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ГЛАВА УГКЦ: «В0СКРЕСЛИИ ХРИСТ0С ПОКАЗУЄ, ЩО ВІЙНА ПРОТИ УКРАЇНИ НЕ
БУДЕ ТРИВАТИ ВІЧНО, БО НЕПРАВДА НІКОЛИ НЕ МАЄ ОСТАННЬОГО СЛОВА»
Зустрічаючи сьогодні воскреслого
Христа, ми бачимо, що неправда ніколи
не має останнього слова. Як після ночі
завжди наступить день, так і війна
проти України не буде тривати вічно. У
тій правді, у тій істині нам потрібно
вистояти. Про це сказав Отець і Глава
Української
Греко-Католицької
Церкви Блаженні ший Святослав під час
проповіді до вірних у світлий празник
Христового
Воскресіння
в
Патріаршому
соборі
Воскресіння
Христового в Києві.
Співслужили з Главою Церкви
Архиєпископ Клаудіо Гуджеротгі,
Апостольський нунцій в Україні,
владика Віталій Кривицький, правлячий
єпископ Києво-Житомирської дієцезії
РКЦ в Україні, владика Богдан Дзюрах,
Секретар Синоду УГКЦ, владика
Венедикт
Алексійчук,
Правлячий
архиєрей єпархії Святого Миколая з
осідком у Чикаго, та владика Йосиф
Мілян, Єпископ-помічник Київської
архиєпархії.
На Богослужінні молилися також
Президент України Петро Дорошенко з
дружиною Мариною, міністр культури
Євген Ншцук, міністр освіти і науки
Лілія Гриневич, пані Сильвія Хосефіна
Кортес Мартїн, Надзвичайний і
Повноважний
посол
Королівства
Іспанії в Україні.
Предстоятель наголосив, що ми
прийшли, щоб зустріти між нами
істинне сонце - воскреслого у славі
Спасителя, сила якого перемінила
тогочасну імперію, що вбила, забрала
гідність від, як вони думали, людини, а
натрапили на самого Бога. Ця правда
про воскресіння Христове є чимось, що
змінює, розширює горизонти, дає надію
і нове дихання людині всіх часів і всіх
народів.
«Ось чому так важливо нам

сьогодні відчути і зрозуміти, що істина,
правда про воскресіння Христове є
життєдайною», - сказав Блаженніший
Святослав.
Коли ми вітаємо когось «Христос
воскрес», у відповідь чуємо «Воістину
воскрес». «Справді, дійсно, Він воскрес.
І в Ньому людське життя набирає
цілком іншого сенсу. Зустрівши
Воскреслого, ми розуміємо, що
справжнє людське життя є чимось
набагато більшим, ніж це земне життя.
Ми бачимо, що безвихідних ситуацій не
буває.
Після
смерті
приходить
воскресіння. Так само, як після ночі у
світлі сонця, яке сходить, приходить
новий день, нове життя, приходить
воскреслий Христос, щоб своє життя
дарувати нам», - пояснив Глава Церкви.
Видається, вважає проповідник, що
сьогодні світ живе в час постправди.

СВЯТІШИЙ ОТЕЦЬ ПАПА ФРАНЦИСК ПІДГОТУВАВ
ДЛЯ УГКЦ СЮРПРИЗ
Святіший Отець Папа Римський Франциск підготував для Української Греко-Католицької Церкви сюрприз, про який незабаром повідомить Апостольська
столиця. Про це під час Літургії на свято Воскресіння Господнього у Патріаршому
соборі Воскресіння Христового повідомив Архієпископ Клаудіо Ґуджеротгі.
Представник Папи Франциска передав також благословення для греко-католиків від Святішого Отця у свято Воскресіння Христового.
«Благословення Святішого Отця - це не є л и т е якась молитва над вами. Це
завдання, яке довірене йому і воно полягає в тому, щоби зберегти віру братів. І це
сьогодні відбувається по-особливому», - сказав Апостольський нунцій.
Він відзначив, що в той день, коли християни світу переживали Пасху за
Західним обрядом, Папа теж згадав Україну в той день.
«І ви знаєте, що Папа має ще більшу близькість, ще більшу підтримку для
УГКЦ. І має в серці певний знак. Я говорю це вам спеціально, аби пробудити у вас
зацікавлення. Поки що не можу сказати більше. Думаю, невдовзі буде опубліковано
те, що Папа хоче зробити. Це передусім стосується такої підтримки», - розповів
Архиєпископ Клаудіо.

Наш світ, навіть сучасна культура,
подібні до ночі розгублення, яку
пережили учні після того, як Христа
розіп’яли і вклали до гробу.
«Часом навіть ми собі думаємо: а
чи варто шукати правду?! - риторично
запитує Глава Церкви. - Можливо,
легше жити без правди, навіщо за неї
боротися, навіщо вона взагалі сьогодні
потрібна? Але жінки мироносиці нам
кажуть, що кожна людина має у
найглибшому закутку своєї особи щось,
що дарував їй Господь Бог як
внутрішній компас, який завжди буде
штовхати і вести людину шукати
правду».
І цим внутрішнім святилищем
особи, вважає духовний лідер українців,
є людське сумління. Воно буде вас
будити, гризти і кусати, воно буде вас
штовхати
шукати
правду.
Буде

«Сподіваємося, що папський секрет
скоро стане явний», - додав Глава
УГКЦ Блаженніший Святослав.
Предстоятель також відзначив, що
цього
року
Українська
Греко-Католицька Церква буде згадувати
воскресіння нашої Церкви, тридцяту
річницю її виходу з підпілля.
«Того моменту, коли подумайте
тільки, Горбачов, як тодішній голова
комуністичної партії підписав необхідні
укази про легалізацію УГКЦ. Цю
Церкву не міг знищити ніхто, ані Сталін
з його катівнями, ані комуністична
ідеологія. Кров’ю мучеників наша
Церква засвідчила - Христос воскрес. І
всі ми є свідками воскреслої Церкви,
свідками воскресіння», сказав
духовний лідер українців.
«Нехай ця пасхальна зустріч з

нагадувати, що кожна людина має
святий обов’язок шукати правду, а
знайшовши її, йти за нею. Невідступно.
Бо якщо ти будеш йти цією дорогою
правди,
військо
втече,
камінь
відсунеться, а воскреслий Христос
покаже, що правду потрібно, можливо,
не так захищати, як свідчити. Бо правда
має свою власну силу, - таку силу, як
світло над темрявою.
«Як важливо сучасній людині
відчути обов’язок шукати правду і йти
за нею. Сучасний момент історії
України теж скидається на період
темної, кромішньої ночі. Ми оточені
військами, але найгірше - ми залиті
неправдою. Сьогодні багато людей не
знають, кого слухати, не знають, що
читати. Бо так багато говорять один про
одного, що ми, дивлячись один одному в
очі, не віримо один другому», - додав
архиєрей.
«Скільки неправди сьогодні, як
зброї, вживається проти України. У нас
крали і крадуть нашу історію, різними
сучасними
технологіями
крадуть
правду про людину, щоб знищити її
сьогодення. Та й під час виборів як нам
багато неправди сказали, щоб вкрасти
наше
майбутнє»,
наголосив
Блаженніший Святослав.
За його словами, ми сьогодні
зустрічаємо воскреслого Христа за
старовинною традицією, яку зберегла
УГКЦ, - у момент, коли встає сонце і
співаємо Йому: Ти наше сонце правди,
яке нам життя освітлює!
«Якщо
із
запечатаного
і
стереженого військом гробу є вихід, то
ми маємо надію. Нехай цьогорічне
свято Пасхи стане свідченням і
джерелом надії для нашого народу»,
побажав Глава УГКЦ.
Джерело: news.ugcc.ua

нашим Спасителем розвіє темряву
сумнівів, стане джерелом надії, стане
силою перемоги України над темрявою
зла і неправди, яка сьогодні так активно
і агресивно воює проти нас. Бо останнє
слово завжди матиме воскреслий
Спаситель», - побажав усім нам Глава
УГКЦ.
(Джерело;
Католицький
Оглядач)

Pg. 02 - Pracia, Prudentópolis,01 а 31 de maio de 2019 - № 05

Стор. 02 - Праця, Прудентополіс, 01-го - 31-го травня 2019 Б. року - Число 05
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Сором і безсоромність

Сором або встид це неприємне
відчуття в обличчі страху втратити
честь і стати посміхом перед іншими, це
відчуття втрати гідности і вартости
перед іншими. Почування встиду це
реакція когось, що себе шанує, перед
тим, що калічить його честь. Почування
- пониження яке родиться в самій особі
зневаженій і пониженій через якийсь
факт або особу, що її калічить і
понижає перед іншими. Це шляхетне
почування, яке, з одного боку, веде до
того, щоб особа гідно себе провадила
перед іншими в збереженні своєї чести й
самопошани, а, з другого боку, встид
осуджує людину коли вона словом або
ділом дає нагоду до того, щоб на неї
дивилися з погордою. Це почування
внутрішнє і особисте спричинене
фактами зовнішними які стають
публичні й негативно осуджувані
іншими.
Людина
звичайно
не
буде
встидатися сама себе через своє інтимне
і особисте поступування, про що інші не
довідуються, бо почування пониження
родиться коли інші нас судять. Це інші
які розбуджують встид як наслідок того,
що ми виробляємо або що незалежно від
нашої згоди до нас стосується. Кожна
людина себе шанує й хоче бути
пошанована іншими і встидається не
тільки своїх вчинків, але встидається за
інших своїх друзів, рідних, добродіїв і
Т.П .

