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ПОСЛАННИК ПАПИ ФРАНЦИСКА В ЗАРВАНИЦІ: «МОЛІМОСЯ ДО КНЯЗЯ МИРУ, АБИ
ЗБРОЯ НАРЕШТІ ЗАМОВКЛА НА ЦІЙ УЛЮБЛЕНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ»
Запевняю вас, що італійські
єпископи роблять усе можливе, щоб
українські
вірні
одержали
дупшастирську
опіку
своїх
священиків.
Ми
прагнемо
забезпечити ваших вірних також
усіма
необхідними
культовими
спорудами
для
молитви,
щоб
українські мігранти не почувалися
покинутими, а улюбленими синами й
дочками єдиної Церкви.
Про це
15 липня сказав
Архиєпископ Гуалтьєро Бассетті,
Президент Італійської Єпископської
Конференції, особливий представник
Папи
Франциска
на
Загальнонаціональній
прощі
до
Зарваницької чудотворної ікони
Матері Божої.
Кардинал передав найщиріші
вітання від Папи Франциска і як
Президент Італійської Єпископської
Конференції - братерські обійми
всього італійського народу. «Як
прекрасно сьогодні зустрітися з
численними братами у вірі у стіп
Зарваницької
Діви
Марії.
Це
надзвичайно гарне місце, місце віри й
душі, де християнський народ
віднаходить себе поруч із М атір’ю,
що завжди чуває над своїми дітьми,
особливо в сумні темні часи
страждань і переслідувань», - сказав
Архиєпископ.
Він відзначив, що український

народ
пережив
одне
з
найжахливіших переслідувань в
історичній пам’яті, але ніколи не був
покинутий Господом Богом. Господь
перебував із ним навіть тоді, коли
здавалося,
що
все
остаточно
втрачено й нема жодної надії. Марія
не дозволяла погаснути світлу віри.
«До цієї святині, каже
посланник Папи Франциска,
звертаю ть свої думки і молитви
українські вірні, що живуть на
Батьківщині, а також і ті, яких
життя розкидало по цілому світі.
Багато українців живуть в Італії, де
їх приймають та поважають за
віддану працю на підприємствах,
поряд із людьми похилого віку та
хворими. Віра в Господа Ісуса єднає
нас і робить братами одні одним.
Братами, які допомагають одні
одним у різних потребах, як це,
наприклад,
відбувається
між
доброчинними організаціями міста
Перуджа та Київським Карітасом».
Архиєпископ
Гуалтьєро
Бассетті розповів, що минулого року
його вірні мали велику ласку
приймати в соборі Зарваницьку
ікону. І люди численно прийшли
помолитися до неї.
«Святійший
Отець
нам
неодноразово нагадував про те, що
мир - це найвище благо для всіх
народів. Мир - найвище благо

особливо для українського народу,
який вже роки терпить від меча
війни,
що
приносить
смерть,
руйнування та страждання, як я міг
пересвідчитися вчора в Гарнізонному
храмі міста Львова, дивлячись на
фотографії
численних
молодих
людей, які загинули на війні.
Молімося до Князя миру, аби зброя
нарешті замовкла на цій улюбленій
українській землі та в інших
частинах
світу»,
закликав
кардинал.
«Нехай
за
посередництвом
Пресвятої
Діви
Марії,
Бог

благословить вашу велику країну.
Принесе вам мир і процвітання та
завжди підтримує живим світлом
вашої віри», - попросив Президент
Італійської
Єпископської
Конференції.
Наприкінці
Глава
УГКЦ
подарував
посланникові
Папи
Франциска
копію
Зарваницької
Богородиці, щоби вона назавжди
перебувала з італійським народом.
«Я повезу цю ікону до мого
катедарального собору», - додав
Архиєпископ Гуалтьєро Бассетті.

ПОТРІБНА МОЛОДА ЕНЕРГІЯ, ЩОБ ПЕРЕМОГТИ ВТОМУ СТАРОГО Й ПЕРЕМОЖЕНОГО СУСПІЛЬСТВА»,
КАРДИНАЛ ҐВАЛТЬЄРО БАССЕТТІ ДО ПРОЧАН У ЗАРВАНИЦІ
Кардинал
Ґвалтьєро
Бассетті,
Президент Італійської Єпископської
Конференції, який був особливим
гостем
цьогорічної
Всеукраїнської
прощі до Зарваниці, в суботу, майже
опівночі, щиро подякував за гостинність
і свідчення віри.
«Численні свічки, котрі горять
сьогодні перед цією святинею, свідчення багатьох вогників віри, які,
єднаючись разом, показують світу те
могутнє світло вістки любові Ісуса,
Спасителя усіх людей», - зазначив
кардинал Бассетті.
На його думку, сучасне суспільство
зневажає цінності життя, значення сім’ї
та християнської спільноти, надаючи
перевагу індивідуалізму й егоїстичній
любові до власного добробуту. Однак
саме в сім’ї передається автентична віра

та здобувається перший досвід любові.
«Церква
активно
спонукатиме
молодь усіх континентів повернутися у
перші ряди будівничих Церкви і народу,
не стояти осторонь, а стати активною
частиною своїх спільнот», - наголосив
він.
Кардинал
Ґвалтьєро
Бассетті
переконаний, що потрібна молода
енергія, щоб перемогти втому старого й
переможеного суспільства, потрібні
молоді
гарячі
серця,
здатні
на
самопожертву, щоб заплатити високу
ціну істини і добра.
Джерело:
news.ugcc.ua
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Р едакційне
Матеріальна і духовна криза
Панує у світі занепокоєння
економічною кризою, яка стримує
покращання людського життя у
світі. Загрозливі проблеми нині
занепокююіь
людство:
крайня
біднота мільйонів людей, зріст
злочинності, наркотрафик, все нові
й
свіжі
невилічимі
слабості,
постійний воєнний стан у світі,
маргиналізація,
яка
зроджує
занепокоєння для всіх, так для
багатих як і для бідноти.
Матеріяльна біднота зростає,
економічна
криза
загрожує
принести для світу в скорому часі
незносну убогість, головно в деяких
країнах світу.
Але світ переживає не лише
економічну кризу, де, помимо таких
великих багатств землі, не мають
конечного для життя мільйони
людей, і це кличе до неба й вимагає,
щоб за всяку ціну звернути на це
увагу й подумати, щоб усі мали
принаймні необхідні рівні кондиції
гідного житя. Людство переживає
також і велику духовну кризу, де
велика частина населення проживає
без
ніякої
орієнтації,
без
унутрішнього усвідомлення про
свою вартість, не зацікавлена у
вищих ідеалах життя, проживає без
охоти жити й без оптимізму й
духовної
енергії. І серед такої
убогости
людина
сама
себе
погрибає, закопує свої найкращі
сили, упокорює себе, бойкотує свою
власну гідність, красу й шляхетність
свого життя.
Матріяльну убогість стараються
розв’язати світові лідери різними
зустрічами,
економічними
організаціями, роблячи заходи, щоб
рятувати від цілковитого затоплення
економію яка стала серіозною
загрозою для майбутності людства.
Щодо духовної убогості, її
стараются подолати духовні лідери,
виховничі
організації,
велика
частина преси, всякі інструменти
виховання і зросту свідомості про
людську гісність кожної особи й
різні
зусилля
багатьох,
які
занепокоєні
духовною
кризою
людства й журяться про духовну
свідомість
і
моральний
зріст
людства.
М іж
різними
інструментами тих зусиль про
духовний
зріст,
знаходимо
конференції,
зібрання,
письма,
літературні твори, часописи й
стільки
інших
джерел
інтелектуального
й
духовного
розвитку людини.
Література завсіди була й
дальше є важливим фактором
оцінювання людської гідності, бо
вона найбільше здібна пробудити
духа й освідомити людину про
самооцінення власної гідності. А

