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«Я Б ХОТІВ БУТИ ТИМ, ХТО СЛУХАЄ», - ВЛАДИКА ДІОНІСІЙ ЛЯХОВИЧ,
АПОСТОЛЬСЬКИЙ ЕКЗАРХ УГКЦ В ІТАЛІЇ
З 1 вересня цього року усі
громади УГКЦ в Італії переходять на
григоріанський календар. Декрет про
це був підписаний 31 травня 2021
року апостольським екзархом УГКЦ
в Італії Діонісієм Ляховичем - декрет
сміливий, хоча й потрібний і давно на
часі. Власне, таким - сміливим, хоча
й давно затребуваним, було і
постання екзархату УГКЦ в Італії,
який очолив владика Діонісій.
Сміливими були і всі ці роки
розвитку екзархату, і саме служіння
владики, який нині готується до
емеритури і хоче бути просто
душпастирем, тим, хто слухає.
В інтерв’ю, записаному у день
75-ліття, 2 липня, владика Діонісій
розповідає про покликання свого
життя, служіння і провадження
Святого Духа, про Італію, Україну і
Бразилію, звідки походить.
“Єдине, про що я просив, коли
мене святили і на священника, і на
єпископа, - щоб Дух Святий мене
провадив” , - владика Діонісій
Владико, нещодавно
ви
відсвяткували 75-ліття. Вітаємо з
ювілеєм! Чи почуваєтеся на 75?
- Почуваюся, перш за все,
задоволений усім, що в моєму житті
сталося. Думаю, це Боже провидіння
так повело, і по-іншому не було б
добре. Вважаю, що та дорога, якою я
пішов, і ще й дожив до 75-тки, обрана
Богом. Тому я її приймаю і нею
задоволений.
Якщо б я йшов за своєю волею, я,

може б, навіть не вийшов зі свого
села. А так я завжди старався йти,
шукати Божу волю і йти за покликом
Церкви. Ісус Христос, коли Петро з
учнями запитали Його, що їм буде за
те, що вони все залишили і пішли за
Ним, сказав: “Хто залишив усе і
пішов за Мною, матиме у сто разів
більше” . Я думаю, що отримав навіть
не у сто, а в тисячі разів більше від
того, що залишив.
Я дякую Богові за провід Святого
Духа. Єдине, про що я просив, коли
мене святили і на священника, і на
єпископа, - щоб Дух Святий мене
провадив. Думаю, це була єдина
молитва,
яка
була
повністю
вислухала, бо Дух Святий провадив
мене через вогонь і воду, через різні
випробування, але все завжди
виходило на більшу користь. Дякую і
за батьків, і за чин отців василіан, до
якого я належу, за всіх друзів. Але
найбільша щира подяка - за те, що
Господь вислухав мене.
- Владико, ви народилися у
Бразилії, у родині вихідців з України.
Зараз ви є громадянином Італії. Ким
ви себе відчуваєте?
- Так, я є з Бразилії: народжений
там, і хотів би там померти, бо вся
моя родина у Бразилії. Це моє
бажання. Також відчуваю себе
українцем: коли приїжджаю в
Україну, почуваюся, як вдома, бо це
мій народ. Але вже 26 років я живу в
Італії, в Римі, маю італійське
громадянство, тому почуваю себе

ВладикаДіонісій Ляхович під час святкування 30-річчя відновлення
Незалежності України в базиліці Святої Софії в Римі
баночка з квашеними огірками - і все.
вже й італійцем. Мушу так
почуватися, бо я є єпископом в Італії. Я перезимував три зими практично
без опалення. Умови були важкі,
Так що я є у трьох державах і
особливо для мене, бразильця, який
трьох
національностях:
я
бразилієць, українець і італієць, і не був призвичаєний навіть до
тутешньої їжі. На початку 90-х ті, що
почуваюся всюди, як вдома.
мали гроші, мали все, а ті, що не
Зі
здобуттям Україною
мали, - не мали навіть що їсти. Мені
незалежності в 1991 році у вашому
боліло, як взимку жінки в хустках
житті розпочався етап, який у фільмі
продавали на морозі по кілька
“Церква в еміграції: Італія” ви
назвали “емігрант між емігрантами”. головок капусти чи цибулин, щоб
купити
хліба.
Була
велика
Ви переїхали в Україну. На ваш
несправедливість. Тепер вже того не
погляд, як змінилася Україна за
дуже
видно:
все
більш-менш
останні 30 років?
- Від першого мого візиту як
зрівнялося, люди мають гроші і все
інше. Тому зміна дуже велика.
місіонера на початку 90-х Україна
дуже змінилася. Тоді на полицях
магазинів не було нічого: якась
Прод. на стор. 10

ВЛАДИКА БОРИС ҐУДЗЯК: «ЗМІНЮВАТИ КРАЇНУ ТРЕБА, ВЛАДУ ЗМІНЮВАТИ ТРЕБА, АЛЕ Я РАДЖУ
ПОЧАТИ З ТОГО, ЩОБ ЗМІНИТИ СЕБЕ»
знань. Але також зачепили важливі
й надзвичайно непрості питання: як
навчитися любити, де брати сили, як
бути наодинці із собою, чи потрібні
взагалі моральні Оавторитети і яким
є майбутнє України?