Батько відчуває встид через негідне
поступування дітей або, противно, діти
встидаються недобрих вчинків своїх
батьків; друзі встидаються за друзів,
горожани за горожан або, в особливішій
спосіб, нарід встидається за свій уряд, за
тих яких вибрав, щоб його предствляли
в уряді коли вони негідно виконують
свій мандат.
Звичайно люди встидаються себе,
своїх недобрих слів або вчинків і
встидаються також за інших. Але,
нажаль, є багато й ще збільшується
число таких, які не мають встиду бо
поховали його в своїй захланності, в
грошах, в гордості, в бажанні урядувати
і вони готові практикувати різні негідні
діла за які не відчувають встиду, і вони
стають соромом для тих людей які себе
шанують і для суспільства яке за них
встидається.
Коли слухаємо й дивимося щодня
на вісті в різних середниках комунікації,
довідуємося про різні нечесні вчинки в
країні, головно нашх представників при
уряді. Особи або групи осіб, політики
перетворюють країну в посміховище
через крадіж урядових грошей, напади,
убивства, згіршення... А найгірше те,

що практикуючи те все, не відчувають
встиду, а ще оскаржують тих які по
судах їх хочуть від того відвернути й
стримати. Вони перед ясно доказаними
злочинами
оскаржують
в
несправедливості тих, що їх судять, а
себе
уважають
за
невинних
несправедливо оскаржуваних. Великий
брак встиду в різних ділянках життя
країни і також є брак встиду зі сторони
самого населення, яке за гроші вибирає
урядовців
а потім їх оскаржує за
злочини. А ще гірше те, що на
наступних виборах дають голос на тих
самих яких судили бо знова отримали
від них кілька реалів на пиво. Навіть
бачимо брак встиду серед тих які
призначені, щоб бути сторожами
справедливості в різних судівських
урядах і продають свої вироки за гроші.
Брак встиду в урядах це давний
феномен. Вже за часів великого
бразилійського політика Руй Барбоза
було багато безстидників в уряді й в
політиці. Майже в розпуці, цей політик і
патріот писав: “Дивлячись як панує
нелад;
дивлячись зростає
число
нечесних,
на
так
багато
несправедливости; дивлячись як зостає
сила в руках недобрих, людина доходить
до того, щоб знеохотитися перед тим,
щоб бути чесним, і висмівати нечесність
та встидатися бути чесним”. - Руй
Барбоза.
Хто має очі, щоб бачити, вуха, щоб
чути, може зауважети, що в країні а
головно в уряді безліч таких, які друться
до уряду тільки на те, щоб рахувати
гроші, що їх викрадають і взагалі не
думають про свій обов’язок дбати про
добро народу, а лише стараються
наповнювати свої кишені нечесними
краденими грішми.

E ditorial
Vergonha е sem-vergonha!
A vergonha é um sentimento desagra
dável relacionado com receio da desonra
ou do ridículo ou uma sensação de perda
da dignidade e do valor pessoal diante dos
outros. Sentimento de vergonha é uma
reação de alguém que se respeita, diante
de um fato ou palavra que fere a sua honra.
É um sentimento de humilhação que
provém de dentro da pessoa lesada ou
desonrada por algum fato ou alguma
pessoa que a deixa perplexa e rebaixada.
Um sentimento nobre que, de uma parte,
ajuda a pessoa de se comportar com digni
dade no seu estado de vida e na honra de
ser pessoa e, de outra parte, incomoda e a
repreende todas as vezes que fala ou prati
ca algo que a ridiculariza e faz ver que seu
procedimento não condiz com sua consci
ência de ser alguém. Vergonha é um senti
mento interno e pessoal, causado por fatos
externos que se tomam públicos, vistos e
avaliados por outras pessoas. Dificilmente
a pessoa sente vergonha por causa de um
acontecimento íntimo e pessoal, desco
nhecido por outros, porque o sentimento
de ser humilhado nasce quando é visto e
julgado por outros. São os outros que
fazem a vergonha surgir como consequên
cia de ações praticadas pela própria pessoa
ou alheias ao consentimento pessoal de
alguém que se sente rebaixado e ferido no
seu orgulho e dignidade. Toda pessoa que
se preza, quando observada por outros,
sente vergonha diante de certos aconteci
mentos pessoais ou até de seus amigos ou
ainda de quem tem um bom conceito.
Um pai sente-se envergonhado por
causa dos procedimentos indignos dos
filhos ou, pelo contrário, os filhos se
envergonham do comportamento dos pais;
amigos podem se envergonhar de amigos,
cidadãos dos seus concidadãos ou, de
maneira especial, dos seus representantes
eleitos para manter e promover a honra e o
bem-estar do país.
Diante dessa reflexão sobre o sentido
e significado da vergonha, deve se dizer,
que há pessoas que não têm vergonha
daquilo que é vergonhoso para a maioria.
São os que perderam e sepultaram a sua
honra na ganância, no falso orgulho, no
desejo do poder, por causa de que são
capazes de praticar atos desonestos, injus
tos, vis, indignos, vergonhosos, sem tomar
consciência de que se eles mesmos não
têm vergonha, tomam-se vergonha para
outros e até para toda a sociedade que se
preza.
Assistindo diariamente os noticiários

nos nossos meios de comunicação sobre
os fatos que acontecem no país, sobre
certas pessoas ou grupos, e especialmente,
sobre nossos representantes no governo e
sobre a política brasileira, praticamente
tudo circula em redor de escândalos,
roubos, assaltos aos bens públicos. E o
pior é que, a totalidade dos que praticam
atos desvergonhados sem sentir nenhuma
vergonha, acusam a sociedade e os respon
sáveis pela justiça de injustos e se decla
ram inocentes e vítimas “inocentes” do
governo, do comércio, das indústrias e do
povo em geral que os critica e acusa. Há
falta de vergonha em diversos setores da
vida do país e deve ser sublinhada a falta
de vergonha na população que elege seus
representantes pensando apenas em seu
lucro pessoal e depois os acusa de
sem-vergonhas. Sem-vergonha são uns e
outros. Há muita falta de vergonha no
nosso país em diversos níveis da socieda
de, até nos responsáveis pela justiça onde
dentre os que lutam e promovem a justiça,
há intrusos que violam grosseiramente o
seu dever de promover justiça.
A falta de vergonha é um fenômeno
antigo. Já na época do grande brasileiro
Rui Barbosa havia muitos sem-vergonhas
no governo e na política. Quase em deses
pero de presenciar esse fenômeno no país,
Rui diz: “De tanto ver triunfar as nulidades; de tanto ver prosperar a desonra, de
tanto ver a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o
homem chega a desanimar-se da virtude, a
rir-se da honra e a ter vergonha de ser
honesto” . Rui Barbosa.
Hoje, quem tem olhos para ver e
ouvidos para ouvir, percebe que há tantos
que não têm consciência de serem respon
sáveis pelo bem do povo, mas se elegem
para saber lidar com números, com
dinheiro. Aqui têm sentido a frase de
Antoine Exupéry: “- Tu falas como as
pessoas grandes! Senti um pouco de
vergonha” . Mas ele acrescentou, implacá
vel: - “Tu confundes todas as coisas...
Mistura tudo!” Ele estava realmente irrita
do. Sacudiu ao vento seus cabelos doura
dos. - “Eu conheço um planeta onde há
um sujeito vermelho, quase roxo. Nunca
cheirou uma flor. Nunca olhou uma estre
la. Nunca amou ninguém (a não ser a si
memso). Nunca fez outra coisa senão
contas. E o dia todo repete como tu: "Eu
sou um homem sério!" E isso o faz inchar-se de orgulho. Mas ele não é um homem;
é um cogumelo! “( Antoine de Saint-Exupéry, em: O Pequeno Príncipe).
Há tantos cogumelos por aí, tantos
que só sabem fazer contas (do dinheiro
roubado) e há os que nunca conseguem
fechar as contas que crescem, aumentam
constantemente... sem parar...
Pe. Tarcisio Zauski, OSBM

Стор. 03 - Праця, Прудентополіс, 01-го - 31-го травня 2019 Б. року - Число 05

Євангельське Ч итання

Pg. 03 - Pracia, Prudentópolis,01 а 31 de maio de 2019 - № 05
тіла, душа не йде ані не летить десь в якесь місце, бо вічність це не ані місце ані час
а л и т е існування, буття.
Коли говорити про Вознесіння Ісуса, то все видиме в нього було .лише
покривалом невидимої дійсності, тобто прослави Ісуса людини й Бога. Вознесіння
це не піднесення, зняття Ісуса вгору, в простори. Тіло Ісуса не летіло в простори в
якусь сторону, воно прославилося, перемінилося в небо. Між небом і Богом нема
різниці, бо небо це не щось створене, якесь місце але це сам Бог. Бог не знаходиться
десь в якомусь місці, що називається небо, але він сам це небо. У вознесінні тіло
Ісуса яке було Божим від хвилини воплочення, воно стало прославлене у
воскресінні а у вознесенні цілком залишило все видиме й стало невидимим Богом.
Для нашого людського розуміння, можемо сказати, що тіло Ісуса у вознесенні
розтопилося і затопилося в Бозі. Не почало тісніше належати цілком до Бога, але
стало Богом. Це повернення створеного до свого джерела, до того чим було від
початків у Бозі як це читаємо в Євангелії від Иоана: “через нього (через Слово і для
Слова) все сталося” , і коли прийде повнота часів, “Бог буде всім у всьому” .
У вознесенні Ісус не так хотів себе прославити, бо від віків вже був самою
славою ані не хотів тільки прославити своє тіло, а залишити всі інш і тіла народу в
забутті, бо всі інш і тіла вийш ли від нього й існують для нього, інш им и словами є
його, тому він не міг думати тільки про себе, а прийшов до своїх, щоб всіх до себе
привести.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Коли ж вони так говорили, сам Ісус став посеред них і до них каже: “Мир вам!”
Вони ж, налякані та повні страху, думали, що духа бачать. Та він сказав їм: “Чого
стривожились? Чого ті сумніви постають у серцях ваших? Гляньте на мої руки та
на мої ноги: це ж я сам. Доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла й костей не
має, як бачите, що я їх маю.” Сказавши це, він показав їм руки й ноги. А як вони з
радощів не йняли йому ще віри й чудувались, він сказав: “Чи маєте ви тут що їсти?”
Вони подали йому кусень печеної риби. Він узяв його й спожив перед ними. Потім
Ісус до них промовив: “Це власне ті слова, що я, бувши ще з вами, сказав вам: Треба,
щоб сповнилось усе написане про мене в законі Мойсея, в пророків та у
псалмах "Тоді відкрив їм розум, щоб вони розуміли Писання,
і до них мовив: “Так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього
дня воскрес із мертвих, і щоб у його ім'я проповідувалось покаяння на відпущення
гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Ви - свідки того (всього). Я вам пошлю
те, що мій Отець обіцяв був. Сидіть у місті, аж поки не одягнетеся силою з висоти.”
І він вивів їх аж до Витанії і, знявши руки свої, благословив їх.
А як він благословляв їх, віддалився від них і почав возноситись на небо. Вони
ж, поклонившися йому, повернулися з радістю великою в Єрусалим, і перебували
ввесь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога.

