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В АВСТРАЛІЇ ПОДАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ, ЯКИЙ ВИМАГАЄ У СВЯЩЕНИКІВ
ПОРУШУВАТИ ТАЄМНИЦЮ СПОВІДІ
Новий

закон,

внесений

на

розгляд у Австралії, вимагатиме від
усіх

католицьких

Канберрі

священиків

порушувати

у

таємницю

сповіді і повідомляти про випадки
сексуального зловживання дітьми.
Проти цього закону рішуче виступає
місцевий

столичний

Крістофер

Архиєпископ

Прауз,

а

його

результатом може стати те, що за
відмову порушити таємницю сповіді
священиків садитимуть до в ’язниці.
Законопроект
червня

і

він

обов’язкового

був

поданий 7

розширює

сферу

повідомлення

про

випадки сексуального зловживання
дітьми на усі церкви та церковну
діяльність, включаючи католицькі
сповідальниці. Усі політичні партії
виступили

на

підтримку

цього

законопроекту.

Христа.

Священик,

котрий

Католицький священик не має

вислуховує

сповідь,

права порушити таємницю сповіді,

Христовим

інструментом

тобто розповісти те, що він чув від

прощення.

каяльника під час сповіді, бо в
такому

випадку

екскомуніка.

на

нього

лише
для

Я к інформує LifeSiteNews, у
випадку

затвердження

того,

ризикують

особисто

потрапити

під

судове

не має права порушити навіть перед

законопроекту,

жоден

місцем зустрічі християнина і Ісуса

не повідомлять поліції про випадки

про це стане відомо поліції. Окрім

ПАПА ПРИВІТАВ УЧАСНИКІВ ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ З ФУТБОЛУ
побажавши:
«Нехай ж е ця важлива спортивна

Папа Франциск з нагоди початку

зустрічі, діалогу та братерства між

Чемпіонату світу з футболу.

різними культурами та релігіями,

Наприкінці загальної аудієнції в
середу, 13 червня 2018 р., Папа
Франциск

зауважив,

відбудеться відкриття

що

зможе

стати

нагодою

для

сприяючи солідарності та миру між
народами».

завтра

Чемпіонату

Джерело: vaticannews.va

світу з футболу. «Прагну надіслати
свої

щирі

вітання

гравцям

й

організаторам, як також всім тим,
хто за допомогою засобів суспільної
комунікації слідкуватимуть за цією
подією, яка виходить за межі будь-яких

кордонів»,

-

сказав

він,

котрі

цього

священика на сповідь, знаючи, що

подія

осіб,

є те, що таємницю сповіді священик

року ті австралійські священики, які

діалогу та братерства», - побажав

священики

наголошує, що у випадку прийняття

таїнством,

зможе стати нагодою для зустрічі,

знають

усі

найважливішим аргументом «проти»

сексуальний кривдник не прийде до

«Нехай ж е ця спортивна подія

не

Архиєпископ Крістофер Прауз

законопроекту, від 21 березня 2019

сповідь є

далеко

приходять до них на сповідь. Та

розслідування.

Церква

навчає, що

Католицька

чекає

є

зловживань, почуті під час сповіді,

N

загрозою смерті.
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Р едакційне
Кубок Світу з футеболу - великий фестівал
спорту
Розпочався в Росії великий
фестівал світового футболу. 32
країни, які у відбіркових змаганнях
здобули право до участи, нетерпляче
очікують своєї черги, або вже
розпочали змагання, всі повні
бажання і надії взяти до своєї країни
чашу Ж уліс Рімет. Досвід показав,
що не завсіди ті на яких більше
покладали
надію
вийшли
переможцями.
Каже
народня
мудрість, що ”м ’яч крулий але
здібний принести несподіванки” .
В
будьякому
спортивному
змаганні
конечне
солідне
приготування, техніка й тактика. .
Але лише це не вистачає, кажуть
техніки, що потрібно вложити серце
в футболеві черевики.
В цьогорічних змаганнях, великі
дружини, як Бразилії, Еспанія,
Німеччини і Англії числяться з
найкращими футеболістами світу,
але не завсіди, найбільше надійні
країни ставали чемпіонами.
Футебол, так на площі як і поза
площою це гарна школа для осіб і
для суспільства. Так країни, які
беруть участь як і уболівальники
мусять бути готові на різні
несподіванки й бути готовими на
може й несподівані висліди.
З нагоди Кубка світу 2018 року,
Святіший Отець Франціск видав
відео-послання де висловив своє
бажання, щодо того чемпіонату: “Ці
світові
змагання
повинні
перетворитися у великий фестівал
людської солідарності. Крім того,
що це спортові змагання це заразом
дає гарну нагоду для діалогу,
вирозуміння, взаємного збагачення і
великодушности” . Великодушність
це не тільки спортивна вартість, ані
релігійна, але це велика людська
сила, яка може перетворити людину,
а то й спільноту.
Цей Кубок Світу промине, це
ясно. А з ним багато спогадів для тих
які змогли брати повну участь в цім
світовім фестівалі, принесе радість
для одних, смуток для інших,
розчарування для багатьох.
Світовий Кубок з футеболу це
jpí

одна з найбільших спортових подій
на земській планеті. Він почався
1930 року, під час конгресу
футебольних представництв, коли
Ж улес Рімет вистарався згоди й
апробати,
щоб
створити
цю
інтернаціональну подію. В перших
змаганнях, які сталися 1930 року,
брало участь 13 запрошених дружин
і чемпіонат відбувся в Уруґваю,
країна яка стала й чемпіоном. Була
присутня і Бразилія, але через
непорозміння щодо скликання грачів
з Сан Пауло і Ріо де Жанейро, що
найкращі грачі не були кликані і
Бразилія програла в першій етапі
для Югославії і хоч виграла від
Болівії, не перейшла до другого
етапу, бо л и т е одна країна з групи
переходила до другого етапу.
Бразилія знана у світі як країна
футеболу, бере участь в цьогорічнім
Кубку в Росії. Футебол стоїть на
першому
місці
як
найбільш
популярний спорт бразилійців.
Відношення між футеболом і
уболівальниками набирає в цьому
часі великого
й
голосного
розголосу
у
цілому
світі
і
зацікавлює
велику
більшість
фанатів з цілого світу. Гри в цьому
чемпіонаті є великого технічного
рівня, що зроджує справжні емоції в
уболівальників. Для фанатів це
велика нагода виявити наховні свою
пристрасть до футеболу.
Кубок Світу з футеболу 2018
року розпочався дня 14 червня і буде
тривати до 15 липня.
Є надія, що цей час коли світ
віддихає глибокою футебольною
атмосферою, послужить до з ’
єднання народів у одну велику
родину й зродить та дасть поштовх
до
вирозуміння,
дружби
й
братерства між народами.
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E d itorial
О Futebol está em festa com a Copa do Mundo