Подаємо
деякі
головніші
думки єпископа з тої розмови.
У рамках спецпроєкту «Уроки
Незалежності»
шеф-редактор
видання Lb.ua Соня Кошкина і
журналістка
цього
видання
Анастасія Іванців поговорили з
владикою Борисом Ґудзяком про
підпілля і відродження Української
Греко-Католицької Церкви; про
важливість вищої освіти для
цінностей, а не л и т е прикладних

♦«Уже сьогодні ясно, що КДБ
працював на всіх фронтах, щоб
підкосити
вихід
Греко-Католицької Церкви з підпілля»
♦«Університет - це не камеді-клаб.
Кинути
мільярди
і
мільйони, побудувати будинки і
напхати їх технократією — це не
університет»
♦«Покоління, яке не має
моральних авторитетів і просто

принципово їх сторониться або
боїться, позбавляє себе певних
орієнтирів і ізолюється»
Я бачу, що молоді люди в
Україні мають спрагу, жагу щось
робити. Вони часом більше хочуть,
більше
осягають,
більше
перемагають,
більше
долають
перепон. Моя помічниця у Франції,
француженка, казала, що приїхали
молоді люди з України і чогось
хочуть, а їхні однолітки у Франції
часто розгублені, багато чого
мають, але не знають, чого хочуть
від життя.
Ж иття — це ризик, любов —
це ризик, кожен крок — ризик. Ми
не знаємо, чи не завалиться у нас під
ногами земля. Але молоді люди

мають відвагу.
«Якщо ми спокійно ставимося
до змісту наш ої віри, то ми ніколи
не самі»
У нас є великі проблеми з
корупцією. Але така ситуація в
різних
країнах.
Скажімо,
американська політична система
зараз переживає великі труднощі,
тому що суспільство в кризі,
моральна проблематика прогресує.
Я вірю, що велика частина
населення України захоче жити
по-іншому, Україна зможе робити
стрибки вперед. Думаю, нас вестиме
молоде покоління, якщо, звісно, не
стане циніками.
Джерело: Lb.ua

Стор. 02 - Праця, Прудентополіс, 01-го - 31-го жовтня 2021 Б. року - Число 10

Редакційне

/

Pg. 02 - Prácia, Prudentópolis, 01 а 31 de outubro de 2021 - № 10

Editorial

КНИЖ КИ Й ГАЗЕТИ ВТРАТЯТЬ

О LIVRO Е A LEITURA VAO PERDER

СВОЮ ВАРТІСТЬ?

SEU VALOR?

Наукові досліди ще не відкрили
точно коли людина почала писати й
читати. Сумерійці 3300 років перед
Христом вже мали свого роду
письмо, а єгиптяни 3100 років перед
Христом також продумали своє
письмо.
Але
знайдено
знаки
існування гіероґліфів в Єгипті ще
5250 літ перед Христом. В тих часах
письмо було дуже примітивне й не
мало змоги висловити всіх думок
людини,
головно
абстрактних
думок, бо письмо це було радше
фотографією речей які хотілося
висказати,
а
невидимих
і
абстратниих дійсностей годі було
фотографічно показати. Властиву
азбуку,
де
можна
висловити
абстрактні ідеї продумали фіникійці
2000 років перед Христом. Відтоді
поволі у світі почала поширюватися
практика спілкуватися письмом. З
розвитком культур, дійшло до того,
що сьогодні все, що говориться,
можна передати іншим не лише
звуком, але в знаках письма. На
протязі століть винайдено різні
техніки писати, друкувати. Нині
читання
письма
це
один
з
найкращих середників набирати й
збільшувати інформації, знання.
Чим більше культурна людина, тим
більше вона займається читанням.
Останніми часами продумали
інші середники передавання ідеї одні
одним, як радіо, телевізія, інтернет і
т. п. Але в тих середниках
повідомляння таки потрібне письмо.
Голосом можна передати ідеї,
зацікавити слухачів і глядачів,
однак, не потрапиться заступити
писаного
слова.
Сказав
бразильський
письменник
і
виховник Монтейро Лобато, що
держава будується з ідей і з книжок.
Нині, чим більше культурна
країна і вихований нарід, там тим
більше читається. Наприклад, в
США припадає 11 книжок на кожну
особу, в Франції - 8, а в нашій
Бразилії лише 2,5. В Бразилії, зі
сотки людей, тільки двадцять осіб
щось деколи читають. Щодо
книгарень, є в цілій Бразилії
трошки більше як 2 тисячі
книгарень, тобто, одна книгарня на
кожних 85 тисяч мешканців, а в
розвинених
країнах
припадає
переважно одна книгарня на кожних
10 тисяч осіб. Наша країна має
всього 5561 мушсіпій, а тільки 11%
з них мають книгарню, тобто,
тільки
менше
ніж
п’ятисот
м унісітів мають в себе книгарню
(говоримо про книгарню, а не про
паперовий магазин “Папеларія” , де
зшитки, всякі школярські речі й на
одній полиці кілька книжок). В
Англії, кожне видання книжки
відставляє 3 тисячі чисел для
державних бібліотек, що держава
купує
і
роздає
публичним
бібліотекам, щоб нарід міг читати.
Згідно з даними, в Бразилії на
кожних сто осіб, тільки 30 осіб