Діяння Апостолів, 1-12
Першу книгу я написав, о Теофіле, про все, що Ісус робив та що навчав від
початку аж до дня, коли вознісся, давши Святим Духом накази апостолам, яких собі
вибрав. Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки,
з'являючись сорок день їм і розповідаючи про Боже Царство. Тоді ж саме, як
споживав хліб-сіль із ними, він наказав їм Єрусалиму не кидати, але чекати обітниці
Отця, що її ви від мене чули; бо Иоан христив водою, ви ж будете хршцені по
кількох цих днях Святим Духом. Отож, зійшовшися, вони питали його: «Господи,
чи цього часу знову відбудуєш Ізраїлеві царство?» Він відповів їм: «Не ваша справа
знати час і пору, що їх Отець призначив у своїй владі. Та ви приймете силу Святого
Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії й
аж до краю землі.» І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його
взяла з-перед очей їхніх. І як вони дивилися пильно на небо, коли він відходив, два
мужі стали коло них у білій одежі і сказали: «Мужі галилейські! Чого стоїте,
дивлячись на небо? Оцей Ісус, який від вас був взятий на небо, так само прийде, як
його ви бачили відходячого на небо.» Тоді вони повернулися в Єрусалим з гори, що
зветься Оливною, що близько Єрусалиму - день ходи в суботу.

Правда про вознесіння це велика тайна незбагненна для нашого розуму. Це
справа Божа, а не людська чи земська подія. Все те, що про ту подію написано це
зовнішність, неначе убрання для людських очей того, що в Бозі сталося. Для людей
було місце де вознесіння відбулося, було поняття, що небо десь вгорі, що Ісус
підносився на небо, що апостоли дивилися вгору де би мало бути небо й куди би мав
полетіти Ісус. Але в дійсності небо не має місця, воно ані тут ані там, воно є всюди,
між нами. Можна би летіти тисячами літ десь в далечінь, ніколи небо ближче нас не
буде, бо воно всюди й завсіди. Небо не має місця і не має форми, ані часу, ані
кольорів, ані того, що очима можна бачити. Візьмімо за приклад людину. Ми
бачимо її форму, чуємо її слова, відчуваємо її почування, перед нами людське є
видиме. Але ані слова, ані форма, ані ідея ані ніщо видиме це не людина. Це лише
убрання, зовнішність, земська частина чогось багато більше таємного як людина.
Всі зовнішні види й складники приховують в собі людину, як ми кажемо “душу”. А
душа це не щось, що належить до людини але це сама людина, вона на зовні стає
видима, але це видиме це не людина, а лише видимі прикмети людини. Ані тіло ані
нічого тілесного це не людина, людина це душа, яка назовні проявляється видимою,
але сама вона невидима. Звідси, людина не може вмерти, вмирає те, що виявляє на
зовні її існування. В смерті душа не виходить звідкись з тіла, а лише звільняєься з

A verdade sobre a Ascenção de Jesus é um mistério incompreensível para nossa
inteligência. É um assunto de Deus e não humano ou terreno. Tudo o que se escreve na
Bíblia sobre o evento são coisas externas, como roupas para os olhos humanos encobrin
do tudo o que de fato aconteceu. Para os olhos humanos, houve um lugar onde a Ascen
ção aconteceu, houve um tempo determinado, houve cenas visíveis e o conceito que céu
encontra-se em algum lugar em cima e que Jesus se elevava para cima, e os apóstolos
olhando para cima onde deveria estar o céu para o qual Jesus se elevou. Mas, na verdade,
o céu não tem lugar, ele não está ali ou aqui, ele está por tudo, no meio de nós, simples
mente está, invisível. Poder-se-ia voar à velocidade da luz por milhões de anos em
alguma direção, nunca o céu vai ficar mais próximo, porque ele já está aqui. Céu não tem
lugar, não tem forma, não tem tempo, nem cor nem algo que possa ser visto e ouvido
pelos homens. Tomemos como exemplo uma pessoa humana. Nós vemos sua forma,
ouvimos suas palavras, sentimos e percebemos seus sentimentos, diante de nós está tudo
o que é humanamente visível. Isso é apenas roupagem, parte humana de algo muito mais
misterioso do que o visível. Todos os fenômenos externos ocultam em si a pessoa
humana, como dizemos a sua alma. A alma não é algo que pertence para a pessoa mas é
a própria pessoa que extemamente toma-se visível, mas o visível não é a pessoa humana
mas apenas partes visíveis da pessoa. Nem o corpo nem nada corporal é pessoa humana,
a pessoa humana é a alma que extemamente se manifesta pelos fenômenos visíveis.
Assim sendo, a pessoa, por exemplo, não pode morrer, morre apenas tudo o que é corpo
ral, visível, externo. Na morte a alma não sai do corpo nem se dirige a algum lugar, mas
apenas se livra do exterior e visível e nem
voa par algum lugar, porque a eternidade não
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ДЛЯ СТАРШ ИХ І М ОЛОДШ ИХ НА
РО ЗД У М У
О. Т арси кій Залуцький, ЧСВВ

Боятися, соромитися, шанувати і
любити
Ці
чотири
почування просякають і
діють в кожній людині
в її щоденному житті.
Боїмося
смерти,
в с т и д а є м о с я
показувати
себе
нагими, шануємо владу,
добродіїв, старших від
нас
і
ця
пошана
випливає з почування
любови й признання, що хтось вищий і гідний пошани й любови.
Боязнь, це реакція перед різного роду небезпеками для тіла чи для душі.
Боїмося коли перед нами стає щось нам вороже і небезпечне, шкідливе так
для тіла як для наших дібр або для душі й життя. Рідко знайдемо людину в
якій не було би почування страху, бо це природна наша охорона. Страх,
боязнь є так у людей як і в нерозумних звірят, деколи більше розвинена, а
деколи менше. Це самоборона конечна для збереження себе, часто свідома,
а часом несвідома в людей а в звірят спонтанна, відрухова, природна.
Боїмося того, що нам вороже, небезпечне. Маємо страх перед чимось або
кимось, що нам грозить небезпекою.
Дуже часто знаходимо скрізь в молитвах, в літературі, в розмовах, що
треба боятися Бога. Це недоречно виражене в слові “боятися, страхатися”,
бо не продумано іншого слова яке би могло виразити яке має бути наше
відношення до Бога. Бог не становить нікому небезпеки й його боятися не
треба, а треба боятися свого недоброго життя, своїх гріхів, які нам
загрожують і становлять небезпеку для зустрічі з Добрим Богом.
Небезпека втратити Бога й вічне щастя. Хто для нас ворог його треба
боятися, а Бога - ні. Він для нас не є небезпечний, а добрий батько і
спаситель. Вживається дуже “боязнь, страх”перед Богом. Але це не означає
втікати, оминати, протиставитися, як це робиться перед ворогом, а радше
означає “ставитися з пошаною”, “респектом”.
Друге почування яке є в людині це сором, встид. Це почування
виключно людське, бо ніяке інше створіння не нає встиду, воно не свідоме
своєї чести, воно не має гордости або себепошани з якої родиться встид.
Одна це річ обороняти своє життя, що притаманне кожному живому
створінню, а інша справа це боронити своєї чести, не бажати бути
пониженим перед іншими, що означає сором. Людина не соромиться
незалежно сама, але у відношенні до інших, тобто коли соромиться своїх
вчинків, себе, свого життя, свого тіла й т. п., коли це виявляється перед
іншими. Не треба соромитися Бога, але треба соромитися самого себе коли
ставимо себе перед Богом, соромитися своїх діл своєї мізерії, того всього,
що походить від нашої злої волі, від непослуху для законів Божих й
людських, коли ті людські закони згідні з Божими й коли мають на меті
добро суспільства. Сором постає тоді коли виявляється в нас щось чого не
бажаємо, щоб інші бачили чи чули, чи знали. А Бог все знає, перед ним все
постійно відкрите, тому перед Богом неможливий встид.
Перед людьми й різними небезпеками для нашого життя треба мати
страх, а не перед Богом. Бога також не треба встидатися, але встидатися
себе, своїх недобрих діл і думок. Наше відношення до Бога це пошана, яку
висловлюється звичайно словом “страх”, але не в правдивому значенні
страху але в значенні "пошана, респект”,
Пошана це ще інше почування людини, яке означає уважати когось
гідного нашої чести, признання, поклоніння, поваги, респекту. Це
почування притаманне тільки людині, бо тільки вона здібна пізнати й
визнати гарні, взнеслі прикмети когось і головно тільки вона здібна пізнати
й признати вшцісь когось від неї і це виявити словами й ділами так перед
нею як і перед іншими коли йдеться про неї. Пошана це вияв любови.
Шануємо тих кого любимо або кого повинні любити. Буде справедливо
казати, що непошана це брак любови. Розумієься, що тут йдеться про
правдиву, щиру, дійсну любов, бо можна вдавано когось шанувати або зі
змусу. Пошана без любови не була би правдивою пошаною. Пошана
відноситься не лише до якоїсь особи, але до її життя, діл, слів і до того
всього, що до неї належить до її річей і всієї її власности.
Дорогий читачу, не бійся Бога, бо Він не є тобі ворог ані нікому а
найкращий батько й друг; встидайся себе самого і того всього, що понижає
твою гідність; шануй себе, всіх і все, що гідне твого респекту, а понад усе,
люби й це буде висловлювати твоє правдиве відношення до того, і до тих,
що в них ти добачаєш і повинен добачувати доброту, красу, гідність, велич.