Começou, na Rússia, a grande
festa de futebol mundial. 32 países
classificados estão reunidos, anciosos
em jogar e vencer. Dentro das quatro
linhas, a Copa inúmeras vezes tem
mostrado que nem sempre o melhor,
em número de estrelas e tradição fute
bolística, vence. Diz o ditado popular:
“A bola é redonda” .
Em qualquer competição esportiva
é fundamental uma boa preparação
técnica e tática. Mas só isso basta? É
preciso como dizem os técnicos colo
car o coração na chuteira” .
Nesta Copa, as grandes seleções
do mundo como o Brasil, a Espanha, a
Inglaterra carregam juntas os melho
res jogadores de futebol da atualidade,
mas, nem sempre todas elas têm
correspondido - individual ou coleti
vamente - às expectativas. Futebol,
dentro ou fora de campo, pode ensinar
muito. Contudo, é importante estar
aberto para aprender com ele.
Por ocasião da Copa do Mundo
2018, o Papa Francisco enviou uma
vídeo-mensagem na qual expressou
seu desejo para este campeonato: "Esta
Copa do Mundo podería se transformar
na festa da solidariedade entre os
povos". No vídeo, Francisco afirmou
que além de ser um jogo, o futebol "é
ao mesmo tempo uma oportunidade
para o diálogo, a compreensão e o enri
quecimento humano recíproco e gene
rosidade".
Generosidade não é um valor
exclusivamente esportivo, nem mesmo
religioso, mas é uma força humana que
transforma.
A Copa vai passar, claro. E com
ela muitas lembranças para aqueles
que puderam viver plenamente esse
espetáculo esportivo mundial, alegria
para uns, tristeza para outros, decep
ções para muitos.
A Copa do Mundo de futebol é um
dos maiores eventos esportivos do
planeta que começou em 1930, durante

um congresso da entidade, quando
Jules Rimet conseguiu a aprovação
para criar um torneio internacional. A
primeira competição ocorreu em 1930,
tendo a participação de 13 equipes
convidadas, sendo o Uruguai como
país-sede e como campeão. No Uru
guai, em 1930, o Brasil esteve presente
para a disputa da I a Copa do Mundo,
mas um desentendimento entre times
do Estado do Rio de Janeiro e times do
Estado de São Paulo, ao preparar a
escolha de seus jogadores, fez com que
os melhores jogadores não participas
sem. A seleção entrou em um triangu
lar com Iugoslávia e Bolívia, onde
somente o primeiro do grupo se classi
ficaria. O Brasil perdeu para a Iugoslá
via e venceu a Bolívia, sendo elimina
do na I a fase da Copa.
E o Brasil conhecido como o país
do futebol participa deste grandioso
espetáculo na Rússia. O futebol é o
esporte preferido e o número um da
maioria dos brasileiros, e para muitos
países é uma verdadeira paixão nacio
nal.
A relação entre o futebol e as torci
das é de puro amor e paixão por este
esporte que está em cada canto do
mundo, envolvendo todos os apaixona
dos pelo futebol nesta atmosfera espe
cial.
As partidas disputadas na Copa do
Mundo são de altíssimo nível, e,
sempre causam muitas emoções em
todos os torcedores. E para aqueles
torcedores mais fanáticos pelo futebol
é hora de extravasar seus sentimentos.
A Copa do Mundo de 2018 teve
data para iniciar e tem para terminar e
esperamos que esse momento em que
se vive e respira esse esporte pelos
quatro cantos do mundo, sirva de
inspiração para unir as nações numa
grande família e fazer valer o espírito
de compreensão, camaradagem e
fraternidade.
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біснуватий, хоче йти за Ісусом, але Ісус йому поручає місію - йти говорити про те,
що сталося і промовляти до всіх про те, що Бог зробив для нього й може зробити
для усіх, коли вони його не будуть відкидати від себе.
О. Тарсикій 3.

У той час, коли Ісус прибув у гадаринський край, зустріли його два біснуваті,
що вийшли з гробниць, але такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. І
почали кричати: “Що нам і тобі, Сину Божий? Прийшов єси сюди, щоб нас мучити
перед часом?” Оподаль же від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили
його: “Як ти нас виганяєш, пошли нас у оте стадо свиней” “Ідіть!” - сказав їм. І
вийшли з них, і увійшли в свиней. Тоді то все стадо кинулося з кручі в море й
утопилося в хвилях. А пастухи повтікали й, прибігши в місто, все розповіли й про
біснуватих. Тоді все місто вийшло Ісусові назустріч і, побачивши його, просили,
щоб відійшов з їхніх околиць. Сівши у човен, він переплив назад і прибув у своє
місто.
Апостоли й перші їхні учні, які несли Христову науку у світ, вдавалися до
подібних фактів, щоб через них показувати новонаверненим правди які бажали
вияснити в своїх навчаннях. Тут, в цій події, можемо побачити деякі правди, що
євангелізатори вияснювали своїм слухачам, вдаючися до цієї події, яка має дещо
історичного, але багато продуманого євангелізаторами, щоб підкреслити те чого
бажали навчити новонавернених. Чи деявол буде чогось просити в Бога й Бог буде
йому дозволяти на те чого просить?
Гадара це одне з міст грецької федерації під назвою “Декаполіс” Десятимістя. Воно лежить на березі Генезаретського озера й побіч нього є багато
гір, а в них печері де ховалися всякі викидки суспільства. Там і ховали мерців і
тому євангелист згадує про гробниці. Мешканці того міста були мішаниною різних
народів і деякі екзиґети пояснюють що євангелисти цитують ту подію, щоб
показати, що свині це не створіння якого можна вживати на їжу, як це бувало в
жидів. Іншими словами, євангелізаторам, що тут проповідували Євангелію було
тяжко звільнитися від жидівських звичаїв і вони настоювали, що треба зберігати
закон жидівський про заборону споживати свинину, хоч вже всюди євангелізатори
старалися навчати, що не потрібно християнам триматися жидівських приписів.
Але найважніше тут в цій події треба нам звернути увагу на наступне:
Перше, хоч біснуватий не хоче мати нічого з Ісусом “що мені й тобі, Ісусе,
сину Божий?” але все ж таки мусить признати його божество. Катехизатор тут
старається доказати Божество Ісуса Христа.
Друге, біснуватий признає, що його обняв цілий “легіон” нещасть, дияволів.
Легіон з римських звичаїв начисляв шість тисяч вояків. Це означає, що в
нещасного були всі можливі лиха. Він далекий від людей, далекий від Бога,
нещасний, його життя втратило все, що добре.
Третє, може найважніше це те, що диявол, щоб увійти в стадо свиней, просить
дозволу Ісуса й щойно коли Ісус дав дозвіл легіонові увійти в свиней, це стається.
Тут варта би пригадати, що диявол не має ніякого найменшого права увіходити в
когось без дозволу Бога. Коли в безрог не могли вони увійти без дозволу Ісуса, то
що сказати коли йдеться про людей? А як Бог міг би дозволити, щоб диявол
увійшов у людину, яка є в його образом і подобою? Це може статися хіба коли
людина сама цілковито, свідомо заперечить Бога й хоче жити в багні всякого зла.
Але, щоб Бог дозволив дияволові увійти в хворого, який сам про себе не рішає, в
дитину, в чесну й не зіпсуту людину, це неможливо...
Четверте, люди втратили велике багатство, коли стадо затопилося. Але для
Ісуса важливіше спасіння одної людини як збереження цілого стада безрог.
П’яте, пастухи перестрашилися і повтікали, бо звернули увагу тільки на ту
матеріальну втрату, яка сталася, а не вміли побачити як їхній співгорожанин дістав
велику ласку, став звільнений від нещастя. Часто люди бачать різні дивні знаки в
природі й на це звертають увагу, страхаються, але мало коли вміють добачати ті
незамітні але величні діла, які стаються в їхньому житті.
Нарід просить, щоб Ісус відійшов від них бо боїться дальших втрат, а може й
боїться, щоб Ісус від них не вимагав нового життя, наверннення. Той, що був