належне
оцінювання
людини
означає розвиток, який розбуджує в
ній її головні прикмети створіння
розумного й морального, призводить
до
рефлекції,
до
здобування
правдивого знання, до відкритості
для ближнього, вишколу духовного,
до
зрозуміння
найважливіших
проблем
життя,
до
оцінення
правдивої
краси,
моральності,
релігійності, духовних вартостей
людини, культу особистої гордості
як людини обдарованої безмежними
можливостями інтелектуально й
духовно зростати.
Можемо порівняти дійсність
людського життя з будовою дому.
Цегла, цемент та інші матеріяли
вживані в будові дому можуть
означати добра матеріяльні. Але,
щоб будова могла бути здійснена,
потрібно організації, плану праці,
потрібно когось, що розуміє штуку
будівництва. Це були би ті духовні
вартості людини, які повинні бути
введені в практику, щоб будова
суспільства й добробут людства
могли здійснитися.
В такому значенні конечно є не
л и т е журитися про розв’язання
економічних проблем, але людство
мусить зрозуміти ту кризу духовну,
інтелектуальну й моральну яка
стоїть загрозою у нинішньому світі.
Для того помічними середниками є
добра література, преса, студії, різні
знаряддя які нам подає релігія,
оцінення духовних, моральних
і
релігійних сил та можливостей в
людині. Нічого не допоможуть
однобічні зусилля світових лідерів
щоб рятувати економію від краху,
коли не увійде в прогрмау розвитку
й дискусій духовна й моральна
криза, в якій людство все більше
затоплюється. Без релігії і без
етики, людина далі буде вовком для
іншої людини. Коли не буде в ній
віри в Бога, коли вона не буде
приймати релігійних вартостей і
моральних принципів-засад, які є
конечні, незаступимі для гідного
життя, надармо будуть трудитися
будівничі добробуту у світі. В цій
будові необхідна присутність Бога
та Його мудрість.
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E d itorial
Crise material е crise espiritual
Desde tempos remotos, mas prin
cipalmente hoje o mundo vive momen
to de grande preocupação com a crise
econômica que vem ameaçando o
futuro da humanidade. Além dos
graves problemas que preocupam a
sociedade nestes últimos tempos,
como a miséria de milhões de seres
humanos, a criminalidade, o narcotrá
fico, diversos tipos de doenças, a marginalização, que apesar do bem-estar
econômico de uma parte da sociedade,
vem trazendo transtornos para todos,
para os ricos e pobres.
A pobreza material avança. A crise
econômica atual pode trazer num
futuro próximo níveis insuportáveis de
pobreza em muitos países ou até no
mundo todo.
Mas não há só a pobreza material
de milhões de seres humanos, que
clama ao céu e a todo custo deve ser
erradicada, para que todos tenham
condições de uma vida digna do ser
humano. Há também a pobreza espiri
tual que deixa as pessoas desorienta
das, desorganizadas interiormente,
desinteressadas por ideais superiores
na vida, vivendo num mundo de inér
cia espiritual. Com este tipo de pobre
za, a pessoa frauda a si mesma, suas
melhores potencialidades, humilha-se
a si mesma, boicota a beleza e a nobre
za da sua vida.
A pobreza material vem sendo
enfrentada pelos líderes mundiais e por
diversas organizações financeiras,
tentando salvar do naufrágio a econo
mia que se tomou uma ameaça séria
para o futuro da humanidade. Quanto à
pobreza espiritual, esta vem sendo
enfrentada pelos lideres religiosos,
pelas organizações educativas, por
uma parte da imprensa, por diversos
instrumentos de formação e cresci
mento pessoal e por outras forças preo
cupadas com a valorização e o progres
so espiritual e moral da humanidade.
Entre tantos instmmentos de formação
da pessoa humana intelectual e espiri
tual, consta a atividade literária, jorna
lística e tantas outras fontes de desen
volvimento intelectual e espiritual do
homem.

A literatura é um importantíssimo
fator de humanização. E humanizar
implica o progresso que desenvolve no
homem traços essenciais do seu ser
racional e moral, como o exercício de
reflexão, aquisição do verdadeiro
saber, abertura ao próximo, senso para
com os problemas da vida, senso da
beleza, da moralidade, da religiosida
de, noção da dignidade do ser humano,
cultivo do orgulho de ser alguém
dotado de infinitas possibilidades de
crescer intelectual e espiritualmente.
Podemos comparar a realidade da
vida humana com uma construção. Os
tijolos, o cimento e outro material
usado na construção seriam os bens
materiais. Mas para que a construção
possa ser realizada, há necessidade de
uma organização, um plano e um
trabalho de alguém que conhece a arte
de construir. Este segundo item seriam
as riquezas espirituais do homem que
devem ser colocadas em prática para
que a construção da vida e do bem-es
tar humano possa concretizar-se. Acú
mulo de bens materiais sem valores
espirituais, seria um monte de tijolos e
outro material de construção que para
nada serve sem um plano de constru
ção e a realização da obra.
Neste sentido, urge a necessidade
não apenas de resolver a crise econô
mica, mas a humanidade precisa resol
ver a grande crise espiritual e moral
que se abate sobre o mundo de hoje.
Para isso temos a literatura, a imprensa
sadia, a reflexão, o estudo, todos os
recursos que nos oferece a religião, a
valorização das potencialidades espiri
tuais, religiosas e morais do homem.
De nada adiantarão os esforços dos
lideres mundiais para salvar a econo
mia da sua decadência, se não entrar na
pauta das discussões o sério problema
da crise espiritual e moral na qual a
humanidade afunda-se sempre mais.
Sem a religião e ética, o homem conti
nuará ser lobo para o seu próximo se
for privado da fé em Deus, da crença
em valores religiosos e princípios
morais que são uma necessidade
incondicional para uma vida digna do
homem e de toda a sociedade humana.

Стор. 03 Праця, Прудентополіс, 16-го - 31-го липня 2018 Б. року - Число 14

Євангельське Читання
Нед. 12“-М т 19,16-26

№ 14 - Pracia, Prudentópolis, 16 а 31 de julho de 2018 - Pg 03
не є притаманне людині як такій, воно має в собі надприродне значення і
тому тут конечна особливіш Бож а поміч, щоб людина покликана вийшла зі
свого природнього становища, а увійшла в надприродне, в Бож у сферу
життя.
В листі до Коринтян, Св. Павло підтверджує цю думку, коли каж е, що
“благодаттю Божою він є тим чим є” . Справді він працював багато на полі
Божого Царства, але він це робив не своїми силами, а підкріплюваний
ласкою Божою. Так проповідь апостолів як і віра тих, що прийняли їхню
проповідь вона не є справою людського бажання і самих людських сил, але
це справа Бож а.
Життя з Євангелії, віра, апостольська праця на полі Божого Царства,
наслідування Христа у відреченні земських дібр і відання себе на працю в
Царстві Божім, все те переносить людину в напдриродну площину, де
людина вірить, живе, працює не сама і не на своїм власнім полі, але працює
з Богом, на Божому полі, а цього ніхто власними природними силами не
зможе виконати. Тут йдеться про працю в надприродному полі й тому ласка
Бож а конечна.
О. Тарсикій 3.