Pg. 04 - Pracia, Prudentópolis,01 а 31 de maio de 2019 - № 05

РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ

МАТІР - ЖІНКА МОЛИТВИ
Господи,
дякую, що дав існування для жінки в
світі.
Вона є почуття, чутливість, ніжність,
посвята, розрада, краса і любов.
Є
подруга,
сестра,
товаришка,
дружина, матір.
В ній відбувається процес тайни
життя.
В ній скріплюється дозрілість людини,
вона є розрадою в годині відходу!.
Господи, допоможи нам зберегти
жінку, бо без жінки світ тратить своє
значіння.
Техніка роздавлює людину й топче
любов у світі.
Господи, просвіти нас, і дай нам
вказівки, щоб ми були готові допомогти
дівчатам і жінкам брати на себе гідно своє
у суспільстві.
Господи, визволь наших будучих дітей, щоб вони не народжувались з
лона машин, щоб не кормилися зі заморожених грудей, щоб не були
заколисувані металевими руками механічної матері.
Зроби для них чудо, як зробив для нас: щоб мали матір з тіла і костей,
чутливу, ніжну, присутню, міцну, посвячену, Матірю-Людина, Матірю-Жінка, Матір-Любов, такою, як ти мав і до котрої моя матір одного дня
мене навчила з любовю вдаватися в молитві.
Молитва Матері:
Господи, стаю в Твоїй присутності.
Дякую за родинний дім, що Ти мені дав.
За дітей, що наповняють радістю моє життя, за мужа, що мною
опікується, мене підтримує, і мені бажає добра.
Моя історія має своє минуле!
Я вже не є більше дівчиною золотих снів і неконтрольованих мрій!
Коли задивляюся в моє минуле залишається лише мені дякувати.
Радість, що мені материнство дає, більш вартісна як золото.
Я Тобі дякую за відвагу мені дану, щоб могти приймити навіть і
невигідні становища в протязі мого життя.
Я дякую за силу, що мені дав, щоб могти чувати над хворим сином,
дочкою...
Я дякую Тобі за спокій і терпеливість, що мені подав в тяжких
обставинах життя.
Дякую Тобі за життєві хрести й силу могти їх обняти і стати сильною.
Нині відчуваю, що моє життя переповнене значінням і підсиленням.
В звичайному щоденному порядку у заняттях і в старанні про щастя
дітей, Господи, завсіди знаю, що я є матір.
Прошу Тебе, Господи, всієї доброти, відваги й сили продовжити
материнство, як Ти цього бажаєш.
Благослови, Господи, дітей, і нехай Твоя присутність проникне стіни
мого дому.
Господи, нехай Твоє світло любові кожного світанку принесе для мого
серця віру, що звеличує людину і надає правдиве значення для мого
завдання.
Щоб я могла бачити світ і всю природу очима оптимізму, сприймити
всю красу в світі.
Щоб я була матір’ю моїх дітей і також других юнаків, відслонюючи для
них світогляд поза ними, силою мого прикладу, любові і простоти.
І коли прийдуть і заволодіють мною сумніви, непорозуміння,
непевності, щоб я могла відчути біля мене Твою присутність, Господи!.
Буду, отже, готова продовжати мою путь, представляючи мелодію
ясного світанку, що в тишині прокидається кожного приємного дня.
Слідкуватиму щасливою, і в тихенькій каплиці мого серця буде вічна
молитва, себевіддання і постійного повернення до мого я: «бути матір’ю »
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O Brasil tem uma nova celebridade mundial. Ele
alcançou Dalai Lama e Madre Teresa de Calcutá

Ре. Tarcísio Zaluski, OSBM

A penalidade que transformou
uma cidade corrupta
Era uma cidade,
ou
melhor
seria
chamá-la de um
pequeno
reinado.
Uma cidade corrup
ta, desonesta, cheia
de
bandidagem,
sujeiras
imorais,
ladroeiras, assassina
tos e tantos outros
crimes e criminosos, uma cópia das antigas Sodoma e Gomorra. Anda
vam na mesma linha também os governantes e com eles o governador.
Aconteceu que certa vez, depois da morte do governador que dirigiu a
cidade por muitos anos, foi eleito um homem pobre, honesto e digno para
governar. Escolheu seus assessores dentre cidadãos honestos que ainda ali
se encontravam. Prometeu trazer ordem na cidade. Começou aplicar
duras punições aos criminosos: pesadas multas, prisões, diversos tipos de
castigos corporais e até penas de morte aos criminosos mais perigosos e
incorrigiveis. Mas infelizmente tudo isso não trazia resultados. Os multa
dos pagavam a multa e recaiam na criminalidade para recuperar com
roubos as despesas das multas, os prisioneiros, depois de cumprir a pena,
saiam da prisão e continuavam a praticar ladroeiras e injustiças contra a
sociedade, os castigos corporais não sortiam efeitos e até pioravam a
situação porque os deixavam revoltados e piores, e as penas de morte
terminavam com um outro criminoso e, mas em seus lugares surgiam
dezenas de outros piores. Vendo que tudo isso não surtia efeito, aconse
lhado por anciões, pessoas honestas e seus bons assessores, o governador
decretou uma punição nova e especial. A punção da VERGONHA. Um
assassino era condenado a ficar na praça pública junto ao corpo por um
dia e uma noite; o ladrão levava nas costas ou numa carroça se as prendas
eram muitas, os objetos roubados percorrendo as ruas e permanecendo
por dois dias na praça pública anunciando aos transeuntes que os objetos
que tem junto de si foram roubados; os que levantavam brigas, eram
amarrados uns aos outros com algemas e faziam uma procissão pelas
ruas, vaiados pela população, e assim cada tipo de crime recebia um tipo
especial de pena para que o ou os criminosos passassem vergonha diante
da sua família, amigos, concidadãos e de todos que os viam cumprindo
essas penas. E mais ainda, depois de cumprir a pena tinham que carregar
nas costas, por um determinado tempo, uma placa que identificava que
tipo de crimes praticaram. Essas punições foram chamadas de PENA DA
VERGONHA. Foi um santo remédio. O que não conseguiam as punições
corporais tradicionais, a pena da vergonha conseguiu. Uma vez passando
vergonha diante dos familiares e da população, poucos se atreviam a
retomar ao crime. O crime da vergonha foi a solução.
Pensando nisso, talvez hoje essa seria a melhor punição pelos crimes
praticados sem lim ites. Aplicam-se penas tradicionais corporais que
trazem poucos resultados. Hoje o que se pratica, na maior parte são as
prisões e multas que, umas só trazem despesas para o governo e para
sociedade em geral, e outras, as multas, não atingem muito os que têm
roubado tanto dinheiro e os têm de sobra. Claro, hoje, as leis dos direitos
humanos, o respeito pela honra a sociedade não permite tal espécie de
punições, porque isso é desumano, é humilhante, é bárbaro, cruel, brutal,
impiedoso. Bem, o governo tem que respeitar a dignidade da pessoa
humana e não pode humilhá-la, mas os criminosos, corruptos, depravadores dos bens de toda sociedade têm direito de praticar todas as barbarida
des e devem ser respeitados na sua dignidade. Será que os crimes tão
bárbaros não os eximem dessa prerrogativa de serem dignos de respeito
até para não serem punidos com penas que tragam resultados e os dissua
dam de retomar a praticar crimes que são tão prejudiciais a todo o povo?
Que tal, tirar hoje os políticos corruptos que estão tendo uma vida de
quase reis nas prisões, e expô-los ao público para que todos saibam por
que estão sendo expostos como pena de seus crimes? Bem, muitos seus
amigos e comparsas, ao vê-los, dirão que são vítimas de injustiças. Mas
eles têm direito de praticar todos os crimes pelos quais são julgados e
condenados?...

Uma notícia sensacional para o Brasil que tem uma nova celebrida
de mundial. É o professor Marcelo Gleiser, filósofo e físico. Ele leciona
no Dartmouth College, nos Estados Unidos, e vive em New Hampshire.
Ensina sobre astronomia e fala muito sobre teorias como: por que existe
a humanidade; por que existe o universo; por que existe a Terra...
Marcelo ganhou o Templeton, um prêmio que já foi dado ao Dalai
Lama, à Madre Teresa de Calcutá, e ao bispo sul-africano Desmond
Tutu. É uma premiação concedida a quem pensa a respeito da humani
dade. E não é pouco: equivale a R$ 5,5 milhões. O prêmio foi entregue
dia 29 de maio, em Nova Iorque.
É um orgulho para o Brasil, mas não custa perguntar: por que ele
está lecionando nos Estados Unidos e não no Brasil? Certamente
porque lá o professor teve melhores condições.
Marcelo Gleiser é autor de vários livros. Dois receberam o prêmio
Jabuti, uma das grandes premiações da literatura brasileira. O professor
de 60 anos merece muitos parabéns, é um orgulho para o nosso país por
um brasileiro célebre como ele. Há muitos brasileiros de fama mundial
que trabalham no exterior.
Marcelo Gleiser nasceu em 1959, no Rio de Janeiro. Desde jovem,
já se interessava pelos mistérios da natureza. Iniciou o curso de Enge
nharia Quimíca na faculdade, mas logo mudou para a Física. Após con
cluir a graduação na PUC-Rio, seguiu para a UFRJ para fazer mestrado
e continuou na carreira acadêmica passando King's College London, na
Universidade de Londres, onde concluiu seu doutorado. Se tornou
professor de Física e Astronomia na Dartmouth College, nos Estados
Unidos, ainda na década de 1990. Um dos cientista brasileiros mais
famosos, lançou seu primeiro livro, A Dança do Universo, em 1997 e por
ele recebeu seu primeiro Prêmio Jabuti. O segundo veio em 2002, com
o livro O Fim da Terra e do Céu. Suas obras literárias falam de questões
como a origem do universo e a relação entre ciência e religião.
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боїііпа da Embaixada da Шгапіа
no Brasil
Embaixador Rostyslav Tronenko

Pg. 06 - Pracia, Prudentópolis,01 а 31 de maio de 2019 - № 05

CANTINHO DA REPRESENTAÇÃO CENTRAL
UCRANIANO-BRASILEIRA

e---------- —

Dia da Memória e Reconciliação
No dia 8 de maio os países do mundo inteiro comemoram o Dia da
Memória e Reconciliação. Há 74 anos a coalizão anti-hitleriana venceu a
Segunda Guerra Mundial na Europa - maior conflito bélico do século XX.
A Segunda Guerra Mundial começou no dia Г de setembro de 1939
com a invasão da Alemanha nazista na Polônia. Mas as premissas da
guerra foram formadas pela assinatura do Pacto Molotov-Ribbentrop
sobre não agressão entre a Alemanha e a União Soviética. Já no dia 17
de setembro de 1939 a União Soviética também invadiu a Polônia e
entre outros territórios - a Ucrânia Ocidental.
A partir dos primeiros dias da guerra os ucranianos lutavam contra os
invasores nazistas nos exércitos da Polônia, da França, da Grã Breta
nha, dos Estados Unidos, da ех-URSS, do Brasil e outros países. 2,5
milhões dos ucranianos foram condecorados com ordens e medalhas da
URSS, 2070 - receberam a mais alta condecoração do herói da União
Soviética.
O povo ucraniano deu uma grande contribuição para vitória na
Segunda Guerra Mundial e sofreu perdas significativas que não pode
mos esquecer. Na Ucrânia quase todas as famílias tiveram alguém de
seus entes queridos que lutaram e deram suas vidas pela vitória.
Os historiadores estimam que a Ucrânia perdeu 2,5 milhões de mili
tares e 5,5 milhões entre prisioneiros da guerra e civis nos campos de
concentração. Em relação as perdas totais da ех-URSS isso constitui
entre 40 e 44%. Durante a guerra morreram aproximadamente 20% da
população da Ucrânia e sobreviveram apenas 3% do número total dos
ucranianos, recrutados no verão de 1941.
O povo pagou um preço muito alto pela paz em todo o mundo que
não só se expressa em vítimas humanas, mas também em prejuízos
econômicos e materiais. Foram destruídas cerca de 700 cidades (40%
de todas as cidades da União Soviética destruídas pela guerra) e 28 mil
aldeias. Os danos materiais da Ucrânia, segundo a avaliação dos histo
riadores, superam 40% das perdas totais da ex-URSS.
Reconhecimento da contribuição da Ucrânia à vitória sobre o nazis
mo foi a inclusão da Ucrânia no grupo de estados - fundadores da ONU
em 1946.
O povo ucraniano aprendeu a lição da tragédia da guerra e honra os
seus heróis. Por isso o Estado Ucraniano envia seus esforços para que
os acontecimentos tão terríveis nunca se repitam. Todos nós devemos
àqueles que deram suas vidas lutando pela sua Pátria e pela Paz.
Memória eterna para aqueles que morreram, glória aos heróis!