Os apóstolos е seus discipulos que anunciavam a doutrina do Evangelho aos povos,
recorrem seguidamente a semelhantes fatos para trasmitir idéias cristãs, novas aos
convertidos do paganismo. Neste episódio podemos ler algumas verdades, que os evangelizadores traziam aos convertidos do paganismo, recorrendo a este fato que além de
uma parte histórica, mas traz muitas idéias dos próprios evangelizadores.
Gadara era uma cidade da federação grega, chamada “Decápolis”- (Dez cidades).
Era situada nas margens do lago de Genesaré, em redor do qual há muitas montanhas
pedrigosas com grutas, onde se escondiam os rejeitados pela sociedade, doentes men
tais, ladrões, leprosos, etc. Ali também eram sepultados os corpos dos mortos e por isso
o evangelista fala de sepulturas. Os moradores da cidade era uma mistura de diversos
povos e alguns exegetas explicam que os evangelizadores lembram este episódio para
dizer que os porcos, conforme os costumes do judaísmo, não devem ser consumidos.
Há aqui alguns resquícios de tendências judaicas. Em ouras palavras, aos evangelizado
res que ali anunciavam o Evangelho era difícil livrar-se das tradiçõs judáicas e eles
ainda insistiam que muitos costumes ou leis judáicas devem ser observadas, ainda que
essa ideia já estivesse abandonada pelos crisãos. Mas para nosso caso, o mais importan
te, neste episódio, são os seguintes pontos:
Primeiro, ainda que o endemoninhado não queira ter nada de comum com Jesus “o
que importa a ti e a mim, Filho de Deus?”, mas tem que reconhecer a divindade de
Jesus. Os evangelizadores insistem em mostrar aos convertidos que Jesus é Deus e até
os demônios o reconhecem como Deus.
Segundo, o endemoninhado diz que é vitima de uma inteira legião do demônios
causadores de seus problemas. Isso significa que no infeliz havia muitos problemas. Ele
vivia longe dos homens, longe de Deus, infeliz, sua vida foi privada de todo o bem, por
isso se fala de uma inteira legião, sendo que a legião no Império Romano compunha-se
de seis mil soldados.
Terceiro, o mais importante neste caso é que o demônio, para entrar nos porcos,
pede autorização de Jesus e só recebendo a permissão, acontece o estouro dos porcos.
Isso quer dizer que o demônio não pode se apoderar de algo sem que receba permissão,
seja da pessoa, seja de Deus. Se não podia entrar nos porcos sem licença de Jesus, o que
dizer entrar na pessoa humana que é criatu
ra, filho, templo de Deus!? Como Deus
EXPEDIENTE
poderia permitir que o diabo se apoderasse
“P R A C I A ”
da pessoa humana que é criatura e filho de Jornal Ucraíno-Católico Publicado
Deus? Isso só pode acontecer quando a
no Brasil
pessoa sozinha conscientemente nega o
Registro no INPI - № 2509881
poder de Deus e escolhe o pecado. Que
Deus permita o demonio se apoderar de uma
pessoa humana, não se pode crer...
Quarto, a população da cidade, com o
estouro da porcada, perdeu a sua riqueza.
Mas para Jesus, uma pessoa humana é mais
importante que qualquer bem terreno.
Quinto, os pastores ficaram assustados
e fugiram, porque viram apenas a perda
material e não souberam ver que uma
pessoa foi libertada do poder do mal. Segui
damente o povo dá mais valor aos bens
materiais que aos bens espirituais.
O povo de Gerasa pede que Jesus se
retire da cidade, porque tem medo de outras
perdas, ou talvez tem medo que Jesus não
venha exigir a conversão e uma vida
diferente, conforme as leis de Deus.
O homem que foi libertado do mal,
quer acompanhar Jesus, mas recebe uma
outra missão - ir e falar sobre o que lhe
aconteceu, como Deus deu-lhe essa grande
graça e pode também fazê-lo para outros.
Pe. Tarcísio O. Zaluski, OSBM
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА
РОЗДУМУ
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Кубок Світу з Футеболу - Копа до
мундо де Футебол
Багато осіб будуть казитися,
шаліти, дуріти, варювати в ці дні
коли відбувається в Росії Кубок
світу з футеболу, інші будуть
уболівати за своєю країною, а може
буде й таких немало, що їм це зовсім
не цікавить, грачі будуть грати, а
вони будуть воліти спати. Менше з
тим. Це різні реакції на цей великий
спортивний фестівал. Для тих, які
мали за що і встигли поїхати на
FIFA WORLD CÜP
ігрища, це прекрасна нагода пізнати
народи, їхні звичаї, дружити з
людьми інших рас, а для тих хто
залишився вдома це нагода з телевізії багато побачити і навчитися. Але не без
того, що неодним буде добра нагода обдурювати, ошукувати, надуживати
ціни різних виробів. Коли якась країна стане чемпіоном, то проста сорочка
яка коштує мало, буде продаватися за високі ціни, а за грачів то нема й що
думати, мільярди й мілярди. А файєрверків то годі й злічити скільки їх буде
вибухати й освітлювати небо та страшити псів. І що з того всього? Хтось
заробляє, і то багато, хтось стає славним, хтось буде мати з того всього
користь велику або малу. Але більшість народу яку буде мати з того
користь? Видатки, нерви, плач з програного, недоспані ночі. Я к гарно коли
би це все принесло користь і поступ для країни. Любити спорт, уболівати за
своєю країною, гордитися перемогою це гарна річ і похвальна. Але не є
похвально тільки залишитися на тому, бо от буде коротка радість і за два-три
дні знова буденщина і все піде в забуття а в країні далі крадіжи, біднота, убогі
без дому, без їжі, без здоров’я, ґвалтування, напади на невинних, убивства.
Скажіть мені яку користь принесли для якоїсь країни, для Бразилії, всі
ченпіонати? Прийшла якась з того полепна для народу, збільшилася чесність
політиків і ”мудрих” , пощезали крадіжі урядових багатств? Здається нічого з
того не вийшло, а противно ціни побільшилися, податки підросли, багаті
стали багатшими, а бідні біднішими. Так воно було передніми разами й так
буде теперішнього разу.
Дорогий читачу, не толкуй мені за зле те, що пишу. Я не є зовсім
проти того, щоб уболівати за своєю країною, похваляти грачів, бо вони якраз
для того спосібні й обдаровані й мали багато труднощів, щоб стати добрими
грачами!? Треба в тому всьому бути патріотами, а не лише фанатиками, чи
націоналістами. Фанат тільки вміє шаліти з перемоги, а націоналіст думає,
що існує тільки його нарід і його країна а всі інші безвартісні, а патріот
любить свою країну, але не понижає іншої і дає признання для всіх інших,
які в чомусь відзначилися. Патріот шанує свою й інші країни.
Всім нам бразилійцям буде гарно й славно коли наші вийдуть на
перше місце й це нам принесе гордість, але користи не буде мабуть ніякої.
Одначе не хочу тут бути радикалом. Багато грачів, які заробляють великі
гроші, вони мають організації яким допомагають. Є ті, що відкладають
частину своїх зарібків для убогих дітей, оплачують убогим школу, дають
датки для хворих на рака, для тих, що потребують особливішії опіки,
спомагають різні добродійні організації. А що собі живуть по панськи, до
цього мають право, на те віддаються спортові, на те заробляють. Це їхній
зарібок і вони не крадуть того, що заробляють а дістають заплату по
справедливості. Не можемо їм завидувати а противно, треба їх похваляти,
що вміли і вміють використати свої спортивні здібнощі. Я і ви будемо
уболівати за нашими, але не будемо казитися, коли хтось інший переможе.
Буду радіти коли наші здобудуть ще одну зірку на свій уніформ, але не буду
завидувати коли інша країна додасть ще одну до своєї або здобуде першу
зірку.
Нехай Бог благословить всіх і нехай це буде справжнє свято дружби,
приязні й культури! Це буде найкраща перемога.
Ну, не будьмо такі наївні, щоб казати, що Бог котрійсь країні допоможе
стати чемпіоном. Бог любить однаково всі країни і всім буде допомагати
однаково, а виграє хто буде краще грати!
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ

ДО ВІДВАЖНИХ ЛЮДЕЙ СВІТ НАЛЕЖИТЬ
В кожному людському єстві скриваються незліченні сили й бажання, які
щоденно дають свій поштовх до здобуття успіхів. Той поштовх нутрішних
сил відкриває і подає різні дороговкази намагатися посісти мудрість й
здійснювати поступ в ж итті через науку і відкриття нових винаходів на
користь самого людства.
Особи, які від дитинства плекають у собі бажання поступу й здобуття
науки, отверті до відкриття різних містерій в природі. Вони також
виплекають сильну волю і хоробрість чимраз більше могти проявити на зовні
свої спроможності й до того приготовляються. Коли здобудуть означену
карієру в житті тоді відважно проявляють на зовні свої здібності, як
засуватися з найвищих скелястих гір по снігу, здобувати найвищі іттттилі гір,
виїзджати на ракетах поза землю, і там перебувати місяцями відкриваючи
різні містерії природи. Спускатися у глибінь моря, і сотки метрів у землю
наражаючи навіть власне життя; відбувають подорожі до місяця, і мають
бажання в будучності їх відбути до інших планет. Ті відкриття й здобутки
належать до відважних людей.
Коли людина виявить на зовні свої внутрішні сили, якими Бог її наділив
й ними покористується, і в чимось здійснює намічений ідеал тоді задоволена
і втішна, що задля свого зусилля, постійності , відваги в своїм змаганні бо
осягнула те, чого бажала. До того доходять особи дозрілі, вироблені, які
посідають сильну волю і здібність перемогти на всі перешкоди до осягнення
свого ідеалу. Такі особи не руководяться мріями чи пустою фантазією, але
стараються здійснювати те, що переділе мріяли посісти.
Багато молоді не має точно окреслиного ідеалу чи амбіції до здобуття
вищих ідеалів. Переважно багато з них руководяться лише проектами до
котрих не ставляться серйозно і з відвагою, тому рідкісно доходять до
здійснення переділе намічених мрій; - наприклад: на далекому овиді пливе
великий корабель, який везе багаства світу до даної пристані. Він на далеку
віддаль виглядає малим, але коли хтось хоче набути якесь багатство мусить
скористати сісти на човно і невтомно веслувати, щоб доплисти до нього.
Опісля почати на нім подорож, щоб набути якнайбільше багатства і
здійснення ідеалу, поки він ще не доплив до пристані. Коли в когось забракне
відваги й зусилля до здійнення наміченого ідеалу, ніколи його не осягне.
Візьмім наприклад насіння гарної квітки, хотя воно на вигляд дрібненьке, але
у нім скриваються гарні квіти нам ще не відомі, які кольори в ньому
скриваються. А, щоб могти довідатися про кольори, потрібно посіяти зерно,
щоб зійшло, виросло й могло розцвістися. Те саме діється з людиною, коли
вона скриває свій ідеал і не силується здійснити у собі намічену ціль та не
доложить зусилля і праці. Так вона завмре на все.
Не вистачить довгими роками учитися, чи хотіти назбирати чим більше
інформацій, і на тім зістатися на ціле життя не вкладаючи в практику. Що
поможе стати лікарем, а не виконувати лікарського фаху? Подібно діється з
особами, які осягнули диплом завершення курсу, а опісля зупиняються на
часі. Зростання, набувати знання ніколи не кінчиться. Особи, які
добиваються до високих наукових осягів, ніколи не умлівають, але все
боряться, працюють, учаться навіть в похилішому віці з бажанням чим
більше себе удосконалити.
Гарний приклад такого зусилля, відваги залишив покійний президент
Бразилії, Жуселіно Кубічек. Походив з бідної родини. З а дитинства
голодував. На дванадцятому році життя дістав першу пару черевик. Вже за
дитинства постановив учитися і бути кимось в житті. З великими
трудностями закінчив студії медицини, опісля як лікар відбув спеціялізацію в
медицині у Парижі. Став президентом Бразилії, і переніс столицю з Ріо ди
Жанейро до Бразілії. Був покірний, шанований людьми й всіма люблений.
1940 року підчас другої світової війни загрожувало бомбардування
Лондону з боку німців. Перший міністер Вілсон Черчіл пропонував для царя
Юрія VI виїхати в Канаду. Він відмовився. Просить, щоб бодай цариця
виїхала з дітьми, також відмовили просьбу. Найстарша дочка подалася до
війська, як інфермирка допомагаючи раненим жовнірам на полі битви. Зараз
вона є Елисавета П цариця Англії.
До відважних людей світ належить. Тільки відважні особи добиваються
до великих осягів, героїчних діл, що не бояться йти на зустрічі з
небеспеками, навіть коли загрожує смерть. Каже латинська пословиця:
«Через тернисті дороги доходиться до зір». Через відвагу, посвяту і сильну
боротьбу здобувається авреол заплати за відвагу, постійність, і осягення
ідеалу.