Того часу приступив до Ісуса один юнак і сказав: “Учителю! Що
доброго маю чинити, щоб мати життя вічне?” Ісус сказав до нього:“Чому
мене питаєшся про те, що добре? Добрий є один тільки (Бог). Як хочеш
увійти в життя, додержуй заповідей.” “Яких?”- питає його. А Ісус до нього:
“Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи криво, шануй батька-матір і люби ближнього твого, як себе самого.” Каже юнак до нього: “Все
це я зберіг ізмалку. Чого мені ще бракує?” “Якщо хочеш бути досконалим” ,
- сказав Ісус до нього, - “піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати
скарб на небі; потім прийди і йди за мною” . Почувши це слово, юнак
відійшов смутний, мав бо велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів:
“Істино кажу вам: Тудно багатому ввійти в Царство небесне. Іще кажу вам:
Легше верблюдові пройти через ушко в голці, ніж багатому ввійти в Бож е
Царство.” Почувши це, учні здивувлися вельми й сказали: “Хто ж тоді може
бути спасенний?” Ісус глянув на них пильно й мовив:“У людей це
неможливо, Богові - все можливо.”

І Послання Св. Павла до Коритян -15,1-11
Пригадую вам Євангелію, яку я вам проповідував, яку ви й прийняли, в
якій і стоїте. Нею ви також спасаєтеся, коли держите її такою, як я вам
проповідував; інакше ви увірували намарно. Бо я вам передав найперше те,
що й сам прийняв був: що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням; що
був похований, що воскрес третього дня за Писанням; що з ’явився Кифі,
потім дванадцятьом; опісля з ’явився він більш, як п’ятьтистам братів разом,
більшість яких живе й досі, деякі ж померли. Опісля з ’явився Якову, згодом
усім апостолам. А наостанку всіх, немов якомусь недоносові, з ’явився і
мені; бо я найменший з апостолів, я недостойний зватися апостолом, бо
гонив Церкву Божу. Благодаттю Божою я є те, що є, а благодать його в
мені не була марна; Б ож я працював більш усіх їх, та не я, але благодать
Бож а, що зо мною. Чи то я, отже, чи то вони - так ми проповідуємо, і так ви
увірували.

Юнак мав взнесле бажання - осягнути Царство Небесне. І він старався
виконати все конечне для того, щоб посісти його. Коли ж виявив бажання
чогось більшого, Ісус іде йому назустріч і показує можливість залишити
багатства і йти за ним. Але це застрашило молодця, бо воно дійсно було
трудне. Він думав лише по земському й справді тільки людськими силами це
було дуже трудно, а то й неможливо виконати. Але Ісус, коли отворяв йому
таку дорогу, напевно думав про те, щоб дати йому в тому поміч з висот, бо
коли апостоли здивувалися, що так тяжко увійти в Небесне Царство тим,
що надто прив’язані до земських дібр, Ісус, у відповідь, їм каже, що не
йдеться, щоб людина своїми силами на це спромоглася, але “в Бога все
можливе” . Ісус хоче натякнути, що йти за ним, вибирати життя відречення
від земських дріб це не справа людського бажання і людських сил, але це
справа Бож ої ласки. Коли би юнак був попросив Ісуса так як хворі просили,
щоб він поміг їм вірити, не бракнуло би йому Бож ої помочі, щоб прийняти
таке запрошення і піти за Ісусом. Але, покладаючися на власні сили, це
справді трудно було виконати, тут треба було Бож ої ласки.
У творенні всякого навіть найменшого добра, нам потрібно Бож ої
помочі, бо людина немічна. Але треба особливішої ласки Бож ої, щоб йти за
Христом, наслідувати його в його житті відречення і жертви, бо таке життя

О jovem tinha um desejo louvável - conquistar o Reino dos céus. E se
esforçava para consegui-lo observando os mandamentos de Deus. Mas, no seu
íntimo, ele desejava algo a mais. Então Jesus lhe propõe renunciar os bens terre
nos e segui-lo. E isso chocou o jovem , porque realmente renunciar os bens que
possuía era algo demais para as forças humanas. Mas Jesus, ao propor-lhe essa
possibilidade, sem dúvida, não o deixaria sozinho entregue às suas forças natu
rais, pois bem sabia que para enveredar esse caminho é necessário a graça
divina. E essa não lhe faltaria se quisesse realmente viver por um ideal superior.
Mas o jovem não pensou como muitos doentes que queriam ser curados, pediam
que ele lhes desse e aumentasse a fé. Se o jovem pedisse e confiasse na ajuda de
Deus, sem dúvida, recebería essa graça e não sairía triste da presença de Jesus. E
Jesus, ao propor esse caminho ao jovem, pensava nessa ajuda divina, porque diz
aos discípulos admirados que coisas impossíveis aos homens, são possíveis para
Deus.
Para realizar qualquer boa obra, o homem, por ser fraco, precisa da graça de
Deus. Ainda mais precisa da graça de Deus para fazer obras que não estão no
plano natural da vida humana, como renunciar os bens terrenos e aceitar uma
vida de renúncia, a exemplo de Jesus,
porque isso eleva a pessoa humana a um
EXPEDIENTE
plano sobrenatural. Não é natural ao
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homem renunciar os direitos que a natu Jornal Ucraíno-Católico Publicado
reza lhe garante. Para se elevar a um
no Brasil
plano sobrenatural e viver já nesta vida o
Registro no INPI - № 2509881
que o espera na eternidade, ele precisa
de ajuda especial que vem do alto. A
vocação para uma vida de renúncia e
seguimento radical de Cristo, eleva a
pessoa humana a um plano superior e
para isso a graça divina é necessária e
ela nunca faltará.
Na carta aos Coríntios, S. Paulo
confirma este pensamento quando diz
que “ele é o que é pela graça de Deus” .
Paulo reconhece que trabalhou muito
pelo Reino de Deus, mas confessa que
fez isso não com forças próprias e sim
pela graça de Deus.
A vida segundo o Evangelho, a fé, o
anúncio do Reino de Deus, imitação de
Jesus Cristo na renúncia dos bens terre
nos e entrega total para o serviço de
Deus, tudo isso transporta a pessoa
humana para um plano superior. A
pessoa que aceita consagrar-se a Deus,
escolhe não viver para este mundo, ela é
elevada pela graça de Deus num plano
sobrenatural e, aceitando o convite de
Deus , vive, crê, trabalha não com suas
forças meramente humanas e nem para
construir o seu mundo natural, mas vive
e trabalha com Deus e na construção do
reino de Deus.
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Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

O SORRISO DE DEUS

Залиши порядок за собою!