_ _ _ I\ l I / I_ _ _
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POR QUE PRESERVAR A CULTURA
UCRANIANA N 0 BRASIL?
Há pessoas que mantém as tradições culturais transmitidas pelo avós naturalmen
te. Mas há aqueles que indagam: por que manter a cultura e as tradições culturais ucranianas se há tanto tempo habitamos o Brasil?
O Brasil começou a preocupar-se com o seu patrimônio cultural nos anos 30 do
século passado. Reuniram-se intelectuais do Rio de Janeiro de São Paulo e fizeram
uma proposta de Lei. Foi aprovada pelo Congresso como lei, mas Getulio Vargas
fechou o congresso e baixou o texto como Decreto-Lei que levou o número de Decreto
Lei n.° 25 de 30.11.1937. É conhecida como a lei do Tombamento. Era uma concepção
elitista. O que podería ser registrado nos Livros do Tombo: Arqueológico, Etnográfico
e Paisagístico; Livro do Tombo Histórico; Livro do Tombo das Belas Artes; e Livro do
Tombo das Artes Aplicadas, era sempre com referência a grande significância clássica
e erudita.
Em 1988, com o fim da Ditadura Militar e o surgimento da democracia, com a
promulgação da "Constituição Cidadã",como referia-se Ulisses Guimarães ao texto
constitucional, há uma mudança radical. O Artigo 216 estabeleceu o que é Patrimônio
Cultural Brasileiro: "Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natu
reza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da socie
dade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar,
fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos,
documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arque
ológico, paleontológico, ecológico e científico."
Isso significa dizer que tudo que é portador de referência á identidade, ação e
memória da comunidade ucraniana é patrimônio cultural brasileiro. Assim como tudo
que é portador de referência à identidade, ação e memória dos índios, dos negros, dos
italianos, alemães, polacos, árabes e tantos outros grupos que formam a sociedade
brasileira, também é patrimônio cultural brasileiro. Somos um sociedade multicultural e
multiétnica. A festa do Chope de Blumenau não é coisa de alemão. É uma festa que
tem origem na Alemanha e desenvolvida por uma cidade onde tem muitos descenden
tes de alemães, mas é uma festa brasileira. Tem origem na Alemanha e com descen
dentes de alemães mas é uma festa brasileira. E assim com a pizza, o quibe, o samba,
o carnaval, a festa de São João, e etc. A Revista Claudia da Editora Abril lançou 5 livros
de culinária brasileira, cada qual de uma região do Brasil, e consta em Cozinha Brasilei
ra - Sul, as receitas de : Varenyky, Kutiá, Holubtsi e Borchtch. Pratos típicos ucranianos
já são considerados como culinária brasileira. A Pyssanka tem origem na Ucrânia mas
hoje já é tradição brasileira. E assim por diante.
Diante disso podemos dizer que se você quer preservar a Cultura Brasileira tem
que preservar as tradições e a cultura ucraniana trazida pelos nossos antepassados. A
cultura ucraniana integra a cultura brasileira a ser preservada. Não há contradição
entre preservar a cultura brasileira e preservar a cultura ucraniana. Pois a cultura brasi
leira é integrada pela cultura dos povos originários e pela cultura do povo que primeiro
colonizou - os portugueses -, pelo povo que foi trazido como força de trabalho escravo
principalmente nos primeiros três séculos da colonização e pelos imigrantes que aqui
aportaram a partir de 1817, com mais intensidade a partir da segunda metade do
século XIX e primeira metade do século XX.
Nesse caminho o governo federal editou legislação específica para o reconheci
mento do patrimônio cultural. Além do tombamento para a proteção do Patrimônio
Material, foram editados decretos 3.551/2000 para a proteção do patrimônio imaterial e
o Decreto 7.387 de 9.12.2010 Instituiu o Inventário Nacional da Diversidade Linguísti
ca. O Samba e a Capoeira já são patrimônio nacional e as línguas: Talian trazida pelos
italianos e Asurini e Guarini Mbya do grupo Tupi já receberam o reconhecimento de
Referência Cultural Brasileira.
Igrejas nossas já estão tombadas e em processo de tombamento. Conseguimos
com apoio governamental e de pessoas que integram outras etnias o restauro da Igreja
São Miguel Arcanjo na Serra do Tigre. Agora em restauro a Igreja de São Josafat em
Prudentópolis. A Representação Central Ucraniana Brasileira inicia ações visando ao
reconhecimento da Pyssanka e dos Festivais Folclóricos como Patrimônio Cultural
Brasileiro e da Língua Ucraniana como Referência Cultural Brasileira. Pois a formaliza
ção do reconhecimento como patrimônio cultural brasileiro facilita o processo de
preservação cultural.
A cultura é tudo aquilo que criamos, vivenciamos e praticamos como atos de
criação do espírito humano e se reflete nas relações sociais de convivência, dá liga aos
laços socais, cimenta a convivência humana, pois faz de cada um portador de uma
identidade e uma integridade como pessoa humana. E essa argamassa é mais sólida
quando liga uma geração à outra sucessivamente.
Podemos concluir dizendo: Seja brasileiro, preserve a tua cultura, preservando a
cultura trazida e desenvolvida pelos antepassados imigrantes e pelos povos originários
e construa uma civilização.

Vitorio Sorotiuk
Representação Central Ucraniano Brasileira,
rcucranianobrasileira@gmail.com

Стор. 07 - Праця, Прудентополіс, 01-го - 31-го травня 2019 Б. року - Число 05

Pg. 07 - Pracia, Prudentópolis,01 а 31 de maio de 2019 - № 05

з

Щ лябабусі, мами і дівчини
k n n iH *f.u

Por Julia Regina Bordun Bertoldi e Eugênia Osatchuk

Maio - Que mês especial!
ш
Mês das Mães e o mês em que dedicamos orações especiais a
Maria Santíssima, devoções essas que vem antes do século XII, com o
Tricesimum, que significa 30 dias de devoção à Maria. Habitualmente os
devotos fazem a oração diária do santo Terço e a Sua Coroação para
agradecer por Sua intercessão.
Maria é um grande exemplo a ser seguido, como Mãe e como
mulher. Pelas suas grandes virtudes enaltecidas na humildade em acei
tar os desígnios de Deus, na sua coragem em defender e acompanhar o
sofrimento, crucificação e morte do Seu Filho e na sua piedade ao ter
em seus braços Seu Filho transfigurado pelo egoísmo humano e que
inconsolavelmente sente a profecia de Simeão, “Que Uma espada de
Dor transpassaria a Sua Alma!” Assim como Maria, cada Mãe está pronta
para os desafios que a vida lhe proporciona e ao amor incondicional.
As mães ucranianas são grandes exemplos como Maria, e o passa
do nos mostra toda garra, otimismo e fé ao enfrentar as adversidades
políticas do seu país e muitas delas deixando sua história e trazendo na
bagagem para estas desconhecidas terras os seus valores, suas tradi
ções e cultura. Sem hesitar enfrentaram novos ares e desbravaram
espaços para formarem novas famílias e novos sonhos. Elas trouxeram
as lindas canções, orações que representavam as razões da sua fé,
receitas, memórias de um outro tempo e lindos e significativos borda
dos. No mês de Maio, na terceira quinta-feira, mundialmente é comemo
rado o dia da Vyshyvanka, o bordado ucraniano. Esta arte que tão bem
representa a simbologia de cada região e de cada aldeia, ‘celó’. Mantida
por mulheres guerreiras e dedicadas, artesãs inspiradas pelos significa
dos que marcam a religiosidade através dos belíssimos bordados nos
'rushnekê’, toalhas que adornam os ícones dos seus lares e dos ícones
das igrejas e dos bordados dos paramentos dos celebrantes, coroinhas
e acólitos, dos altares, tetrapór e das lindas homenagens que fazem nas
diferentes celebrações e também pelos bordados nos vestuários
blusas, camisas, aventais, vestidos , anáguas, lenços, toalhas de mesa,
de cozinha, colchas e outros importantes itens que compõe e escrevem
tradições e significativas histórias do folclore e cultura ucraniana. Há
uma riqueza de cores e desenhos, que se diferenciam por regiões. O
bordado inicia na infância onde as mães ensinam os primeiros pontos e
as meninas vão aprimorando, pela perfeição inclusive no avesso, até
bordar o seu enxoval e sua blusa para o dia do seu casamento. Estudos
apresentam mais de 150 pontos de bordados e o que predominou é o
ponto cruz, usado em todo o território.
As Formas geométricas e fios coloridos como o amarelo, laranja,
vermelho, verde e preto são característicos da região dos Montes Cárpatos, os mais ricos em detalhes na Ucrânia.
As características do centro norte da Ucrânia, na região, ‘oblast’ de
Kiev, são desenhos geométricos, flores e frutos nas cores vermelha e
preta.
Na região central, ‘oblast’ de Poltava e ‘oblast’ de Cherkasy usa-se
muito o azul e o dourado (amarelo) mas também florais no vermelho
com menos preto.
Na região oeste da Ucrânia, Ivana Frankivskyi, Zakarpatia, identifi
cam-se bordados coloridos, algumas regiões geométricos e outras
florais, também sob influência dos países de fronteira.
Há uma infinidade de características peculiares a cada região e
aldeia. Estas são as mais familiares pela imigração ter saído destas regi
ões e trazido com tanto detalhes para nós.
Então segue uma sugestão para você iniciar o seu bordado, seja ele
o primeiro, mas que seja significativo e que transmita os mais importan
tes sentimentos, e quem sabe torne-se um belo presente para uma mãe
muito especial!
Material- Tecido: Linho, cânhamo ou etamine. Fios: sugestão da
‘Âncora’ de meadas e usar 4 fios para o bordado ficar bem fechado ou o
fio ‘Anne’ ou ‘Cleia’ para crochê. Agulha de número 2 - 1,75 mm ou da
sua preferência. (Dicas da artesã Ana Luiza Kordiaka)
Ponto cruz conforme o gráfico:
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Україна збудувала унікальний корабель-розвідннк
Київський завод "Кузня на Рибальському" спустив на воду середній
розвідувальний корабель, у якого немає аналогів в Україні.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
"Сьогодні (23 квітня - УП) відбувся спуск першого середнього
розвідувального корабля, який збудовано для потреб Військово-Морських
сил Збройних сил України на замовлення оборонного відомства", - кажуть
у міністерстві.
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metros no ar e é um experiente nadador.
“O casuar é considerado a ave mais perigosa do mundo!”, afirma o zoológi
co. “Cada pata de três dedos tem uma garra semelhante ao punhal no dedão inter
no de até 10 cm de comprimento. O casuar pode cortar qualquer predador ou
ameaça em potencial com um único chute rápido.”

