
Marcos Freitas acrescenta que a região conhecida como “Matopiba” (Maranhão,
Tocantins, Piauí e Bahia) já produz mais grãos do que o Sudeste. “A minha perspectiva
para o Nordeste é mais positiva do que no Sudeste. O que não está sendo resolvida na
velocidade adequada é a poluição das bacias da região” , alerta.

Em 25 de dezembro de 1959, Rosália entrou na candidatura; sua mestra do
noviciado foi a Ir. Eumélia Temovski e a superiora Ir. Eudocima Volochen. Rece
beu o hábito de irmã Serva de Maria Imaculada em 12 de julho de 1960, e como
sinal de uma nova vida, adotou o nome religioso de Romualda. Os primeiros
votos ocorreram em 12 de julho de 1962 e os perpétuos em 02 de fevereiro de
1968; a Superiora Geral da Congregação, na época, era a madre Jerônima Chymy
e a provincial Ir. Zenóbia Kmita.
Ir. Romualda exerceu sua missão em Prudentópolis, Irati, Curitiba, Jangada
do Sul, Cascavel, Guamirim, Cantagalo, Apucarana, Ivaí, União da Vitória.
Por um longo tempo ela foi professora municipal e lecionou também nas
escolas da Congregação; trabalhou como secretária escolar, zelava pela ornamen
tação e beleza das igrejas, ministrava a catequese, organizava e conduzia grupos
Marianos, Apostolado de Oração e fazia tudo o que é preciso nas paróquias. Visi
tava os doentes, idosos. Costumava levar consigo uma fita k7 e fazia os doentes
ouvirem a Divina Liturgia. Eles se comportavam com tal respeito e silêncio que
pareciam estar na igreja. Assim a ir. Romualda ajudava os doentes a se sentirem
mais aliviados e gozarem da presença e do amor de Deus.
Exerceu a sua missão de superiora local em Jangada do Sul, Cascavel, Gua
mirim e Cantagalo. Quando trabalhava na igreja de Ivaí, teve um acidente; caiu e
precisou ser transferida para o Hospital Bom Jesus, em Ponta Grossa, a fim de
fazer uma cirurgia; a seguir foi acolhida para a recuperação na Vila Madre Anatólia em Prudentópolis.
No dia 13 de abril de 2018, aproximadamente às 02:30 horas da manhã, entre
gou a sua alma ao Bom Deus, nosso Criador e Senhor a quem serviu com tanta
lealdade, paixão e amor, na idade de 74 anos de vida e 58 de vida religiosa.
Que o Senhor recompense a Irmã Romualda Rosália Uchak por toda sua
missão desempenhada com fidelidade aqui na terra, sua vida serena e humilde,
pelo bom exemplo que espalhou por onde passava, por todo o bom trabalho feito
com suas mãos amorosas, por sua paciência nas dificuldades e lutas, pelas pala
vras bondosas e sempre caridosas que uniam, amenizavam, pacificavam, acalma
vam, estimulavam e amavam.
Obrigado, querida Ir. Romualda Rosália Uchak, por você ser até o fim uma
fiel Serva de Maria Imaculada. Etema seja a sua memória lá junto às outras Irmãs
Servas, na eternidade. Reze por nós a Deus e a Virgem Imaculada.
Вічна їй пам’ять!
Irmãs Servas de Maria Imaculada

*Colaborou Priscila Ferreira
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Пише Юзьо Шило

МОЛОДИМ

Ой,

ЧИТАЧАМ
ВОВК І КІТ
Іван Крилов
(Переклад МиколиТерещенка)
Вовк, задиханий, застрашений, трясучися від ніг до
голови, вискочив з лісу й у село забіг, не в гості,—
зависла над ним велика небезпека, скрута в небораки.
Мусів утікати щосили, щоб свою шкіру зберігги: за
ним розлючені мисливці гнались, і ціла зграя
лютих собак. У перші-ліпші він ворота
завернув. Але ще був ранок і ворота замкнуті,

|
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д
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а повертатися назад вже ніяк, щоб попасти в
пащі псів. Нараз бачить нещасний на паркані кота і давай просити-благати:
— Котику дорогий, скажи мені, мій друже, хто з господарів тут
добрий дуже, щоб приховати мене від лютих ворогів? Чи чуєш ти люте
гавкання собак і крик сіраш ний хлопів? Це все за мною, ох! Розідрут
мене на кусні!
— Проси мерщій Степана, він дуже добра людина , порятує тебе —
говорить згоди з воріт до вовка Кіт.
— Та де ж там Степан, таж я обідрав у нього якось барана.
— То спробуй, може, просити Дем'яна?
— Ніколи! Він дуже на мене злий уже від кілька літ: У нього я украв
козлятко.
— Біжи, он там живе Трохим. В нього знайдеш порятунок, він добра
людина
— Що, до Трохима? Боюсь я й стрінутись з Трохимом: На мене він ще
з весни сердитий за ягнятко, що я в нього віфав!
— Погано ж як! А то сховає, може, Клим.
— Ох, Васю, та викрав в нього я товсте телятко!
— Що ж, куме, бачу, що на селі ти всім тут насолив, - Промовив Кіт
до Вовка, —
Якого ж рятунку тут тобі шукати, та ж ти всім стільки шкоди накоїв?
Недобра в усіх господрів в цілому селі про тебе іде промовка, щоб на
свою біду тебе спасли вони. От схаласував ти теля, задушив ягня, роздер
барана і може ще пожер паця, яку заплату за те все хочеш мати?
І правда, сам ти себе засудив: Що ти посіяв—те й пожни!