Не знаю де це було, читав я щось подібне як оце: “Згубив, знайди!
Зломав, направ! Змочив, висуши! Забрудив, вичисти! Змилив, виправ!
Зігнув, випростуй! Роздер, заший! Розсипав, позбирай! Відчинив, замкни!
Скинув, піднеси! Образив, перепроси! Розсварив, залагодь! Роз’єднав,
з ’єднай! Засмутив, розвесели! Скалічив, вилікуй! Вкрав, віддай! Збрехав,
відклич!”
Ту першу частину легко зробити, або навіть і не легко, а воно само, без
зусилля, робиться. Легко є згубити, зламати, розсипати відкрити, змочити,
роздерти, образити, засмутити й т. п. Але ту другу частину не є легко, треба
зусилля щоб позбирати, висушити, направити, перепросити, випростувати,
віддати, вилікувати...
Дорогий читачу, повно на цьому світі таких, що розкидають ломлять,
засмучують,
роздирають,
роз’єднюють,
розсварюють,
ломлять,
забруджують і багато подібного виробляють на смуток і на шкоду іншим.
Натомість, мало таких, що це все направляють і доводять до ладу. Робити
шкоду на цьому світі для себе самих, для ближніх, для живих і неживих
створінь, для землі й цілої природи, це щоденне зайняття більшої частини
людства. Але це все приводити до ладу, до цього не знаходиться багато
охотників. І то дуже часто, що на сто шкідників, являється один-два таких,
що готові все зруйноване доводити до порядку й направляти знищене. Тому
світ виглядає так нещасно і людство так багато стогне під гнітом усякої
шкідливої нищівної роботи.
Я к би то воно виглядало краще, веселіше й вигідніше, коли би кожна
людина усвідомила себе, що вона сама повинна направити те, що знищила. А
то стається, що цілими громадами ходять по цьому світі всякі руїнники,
ншцівники, брехуни, горлохвати, кровопійці, хулігани, бешкетники,
галабурдники й творять всякі безладдя, рейвахи й непорядки, а інші мусять
йти за ними й це все направляти, витирати й вимивати ними забруджені
місця, лагодити ними викликані непорозуміння, справляти їхні блуди,
замикати за ними двері, затикати за ними всякі діри, дезінфіктувати по них
занечшцене повітря. Так то нині бачиться цей світ і це наше людство, яке має
розум, але його мало вживає на добрі діла, а багато вживає на творення зла. І
як можна тут сподіватися, щоб наш світ був щасливий і мирний?
А що гірше в тому всьому, це те, що ті дармоїди, галабурдники звичайно
виносяться понад інших і вважаються за “великих людей” і за еліту народу, а
ті, які за ними витирають бруд є переслідувані, висміяні, понижуванні,
топтані. Такий то наш світ і таке то наше людство. Виглядає, що велике
число людей ще не розбудилося до свідомості й не потрапляє усвідомити
себе, що воно розумне творіння і що той розум даний людині на те, щоб
вживати його на добро всіх людей, а не на те, щоб запаскуджувати своєю
зухвалістю цей гарний Божий світ.
Дорогий читачу, коли це читаєш тут у цих рядках і коли поглянеш на світ
і на ж иття багатьох людей, напевно переконаєшся, що воно так і є. Важне для
тебе й для мене, щоб ми не вражалися ніколи тим, що на світі стільки тих
хуліганів, а щоб великодушно й жертвенно сіяли на цьому світі добро, мир,
злагоду, чистість, охайність, любов.
Хто вважає, що прийшов на цей світ щоб тут чинити нелад і замішання,
нехай собі так і думає. К аж е народна мудрість, що горбатого й могила не
випростує. А , нажаль, багато, так дуже багато на світі таких, яким здається,
що вони покликані до життя на те, щоб нищити в світі всяку гармонію і
всякий лад.

Havia um pequeno menino que queria se encontrar com Deus. Біе sabia que
tinha um longo caminho pela frente, portanto ele encheu sua mochila com pastéis
e guaraná, e começou sua caminhada. Quando ele andou umas 3 quadras, encon
trou um velhinho sentado em um banco da praça olhando os pássaros. O menino
sentou-se junto dele, abriu sua mochila, e ia tomar um gole de guaraná, quando
olhou o velhinho e viu que ele estava com fome, então lhe ofereceu um pastel. O
velhinho muito agradecido aceitou e sorriu ao menino. Seu sorriso era tão incrível
que o menino quis ver de novo, então ele ofereceu-lhe seu guaraná. Mais uma vez
o velhinho sorriu ao menino. O menino estava muito feliz! Ficaram sentados ali
sorrindo, comendo pastel e bebendo guaraná pelo resto da tarde sem nada falarem
um ao outro. Quando começou a escurecer o menino estava cansado e resolveu
voltar para casa, mas antes de sair ele se voltou e deu um grande abraço no velhi
nho. O velhinho deu-lhe o maior sorriso que o menino já havia recebido. Quando
o menino entrou em casa, sua mãe surpresa perguntou ao ver a felicidade estam
pada em sua face! “O que você fez hoje que te deixou tão feliz?” Ele respondeu.
“Passei a tarde com Deus” e acrescentou: “Você sabe, ele tem o mais lindo sorriso
que eu jamais vi.” Enquanto isso, o velhinho chegou em casa radiante, e seu filho
perguntou: “Por onde você esteve que te deixou tão feliz?” Ele respondeu: “С о т і
pasteis e tomei guaraná no parque com Deus” . Antes que seu filho pudesse dizer
algo ele falou: “Você sabe que ele é bem mais jovem do que eu pensava?”
Nunca subestime a força de um sorriso, o poder de uma palavra, de um ouvido
para ouvir, um honesto elogio, ou até um ato de carinho. Tudo isso tem o poten
cial de fazer virar uma vida. Muitas vezes, por medo de nos “diminuir” deixamos
de crescer, por medo de chorar, deixamos de sorrir!!!
Sirva-nos para reflexão um texto de Ricardo Fidos Horliana:
O valor de um sorriso: U m sorriso não custa nada, mas proporciona tudo.
Enriquece aqueles que o recebem sem empobrecer aqueles que o dão. Dura
apenas alguns segundos, mas sua lembrança fica para sempre. Ninguém é tão rico
ou poderoso, que possa privar-se dele, e ninguém é tão pobre que não possa
proporcioná-lo. Um sorriso gera felicidade no lar, fortalece os negócios, e é uma
marca palpável da amizade. Ele alivia o cansaço, alegra os desanimados, anima os
melancólicos e é o melhor antídoto natural contra as dificuldades. Porém, ele não
pode ser comprado, mendigado, emprestado ou roubado, pois não tem valor
algum até que seja revelado. Algumas pessoas já estão muito cansadas de sorrir
para você. Dê a elas seu sorriso, pois ninguém precisa de um sorriso tanto quanto
aquele que não o tem mais para dar.
Autoria de P. John Faber
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ

Аженор все був веселою особою. Я к адвокат ретельно сповняв своє
завдання. Всі жителі містечка його любили й шанувати й до нього вдавалися
зі своїми проблемами. Гарно й по щирому ставився до бідних людей,
розв’язував їхні трудності даром.
По кількох роках такої солідної праці відчинив інституцію допомоги
для бідних людей. Познайомився з багатими людьми, які йому допомагали в
тому ділі. Він побудував малий ресторант і понад двісті бідних людей щодня
дістають обід даром. Аженор через свою вдячність для Бога, що за
посередництвом А л іт я , Бог обідом запокоїв його голод і сина й цілої,
родини й допоміг знайти працю. Аліпій був дуже втішний і радий, що
допоміг для Аженора, бідного батька, вийти з біди й нужди роблячи
інтелігентною особою і добродієм для бідних людей. Вони обидва були
ровесники й померли на вісімдесяті» другому році життя і в той сам день.
Найстарший син Рікардо, що товаришив батькові шукати роботу,
підприйнявся завідувати ресторантом помершого батька уділяючи понад
двісті обідів денно для бідних людей. На одвірку входу повісив табличку з
написом: «Хата подорожніх».
Аліпій дав малий поштовх для Аженора і він по кількох роках одержав
диплом адвокатури, добродім для бідних, і засновником добродійної
інституції обідами насичувати бідних людей.
Аженор своєю біднотою і не грамотністю добився до високої освіти й
вийшов з крайної нужди, залишаючи гарний приклад, що нужда і не
грамотність не стають перепоною стати людиною інтелігентною.
В нашому житті можемо стрінути дуже багато голодуючих і спраглих
не тільки на їду й воду, але й на добрі поради. Скільки то є людей
безнадійних що їм потрібно показати дорогу надії і перемоги. Не одних
можемо оживити й привести до Бога, іншим подати хліб милосердя на
оживлення Бож ої ласки й навести на дорогу вічного спасіння.

О. Блевтерій Дмитрів, ЧСВВ

З НЕГРАМОТНОСТІ ДО ГРАМОТНОСТИ

Дитина коли народиться, її розум є немов біла табличка без жодного
знання. Вона не має поняття про віддаль, ані пізнання кольорів не розуміє
бесіди, а про поміч звертається плачем. Тому звуть малу дитину
немовлятком, яке само собі не дасть ради, а залежить вповні від своїх
батьків. Такий цикл життя всі ми дорослі пережили. Життєвий цикл життя
починається від перших годин по народженню, і він переходить розвиток від
перших днів тижнів, місяців й років, і цей розвиток триває аж до смерти.
Кожня сім’я старається передати своїм дітям те чисто природне знання,
яке посідає у родині. Кожне дитя воно набуває те природне знання і ним
старається жити. Одні набувають високі науки знання, а інші, коли немаючи
нагоди залешаються неуками, хотя криють у собі спосібності стати
освіченими особами.
Кожна держава стоїть на доброму рівні життя і внутрішньо
адміністративної компетенції свого власного проводу, це діється завдяки
інтеліґентних людей і освіченого народу в самій державі. Коли держава має
мало інтелеґентних людей, а більшості темного народу тоді нема розвитку.
Те саме діється з людиною без науки, яка немає матеріяльних ані
інтелектуальних можливотей вийти з бідноти. Тут можна навести порівнання
до зерна, яке криє в собі всі якості доброї рослини, але коли воно росте на
слабкій землі воно почне нидіти само у собі й не видасть жодного овочу, бо
не мало всіх можливостей до повного розвенення.
До кращого зрозуміння наведу приклад одного батька родини, що від
дитинства не мав нагоди учитися. Оженився також з бідною дівчиною. Бог
наділив його трьома дітьми. Два хлопчики й одна дівчина. Довгі роки
працював одній пилорамі (тартаці), але з часом господар закінчив з
пилорамою і він стратив працю. Містечко було мале й він залишився два
роки без праці. Нераз дехто милосердився і дав йому роботу на один чи два
дні, але цей заробіток не вистарчав на утримання родини. Практично родина
дійшла до крайної біди. Одного дня бере з собою найстаршого хлопця йде
шукати праці. Малий ввесь час плаче й домагається в батька щось з ’їсти, бо
ще вчора снідав забиваючи голод кулешою. Серце батьда по кожнім проханні
кожний раз викликало сльози, а іншими разами стискалося серце в грудях і
сокрупшлося з болю немаючи що дати дитині й цілій родині. А ще більше
переживав смуток й сокрушення серця, коли нагадував про трьох, що
залишив у дома без жодної їди.
Перед полуднем не знайшовше жодної праці, заходить до малої пекарні, а
синка залишив на вулиці. Тут звертається до пекар’я й просить кусника хліба
для синка обіцяючи, що відробить працею аби затаїти голод синка, якого
залишив на вулиці. Пекар попросив привести хлопця, посадив за стіл наказав
кухарці подати їм обід. При обіді господар почав з ними жартувати, щоб
могти розвеселити ті обидла пригноблені обличчя смутком і голодом. При
тім обіді господар також старався довідатися про їхнє життя, а по обіді
наказав наготовити їм їди на п’ятнадцять днів, а для батька дав працю в
пекарні. Що за радість була вродині, коли батько повернувся з харчами і
працею!...
Батько на другий день раненько вже очікував господаря біля дверей
пекарні, втішний і того самого дня розпочав працю. Господар був дуже
задоволений з нього й його праці. Десь по році часу господар пекарні на ім’я
Аліпій покликає робітника, що звався Аженор і пропонує йому, щоб почав
вчитися в його школі, що відчинив на другому поверсі для неграмотних осіб.
Радо почав від першого дня рисувати букви, вивчати азбуку, і так не перервав
Зшитися повних дванадцять років. Коли почав вчитися нараховував тоді
тридцять два роки життя.
По дванадцятьох роках бувший робітник Аженор став адвокатом, і в тій
самій залі де розпочав вчитися відкрив бюро адвокат)фи. Аліпій, господар
пекарні, не міг на дивуватися, коли щоденно бувший його робітник сходив зі
свого ґабінету до ресторану на обід що був біля пекарні.

Cristãos são espancados por muçulmanos e ameaçados
de morte em campo de refugiados

No último dia 27 de junho, um grupo de cristãos estava reunido em um
campo de refugiados localizado em Koutsochero, na Grécia, quando foram
surpreendidos por vários muçulmanos iraquianos.
Os radicais islâmicos fizeram ameaças de morte, mas também agrediram
covardemente os cristãos, deixando dois deles gravemente feridos. Na ocasião,
os seguidores de Cristo estavam realizando um estudo bíblico e não imaginavam
que isso podería acontecer.
“Eles foram ameaçados com facas e espancados. Dois cristãos acabaram
hospitalizados. As duas mulheres e duas crianças pequenas que estavam no
estudo também foram ameaçadas” , disse um membro da organização 222, que
auxilia ex-muçulmanos convertidos ao cristianismo.
“Gasolina foi derramada na barraca. Eles foram chamados de ‘infiéis’,
enquanto os agressores os mandavam saírem do acampamento” , acrescentou.
As vítimas do ataque prestaram queixa na polícia, mas até o momento
nenhum dos agressores foram detidos. O clima na região é mais tenso porque o
grupo de cristãos é formado por ex-muçulmanos, e como a doutrina islâmica não
admite o abandono de suas crenças, a perseguição se tom a maior, inclusive com
membros da própria família.
“Os ex-muçulmanos muitas vezes são rejeitados e violentamente persegui
dos por seus próprios familiares e amigos, que os consideram apóstatas” , decla
rou Claire Evans, líder regional da International Christian Concem, uma organi
zação que auxilia os cristãos perseguidos.
“Frequentemente eles precisam fugir de suas casas e começar a vida do zero
em outro lugar. Não é coincidência que esses cristãos em Koutsochero tenham
sido escolhidos pelos muçulmanos do local” , disse ele, destacando uma aparente
omissão das autoridades gregas:
“É alarmante que esta multidão tenha permissão para continuar a sua violên
cia sem intervenção policial. Os agressores devem ser responsabilizados de
acordo com o devido processo legal” , conclui.