Papa pede para jovens se libertarem
da droga 'celular'
Francisco ainda pediu para ninguém ter medo da diversidade

її

O papa Francisco fez um apelo neste sábado(13) para os jovens não terem
medo do silêncio e se libertarem da dependência de seus telefones celulares, que
é "como uma droga".

- L
За його даними, судно збудували в рамках державної програми
розвитку озброєння і військової техніки на період до 2020 року з метою
укріплення морських кордонів України.
"За всю історію України не так багато було прикладів, коли на воду
спускалися потужні броньовані катери, десантні катери, а сьогодні —
середній розвідувальний корабель, аналогу якого немає в Україні — по
оснащенню та можливостям виконувати задачі", - заявив на церемонії
спуску міністр оборони Степан Полторак.
У Міноборони не уточнюють, в чому саме полягає унікальність
новинки.
Представник духовенства отець Михаїл освятив корабель і екіпаж.

Українська Правда

Casuar, a ave mais perigosa do mundo, mata dono com
garras nos EUA
O ataque do casuar ocorreu na Flórida, nos Estados Unidos

Casuar, uma ave de garras afiadas, atacou e matou seu dono no Condado de
Alachua, no norte da Flórida (EUA).
O dono do pássaro, Marvin Hajos, de 75 anos, segundo o canal de TV CNN,
ligou inicialmente para o número de emergência, o 911 nos EUA, na sexta-feira,
por volta das 10 horas da manhã. Uma segunda ligação veio de outra pessoa no
local pedindo socorro médico envolvendo um grande pássaro, disse as autorida
des.
Hajos foi levado para um hospital próximo, onde morreu. A ave casuar
permanece na propriedade de Hajos enquanto as autoridades conduzem uma
investigação sobre o ataque, disse ele.
O proprietário era um criador do pássaro raro que é nativo da Austrália e
Nova Guiné, disse o vice-chefe dos bombeiros do condado de Alachua, Jeff
Taylor.
A morte foi um acidente, disseram autoridades. Parece que o homem caiu e
a ave o atacou depois da queda, disse Taylor.
O casuar é um “pássaro grande e que não voa, mais parecido com o emu”,
de acordo com o Zoológico de San Diego. O casuar tem a capacidade de correr
e pode chegar a 50 Km/h. Além disso, a enorme ave consegue saltar quase 7

O pedido foi feito durante discurso aos estudantes do instituto público Ennio
Quirino Visconti de Roma, na Sala Nervi, por ocasião do Ano do Jubileu A loísio.
"Libertem-se da dependência do celular! Por favor!", apelou o Pontífice ressal
tando que hoje em dia "os celulares são de grande ajuda, são um grande progres
so, e é preciso usá-los, mas quem se transforma em escravo do telefone perde a
sua liberdade".
"Não tenha medo do silêncio, de estar sozinho, de escrever seu próprio
diário. Não tenha medo das dificuldades e secura que o silêncio pode trazer. O
silêncio pode ser entediante, mas livrem-se do vício do celular", afirmou.
Francisco ainda explicou que o "telefone celular é uma droga" que "pode
reduzir a comunicação a simples contatos". No entanto, para ele, a vida não é
entrar em contato, é comunicar". Durante seu discurso, o líder da Igreja Católica
também pediu para os jovens não sentirem medo da diversidade porque o contato
com diferentes culturas é enriquecedor.
"Por favor, não tenham medo da diversidade. O diálogo entre diferentes
culturas enriquece o país, enriquece a pátria e nos faz olhar para uma terra para
todos, não apenas para alguns", disse o Pontífice aos estudantes.
Além disso, o argentino recomendou que todos lutem contra o bullying na
escola, que é praticamente uma "guerra". Jorge Bergoglio lamentou o assédio
escolar e disse que "dói" ver quando existe esse tipo de agressão em um colégio.
Entre os conselhos, o Papa alertou que durante a vida afetiva existem duas
dimensões necessárias: "a felicidade e o pudor".
"Amar com vergonha, não descaradamente e permanecer fiel no amor. O
amor não é um jogo, é a coisa mais linda que Deus nos deu. Não o sujem com a
imprudência da falta de pudor", ressaltou.
Para o Santo Padre, é necessário "amar com clareza, com grandeza, amar
com o coração dilatado, a cada dia", e ser fiel, porque a "fidelidade, juntamente
com o respeito pelos outros, é uma dimensão essencial de todo relacionamento
amoroso verdadeiro, já que não se pode brincar com os sentimentos". Por fim ,
Francisco aconselhou que amar não é apenas uma expressão do vínculo afetivo
de um casal, mas também pelo compromisso de solidariedade com o próximo,
especialmente com os mais pobres. "O amor ao próximo se alimenta de fantasia
e sempre vai além: além das paredes, além das diferenças, além dos obstáculos",
acrescentou. Em seu último pedido, o religioso clamou para que todos os adoles
centes jamais deixem de "sonhar grande" e de "desejar um mundo melhor" para
todas as pessoas do planeta.
Papa pede para jovens se libertarem da droga 'celular'
Foto: ANSA / Ansa - Brasil
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Encontro do Apostolado da Oração na comunidade
ucraniana de Araruna

UCRHNIHNHB EM FUCD
Pe. Estefano Wonsik, OSBM

Metropolita Volodmer realizou visita na comunidade
Sagrado Coração de Jesus - Bairro Abranches - Curitiba
No domingo 17 de março, a comunidade ucraniana de Abranches
recepcionou o Bispo Metropolita Volodemer, OSBM. Após reuniões com
o padre e lideranças da comunidade, houve a Divina Liturgia e um
almoço comunitário.

No dia 31 de março, a comunidade ucraniana Nossa Senhora da Luz
em Araruna, sediou o encontro paroquial do Apostolado da Oração. Mais
de 200 membros de toda a paróquia estiveram reunidos para esse dia de
espiritualidade.

Сестри Служебниці з Провінції Св. Архангела Михаїла
в Бразилії відзначали 100-ліття від дня переходу до
вічності блаженної Йосафати Горда шевської.
(foto: página da comunidade no facebook)

Metropolita Volodemer realizou visita em Marcelino
São José dos Pinhais
No domingo 31 de março, Dom Volodemer Koubetch, OSBM reali
zou visita pastoral na comunidade ucraniana Santíssima Trindade, em
Marcelino - São José dos Pinhais. Marcelino é uma comunidade bastan
te ativa, mantém as tradições, cultura, idioma, e possui um dos mais
belos templos ucranianos dentro da metropolia.

No dia 07 de abril, em todas as comunidades onde as Irmãs Servas
de Maria Imaculada trabalham, as celebrações foram direcionadas à
Irmã Josafata - centenário de morte.
De origem ucraniana, coube a ela dar os primeiros passos da missão
no Brasil, exercendo um apostolado de vida ativa junto aos mais neces
sitados.
Beatificada pelo Papa João Paulo II em junho de 2001, essa mulher
virtuosa contribuiu - e muito - para a grandeza da Cristandade. Sem
dúvida, o seu exemplo de obediência a Deus e amor ao próximo serão
lembrados por toda a eternidade.
(foto: página da comunidade no facebook).

Encontro do Apostolado da Oração na comunidade
Sagrado Coração de Jesus - Abranches - Curitiba

Igreja Ucraniana erguerá memorial em terreno cedido
pela prefeitura

No dia 31 de março, o apostolado da oração das comunidades
Sagrado Coração de Jesus e São José Operário pertencentes a Paró
quia Nossa Senhora Auxiliadora em Curitiba, fizeram um dia de renova
ção espiritual, contando com a presença do Pe. Antônio Royk, OSBM, do
vigário Pe. Valmir Uhren, OSBM como também dos estudantes basilianos, e também Irmãs Servas de Maria Imaculada.

A Igreja Ucraniana Divino Espírito Santo, deApucarana, através da Asso
ciação Cultural Étnico Ucraniana de Apucarana (ACEUA), anunciou nesta
sexta-feira (05/04) a construção de um memorial para divulgar e preservar a
história da colônia no município. A obra será executada em terreno de 679
metros quadrados pertencente à Prefeitura deApucarana, localizado ao lado
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da sede da igreja, na Rua Osório Ribas de Paula. O documento de cessão de
uso e ocupação da área foi entregue pessoalmente pelo prefeito Júnior da
Femac ao pároco José Hadada. “Aos 75 anos, nossa querida Apucarana olha
sua história e identifica algumas riquezas. Uma delas é a presença do Padre
José Hadada. Ele simboliza essa força da grande colônia ucraniana que nós
temos em Apucarana. A maior do norte do Paraná. É um orgulho para nós
podermos participar deste momento, passando hoje a cessão deste terreno
à igreja”, disse o prefeito. Ele parabenizou a iniciativa da ACEUA em erguer
um memorial. “Será um local belíssimo onde toda Apucarana poderá apreciar
a cultura ucraniana, com a parte dos artesanatos (pêssankas) e toda a sua
rica história e tradição. Haverá também um grande campanário que será
colocado em cima deste memorial. Agradecendo ao Padre José Hadada,
agradeço a cada membro da colônia ucraniana que ajudou a construir e
ainda hoje constroem a cidade de Apucarana”, concluiu o prefeito Júnior da
Femac. Padre José Hadada fez questão de agradecer a atitude do prefeito
de Apucarana. “Essa cessão já havia sido garantida, como um compromisso
conosco, e hoje selado através de documentação. Os ucranianos fazem
parte da história do município, junto com os japoneses que foram os primei
ros que aqui chegaram, e a nossa intenção é que com o memorial seja
preservada toda essa história”, afirmou Hadada. Ele explica que o memorial
contará com um museu. “Exposição de pêssankas, bordados e outros mate
riais para que a história do nosso povo fique preservada”, concluiu o padre de
rito ucraniano católico.
(fonte: https://rn.tnonline.uol.com.br/noticias)

Проща до відпустового місця в Ірасемі
Peregrinação em Iracema
В неділю 24 березня відбулася чисельна покутнича проща до
відпустового місця в Ірасемі, однієї з найдавніших парафії української
імміграції у Бразилії. Хресну дорогу очолив о. Теодор Ганиш, ЧСВВ з
монастиря Св. Василія в Куритибі,
і Божественну Літургії очолив
Митрополит Володимир Ковбич, ЧСВВ.