Стор. 05 Праця, Прудентополіс, 16-го - 30-го червня 2018 Б. року - Число 12

Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

O dia em que o futebol venceu o nazismo
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apesar de todas as jogadas violentas dos alemães que eram ignoradas pela arbitragem,
foi um massacre! 5 a 3 para os ucranianos, inclusive com um lance humilhante do
atacante Klimenko: ele recebeu a bola de frente para o gol, driblou o goleiro e, com a
bola em cima da linha, virou-se e chutou-a para o meio do campo, negando o gol, mas
humilhando completamente os alemães. O público no estádio “veio abaixo” !
Os alemães agiram, aparentemente, como bons perdedores. O FC Start ainda jogou
mais uma partida contra uma outra equipe — e também venceu este jogo — mas dias
depois os soldados alemães invadiram a fábrica e prenderam quase todos os jogadores-padeiros. Goncharenko e Sviridovsky foram os dois únicos que conseguiram escapar,
pois não estavam na fábrica no momento da invasão, e permaneceram escondidos até a
saída dos alemães em 1943.
O primeiro a morrer foi Kordik, que dava abrigo e emprego para os jogadores.
Todos foram mandados para o campo de concentração. Ao chegarem lá, os alemães
mataram Kuzmenko, Klimenko e o goleiro Trusevich. Os outros jogadores sofreram
torturas até a morte.
Até hoje estes atletas são lembrados pelo Dínamo de Kiev. Na frente de seu estádio
existe um monumento, erguido em 1971, em homenagem aos atletas que morreram
defendendo, antes de tudo, a liberdade e o esporte. No monumento está gravada a frase:

“Aos jogadores que morreram com a cabeça levantada ante o invasor nazis
ta.”

Foto: Jogadores do FC Start usando uniforme escuro.

Na madrugada do dia 22 de junho de 1941 teve início a invasão alemã à antiga União
Soviética. Nos dias seguintes os soldados alemães empreenderam a blitzkrieg, encontran
do fortíssima resistência do exército vermelho apenas em algumas cidades da Rússia.
A cidade de Kiev, Ucrânia, foi um dos focos desta resistência contra a invasão alemã
dia 22 de junho de 1941. Milhares de civis engrossaram o exército e lutaram contra os
alemães. Não ajudou muito, muitos soldados e civis morreram frente à tática de “guerra-relâmpago” imposta pelos alemães, mas os que sobreviveram às batalhas iniciais conti
nuaram vivendo suas vidas após a rendição. Ou tentaram vivê-las da melhor maneira
possível nas cidades ocupadas.
Josef Kordik reuniu trabalhadores e outras pessoas que inicialmente lutaram contra
os alemães e colocou todos para trabalhar em sua padaria, evitando que elas sofressem
perseguição direta da Gestapo. Entre os trabalhadores, Kordik empregou os jogadores do
Dínamo, clube pelo qual ele torcia, e que era considerado por muitos o melhor time de
futebol da Europa.
Kordik não só empregou como também incentivou os jogadores a manter o time.
Durante a noite eles trabalhariam na fábrica e jogariam futebol durante o dia. E para
manter a integridade dos jogadores o time foi renomeado FC Start, já que o clube Dínamo
estava proibido pelos alemães de manter qualquer atividade esportiva ou cultural.
Os alemães tentavam de todas as formas manter a normalidade em Kiev, apesar da
proximidade dos combates. Sabendo que o padeiro tinha montado um time de futebol, os
alemães decidiram deixar que algumas partidas fossem realizadas na cidade. O FC Start
(Dínamo) realizou suas primeiras partidas contra times formados por soldados alemães,
húngaros e romenos. E não perdia. Pelo contrário, só aplicava goleadas! Só que as
vitórias do Start começaram a perturbar os alemães, afinal de contas, pois se tomaram
símbolos de resistência, o time formado por ucranianos era uma forma de resistência —
deveria ser analisado e, quando considerado nocivo aos objetivos alemães, exterminado.
Os alemães então trouxeram da Hungria, para derrotar os ucranianos, um time
chamado M SG, mas não adiantou muito. Os jogadores-padeiros, mesmo após virar a
noite trabalhando na fábrica, venceram os húngaros por 5 a 1. E na revanche, o placar de
3 a 2 para o Start mostrava definitivamente que os alemães deveríam conter aquele
símbolo de resistência.
O time convocado pelos oficiais alemães que estavam em Kiev foi o Flakelf, consi
derado na época um time de respeito, formado apenas por militares da força aérea alemã.
Inclusive este time servia de instrumento da propaganda nazista e suas glórias serviam de
exemplo para justificar a superioridade da raça ucraniana.
Não adiantou trazer de longe um time da “raça superior” , pois no dia 6 de agosto de
1942 o FC Start, que desfrutava do respeito e da admiração do povo de Kiev, tratou de
massacrar o Flakelf por vergonhosos 5 a 1. Depois desta derrota os alemães descobriram,
enfim, que os inocentes padeiros que envergavam a camisa do FC Start na verdade eram
os antigos jogadores do Dínamo. A ordem para matar todos os jogadores veio depressa de
Berlim. Mas os oficiais sabiam que apenas matá-los não faria efeito. Pior que isto, criaria
mártires desnecessários, além de deixar na população a imagem de jogadores vencedores
que lutaram contra o nazismo. Decidiram então marcar uma revanche para o dia 9 de
agosto.
“O Jogo da Morte”
O ambiente em Kiev estava pesado, com provocações dos dois lados. Os soldados
alemães estavam envergonhados e a população exultante com o feito de seus heróis. O
estádio Zenit estava lotado para a partida e os jogadores do FC Start receberam antes do
jogo a visita de um oficial alemão que ordenou que na hora em que o árbitro entrasse em
campo, o árbitro era alemão, ele deveria ser recebido por todos os jogadores com a sauda
ção nazista, mãos direitas estendidas à frente e o grito “Heil Hitler” .
Na hora os jogadores do time alemão fizeram a saudação, mas os jogadores do time
ucraniano colocaram suas mãos direitas no peito e gritaram um grito comum aos atletas
daquela época.
O jogo começou. Os alemães até saíram na frente, mas o primeiro tempo terminou 2
a 1 para os ucranianos. No intervalo eles sofreram novas ameaças dos oficiais da SS, até
pensaram em desistir da partida, mas no fim do intervalo resolveram voltar ao campo. E

Monumento em homenagem aos jogadores do FC Start.
Hoje, os jogadores do Dínamo, quando casam, vão ao monumento depositar flores
em homenagem à memória dos jogadores mortos. E as pessoas que até hoje tem os
ingressos daquela partida em 1942 tem assento cativo no estádio.