Стор. 06 Праця, Прудентополіс, 16-го - 31-го липня 2018 Б. року - Число 14

Aborto, homossexualidade e perseguição farão o
islamismo “eclipsar” o cristianismo, diz líder

O aborto e a homossexualidade são dois fatores que estão contribuindo para
que o islamismo se tom e, em breve, a maior religião do mundo em termos numé
ricos. A afirmação partiu do radialista Hank Hanegraaff, um influente líder
cristão dos Estados Unidos, que usou o termo “eclipse” para ilustrar a sobreposi
ção dos grupos religiosos, numa referência à lua crescente, símbolo do islamis
mo.
A linha de raciocínio de Hank é lógica: os ideais abortistas e o estilo de vida
homossexual só encontram espaço de crescimento nas sociedades pós-cristãs, no
ocidente. Essas questões contribuem para a redução da natalidade, levando ao
envelhecimento e redução da população.
Por outro lado, no mundo islâmico, ocorre o exato oposto, já que a poligamia
é permitida e os homens podem se casar com até quatro mulheres. Nesse cenário,
as taxas de natalidade são altas, e o crescimento da população acontece em níveis
altíssimos.
De acordo com informações do portal The Christian Post, Hank Hanegraaff
abordou o assunto após ser questionado por um ouvinte de seu programa de
rádio. “A razão para [acreditar que o islamismo será a maior religião do mundo]
é que, se você for a muitas culturas cristãs anteriores, verá que as populações
nativas são auto-abortadoras: controle de natalidade, abortos, eutanásia, homos
sexualidade, fluidez de gênero, transgenerismo, tudo isso é essencial [na equa
ção]. Valores que substituíram a etnia cristã, e estão levando a um rápido declí
nio da população nativa” , argumentou.
O cenário é diferente nos países de maioria islâmica: “No Islã, você tem
poligamia, onde um muçulmano pode se casar com até quatro mulheres, e muito
mais do que isso, porque é fácil se divorciar. Tendo tantas esposas, você também
pode ter muitos filhos e crescer demograficamente” , pontuou.
Hank alertou também que nas sociedades com crescimento demográfico dos
islâmicos, a influência dos seguidores de Maomé na política também aumentará.
Outro fator influenciador é a perseguição religiosa que os cristãos enfrentam
no mundo, com muitos fiéis sendo mortos por causa de sua fé. Em lugares como
a Nigéria, há chances de o cristianismo ser extinto através da ação genocida de
grupos extremistas, como o Boko Haram.
O Islamismo está “avançando pela espada” , avaliou Hank. “Você assume
outras culturas e, portanto, você cresce e progride, porque muitas dessas culturas
que você assume, sua população acaba se tomando islâmica” , observou, apon
tando a dinâmica que, segundo ele, levará ao declínio do cristianismo ao redor
do mundo de forma inevitável.
“No Islã você recebe três opções: ou você se entrega, ou enfrenta a espada
ou se converte ao islamismo” , disse Hank. “Os cristãos estão em declínio porque
estão sendo mortos” , insistiu.
Vários estudos internacionais nos últimos anos observaram que o Islamismo
é de fato a religião que mais cresce no mundo, a caminho de superar o cristianis
mo no final do século XXI. O instituto Pew Research divulgou um relatório em
março de 2017 mostrando que, devido às altas taxas de natalidade, os muçulma
nos representarão 10% da população da Europa até 2050, e que esse mesmo
grupo superará o povo judeu nos Estados Unidos até 2050.
O mesmo estudo observou que a taxa de mortalidade cristã entre 2010 e
2015 foi de 37%, enquanto a taxa de natalidade cristã foi de 33%. A taxa de nata
lidade muçulmana no mesmo período de tempo, por outro lado, foi de 31%,
enquanto a taxa de mortalidade foi de 21 %. A conclusão é que até 2060, as popu
lações cristãs e muçulmanas em todo o mundo devem ficar em tom o de 32%,
com os muçulmanos superando os cristãos nas décadas seguintes.
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ГОНІННЯ НА ХРИСТИЯН ВІДБУВАЮТЬСЯ В
144 КРАЇНАХ СВІТУ - ДОСЛІДЖЕННЯ

Недавні дослідження показали, що ворожість до релігії зростає у
всьому світі, так як другий рік поспіль набирають обертів різні обмеження
для християн з боку урядів, а також дуже активно відбуваються акти нападу
на християн, винуватці яких залишаються безкарними.
Дев'яте щорічне дослідження центру Pew, яке було опубліковано у
четвер, визначило, що в 2016 році в 198 країнах світу в тому чи іншому
вигляді виявлялися гоніння на християн. Незалежно від того, чи
запроваджують уряди цих країн закони, ворожі по відношенню до релігії,
звірства, чинені проти релігійних меншин в цих країнах, стрімко ростуть.
«Понад чверть (28%) країн з представлених у списку мали «високий»
або «дуже високий» рівень державних обмежень щодо релігії в 2016 році,
що на 25% більше, ніж роком раніше», говорилося в доповіді.
Країни в цих категоріях набрали не менше 4,5 балів за індексом
урядових обмежень (за 10-бальною шкалою, заснованою на 20 показниках
державної політики проти релігійного самовираження, від заборон до
прямих фізичних нападів на релігійні громади). Південно-східна азіатська
країна Лаос, яка не має виходу до моря, перейшла в категорію країн з «дуже
високим» рівнем обмежень в сфері релігії в 2016 році, через введення нової
політики, яка дозволяє уряду зупинити будь-яку релігійну діяльність, яку
вона вважає загрозою своїм звичаям або законам.
Згідно з даними дослідження, 27 відсотків країн світу мали «високий»
або «дуже високий» рівень бойових дій, пов'язаних з релігією. Я к і індекс
державних обмежень, індекс бойових дій, який використовується
дослідниками, є 10-бальною шкалою, що вимірює більше десятка критеріїв
бойових дій, таких як міжконфесійна напруженість і тероризм, пов'язаний з
релігією.
Приблизно в 10 відсотках країн, де росте релігійна ворожість і
обмеження, пропагуються націоналістичні погляди.
«Шістнадцять відсотків країн в звіті організували соціальні групи, які
використовували націоналістичну риторику проти релігійних меншин в
країні», зазначила дослідник Катаянг Кіши.
Найбільш переслідуваними релігійними групами з боку уряду або
соціальних груп були християни і мусульмани - дві найбільші релігійні
групи в світі. У 2016 році християни зіткнулися із загальною соціальної
ворожістю і державними обмеженнями в 144 країнах, мусульмани - в 142
країнах.
Єгипет, Росія, Індія, Індонезія і Туреччина мали найвищий загальний
рівень релігійних обмежень серед 25 найбільш густонаселених країн на
землі. Китай, який з 2016 року є домом для приблизно 1,38 мільярда
мешканців, мав найвищі рівні державних обмежень на релігію. Індія,
населення якої становить 1,32 мільярда чоловік, має найвищий рівень
соціальних бойових дій, пов'язаних з релігією.
«У обох країнах були найвищі рівні обмежень у відповідних категоріях,
згідно з дослідженням». Джерело: cnl.news
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Порошенко розповів, про що говорив з
Трампом на зустрічі у Брюсселі