читають якусь газету, а з них около
половина мало що розуміє з того,
жо читає і в більшості читає от про
спорт і більше нічого, (подають
Флавіо Шавес і Відал Корейя).
Варта було би перевести якесь
опитування між нашими людьми
українського обряду в Бразилії,
скільки з них читає. Нажаль, наші
люди дуже мало зацікавлені в
читанні. Кажуть, що нині є радіо і
телевізія і вони звідси про все
довідуються що діється у світі.
Однак, треба знати, що телевізія і
радіо дають вістки й дещо, що
світові
подобається,
а
щоб
накормити розум і душу добрими
ідеями, таки треба читати книжки й
добрі часописи. Добрий християни,
який хоче поступати й жити згідно з
вимогами часу й практикувати
розумно свою релігію, мусить
займатися читанням.
В Бразилії робляться різні
заходи, щоб заохотити нарід до
читання.
Організуються з ’їзди,
семінарії, конференції, вистави про
конечність читання для збереження
і збільшення культури в народі. І це
добре було б, щоб пригадали собі й
наші люди. Не так для пропаганди
наших видань і газети, але щоб мати
людей свідомих, краще обізнаних зі
справами життя, культурних, краще
зорганізованих щодо господарства,
рільництва і щоденних справ у
житті,
а
головно
добре
поінформованих щодо політики і
релігії та економії й взагалі щодо
конечних справ в житті родини,
народу й осіб. Тільки читання
зможе піднести культуру наших
людей і тільки читання добрих
книжок зможе утримати нас у
нашій вірі.
О. Тарскиій Залуцький, ЧСВВ.

Os estudiosos ainda não têm uma
posição definitiva quando a humani
dade começou a escrever. Os sumérios
já possuíam escrita cuneiforme 3300
anos a. C. e os egípcios - os hierógli
fos em 3100 a.C. Porém, ultimamente
descobriram-se no Egito documentos
de 5250 a.C., onde já são usados os
hieróglifos. Porém, esta técnica
apenas permitia transmitir por sinais
imagens concretas. Graças aos fenícios no ano 2000 a.C. a escrita passou
das imagens às idéias abstratas. Tudo
o que se falava passou a ser escrito. E,
desde então, não surgiu nenhuma
novidade técnica da escrita, exceto no
processo de reproduzi-la. Hoje,
quanto mais cultura tem uma pessoa,
mais valor dá à escrita.
Nos últimos séculos chegaram
outros meios de transmitir imagens e
idéias, como rádio, televisão, internet
que transmitem idéias, atraem os
ouvintes e os espectadores, mas não
chegaram a substituir nem de longe a
escrita. Um país se faz com homens e
livros, dizia o educador e escritor
brasileiro Monteiro Lobato.
Os fatos mostram que quanto mais
cultura possui um país, mais se dedica
à leitura. Por exemplo, nos Estados
Unidos cabem 11 livros para cada
habitante; na França - 8; e no Brasil
apenas 2,5. No nosso país em cada
cem pessoas apenas 20 leem livros e
30 leem jornais, dos quais apenas
metade compreende bem o que lê. Do
total de 5561 municípios, só 11% têm
livrarias (não papelarias com meia
dúzia de livros no cantinho), isto é,
não mais que 600 municípios.
Dados da Inglaterra nos trazem
que qualquer obra naquele país reser
va 3 mil exemplares para o governo

que compra para abastecer as bibliote
cas.
Estudos feitos por Flávio Chaves
e Vital Corrêa revelam que uma mino
ria de brasileiros lê jornais (30%) e
mais da metade desses leitores adquire
jornais apenas para ler a página espor
tiva ou para procurar empregos. Os
artigos de fundo cultural e religioso
são lidos por minoria.
Seria interessante fazer uma
pesquisa entre os fieis da Igreja Cató
lica Ucraniana quanto à leitura. Infelizmente, pouca gente se interessa pela
leitura, dizendo que sabem de tudo da
rádio e da televisão. Mas isso é uma
mera ilusão, porque nunca a voz do
rádio e as imagens da televisão pode
rão cumprir a grande tarefa educativa
da palavra escrita. Um bom cristão
necessariamente deve ocupar-se com
boas leituras.
Envidam-se no Brasil esforços
para incentivar a leitura, organizam-se
reuniões, debates, conferências, expo
sições, etc. sobre a necessidade da
leitura. Gostaríamos de colocar isto
também diante dos leitores do nosso
jornal, incentivá-los à leitura e à
expressão de suas opiniões por cartas
que até poderão ser publicadas.
Um maior interesse e amor pela
leitura poderão não apenas manter-nos
informados sobre os acontecimentos
do país e do mundo, mas nos ajudarão
a levar uma vida mais digna e desen
volver nossas atividades com mais
consciência, o que, sem dúvida,
poderá melhorar a vida dos indivídu
os, das famílias e da sociedade, como
também fazer com que a nossa vida
cristã seja consciente e viva.

Стор. 03 - Праця, Прудентополіс, 01-го - 31-го жовтня 2021 Б. року - Число 10

Pg. 03 - Prácia, Prudentópolis, 01 а 31 de outubro de 2021 - № 10
21° Domingo após Pentecostes: Evangelho segundo Lucas 8 ,5-15