Н ині напиш у собре ум фато вердадийро. Н е буду казати номе ані де то
було, але то є пура вердаде, бо про т е розповів м ені син того героя, аміґа
людей.
Було колись, ж и лю ди не мали авта, а їздили каросою або ди акавало. А
соминти т ой хт о сідоробив вж е купував собі авто, а наш і колоністи
найбільше купували ж іпе, бо ж іпе не був аж такий дорогий а дотого ще
м ав дуас трасонс і мож на було їхати болотом і діфісілминти енкаява.
Єдин господар м ав грош і й резорвиу вкупити собі ж іпе. А діріж ір о
ж іпе ном сабіа. Він попросив сусіда, пра енсінар или діріж ір о ж іпе. Сусід
показав я к крутити ком о воланте і хлоп скоро сінавчив. Д о комисо їздив
коло дому і аос поукос саїя на сідаде, або майс коррето на колонію, бо не
меш кав у м іст і а на колонії. Ком о тимпо набрав майс пратіка і
сівідваж ував їхати трохи далі. Вкінці видів ж и вм іє шоферувати й
резорвив поїхати пра Курітіба. Тоді ень алґунс луґарес вж е був асфалто а
декуди то була естрада ди сьом. Виїхав з т ої Папандуви й поїхав тодо
фасиро. Я кось заїхав пра Курітіба, а картийри ще не мав. Тоді
діфісілминти ґварди переловляли мот оріст ів пра контролар чи мают
картиру. Поїхав, заїхав, переночував десь ном сий чи то були його сини, чи
то аміґи, полагодив сво ї нетосії і сівернув до дому. Я к сівернув діти
сіспитали комо фой а віаж инь. А він сіхвалив ки фой муйто бинь і вортоу
бинь. А ле найбільш е сіхвалив ж и на віаж инь пізнав, ж и м ає цілу купу аміґів.
А коли сіпитали як він то знає, то пояснював; сабинь філярада, я к я виїхав
но асфалто, то всі як і мене подавам то бузінували коли попри м ене
переїздж али. Сабинь, я сам не знав, ж и маю тантос аміґос, бо квазі всі
бузінували коли переїздж али коло мене.... Д есь за декілька днів каміньонири
десь були сізїхали на якусь там фесту на т ій кольонії і коли сіздибали зі
синами того хлопа, діти сіхвалили для каміньонирів, ж и тато вж е тинь
ж іпи і вж е amé фой і сівернув з Курутиби. А т і каміньонери ж и возили
карту пра Куріт іба то казали дітям того хлопа, ж и вони його не знают,
але вони йому бузінували, бо він т ак зле їхав, т ак деваґар, ж и стримиував
трафіко. Бузінівали пор кауза да барбийраж ить його а не проки його хт іли
саудар, пило контраріо, бузінували зі злост и ж и він їхав так деваґар і так
барбирував. Д и рипинт и на фесту приїхв той хлоп зі своїм ж іпе. Зліз і т і
моторісти ж и вогорили з його синами, зобачили його, то вогорили: é воси,
сиу барбиро, пор кауза ди воси м и не могли їхати скоро, проки воси сехурава
тодо трафіко і коли було під гору, то ти нас тримав, бо їхав як ж аба а
дотого нас не пускав, бо сітримав но мийо да страда і пор сіма ще
сікрут ив по дорозі, зіґезагиював то вправу то в ліво, як скалічена гадюка...
Ну, хлоп сізавстидав і реконєсив ж и то не аміги йому бузінували але
мот оріст ас яих він стримував і ном дава ладо пра илис подар і контінуар
а віаж инь.
М оторістас, коли їдити й хтось бузінує за вами, не думайте ж и він то
робит пор амізаде, але ди нервозо, ж и ви не даєте їм спокійно віаж увати.
З т ої іст орії наука: нинь тодо ки бузіна пра воси é тиу аміґо...
Ваш Ю зьо Ш ило

Засмійся
Молитва побожного чоловіка
“Боже, прошу перед смертю прощення моїх три гріхи: їздив по різних
місцях і святинях шукаючи Тебе, але забув, що ти був завсіди на кожному
місці коло мене, друге, багато разів просив тебе помогти мені в моїх
труднощах. Але забував, що ти більше журишся про мене як я сам про себе.
Ось тут прошу твого прощення, але знаю, що ти прощаєш нам наші гріхи
багато скорше як ми того просимо.

Інша молитва побожного селянина
Побожний селянин читав свої молитви в означеній годині. Одного разу
вертався в ночі додому, віз поломався і чоловік бачив, що не приїде на час
додому. Пригадав собі, що не проказав своїх молитов і приїде додому поза
означеною годиною. Тоді молився ось як: Боже, я забув взяти молитовник,
а на пам’ять молитов не вмію. От що
зроблю: буду проказувати напам’ять всі
букви й ти сам їх повкладай так, щоб з
них вийшла молитва.
В небі Бог сказав до ангела: Це була
найкраща молитва, що нині надійшла до
мене. Вона вийшла зі щирого серця.

-^Ж И Т Т Я НАВ Ч А Є ^
В твоєму пош укуванні
за миром і щастям будь
вибачливий і
терпеливий з і самим
собою, головно коли
справи не йдуть скоро вперед. Зроби щось
доброго для інш их, і понад усе уповай на
себе, а побачиш , що прийде час коли твоє
серце буде радіт и й співати.