"Загибель бджіл може спричинити неконтрольоване застосування
пестицидів та агрохімікатів на посівах сільськогосподарських культур та
безвідповідальність аграріїв при обробках посівів сільськогосподарських
культур пестицидами, ігнорування ними вимог Закону України "Про
бджільництво", - наголошують у відповідній державній службі.
Президент Петро Порошенко сказав, що говорив із американським
колегою Дональдом Трампом про покращення співробітшщгва між
країнами, звільнення заручників та енергетичну безпеку.
Про це він розповів в інтерв’ю журналістам трьох українських
телеканалів - "112-Україна", "СТБ" та "Інтер".
Порошенко сказав, що говорив з Трампом про необхідність посилення
захисту України і покращення співробітництва, в тому числі в оборонній
сфері.
"Президент надав відповідні завдання з цього приводу. Деталі тут я
розповідати не буду, але ми дуже швидко розвиваємося і щодо надання
консультативної, едвайзерської, допомоги з боку Сполучених Штатів, бо це
взаємовигідна співпраця", - зазначив Порошенко.
"Безумовно я підняв питання звільнення заручників і просив підняти це
на зустрічі (з Володимиром Путіним - УП), яка в понеділок відбудеться в
Гельсінкі", - додав він.
Крім того, президенти обговорювали питання енергетичної безпеки, де
вони "зафіксували спільність позицій і підходів".
"Сполучені Штати підтримують Україну в позиціях щодо "Північного
потоку-2" і вважають неприпустимим, бо цей проект є політичним, підриває
економічну, енергетичну і глобальну безпеку Європи. І президент дуже
рішуче висловився і на підтримку України, і на підтримку енергетичної
безпеки", - зауважив Порошенко.
"Ми обговорювали питання економічної співпраці, у нас на 70 відсотків
зріс товарообіг зі Сполученими Штатами за 2017 рік, ця позитивна тенденція
зберігається", - сказав президент України.
Він додав, що обговорював з Трампом наступну зустріч.
"Я дуже задоволений цією зустріччю", - підсумував Порошенко.
12 липня Дональд Трамп провів зустріч в рамках саміту НАТО в
Брюсселі із Петром Порошенком.
Трамп з Путіним повинні зустрітися 16 липня. З а повідомленнями ЗМ І,
на зустрічі в понеділок у Гельсінкі Путін і Трамп могли б досягти угоди щодо
Сирії.
Марія Думанська, УП

Причина загибелі бджіл в Україні
Поділитися
В Україні цьогоріч у різних областях гинуть бджоли. Досі не з'ясована
причина цього мору
Масову загибель бджіл у травні-червні цього року по всій Україні
спричинили пестициди, якими аграрії обробляли поля. Це випливає із
матеріалів, наданих BBC News Україна Державною службою з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Саме ця державна структура уповноважена здійснювати перевірки й
встановлювати причини мору з-поміж тварин.
З а її даними, в Україні цьогоріч постраждали 1408 пасік та повністю
загинули 12800 бджолосімей.
Чому гинуть українські бджоли?
З а результатами проведених перевірок, це відомство зробило висновок,
що українські бджоли не могли загинути через інфекції та захворювання.
"Аналізом отриманих результатів підтверджено, що на сьогоднішній
день жодна хвороба бджіл не може спричинити масову загибель всієї
бджолосім'ї та всієї пасіки у короткий період (1-3 дні)", - ідеться у висновках
Д ержпродспоживс лужби.
Якщо ці фактори виключити, єдине, що залишається, - пестициди. З 396
відібраних зразків для лабораторного дослідження у 54 випадках
підтверджено загибель від застосування пестицидів.

Найбільше від бджолиного мору постраждали Луганська область
(загинуло 3347 бджолосімей), Дніпропетровська (3218), Харківська (1395)
та Житомирська (1165).
При цьому матеріали перевірок у згаданих вище областях передали
правоохоронним органам лише в Харківській (15 матеріалів) та
Дніпропетровській (1 матеріал).
На суб'єктів господарювання, чиї дії спричинили масову загибель бджіл,
за весь цей час наклали л и т е один штраф. У чотирьох вище згаданих
областях на аграріїв не наклали жодного штрафу за порушення у
застосуванні пестицидів.

Поліція Британії заявляє, що знайшла
пляшечку з "Новічком"
"Британська поліція заявляє, що знайшла "маленьку пляшку", яка містить
Новічок, нервовий агент, використаний у березні проти колишнього російського
агента Сергія Скріпаля та його доньки в Солсбері", - йдеться у повідомленні.
"У середу 11 липня у будинку Чарлі Роулі в Еймсбері була знайдена невелика
пляшечка" - повідомили в поліції і додали, що пляшку передали для дослідження в
лабораторію.
"Науковці підтвердили, що субстанція, яка знаходилася в пляшці, - це "Новічок"
- заявили в поліції.
Тепер дослідники мають встановити, чи був "Новічок", яким отруїлася пара з
Еймсбері, того ж походження, що й речовина, якою отруїли колишнього шпигуна
Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.
Також слідству належить встановити, яким чином пляшка з "Новічком"
потрапила до будинку Роулі.
Раніше в британській поліції розповіли, що чоловік і жінка отруїлися нервово-паралітичною речовиною "Новічок" після контакту із зараженим предметом.
Як повідомлялося, двоє людей в несвідомому стані були виявлені в сусідньому
місті з Солсбері, де на початку березня були отруєні нервово-паралітичною
речовиною "Новічок" колишній співробітник ГРУ РФ Сергій Скрипаль і його дочка
Юлія.
45-річний Чарлі Роулі прийшов до тями в результаті "незначного, але істотного
покращення".
Його партнерка, 44-річна Дон Стерджесс померла в неділю ввечері після
отруєння в місті Еймсбері 30 червня.
Британія стверджує, що за отруєнням стоїть Росія, оскільки використану
нервово-паралітичну речовину було розроблено Радянським союзом. У Москві
звинувачення заперечують.
Протягом декількох тижнів британські служби очищали місця, де знаходилися
Скрипалі в день отруєння, і де міг залишатися нервовий агент.
18 травня стало відомо, що Скрипаль вийшов з лікарні. Юлію Скрипаль
виписали 9 квітня.
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Пише Юзьо Шило