CA TA H IC T, К О Т РИ Й ВИ М АГАВ ЗА Б РА Т И
Ф Р А ЗУ «IN GOD W E TRUST» З ДО ЛАРА,
ПРОГРАВ С У ДО ВИ Й П О ЗО В

Апеляційний суд США прийняв рішення не на користь сатаніста з
Чикаго, котрий подав позов до суду, намагаючись усунути з американської
готівки знамениту фразу «In God we trust».
У рішенні суду зазначається, що «розсудливий спостерігач не сприймає
слоган на готівці як релігійний заклик».
Кеннет Мейл, котрий називає себе нетеїстичним сатаністом, подав
скаргу до суду в травні 2017 року. 36-річний американець говорив, що коли
він користується грошима із надписом «In God we trust» (в Бога віримо), то
відчуває, що його змушують брати участь у «покірному ритуалі»
поширення релігійного послання, з яким він не погоджується. Суд нижчої
інстанції відкинув справу, тому він подав апеляцію.
Фраза «In God we trust» є офіційним мотто Сполучених Штатів
Америки. Вперше вона з ’явилась на монетах в 1864 році. Від 1956 закон
вимагає, щоб на усій готівці була надрукована ця фраза.
Я к інформує CNA, від 1970 року було подано кілька судових позовів
щодо усунення цієї фрази з готівки, однак всі рази суди відкидали їх.
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Lançamento do livro “Holodomor (1932-1933):
repercussões no jornal ucraniano-brasileiro
Prácia”

No dia 14 de junho de 2018, na Câmara Municipal de Vereadores, em
Prudentópolis - PR, realizou-se o lançamento do livro “Holodomor (1932-1933): repercussões no jornal ucraniano-brasileiro Prácia” , de autoria de Anderson Prado.
As 19h50 o cerimonial Sr. Samuel Semzezyn, popularmente conhecido
como “Samuca” fez a abertura do evento, contando um breve resumo da obra,
compondo a mesa de honra e convidando os presentes para cantarem os hinos
nacionais do Brasil e da Ucrânia.
Em seguida, fizeram o uso da palavra: Sr. Vitorio Serotiuk, presidente da
Representação Central Ucraniano-Brasileira; Sr. Rostylav Tronenko, embaixa
dor da Ucrânia no Brasil; e o escritor e poeta Luiz Francisco Guil. Sr. Tronenko
ainda apresentou um testemunho pessoal sobre o Holodomor, relatando detalhes
de como avó materna viveu e sobreviveu ao genocídio.
Em seguida foram mencionadas outras autoridades e civis presentes: o Sr.
Dr. Eli Corrêa Fernandes, representando a Prefeitura Municipal; Sr. Marcos
Lachovicz, Presidente da Câmara Municipal; Excelência Revma. Dom Meron
Mazur, OSBM, Eparca da Catedral Imaculada Conceição; Pe. Basílio Koubetch,
OSBM, chanceler da Metropolia São João Batista de Curitiba; Pe. Dionísio
Horbus, OSBM, pároco da Paróquia São Josafat de Prudentópolis; Catequista
Meroslava Krevei, diretora do Museu do Milênio; Padres e Irmãos Basilianos,
Catequistas do Instituto Sagrado Coração de Jesus; Irmãs Servas de Maria Ima
culada; redatores e colaboradores do Jornal Prácia; professores universitários e
acadêmicos, familiares do autor do livro, alunos do Colégio da Linha Esperança
e demais convidados.
O autor Anderson Prado iniciou a apresentação agradecendo aos colabora
dores da obra. Explicou que a obra é resultado (condensamento) da sua tese de
doutorado em História, apresentado em 2017 na Universidade do Vale do Rio
dos Sinos (Unisinos). O princípio motivador se deve ao fato de que, sendo ele
professor de história, nunca tinha ouvido falar de “holodomor” . Ao entrar em
contato com o tema, lhe despertou interesse e apresentou a proposta, ao orienta
dor Prof. Cláudio Pereira Elmir, de estudar o tema a partir do Jornal Prácia, no
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sentido de apresentar o estudo de um tema universal através de um regional, ou
seja, apresentar trazer à análise do holodomor, que foi um evento ocorrido na
Ucrânia Soviética no início da década de 1930, a partir das notícias publicadas
em língua ucraniana no Jornal Prácia.
Relatou que o jornal Prácia é um periódico fundado em Prudentópolis no
ano de 1912 e ativo até hoje; atualmente as publicações são bilíngues, em portu
guês e ucraniano, porém, até 1998 as publicações do jornal Prácia eram somente
em língua ucraniana. Como ele não tem domínio da língua ucraniana, contou
com a ajuda da Sra. Meroslava Krevei e das Srtas. Oksana Jadvizak e Marta
Beló, para a tradução dos materiais,
Anderson fez uma breve síntese sobre o tema Holodomor. Explicou que o
termo significa “morte pela fome” , fato que consiste na morte de milhões de
pessoas na Ucrânia durante o governo de Stalin entre 1932 e 1933. Stalin
tentou elevar a URSS a ter reconhecimento mundial, através da exportação de
trigo. Para isso confiscou terras dos camponeses, submeteu os camponeses a
trabalhos forçados e acirrou as arrecadações de cereais, levando à morte milhões
de ucranianos em consequência da fome além de frequentes fuzilamentos daque
les que arriscavam camuflar algum tipo de alimento. “No auge da fome, em
1933, chegavam a morrer 12 mil pessoas por dia nos campos da Ucrânia” , expli
ca o autor.
Em sua pesquisa encontrou 16 notícias no jornal Prácia que faziam referên
cia ao holodomor. Afirma ser um número bem expressivo, considerando o fato
de que nem mesmo os países vizinhos da Ucrânia sabiam do fato. Contou que
encontrou 2 pessoas que sobreviveram e deram testemunho: Wira Wodolaschka
e outra pessoa que pediu para usar nome fictício (identificada no livro como Lara
В asam). Justificou que em sua obra não publicou o conteúdo completo das entre
vistas por serem demasiado extensas; as mesmas se encontram no anexo da sua
tese, que está disponível online.
Sua tese pode ser facilmente encontrada em sites de busca, por ex. google,
utilizando os termos “anderson prado holodomor” .
Ao final da cerimônia, o autor agradeceu por ser acolhido e ajudado pela
comunidade ucraniana de Prudentópolis, mesmo ele não sendo descendente de
ucranianos. “É o melhor momento que encontrei para dizer para Prudentópolis:
muito obrigado” .
Parabenizamos o autor Anderson Prado por sua pesquisa e pela publicação
do livro. Sentimo-nos muito honrados por ter utilizado o jornal Prácia como
fonte de pesquisa e, através deste estudo e desta obra, ajudar a divulgar o tema
“holodomor” , fato tão expressivo na história da humanidade e que, até o momen
to, ainda não é conhecido e reconhecido mundialmente.
Ir. Jonas Chupei
Fotos: Oksana Jadvijak.
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Срібний ювілей священства

В неділю 13 травня 2018 року в церкві Пресвятого Серця Христового на
Педра Бранка - Прудентополіс отець Моасір Лещук., ЧСВВ відзначив свій
Ювілей 25-річчя священства. До святкування також приєдналися о.
Протоігумен Антоній Роїк, ЧСВВ, о. Теодор Галіцький, ЧСВВ. о. Валмор
Шеремета, ЧСВВ, о. Теофіл Михалішин ЧСВВ і о. Марій Даіщшин,ЧСВВ
який працює в США. Окрім священнослужителів на ювілейному дійстві були
присутні сестри Служебниці, Катихитки Серця Христового, родина і друзів
ювілята. Проповідь виголосив о. Протоігумен який подякував о. Моасіру за
його служіння в Чині, в Провінції і в Церкві. «Ця служба Бож а ■ це момент
подяки» - казав протоігумен. В імені Василіанської Провінції Св. Йосифа,
бр. Йона Чупіль подякував мамі о. Моасіра, п. Михаліяа за її підтримку і
молитви особливим способом для свого рідного сина, як також для всіх
ченців провінції. В кінці ювілят подякував всім за теплі слова і додав, що
вдячний Богу за обрану стежку служіння і зауважив, що він є лише
виконавцем святої Бож ої волі. Нехай Господь щедро дарує отцеві Моасірові
щасливі дні, повні радості. Ж ивіть у щасті і здоров’ї на Многая Літа!
Д. Стефан Вонсік, ЧСВВ