Євангельське Читання
Нед. 21-а по Зісланні Св. Духа
Лк 8,5-15
Сказав Господь притчу
оцю: “Вийшов сіяч сіяти своє
зерно. І як він сіяв, одне впало
край дороги й було потоптане, і
птиці небесні його видзьобали.
Друге впало на камінь і,
зійшовши, висохло, бо вогкості
не мало. Інше впало між
тернину, і тернина, вигнавшись
з ним вкупі, його заглушила.
Врешті, інше впало на добру
землю і, зійшовши, сторицею
вродило” . Кажучи це, Ісус
голосно мовив: “Хто має вуха
слухати, нехай слухає” . Учні
його спитали його, що б вона
могла значити оця притча. Він
сказав їм: “Вам дано знати
тайни Божого Царства; іншим
ж е в притчах, щоб вони
дивлячись,
не
бачили,
і
слухаючи, не розуміли. Ось що
значить ця притча: зерно - це слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що
слухають, та потім приходить диявол і вириває геть з їх серця слово, щоб
вони не увірували та й не спаслися. Ті ж , що на камені, це тії, що, почувши,
з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу й під час
спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що вислухавши
ідуть, та клопоти, багатства і ж иттєві розкоші їх душать, і вони не дають
плоду. Нарешті ті, що на землі добрій, це ті, що чувши слово серцем щирим,
добрим - його держать і дають плід у терпінні” . Це сказавши, закликав: “
хто має вуха слухати, нехай слухає” .
Ісус порівнює себе до сівача, а свої слова до зерна. Бож е слово як зерно
можна сіяти в різні способи й вживаючи різні середники, може сам господар
сіяти або може вживати своїх робітників для цього. Бож е слово падає в
різні душі й в різні способи вони його приймають. Одні використовують, а
інші відкидають, ним погорджують, або не цікавляться і так воно не завсіди
приносить бажані плоди.
М оже не всім відомо, чому Ісус сказав наступні слова коли апостоли
запитали, чому він говорить притчами: “Вам дано знати тайни Божого
Царства; іншим ж е у притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи
не чули” (в Марка ще сказано, “щоб часом не навернулися”). Тут Ісус
сказав щось дуже цікаве, містерійне і на вигляд противорічне: для
Апостолів Ісус об’являє тайни Божого Царства, але для інших ці тайни
представляє в формі притч, щоб “дивлячись не бачили і слухаючи не
розуміли” , щоб не навернулися і їхні гріхи не були прощені.
Тут треба замислитись над наступною логікою: щоб гріхи наші були
прощені, потрібно навернутися, а щоб навернутися треба зрозуміти Бож у
волю, Бож у науку, а щоб зрозуміти, треба бачити, а щоб бачити треба
слухати. Коли не будемо ані слухати ані бачити, не зрозуміємо. А коли не
зрозуміємо, не навернемося і ясно, що тоді гріхи не будуть прощені.
Підставою людського поступування це думка. Що і як людина думає,
так і поступає. Коли думки добрі, то й поступування добре, а коли недобрі,
то таке буде й поступування. А щоб мати добрі думки, тобто розуміти Бож і
правди, треба набирати того знання з найбільше певного джерела Бож ої
науки, що ним є Святе Письмо. А Святе Письмо написано, під натхненням
Святого Духа, протягом більше ніж 1500 літ, більше ніж 40-ма людьми, між
якими були царі, пастухи, поети, рільники й вони передали Бож у науку в
своїх формах, своїми словами й образами. Тому не легко зрозуміти все, що
написане в Святому Письмі задля елементів тих людей, які писали або
оповідали правди натхнені Святим Духом, одначе згідно зі своєю
ментальністю. Тому треба читання, уваги, роздуми, мислення і,
найважніше, слухатися офіціального пояснення Церкви, якій, як
апостолам, дано розуміти тайни Божого Царства.
Отже, слова Ісуса “щоб вони дивлячись, не бачили і слухаючи, не
розуміли” , можливо пояснювати так, “щоб вони, дивлячись, не
задовольнялися бачити тільки те, що видне для очей, і слухаючи не чули
того, що чують земськими вухами, а старалися дійти до чогось іншого, до
чогось глибшого як те, що доходить до їх природних вух, до їхнього
людського слуху.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Jesus compara-se ao semeador e suas palavras às sementes. O semeador
pode semear pessoalmente ou servir-se de seus colaboradores para fazer a
semeadura. Atendendo ao pedido dos apóstolos, Jesus, nesta parábola, explica o
seu sentido para a vida dos cristãos. Mas, além da parábola em si, Jesus colocou
uma coisa curiosa, intrigante, e, num certo sentido, inexplicável e até
contraditória: aos discípulos, Cristo revela os mistérios, mas para "os que estão
de fora" esses mistérios eram colocados por parábolas, justamente para que
vendo, não percebam; ouvindo, não entendam e por isso deixem de se converter
e nem sejam perdoados os seus pecados.
Há uma sequência aqui: para que sejamos perdoados, precisamos nos
converter. Para que nos convertamos, precisamos entender. Para que
entendamos, precisamos ouvir. Para ouvir, precisamos perceber. Para perceber,
precisamos ver. Se não vermos, não percebemos. Se não percebermos, não
ouvimos. Se não ouvirmos, não entendemos. Se não entendermos, não nos
convertemos. Se não nos convertermos, os nossos pecados não são perdoados.
Um dos principais pilares do comportamento humano é o pensamento. Cada
um age de acordo com o que acha que deve ser feito. Se nossos pensamentos
forem confusos, nosso comportamento também o será. Se forem errados, nossos
atos também o serão. Hoje, a fonte mais confiável da vontade de Deus é a Bíblia
através da qual podemos ter certeza da revelação de Deus para nós, seres
humanos. Sendo a Bíblia escrita por um conjunto de cartas durante cerca de
1500 anos, por cerca de 40 homens, entre os quais reis, sacerdotes, poetas,
pastores de ovelhas, pescadores, agricultores, precisa ser lida e interpretada. E
hoje teríamos muito menos problemas se os fiéis lessem a Bíblia. Estaríamos
todos vivendo tal e qual a Igreja do primeiro século (Igreja Primitiva), se todos