No domingo 24 de março, aconteceu a 39° romaria penitencial em Irace
ma - SC. Iracema é uma das mais antigas comunidades da imigração ucra
niana no Brasil, nela e nos seus arredores existem mais de 700 famílias de
descendentes de ucranianos que hoje já se encontram na quinta, sexta gera
ção, mas que com orgulho guardam o legado trazido por seus ancestrais,
principalmente a fé. Mesmo com o grande incêndio que em 1955 destruiu
todo o mosteiro dos padres Basilianos e a igreja, o povo com fé e força de
vontade se reergueu. Prova disso está em todo o complexo feito hoje neste
lugar de peregrinação, e também nos últimos anos as grandes melhorias
feitas na Via Sacra, com o auxilio do Pe. Basílio Sembalista, OSBM de sau
dosa memória.
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A comunidade da Matriz Sagrada Família se empenha para todos os
anos receber os inúmeros peregrinos vindos de toda a Metropolia Ucraniana
no Brasil, com o intuito de refletir os mistérios da paixão de Cristo, fazer uma
boa confissão e participar da Sagrada Eucaristia, estando com a alma livre
do pecado para bem celebrar a Ressureição de Nosso Senhor.
Este ano a via-sacra foi conduzida pelo Pe. Teodoro Hanicz, OSBM e a
Divina Liturgia no Monte Claro (Ясна Гора), foi presidida por Sua Exc. Rev.
Dom Volodemer Koubetch, OSBM cantada pela comunidade ucraniana de
Marcelino - São José dos Pinhais, e também pelos irmãos estudantes da
Ordem de São Basílio Magno. Que a Sagrada Família interceda por todos os
romeiros, pela província Basiliana de São José no Brasil, e que Iracema
possa ser a cada ano um espaço convidativo para o enriquecimento de
nossas almas.
Pe. Estefano Wonsik, OSBM

Romaria Penitencial em Itapará / Irati - PR
Fiéis da comunidade ucraniana de todo o Paraná celebraram a 23a
Romaria Penitencial em Itapará no domingo, dia 07/04, na igreja Assunção
de Nossa Senhora. A Divina Liturgia foi celebrada pelo Bispo Eparca Dom
Meron Mazur, OSBM e cantada pelo coral da Paróquia Nossa Senhora Auxi
liadora de Curitiba.
A programação ainda teve benção da água e “Via Sacra” antes do
almoço. No período da tarde foi realizada a novena e a bênção dos romeiros
e de artigos religiosos.
Em participação na Tribuna da Câmara na sessão do legislativo de terça-feira, o presidente da Câmara, Nei Cabral, parabenizou a organização da
Romaria. “Agradeço pelo convite recebido, estive participando da festa como
cidadão e também como representante desta Casa de Leis. Sabemos da
grande dificuldade daquela comunidade devido às estradas e as fortes
chuvas recentes, e mesmo assim, a festa foi um sucesso. Agradeço a caloro
sa receptividade que tive não só do presidente da comunidade, como do
Padre responsável pelo evento, da comunidade e de todas as pessoas que
lá estiveram abrilhantando aquela festa maravilhosa, um dos maiores even
tos religiosos de Irati”, agradeceu.
radionajua.com.br
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Молодим

Chupei, OSBM e Pe. Atanásio Kupicki, OSBM

Fonte: Artigo publicado originalmente, em língua ucraniana,

no “Kalendar Prácia”, № 05, ano 1933, na Tipografia dos
Padres Basilianos em Prudentópolis, páginas 32-33.
Autor: Pe. Januário Kotselouskei, OSBM
Tradução: Pe. Atanásio Kupicki e Ir. Jonas Chupei.

Organização das colônias próximo das igrejas,
capelas e escolas
Em uma missão o item mais valioso é o agrupa
mento, a organização dos grupos de imigrantes, os
quais estão espalhados em muitos lugares nas
matas brasileiras. Sem isso a população desta
imigração já teria se perdido total mente. Quem se
separou dos grupos imigratórios naturalmente já
perdeu essa referência, mas mesmo assim ainda é
possível agrupá-los nas igrejas, capelas e escolas.
Nas colônias onde vivem vários imigrantes a ques
tão é fácil. Muitas vezes eles por si só, por sua
própria consciência se agrupam. Como é difícil
reunir em grupos aqueles que estão espalhados, de
igual modo como é difícil construir, nas humildes
ГЕРБ ЧИНй
comunidades, uma capela ou escola nas quais eles
св. Василія Великого
poderíam se organizar melhor; sabem bem aqueles
que assim o fizeram.
Alguns vieram (para o Brasil) quando tudo já estava organizado, como por
exemplo o Sr. Pedro Karmanskij, que depois de criticar intensamente dizendo
que nada foi feito nos 30 anos de imigração, colocou isso por escrito; somente
um orgulhoso maníaco, que não tem noção das dificuldades existentes no
Brasil teria a capacidade de escrever isso. Mas, quem foi que realmente cons
truiu o espírito patriótico nesta imigração? Quem sustentou esse espírito?
Quem organizou as inúmeras igrejas, capelas e escolas nos arredores de
Prudentópolis?
Além das duas grandes igrejas em Prudentópolis existem dezenas de
capelas menores, onde se concentra a vida religiosa dos colonizadores ucranianos. Existem em tomo de 30 escolas (Рідні школи), as quais por causa dos
nossos amadores janízaros já muito sofreram e ainda sofrem. É de precioso
conhecimento de todos a denúncia da Sociedade Ucraniana no Brasil sobre o
“Jornal Prácia” e sobre os padres Basilianos, afirmando que, nas escolas por
eles organizadas, desde o primeiro curso de ensino da língua ucraniana se
incentiva a falar em português fora das salas de aula. Uma denúncia deste
delito, que supostamente foi cometida pelos Padres Basilianos, foi apresentada
pela Sociedade Ucraniana do Brasil para o Ministério da Cultura.
Eis as dificuldades encontradas no trabalho na missão no Brasil.
Nas colônias de Prudentópolis os Padres missionários Basilianos dedica
ram muito trabalho. Isto reconhece todo aquele que de fato conhece a situação
Prudentopolitana. Depois de muitos anos, nas colônias onde vieram as Irmãs
Servas de Maria Imaculada e assumiram o trabalho escolar, o trabalho cultural
teve seu futuro assegurado.
Mas quantos estragos trouxeram estes janízaros ninguém sabe, além
daqueles que estavam engajados neste assunto, assunto tal que é difícil de
colocar às claras.
Por causa desta denúncia - por que é difícil encontrar outra - as escolas
“Рідні школи” em Prudentópolis e em seus arredores são perseguidas. Vemos
que é desta maneira que organizavam, conscientizavam e abriam os olhos do
povo alguns dos nossos “patriotas” enviados da terra mãe para auxiliar a
imigração...

Cb-nto .Йордану* ча кольоиГі,

Celebração da Eplfania na Colônia de ucranianos em Prudentópolis - ano 1933
Continua na próxima edição...