№ 12 - Praeia, Prudentópolis, 16 a 30 de junho de 2018 - Pg 07

50 anos como zelador do Apostolado da Oração.
No domingo, 27 de maio de
2018 aconteceu na comunidade de
São Pedro - Prudentópolis a come
moração dos 50 anos de serviços
prestados ao Apostolado de Oração
dos Homens da Igreja São Pedro
pelo Senhor João Kolitski e pelos
seus 79 anos de idade completados
na sexta, dia 25. A festividade teve
inicio com a Divina Liturgia às 9
horas da manhã, a qual foi celebrada
pelo Pe. Inácio Malinoski,OSBM e
cantada pelo Grupo de Jovens
Marianos da Paróquia São Josafat.
Ao término da Santa Missa, o padre,
a família e o grupo de jovens se
deslocaram até a residência de Sr.
João onde foi servido um almoço
surpresa para o mesmo. Após o
almoço os jovens juntamente como
o Diácono Estefano Wonsik,OSBM cantaram canções do livro “Українські H
ародні Пісні” , alegrando o ambiente e o Sr. João.
Que o Sagrado Coração de Jesus derrame graças na vida do Sr. João pelo
incansável e dedicado trabalho pela igreja. Нехай Бог щедро благословить, а
Пречиста Діва покриває своїм святим омофором!

П осмертні Згадки
f Luiz Longato Sobrinho
* Nasceu 20-06-1943

Jubileu de prata sacerdotal.

No dia 13 de maio de 2018, a comunidade ucraniana Sagrado Coração de
Jesus, em Pedra Branca - Prudentópolis, reuniu-se juntamente com o Pe. Moacyr
Leczuk, OSBM, que celebrou solenemente seus 25 anos de ordenação sacerdotal.
Para esta solenidade também se fizeram presentes o Superior Provincial, Pe.
Antônio Royk, OSBM, os padres Teodoro Haliski, OSBM, Valmor Czeremeta,
OSBM, Teófilo Michalichen, OSBM, e Mario Dacechen, OSBM, que atualmente
exerce o seu ministério nos Estados Unidos. Além dos concelebrantes, também se
fizeram presentes as Irmãs Servas de Maria Imaculada, Catequistas do Sagrado
Coração de Jesus, familiares e amigos do jubilando. A homília foi proferida pelo
Superior Provincial que agradeceu ao Pe. M oacir por seu serviço à Ordem, à
Província e à Igreja. “Esta Divina Liturgia - é momento de agradecimento” disse
o Provincial. Em nome da Província Basiliana de São José, o Ir. Jonas Chupei,
OSBM, agradeceu à mãe do jubilando por seu apoio e orações de maneira especial
por seu filho, como também por todos os membros da Província, entregando-lhe
um vaso de flores. Ao término da celebração o jubilando agradeceu a todos pelas
fervorosas palavras, e acrescentou que sente-se agradecido a Deus por ter escolhi
do este caminho, que apenas é um cumpridor de Sua santa vontade.
Que o Senhor abençoe o Pe. Moacyr com dias felizes, e cheios de alegria.
Felicidades!
Diác. Estefano Wonsik, OSBM
Fotos: Michele noivas

t Faleceu 11-04-2014

Filho de José Longato e Catarina Atamantiuk Longato, nascido em Rio do
Couro em Irati, ainda jovem mudou-se com seus pais para Linha Ronda, Pruden
tópolis. Casou-se com Myra Koupak viveram 49 anos juntos. Nesta união tiveram
5 filhos, Márcio e Jorge já falecidos e 3 filhas, Clarice, Terezinha e Alice, tiveram
5 netos e duas netas. Luiz era devoto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e
rezava todo dia 23 de cada mês o rosário permanente era dizimista e sempre parti
cipava das celebrações na sua comunidade. Sempre foi um homem de oração,
gostava de visitas e era querido por todos, também gostava muito das crianças.
Luiz adoeceu rapidamente sendo hospitalizado em Prudentópolis e recebeu unção
dos enfermos pelo padre José Novossad. Por complicações foi transferido para
Guarapuava e faleceu após a cirurgia. Foi velado em sua residência na comunida
de de Despraiado, a Missa de corpo presente e seu sepultamento foi realizado na
comunidade São Basílio Magno em Bracatinga. Agradecemos aos padres Teófilo
Michalichen e José Novossad, aos parentes amigos e vizinhos que se fizeram
presentes em seu funeral. Que Deus o tenha no céu porque nós sempre teremos
vivo em nossos corações. Saudades eternas dos familiares e amigos

f Myra Koupak Longato
* Nasceu 15-01-1936

f Faleceu 03-06-2017

Filha de Jorge Koupak e Amélia Horodenski Koupak, nasceu em Despraiado
Prudentópolis, casou-se com Luiz Longato e residiram na mesma comunidade
desta união tiveram cinco filhos 5 filhos, Márcio e Jorge já falecidos e 3 filhas,
Clarice, Terezinha e Alice todos casados, tiveram 5 netos e duas netas. M yra
buscou sempre formar seus filhos e netos na fé católica, quando jovem participava
do grupo dos marianos de Bracatinga. Após casada participava do grupo do Apos
tolado de Oração em Despraiado, rezava todo dia 23 de cada mês o rosário perma
nente, era devota do Sagrado Coração de Jesus, do Divino Pai Eterno, Nossa
Senhora Aparecida e Irmã Anatólia. Nossa mãe estava 3 meses acamada e aos 80
anos de idade descansou e foi para junto de Deus. Agradecemos ao Apostolado de
Oração que vinham rezar em sua casa, a ministra Adélia Tomé que levava a comu
nhão todos os domingos. Aos padres Valdomiro Pastuch, Teófilo Michalichen e
Teófilo Melech, visitaram todas as primeiras sextas-feiras do mês, com a eucaris
tia ao padre Ivo que celebrou a missa de corpo presente e o seu sepultamento.
Também agradecemos às Irmãs do Hospital Sagrado Coração de Jesus, aos
amigos, parentes e vizinhos que visitaram e se fizeram presentes em seu funeral.
D isse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim,
ainda que morto viverá, e todo aquele que vive e crê em mim jam ais morrerá
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Пише Юзьо Шило

МОЛОДИМ

Щасти вам, Боже!