compreendéssemos o que está na Bíblia. Aqui mora o perigo: compreender o que
a Bíblia diz. O mais importante não é o que está escrito na Bíblia, mas sim o que
Deus quer nos dizer através da Bíblia (П Cor. 3,6 e João 6,63). Como saber o que
Deus quer nos dizer com o que está escrito na Bíblia? Não existem formulas
mágicas, instantâneas. Somente através do ensino da Igreja que recebe
assistência do Espírito Santo quando expõe a doutrina de Deus, com o
crescimento espiritual, com a nossa aproximação de Deus, com o longo e
gradual processo de santificação, é que vamos nos familiarizando com os
mistérios da Bíblia. Aliás, é o que a própria Bíblia diz em I Pd 2,2; I Cor 3,2 e
Hb 5,12-13. Por incrível que possa parecer, as Escrituras têm se cumprido.
Timóteo, discípulo de Paulo, foi advertido de que nos últimos dias muitos se
desviariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores (I Tim. 4). E que
procurariam doutores que dessem razão aos seus desejos pecaminosos e à sua
egoísta forma de pensar (П Tim. 4). Em outras palavras, não estariam em busca
da Verdade, mas de uma verdade que lhe
fosse agradável, e que por isso se
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voltariam às fábulas.
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА
РОЗДУМ У
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Чому не признатися?
Є в нас звичай, у мене й у
вас,
дорогі
читачі,
заперечувати, що якесь діло,
що його ми зробили й воно
показалося недобре, ніби то
не я це зробив, а якщо вже
нема як заперечити мого
авторства, викручуватися, що
я хотів чогось іншого й мені
перешкодили й зіпсули, або
мені не вдалося через інших і
тому я не маю в тому відповідальности, а інші які мені стали на перешкоді,
зіпсули мої пляни й обернули на зле добро яке я мав на намірі. Коли б не
інші, справа була б інакша і все було б добре, але через інших вийшло зле.
Кидати вину на інших це загальний звичай і стоїть на щоденному порядку.
А з другої сторони, коли справа вийшла похвально й має признання від
загалу, то я це зробив, моя заслуга. Хоч би й була в тому співпраця інших,
признання належить тільки мені. В моїх недобрих ділах є рука інших, а в
добрих тільки моя заслуга.
Дорогий читачу, коли щось доброго зробиш і заслуга справді вся твоя,
маєш право гордитися, хвалитися, хоч буде дуже гарно з твоєї сторони дати
признання і кредит іншим, коли вони в тому тобі в якійсь мірі допомогли.
Але не все і не завсіди нам вдається. Помимо найкращої волі, часто справи
вийдуть не по нашому, негативно, і кожного дня можемо знайти в нашому
ж итті діла недобрі. Чому тут не бути прозорими й не признатися, що ми
зблудили? Не слід кидати вину на інших, а треба присвоїти її собі. Це
прикмета шляхетної людини, а спихати вину на інших за власні недоліки й
блуди це підлість і понижує людину.
Признатися до своїх блудів це гарно й похвально. Сталося, що зайшло
якесь недосягнення в твоїх ділах, признайся! Хто з людей в житті не
поповнює різного роду похибок? Я і ти і вони, всі ми недосконалі й щодня
забруджуємося так на тілі, як і в дусі. Хвалитися тим, що похвальне є легко
й приємно. Але признатися, що я помилився, що зробив щось недобре це
вимагає чесноти, щирого серця, ясного і розумного погляду на життя. Тому,
маймо відвагу, ти і я, не ухилятися від свого блуду й не скидати своїх провин
на інших, а признатися до людської немочі. Всі знають, що людина не є
непомильна. Але багато таких, які помиляються й то грубо, але вони себе
уважають за непомильних, ходять по своїх блудах, але голосять і
представляються як непохибні й негрішимі...
Правда це прекмета шляхетної і вихованої людини. Ж ити правдою,
цінити і не боятися її це показує чим хтось є, за кого себе уважає і не
встидається самого себе. Важне в житті кожної людини не вдавати й не
старатися самого себе та без ваганння приймати свою особу такою, якою
вона поправді є і все те, що довкола неї, тобто все те, що вона робить. А
бути вічним актором і грати в ролю ангела або якогось надземного
праведника це жити неправдою, брехати, завивати свої гнилі діла
покривалом праведносте. А це буде робити людина яка сама себе
соромиться.
Признати свої похибки нікого не понижує. Понижує вдавати ангела
коли ти є немічна й грішна людина. Ніхто тобі не буде наказувати йти між
людей й голосити, що ти грішний, що ти під білою скірою носиш бруд, бо
без того всі це знають і ніхто з людей не такий наївний, щоб не знати яка то
є людина й що вона покриває може й чистим і лисніючим убранням.
Дорогий читачу, призадумаймося ми обидва, ти і я, над думками мудрих
і щирих людей. Будьмо настільки покірними, щоб признатися до своїх
блудів; настільки сильними, щоб їм протистояти; мудрими, щоб їх
справити; розумними, щоб вміти признати, що ми люди схильні до того,
щоб коли-небудь і де-небудь зблудити, але й сильні, щоб завернути знова на
праву дорогу... Найбільший наш блуд це змилити і приховувати наш блуд
або підкидати його для інших і боятися признатися того, що ми зробили.
Просімо Бога, щоб бути щирими для будь-кого, не ховатися під маскару
праведних і святах і не боятися, щоб інші думали правду про нас.
Стараймося бути кращими, хоч не завсіди це нам вдається, але не будьмо
нерозумними і не вимагаймо, щоб нас уважали за ангелів, які злетіли з неба,
бо знаємо, що на землі живемо і на землі ходимо. Хочемо щоб про нас добре
думали, але чи стараємося, щоб собі на це заслужити? А якщо не хочемо,
щоб про нас думали зле, стараймося боротися проти зла. Будьмо свідомі,
що маємо право змилити й будьмо покірні бо й так інші про це будуть знати,
думати й говорити. Змилив - признайся; заблудив - заверни; споровся - не
скривайся; зашпортався - не переч; згрішив - навернися!
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Q frn a[іаІаиЧа am iga(Шш ЧеЦеШ
Ре. Tarcísio Zaluski, OSBM