Читачам
Гензель і Гретель - Казка для дітей - Брати Грімм
Жив у лісі бідний дроворуб.
Дружина в нього померла, і
залишилось двоє дітей. Хлопчика
звали Гензель, а дівчинку —
Гретель. Одружився дроворуб
удруге. Жив він у злиднях, не міг
навіть на шматок хліба заробити.
От якось увечері полягали
вони спати, сон не бере бідного
чоловіка. Зітхнув він тяжко та й
каже до своєї дружини:
— Що ж тепер буде з нами?
Як прогодувати бідних діток, адже
нам і самим їсти нічого!
— А знаєш що, чоловіче,—
відповідає дружина,— от завтра,
тільки почне світати, заведемо
дітей у ліс; розкладемо багаття,
дамо по шматочку хліба, а самі
підемо на роботу і залишимо їх
там. Дороги додому вони не знайдуть, от ми їх спекаємося. Дикі звірі
їх розірвуть.
Чоловік ніяк цього не хотів зробити, але жінка так настоювала, що
вкінці згодився.
— А все-таки шкода дітей! —сказав дроворуб.
Діти чули все, що говорила мачуха батькові. Залилася Гретель
гіркими сльозами
— Не плач, Гретель,— сказав Гензель,— я вже щось та придумаю.
І от, коли старші поснули, він прочинив двері в сіни і вислизнув на
вулицю. На ту пору яскраво світив місяць, і білі камінці, що лежали
перед хатинкою, блищали. Гензель назбирав цих камінців повну
кишеню. Потім повернувся додому та й каже для Гретель:
— Тепер можемо спати спокійно, люба сестрице.
Рано-вранці, ще й сонечко не сходило, а мачуха вже розбудила
дітей. Дала вона Гензелю і Гретель по шматочку хліба й каже:
— Оце буде вам на обід. Та дивіться, не з’їжте його раніше, бо вже
нічого не одержите.
Гретель сховала хліб у свій фартушок, а в Гензеля в кишені було
повно каміння.
Пішли вони в ліс. Ідуть, а Гензель все зупиняється та озирається,
бере з кишені блискучі камінці і кидає їх на шлях. От зайшли вони у
хащі, а батько каже:
— Ну, дітки, збирайте хмиз, а я розкладу багаття — погрітися.
Гензель і Гретель назбирали сухих галузок. Розпалили багаття.
Мачуха й каже:
— Сідайте, дітки, до вогню та чекайте нас, а ми підемо дрова
рубати.
Сіли Гензель і Гретель біля багаття та й чекають. А коли дуже
зголодніли, то з’їли по шматочку хліба. Довго сиділи вони так біля
багаття, очі у них почали злипатися, і вони заснули. А коли
прокинулися, була вже глупа ніч. А як зійшов місяць, взяв Гензель
сестрицю за руку і пішов від камінця до камінця,— а сяяли вони, ніби
нові срібні грошики. Діти йшли цілу ніч і на світанку опинилися біля
батькової хатинки. Постукали вони в двері, а мачуха їм і каже:
— Що ж це ви, сякі-такі, так довго спали в лісі? А ми думали, що ви
додому не хочете повертатися.
Зрадів батько, побачивши дітей. Та знову настав голод. І в ночі
мачуха знову намовила дроборуба позбутися дітей, бо інакше всі
повмирають з голоду. Гірко стало дроворубові, але вкінці мусів
згодитися на те що говорила мачуха.
Діти чули всю розмову. І тільки батьки поснули.
Уранці мачуха розбудила дітей і дала їм по шматочку хліба, але
ще по меншому, ніж минулого разу. Дорогою Гензель кришив хліб у
кишені і кидав крихти на землю. Завели дітей у глухі нетрі. Розклали
багаття й зробили як перший раз, залишили їх самих. Прийшов вечір,
а далі ніч. Коли зійшов місяць діти рушили в дорогу. Але крихіт хліба
вже не було, їх поклювали птахи. Гензель втішає Гретель, що якось
дійдуть до дому батька. Але не дійшли. Йшли вони цілу ніч і ще день
з ранку й до самого вечора, але вибратися з лісу не могли. Нічого не
їли, крім ягід, і так втомилися, що їх уже й ноги не несли. Лягли вони
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під деревом і заснули. Ранком пішли далі. Раптом чують — пташиний
спів, такий чудовий, що вони зупинилися і заслухалися. Бачать —
сидить на гілці гарна пташка. Вона махнула крильцями і полетіла
перед ними. Діти рушили слідом, йшли вони довго, аж пташка й сіла
на покрівлю маленької хатинки. Пензель поліз угору на покрівлю, а
Гретель підійшла до віконця і почала зазирати хто в хатинці. Раптом
двері хатинки відчинились, і на порозі з’явилася старезна бабуся.
Гензель і Гретель дуже злякалися, а стара похитала головою і каже:
— А хто це вас сюди привів, любі дітки? Та заходьте до хати, зле
вам тут не буде.
Взяла вона їх за руки і ввела до своєї хатинки. Принесла їм
смачної їжі — молока з оладками, посиланими цукром, яблук і горіхів.
Потім постелила два гарні ліжечка і накрила їх білими ковдрами.
Полягали Гензель і Гретель, гадаючи, що їм пощастило.
Але стара тільки удала з себе добру, а була вона насправді
злою відьмою. Рано-вранці, коли діти ще спали, встала вона, схопила
Гензеля з постелі та й замкнула у хліві. Потім розбудила Гретель і
каже:
— Вставай, ледащо, та звари щось смачне своєму братові,— он
сидить він у хліві. А коли потовстіє, я його з’їм.
Залилася Гретель гіркими сльозами, та довелося їй виконати
наказ лютої відьми. Гензелеві приготували найсмачніші страви, а для
Гретель дісталися самі недоїдки. Щоранку стара йшли до хліва й
дивилася чи хлопець потовстів. Минуло чотири тижні й вкінці стара
крикнула вона дівчинці.
— Принеси води. Завтра я його з’їм.
Ох, як плакала бідна сестриця, коли носила воду! Рано-вранці
Гретель мусила була встати, вийти на подвір’я і розпалити в печі
вогонь.
— Спочатку ми спечемо хліб,— сказала стара,— я вже витопила
піч і вчинила тісто.—
Вона штовхнула бідну Гретель до самої
печі, звідки так і шугало полум’я та сказала підійти до отвору печі й
подивитися, чи можна вже хліб саджати?
Але Гретель здогадалася, що стара хоче її запхати до середини
печі та й каже:
— Та я не знаю, як мені влізти туди.
— От дурепа,— сказала відьма,— отвір же великий, я і то влізу, —
і вона видерлася на припічок і просунула голову в піч. Тут Гретель
штовхнула відьму і заслонила піч. У-ух, як страшно завила відьма в
гарячій печі. А Гретель утекла. І згоріла відьма в страшних муках.
Кинулася Гретель зараз же до братика, відчинила хлів і крикнула:
— Гензелю, ми врятовані: стара відьма загинула!
Як зраділи діти, як стрибали вони і як міцно цілувалися! Тепер їм
нічого вже було боятися, і вони увійшли до відьминої хатинки. А там
скрізь по кутках стояли скриньки з перлами і коштовним камінням. І
насипала їх повний фартушок і відійшли, щоб дібратися до рідного
дому. Йшли вони, йшли аж той ліс їм здався знайомим. А незабаром
вони помітили в далині батьківську оселю. Діти побігли чимдуж,
вскочили в хату — і кинулися батькові на шию.
Батько дуже зрадів, бо відтоді, як залишив дітей у лісі, не мав він
ні радості, ні спокою. Дружина його померла. Опустила Гретель
фартушок, і розсипалися по кімнаті перли й коштовні камінці, а
Гензель діставав їх з кишені цілими жменями.
І настав кінець їхнім злидням та горю, і вони почали жити у щасті й
достатку. Тут і кінець нашій казці.
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Нині буду писати собре ума койза жи не пасує дуже але думаю ки вале
а пина сінавчити з такого аконтесіминто жи про него нон си ескреве, бо
преціза узар палавройнс.
Є люди муйто коражозос і пареси жи навіть Бога сінебоят, мают свої
дефийтос чи то гріхи і кажут жи илис вом си аранжар ком Диус. Бинь, е ди
адмірар їх коражинь. На бази діссо хочу нині розказати ум аконтесіминто
собре а коражинь і ос коражудос. Ум фато бастанти фийо, жи оповідав ум
падре. Не наш падре, але де отро луґар. Він де оріжинь украйна, але був
падре до ріто латіно. І він сам сказав як то було.
Часами на рода де аміґос вогорилося собре ос асалтос і секвестрос а
той вотец був великий, форте і коражудо. Він казав жи пра или ном тинь
періґо. Коли би на него напали секвестрадорес, то він копне одного, лупне
другого, вхопит за обшівку третого й шпурне за пліт, попхає третого й
розжене їх як розполоханих котів. Йому вогорили жи то ном е том фасіл, а
він таки репетія жи сінебоїт нікого....
Сталося десь за якийсь час, квандо или минос есперава, сидів при столі
і щось читав, сіпоявило двох джусмаків у дверох і амеасаром ком реворвес.
Він встав, щоб їх розігнати, а в дверох сіпоявило майс дойс ґрандальойнс і
сказали пра ном реажір, бо вом матар. Вотец, той коражудо подумав і
зобачив жи ном адіянта сібороти ком тодос илис і сів на крісло за столом.
Двох з них пильнували ком реворвес апонтадос на кабиса дили а двох
перешмирали все що було в хаті. Забрали муйтас койзас і диспойс
сіпознущали над ним: батирам на кабиса ком короняс ди реворвер, дерам
сокос пра асустар мизмо. І асустаром так жи о падре навіть не думав
реажір. Коли вже добре вимучили, пішли собі й казали жи зараз сівернут і
диськи він зачекає і сінерухає, бо таки забют. Але сіздає жи вони відразу
повтікали й вотец довго чекав і сідивив чи волтам чи ні і коли вже видів ки
илис си форам сімбора, спробував встати. І, сабинь о ки? То він сам сказав
і мені трохи встидно казати, але так він казав: я зі страху сівстяв і наробив
у штани. Мусівим відразу йти до дорміторіо сіперебрати і томар баньо і
там затопив всю мою відвагу... Сабинь, може то паскудно таке писати. Але
сам той падре собре иле мизмо це сказав. Сімплезминти сказав; ми мізьий
і каґий ди мидо... І от маєш велику коражинь якою він си ґавава. Воно
добре мати коражинь коли ворог ще не прийшов, але фіка бинь діференти
коли прийдут і тобі амеасуют жи забют, вимучат, вибют... І це з людьми.
А що сказати коли прийдеться си енконтрар ком Диус? Cepá жи там
будемо такі коражозос як сіздає? Пор іссо, дорогенькі, навчіться від того
падра й будьте прудентис. Не абузуйте Бога й не кажіт жи з Богом дасьте
собі раду.... Коли вийдемо з того світу й полетимо на другий, як то файно
буде коли ми були вірні для Бога, коли вміли пердоар прос оутрос, коли
вміли забути за всякі інімізадес і жити инь пайз ком тодос...Кусте о ки
кустар, таки треба сіперепросити з тими з якими сігніваємо і тоді не треба
щоб нам сістапо щось подібного як пра акили падре коли станемо перед
Богом...
Сінедивуйте жи пишу собре такий аконтсіминто мийо фийо, але він
може багато нас навчити,що вже преціза вівир инь пайз ком Диус тут на
землі. А будемо вівир инь пайз ком Диус коли будемо вівир инь пайз ком
тодос і коли будемо мати коражинь пердоар а кинь кер ки сижя коли маємо
з кимось щось на пеньку...
Сінегіршіт з того езимпло, а сінавчіт жити й шанувати Бога, щоб його
сінебояти.

Засмійся

Юзьо їїїило

Я ка найбільш а самітність? - Ж ити самому й втікати з дому!

- Що означає, що твій друг раптом розсміявся в суботу? - Бо йому хтось
сказав сміховинку ще в середу.
- Чому в день нареченних продається багато більше дарунків ніж у
день матері? - Бо мати тільки одна...
- Чи знаєте чому морква добра для очей? - Бо ніколи не видно, щоб
зайчик носив окуляри.
Чоловік розлючений, готовий до бійки, увійшов до бару й запитався
злісно: - Хто це помалював моє авто чорою фарбою?
З-поміж присутніх встав величезний,
грізний чоловік і відважно каже: - Це я
таке зробив? Чому питаєшся?
Чоловік настрашився великана й
каже:
- Нічого нічого, це я так хотів тільки
знати.

Брак любови і почування любови, приязні й дружби в
серці людини супроти інших це те саме, що отруя, яка
відбирає всю красу і життя і провадить до смерти, псує
лікарство яке лікує і дає зродов'я та щастя для людини
Любов це пахучий аромат для людської душі, а ненависть
це огидний сморід і смертельна отрута яка нищить і
вбиває людину
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