ЧИТАЧАМ
Ч арівник і два велетні
Казкар-чарівник - Австралійська народна казка

Тинь алґунс фатос жи вале а пина за них згадати. Аконтесіметос
сімплес але пило минос дадут нагоду сіпосміяти. Тут ви сіненавчите ніц,
але можна побачити як то людина вміє си саїр дос апурос.
Прімийро, був тут но Бразіл вотец Христовор Миськів, приїхав з

У давню давнину, на самому початку
казкових часів, два велетні прийшли до
печери й полягали спати. Вони спали
непробудно й безпечно багато, багато
років. Та одного дня до далекої долини,
де була печера велетнів, прийшов гурт
людей з племені вальбірі. Полювалося
там добре, і вальбірі стали табором
недалеко від печери, не маючи й гадки
про велетнів.
За кілька днів вальбірі влаштували
короборі — свято з танцями і співами.
Воно тривало три дні, і звуки співів та
супровідний стукіт паличок лунали
голосніше й голосніше, аж поки гомін
став такий гучний, що велетні попрокидались із свого довгого сну.
Розлючені, що їх розбудили, вони вибігли з печери й повбивали всіх, хто був
на короборі. А тоді рушили з долини далі й далі, знищуючи гурати вальбірі
усюди, де тільки траплялося.
Повні страху перед нелюдами-велетнями, вальбірі зібрались по своїх
таборах і стали радитися, як позбутися цієї напасті.
В одному з таборів був чарівник, людина великого розуму, і всі благали
його врятувати їх від велетнів. Другого дня чарівник узяв списи, бумеранг,
під пахву — клуночок з чарівницьким начинням і пішов шукати велетнів.
Не довго й шукав він і натрапив на печеру, в якій тепер спали велетні.
Тихо-тихесенько підкрався чарівник ближче до велетнів. Тоді обернувся
на лісову мишу, підбіг до одного і вкусив його за вухо. Той прокинувся і
ляснув сусіда по обличчі. Тепер збудився й сусід і приголомшено спитав:
— За що ти мене вдарив сонного?
— А ти чого мене вкусив за вухо? — сердито обізвався перший.
І почали вони битися. Але бились недовго, незабаром знову вгамувалися
й поснули.
А чарівник, який усе бачив з-за кущів, перекинувся цього разу в змію,
підліз до першого велетня і вкусив його за ногу. Той із люті вхопив свою
палицю й почав бити сусіда.
Отоді почалася між велетнями справжня битва. Обидва завзято
лупцювали один одного, аж поки так знесиліли, що ледве ворушилися.
Аж тепер чарівник знову обернувся на людину, узяв свої списи й
простісінько впорався з обома велетнями. Він повиганяв їх з тих сторін і
наказав ніколи більше сюди не приходити, бо інакше буде їм справжнє
лихо....
Отак люди з племені вальбірі позбулися лиха. З того часу в їхніх таборах
довкола вогнищ розповідають про чарівника та його спритність.

України. Ном сий проки коли квандо вийо да Украіна то сіписав Савенко.
Але то був Миськів. Він ще добре не приїхав, а вже їздив всюди де сівдало
відвідувати наших людей. І його щось загнало атб Сан Пауло, як він там
заїхав, ном сий. Але коли треба було сівернути пра Курітіба, то ішов на
естасом де тринь і не знав як то вогорити инь бразілиро. Пішопв там де
продавали пасажинс, сказав: Сеньорес, фу, фу, фу Курітіба. Хлопи
зірозсміяли, але зрозуміли його, що він хтів білети до тринь жи сіназивав
Маріа Фумаса і тому казав фу, фу, фу... Єнший раз був у Ріо де Жанейро і
пішов до якогось там депутада чи міністра і чогось йому треба було
докуминтос пра фікар но Бразіл. Поговорив з тим депутадом за свої справи
й пор фінь депутадо його сісподобав і дав йому де презинти каниту Паркер
(накили тимпо канита Паркер то був велиий лусьо). Сівернув пра
Прудентополіс і коли вже ті його папери прийшли йому, він написав листа
ди аґрадесіминто про депутадо жи йому це сіпостарав. Але коли писав то
тінта з того паркер капнула на папір на якому писав листа і фікоу Гранде
майся прита. А він довкола тої чорної плями зі славного Паркер написав о
сеґінте: “Иста майся прита фоі акела канита ки воси ми диу ки ґуспіу”.
Одна сестра їхала прімийра вийз ди Курітіба пра Каскавел. Добре не
знала як то їхати туди. Пішла купувати білети і сізабула як сіназиває то
місто де має їхати. Але ном си диу пор боба. Сказала: керо ум білети пра
Жарарака. Хлоп жи продавав білети знав жи нема білети пра Жарарака і
сізапитав чи то пор аказо не пра Каскавел, бо сідаде Жарарака ном тинь пор
акі, тинь có кобра, І вона зіпригадала жи то не Жарарака але Каскавел і фой
пра лá.
Оутра: Ном сий чи то правда чи інвенсом, але вогорила одна сестра
(Оксана, вже померла) о сеґінте: аконтесиу инь Понта Ґросса. Вона десь
пішла до медіка і медіко демороу пра атендир і сісмеркло. А вона мала
сівернути про оспітал Бом Жезус ди оніму. Стала на парада де оніму якраз
на фринти до портом де цвинтар, а згори падав дощ. Вона сізагорнула в
якісь там лахміття і чекала на онімо. Надїхав хтось і здалека сіздогадував
жи то фрира до оспітал, пароу о каро і хтів її взєти і завезти додому. Але
вона сібояла бо не знала того шофера і сказала: бріґадо, иу лоґо воу ентрар
но семітеріо онде диспойс да міня морте естоу морандо.... Ну, можете собі
імажінар як той шофейро відлетів звідти з під воріт цвинтара.
Дескулпинь, нині не мав чогось майс серіо пра скревир й тому взєвся до
тих піадів.
Ваш Юзьо ТІТило

Вилічився

Засмійся

Бідний селянин завсіди мріяв про те, щоб стати багатирем. З того
всього захворів на голову й уявив собі, що справді він міліонер. Взяли до
психіатра, який взявся його лікувати. За два дні хворий звертається до
психіатра:
- Пане лікарю, я вже здоровий, ви мене вилікували. Скільки мільйонів
треба вам за це заплатити?

Злодій
Сусід до сусіда якого переловили на крадіжі:
- Пощо ти аж чотири рази вдирався до магазину, щоб вкрасти одяг?
Коли не переловили тебе на третій раз, пощо йшов четвертий раз і тебе
зловили на горячому?
- Ну, та ж мусів, бо кожного з трьох разів одяг для жінки не подобався
і треба було йти ще раз і ще раз і ще раз і ще р а з...

Не хотіла бачити
Малий Івась наробив клопоту в школі.
Мама про те довідалася і коли малий
приходить додому, вона каже:
- Дитинко, що ти там в школі накоїв?
Встидно мені на тебе дивитися!
Івась встав, підбіг і коло дверей згасив
світло.

и ГС-£$

ЖИТТЯ Н А В Ч А Є ^
Чого не годиться робити: Деякі справи в жит т і не є
добрі; вистояти, кричати, не мати виховання, не
чекати на свою чергу. Пошана означає НЕ висмівати
того, що інш і люблять робити, не понижувати
нікого, не показувати нетерпеливости коли тато або
брат дивиться на програму в телевізії, яка тобі не
подобається. Деколи діти коли з іншими, будуть
робити те чого самі не зроблять. Вони беруть
приклад від інших і говорять негарні слова, зле
говорять на ближніх, кидають каміння на хати або на
переїзджаюче авто сусіда. Пошана означає завсіди
робити те, що правильне, не дивлячися з ким ти
знаходишся.