О pão nosso de cada dia
A “civilização” é о resultado da atividade do homem ou da humanidade em
geral e significa o conjunto das características próprias da vida intelectual,
social, cultural, tecnológica etc., que compõe e define o desenvolvimento de uma
sociedade ou de um país. É aquilo que progride, avança, progresso. Não se trata
de um desenvolvimento qualquer que acontece no mundo vegetativo e animal,
mas refere-se ao desenvolvimento devido à ação de alguém dotado de vida
intelectual que servindo-se das forças da natureza, utilizando e
transformando-as, promove o progresso em diversos sentidos. Na vida
vegetativa e animal irracional também existem mudanças e transformações ou
evolução, que acontecem não graças às interferências do intelecto de um ser, mas
por forças da própria natureza e das condições ambientais. Civilização é o
resultado dos esforços do homem.
Os homens durante séculos conseguiram promover o progresso na vida
social, cultural, na tecnologia, etc. A história nos mostra diversas eras desse
progresso que começa na idade da pedra, chamada de idade de cultura antiga,
após a qual vem a cultura média, moderna e chega até a cultura contemporânea
com todas as maravilhosas conquistas atuais, como as sensacionais descobertas
e feitos espaciais, tecnologias vencendo as distâncias e tantas conquistas
estrepitosas, onde um simples número ou botão nos une com lugares mais
distantes do mundo. E entre essas e tantas outras conquistas, a civilização
humana destacou-se também na invenção e construção de armamentos,
organizou arsenais atômicos e as mais diversas armas explosivas que hoje a cada
ser humano do mundo cabem toneladas de explosivos. Este é o gentil presente
que no meio de tantas descobertas maravilhosas a assim chamada “civilização”
nos oferece também. E esse pacote pode nos ser remetido à domicílio num
instante que um louco qualquer investido de poder apertar o dedo sobre um
botão. Com todas essas armas poder-se-ia varrer em poucas horas quase toda a
humanidade e os seres vivos. Sem dúvida, todas as invenções tecnológicas e
culturais provam o grande poder da inteligência humana e são necessárias ou,
pelo menos, úteis para o bem viver da humanidade. As invenções e
armazenamentos do arsenal bélico pronto para destruir e matar, toma-se
necessário porque o homem desistiu de viver como um ser racional e vive
movido pelo ódio, em defesa do poder e da riqueza, destrói vidas de outros
homens que lhe se põem nas suas ambições.
Ao analisar todo esse progresso da nossa civilização percebemos uma
grande falha. Espera-se que o progresso tenha em mente o bem da pessoa
humana, a paz, o bem-estar de todos. Mas de um lado, a humanidade progride, a
vida fica mais fácil e mais cômoda. Mas apenas para alguns e a grande parte da
humanidade não tem condições de servir-se de todas essas conquistas e vive
como se estivesse ainda na idade da pedra, morre de fome. No mundo de hoje,
sessenta por cento da população vive na miséria absoluta. Cerca de trinta
milhões de pessoas morrem anualmente de fome. Apesar de inventar os mais
requintados alimentos e os mais variados gostos, mas apenas para um a parte da
humanidade.
Nossa sociedade está em condições de garantir à humanidade dezenas de
milhões de megatons de explosivos, não está, porém, em condições de garantir a
todos o pão de cada dia, a proporcionar a cada pessoa o alimento necessário para
viver. Pode garantir vida com explosivos contra inimigos, mas todos os anos
deixa trinta milhões de pessoas condenando-as à morte de fome.
A verdadeira civilização ainda está por acontecer, apesar dos aviões
supersônicos, satélites, conquista do espaço e todos milagres da tecnologia A
primeira página da civilização deverá conter a seguinte notícia bem simples: na
terra há comida para todos e ninguém está obrigado a passar fome, ninguém
morre de fome; a Igreja é um grande exemplo de harmonia, concórdia.
Pode-se ainda falar que a nossa civilização progrediu muito? Nas coisas
secundárias e não necessárias, como armamentos - sim, mas no que os homens
verdadeiramente precisam - o pão de cada dia - não. Parece que a verdadeira
civilização está para começar, pois, por enquanto, apenas tem aviões
supersônicos, internet, útil sem dúvida, mas não insubstituível, pois ainda não
conseguiu garantir vida digna, alimento para que todos tenham direito de viver
com dignidade.
Um exemplo: Um grupo de aventureiros prepara-se para passar bom tempo
num lugar deserto, se abastece de bens pra alimento, diversões, exploração da
ilha e é transportado de helicóptero para uma ilha distante. O helicóptero os
deixa na ilha e volta para retom ar depois de algumas semanas para levá-los de
volta para o continente. Não levaram consigo nada para se comunicar com o
continente, porque queriam uma experiência diferente. Ao organizar as barracas
e os bens que trouxeram, viram e tinham de tudo para se alimentar, divertir-se,
passear, mas perceberam que não levaram água. De nada adiantou tantas coisas
que podiam usar. Faltou o que era essencial. Isso estragou seu passeio e aventura.
Esta é a imagem da humanidade que está progredindo em tantas coisas, mas não
progride no essencial, o bem-estar, o alimento, a dignidade. Milhares de gente
com fome, crimes abalam a sociedade, imoralidade deixa a sociedade sempre
mais corrupta...