МОЛОДИМ
ЧИТАЧАМ
Пастух й кози
Був одного разу пастух, який залюбки водив свої домашні кози пастися
на поле. М ав їх гарне число й переводив свої дні на пасовиську, доглядаючи
стадо під час дня і заганяючи його до дому вечорами. Сталося, що до стада
тих домашніх кіз занадилися дикі кози, які виходили з лісу й паслися разом з
домашніми. Пастух приглядався їм і йому дуже бажалося їх собі присвоїти та
долучити до свого стада, бо вони були гарні, товстенькі й приманливі. Але
не було легко це зробити, бо як тільки він зближався до стада, дикі кози не
давалися присвоїти, втікали в ліс.
Одного разу на пасовиську зірвалася буря і сильний дощ з громами і всі
кози збіглися до недалекої печері, щоб сховатися від тучі. Разом з
домашніми також і ті дикі зайшли до печери. Пастух задумав скористати з
нагоди й тепер собі їх з'єднати та присвоїти. Там в печері мав склад сіна та
іншої поживи для свого стада, мав чистеньку воду й їх тим частував. В той
день він задумав в спритний спосіб з'єднати собі ті дикі кози і коли роздавав
для усіх їжу й воду, то давав кожній домашній козі лише трошки їжі, а тим
диким кидав більше ніж домашнім, так що ті свіжі й дикі були задоволені, а
свої домашні мекали й хотіли більше. А коли вони зближалися до диких, щоб
відібрати від них то, пастух їх відганяв бичем. Одні мали їжі досхочу, а свої
терпіли голод й були биті коли хотіли більше паші. Так спритний пастух
думав собі присвоїти і прилучити чужих до свого стада. Думав, що вдасться
це зробити, бо вони часто й радо приймали сою пайку і хоч не дуже то
зближалися до пастуха але виглядало, що були задоволені.
Коли ж буря перейшла й небезпека минула, все стадо повилазило з
печері а ті дикі, підскакуючи й радіючи, що добре наїлися, пігнали в ліс, не
хотіли залишитися з домашніми. Пастух розілився і почав нарікати на ту
дичину, що вона невдячна й не дається присвоїти. Навіть вголос почав на
них клясти й називати невдячню дичиною і всякими іншими образливими
словами. На те надійшов якийсь розумний чоловік, зупинився коло пастуха,
вивідався про що йдеться й усміхнувшися сказав:
- Ти нерозумний чоловік, маєш менше розуму як ті дикі кози. Дивися,

Дорогі аміґос,
É бом деколи прочитати дещо веселе, алґунс фатос до презинти або до
пассадо, щоб сіпосміяти, порки кажут жи сісміяти é бом пра сауде.
Було то ном файз тимпо. Біспо відправив торжественну Міссу й в
захристії складав свої параминтос. Якось прийшшов до захристії хлопчина,
ном сий чи він був короіня чи ні, але прийшов на сакрістія. Він на голові
мав файний капелюшок і дава пра вир, жи сігордив тим капелюшком.
Підійшов близько до єпископа сідивив на те як біспо складав параминтос.
А з боку на столі стояла єпископська мітра. Хлопчина сідивив на ту мітру й
сказав про біспо: ки сяпеу боніто до біспо! А єпископ сіподивив на него й
видів його капелюшок на голові, сказав до него: си воси кізер заміняймо, я
тобі дам той мій капелюх а воси ди пра мім той твій жи тамбинь é боніто.
Вамос фазир ума трока? Хлопчина поставив руку на голову на свій
капелюх, сіподивив на мітру біспа і відважно сказав: Біспо, а то не буде гріх
пра сеньор левар миу сяпеу і еу фікар ком о тиу?... Ном сий на чому
сіскінчив той неґосіо ди трока ди сяпеус, але всі, що були в сакрістії
сірозсміяли, жи хлопчина сібояв гріха як би взяв для себе капелюх-мітру до
біспо...
Оутро фато бинь антіґо. То сістало но семінаріо. Були тоді хлопці но
семінаріо, а но колежіо дас фрирас були естудантес менінас. І ум пія
ґостава дас менінас до колежіо (ки пія ном ґоста де менінас?) і ніби
наморував йну з них, але так ди лонже. Був ще адолесинти. О падре діретор
знав про ті наморікос і ум домінґо коли хлопці були на сала де естудос,
прийшов, закликав того піязона жи ніби наморував одну з тих дівчат і
сказав пра тодос оувір: “Воси... (х)... винь коміґо і підемо но колежіо дати
на заповіди про тиу казаминто ком а меніна жи ти наморуєш” . Хлопець,
ном тиви дувіда, встав з лавки і пішов за вотцем пра дар ос номес... Вийшли
на дорору й вже були на ескіна до Остапів, і діретор видів жи хлопець іде
мизмо пра дар ос номес, встав, висварив малого і на тому закінчився той
казоріо... Що казали хлопці коли за кілька мінут пязом сівернув на сала де
естудо, ном сий, але дисерто було і сміху й адмірасом жи так скоро
сіскінчили ті заручини...
Поде сир жи читач ном ася ґраса що пишу про такі трафунки, але різне
сідіяло колись і сідіє у світі нині і тому вале а пина дещо пригадати пра си
дівертір...

вони не дурні. Коли ти їх частував ліпше як свої домашні й відганяв бичем

Ваш Юзьо ТПило

коли вони хотіли більше їжі, вони собі думали так: він нас шанує і частує
краще бо ми чужі й свіжі в його отарі, ми щойно прийшли сюди. Але коли би
ми прилучилися і привикли до його стада, то він буде нам давати те саме, що
дає для своїх, буде поводитися знами так грубязно як поводиться зі своїми,

ЖИТТЯ НАВЧАЄ

бо ми вічно не будимо свіжі в його отарі. Вони знають, що нині ти хочеш їх
собі придбати, але за короткий час, коли би ти це потрапив зробити, вони
будуть такі як й інші й будуть діставати не подвійну пайку їжі, але маленьку
жменьку їжі й через якусь захланість будуть биті..

Коли т воє серце зранене і відчуваєш душевний біль, май
терпеливість. Лікування і виздоровлення йде поволі, не

Наука: Не є воно добре й чесно відноситися краще до чужих як до своїх

стається відразу. Це т ак я к з раною на тілі. Чим глибша рана

домашніх, не годиться перед чужими мати обличчя ангела, а перед своїми

тим довше часу, щ об загоїлася. М ай терпеливість і не шпортай

домашніми обличчя ворога...

постійно рани твого серця. Щоб рана загоїлася, не слід постійно
їїш крабат и.

Засмійся
C O M U N IC A D O
Досить моїх помилок!
— Татку, наш учитель сказав, щоб ти не допомагав мені більше робити
домашні задачі.
-Ч о м у ?
— Казав учитель, що досить і тих блудів, котрі я роблю сам.

Чому спішитися?
— Швидше збирайся, а то запізнишся в школу,- каже мама синові.
— Нічого, пощо спішитися, школа відчинена цілий день.

“Хоч круть, хоч верть”
— Павлику, чому в тебе один черевик чорний, а другий жовтий? запитав учитель у хлопчика, тільки-но той
з'явився в класі.- Ану біжи додому й
J
перев зуися!
— Та я вже повертався, тільки вдома
теж один черевик чорний, а другий
жовтий...
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Caro assinante do Jornal Prácia!
No ano passado iniciamos as renovações das assinaturas.
Mas, devido à vários problemas, ainda não conseguimos fina
lizar (efetivamente) as renovações.
No entanto, a partir da próxima edição já efetivaremos a
mudança.
Portanto, esta é a última edição do Jornal Prácia que foi
enviada com os dados do "cadastro antigo". A partir da próxi
ma edição será enviado no cadastro atualizado.
Caso tenha feito a renovação e, por algum motivo venha a
não receber mais o Jornal, ou tenha algum outro problema,
por favor nos comuniquem para que possamos resolver.
Nossos contatos:
• (42) 3446-1396 (telefone fixo e whatsapp)
• E-mail: graficaprudentopolis@gmail.com
• Carta: Gráfica Prudentópolis
Rua Cândido de Abreu, 1579
84400-000 Prudentópolis - PR