Стор. 05 - Праця, Прудентополіс, 01-го - 31-го жовтня 2021 Б. року - Число 10

РО ЗД У М У В А Н Н Я Н А Р ІЗН І Т Е М И Ж И ТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ
ПРО ЛЮБОВ ДО БОГА Й ДО БЛИЖНЬОГО

Любов - це чеснота, яка випливає з глибини серця й душі у відношенні
до осіб і до Бога. Ісус Христос це повнота любові. Любов примусила Його
зійти з неба на землю, щоб відкупити людський рід з неволі диявола й гріха.
Коли одного разу книжники запитали Ісуса Христа, котра заповідь є
найважніша - Ісус Христос відповів їм: «Люби Господа, Бога твого, усім
серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили
своєї. Це заповідь перша! А друга подібна до неї: Люби твого ближнього, як
самого себе» (Мк 12,30-31).
Віття дерев тримаються пня, і з нього одержують поживу життя.
Подібно діється з тими двома заповідями. Вони містять в собі всі інші
заповіді. І ті дві заповіді впливають на наш розум, почуття і волю,
допомагають в творенні добрих діл.
Ісус Христос каже: «На тих двох заповідях любові увесь закон і
пророки спираються» (Мт 22,40). Святий євангелист Йоан часто звертався
до християн такими словами: «Діточки, любіть один одного, бо коли ви
любити один одного, тоді виконуєте цілий закон».
Любов ближнього, коли була б захована між людьми не було б потрібно
інших законів, бо любов заступила би всі закони. На жаль, між людьми
існує гнів, заздрість, ненависть, несправедливість і різні промахи, які
стають перепоною до любові ближнього.
Кожний християн від дитинства повинен плекати і вправлятися в
любові до Бога і до ближнього. Ті дві заповіді - любов до Бога і до
ближнього містять в собі всі інші заповіді і коли хтось заховує їх, тим
самим заховує всі інші.
Природна любов людини полягає на тому, коли вона знайде уподобання
в тому, що пізнала, що воно добре й гарне з чого зродиться бажання
осягнути його. Природна любов це любов чуттєва, вона стається тоді, коли
знаходимо уподобання в якійсь особі, наприклад, в закоханні особи, або
любов до якогось предмету чи в до звірятка.
Ціль нашого туземного життя є також навчитися любити Бога,
ближнього і самого себе. Без власної любові не будемо любити Бога ані
ближніх. Вправа в любові повинна відбуватися під час земського життя,
щоб могти любити Бога через цілу вічність.
Любов до світу знаходиться в серці людини, коли замість любити Бога,
людина любить понад усе гроші, розкіш, людські блага й земські речі
більше як Творця.
Любов світська відвертає людину від Бога, і веде до втрати освячуючої
ласки і вічного спасіння. Ісус Христос виразно грозить світським людям
вічним осудом: «Хто життя своє любить, той погубить його...» (Йо 12,25).
Як човен пришвартований до пристані не може відплисти до другого берега,
так не може людина котра любить світ, потрапити до пристані спасіння.
Скільки знаходяться сьогодні людей, які бавляться з дияволом, вони після
смерті не зможуть радіти разом з Христом на другому світі. Світські люди
зовсім не розуміють правд Євангелія і уважають їх дурницями (І Кор 2,14).
Світські люди подібні до євангельських гостей, котрих запросили на
вечерю, а вони не прийшли - один через жінку, другий через господарство,
третій через куплених волів (Лк 14,15). Ісус Христос виразно наказує, що
не можна двом панам служити: бо або одного зненавидить, а другого буде
любити. Не можна Богові служити - і мамоні (Мт 6,24).
Любов до ближнього є наказом Бож им: «Люби твого ближнього, як
самого себе!» (Мк 12,31). Кожний любить того кого породив, а той любить
і того, хто народився від нього (І Йо 5,1). Нас усіх Бог породив, тому
взаємно мусимо любитися. Б о ми народилися від Бога. Усі носимо образ
нашого Творця, від Нього одержали життя, стали братами й сестрами, тому
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маємо взаємно один одного любити.
Отже, в любові до ближнього на першому місці стоїть справа нашої
волі. Вона проявляється і спонукує нас робити ближнім добро. «Не любімо
словом, ані язиком, лише - ділом і правдою» (І Йо 3,18).
Нашим ближ нім є кожна людина, будь-якого віровизнання, народності,
віку, статті і становища. Жидівський народ, колись і сьогодні уважає
своїми ближніми тільки тих, що походять з їхнього народу і визнають ту
саму віру. Ісус Христос наказує: «Люби ближнього твого, як самого себе!»
(І Йо 12,3). Приклад про таку любов дав нам сам Ісус Христос, бо перший
нас полюбив, скорше як ми стали гідними Його любові. На подобу Ісуса,
мусимо любити навіть і тих, від котрих не одержали жодної допомоги, а
коли їм робимо добро, тим доказуємо, що ми справжні учні Ісуса Христа.
Найбільшою перешкодою до любові ближнього є заздрість. Заздрісна
людина має противне відношення до любові ближнього. Вона сумує, коли
ближньому все добре ведеться, а тішиться його невдачами. Заздрісна
людина наслідує диявола, бо через заздрість диявола на світ прийшла
смерть (Преп. 2,2 4 ).
Найлегший спосіб викорінити в собі заздріть - робити добро своїм
ближнім. Вогонь любові ближнього спалить будь-яку заздрість. Роби добро
найперше тому, до кого чуєш заздрість. Таким способом здобудеш для себе
дві винагороди - одну за подолання заздрості, а другу, що ти собі придбав ще
одного друга.
Справжніми друзями можуть бути ті, що бажають добра й щастя і
живуть згідно із Заповідями Божими і любов’ю до своїх ближніх.
Друзями називаємо тих людей, які мають між собою багато спільного, і
допомагають одні для одних своїми духовними, матеріальними й
соціальними благами.
Кожний християнин повинен з природи плекати любов до себе самого,
бо це наказ від Бога: «Люби ближнього твого, як само себе». Любити себе
означає цінити усе те, що Господь нам дав в створенні й при Тайні
Хрещення, коли ми стали Його синами й дочками.
Коли людина любить себе, вона все те, що одержала від Бога буде
зберігати й цінити не задля людей, але задля Бога. Людина котра любить
себе, буде шанувати й зберігати усі дані, якими Бог її обдарив. Зберігатиме
своє ім’я, свій рід, батьків і цілу родину. Ніколи не схоче їх понизити своєю
злою поведінкою.
Людина, яка любить себе, ціле своє життя старатиметься перевести в
любові до Бога, до ближнього і до себе самої, щоб осягнути вічну нагороду.
Св. Апостол Павло пише до Корінтян: «Якби я мав дар пророцтва і відав усі
тайни й усе знання, і якби я мав усю віру, щоб і гори переставляти, але не
мав любові, я був би - ніщо» (І Кор 13, 2). А далі він говорить: «Любов довготерпелива, любов - лагідна, вона не заздрить, любов не хвалиться, не
надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не
задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все
зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить» ( І К ор.13,4-7).

UCRÂNIA PEQUENA
Prudentópolis tam bém é um a U crânia pequena, onde nossos antepas
sados chegaram , gostaram e valeu a pena.
São Josafat é nosso padroeiro, sua igreja é lin d a conhecida no B rasil
inteiro, tam bém é u m ponto turístico que atrai pessoas até do estrangeiro.
N ossos p ad res, irm ãs e catequistas, sem pre ajudando o povo a ficar de
p é, com seus ensinam entos n a religião, oração e n a fé, são pessoas valo ro 
sas e de princípios que atendem o nosso povo em todo o m unicípio.
O nosso folclore é rico e lindo p assa gerações e ele nunca m orre, p ara
béns saudoso D om E fraim p elo V esselka nosso m aior grupo de folclore.
N ossa gastronom ia com m uitos pratos típicos e diferentes, são p assa
dos de geração em geração e com partilhados p ela n ossa gente.
O M useu do M ilênio preserva a história e as m em órias da n ossa cultu
ra p ara serem vistas agora e tam bém p ara gerações futuras.
E m Prudentópolis chegou um povo d e fora que se u niu, transform ando
esta terra em u m a U crânia p equena n o B rasil.
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боїііпа da Embaixada da Ucrânia
no Brasil
Embaixador Rostyslav Tronenko
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CANTINHO DA REPRESENTAÇÃO CENTRAL
UCRANIANO-BRASILEIRA

e---------- —
A Declaração Conjunta dos Participantes da Plataforma Internacional da
Crimeia, aprovada no dia 23 de agosto na cidade de Kyiv, Ucrânia, pelos repre
sentantes de 47 estados e organizações internacionais, incluindo o Conselho da
Europa, NATO e GUAM. O documento está aberto para adesão.

Declaração Conjunta dos Participantes
da Plataforma Internacional da Crimeia
Aprovada e aberta para adesão
23 de agosto de 2021 Kyiv, Ucrânia

Participantes da Plataforma Internacional da Crimeia,
• Guiados pela Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direi
tos Humanos, a Ata Final da Conferência sobre Segurança e Cooperação na
Europa, a Carta de Paris para uma Nova Europa e os objetivos e princípios do
direito internacional, incluindo os direitos humanos internacionais e o direito
internacional humanitário;
• Tomando em consideração a Resolução 68/262 da Assembléia Geral da
ONU “Integridade Territorial da Ucrânia” e subsequentes resoluções sobre a
situação dos direitos humanos na República Autônoma da Crimeia e na cidade
de Sebastopol, Ucrânia, e sobre a militarização da República Autônoma da
Crimeia e da cidade de Sebastopol, Ucrânia, bem como do M ar Negro e do Mar
de Azov;
• Referindo-se a Resolução 3314 (XXIX) da Assembléia Geral das Nações
Unidas, de 14 de dezembro de 1974, intitulada “Definição de agressão”, que
estabelece, inter alia, que nenhuma aquisição territorial ou vantagem especial
resultante de uma agressão é lícita ou será reconhecida como tal;
• Tendo em conta as disposições da Resolução 75/192 da Assembléia Geral
das Nações Unidas, que apela aos Estados-Membros para que se empenhem de
forma construtiva numa ação concertada, incluindo no âmbito das instituições
internacionais, em questões relacionadas com a Crimeia;
• Enfatizando a natureza universal e unificada da Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar e reafirmando que a Convenção estabelece o
regime jurídico dentro do qual devem ser realizadas todas as atividades nos
mares e oceanos;
• Tendo em conta a Ordem da Corte Internacional de Justiça das Nações
Unidas aprovado no dia 19 de abril de 2017, a pedido da Ucrânia, sobre indica
ção de medidas provisórias, enquanto durar o litígio, no tocante ao caso relativo
à aplicação da Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do
Terrorismo e da Convenção Internacional para Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação Racial (Ucrânia contra Federação Russa), que ordena que a
Federação Russa elimine restrições existentes e não imponha novas limitações à
comunidade tártara da Crimeia para a conservação de suas instituições represen
tativas, incluindo o Mejlis, e que assegure a disponibilidade da educação em
língua ucraniana;
• Tendo em conta a decisão da Grande Câmara do Tribunal Europeu dos
Direitos Humanos no processo da Ucrânia contra Federação Russa (relativo à
Crimeia) (demandas № 20958/14 e 38334/18) de 14 de janeiro de 2021, que
conclui que a Rússia exerceu um controle efetivo sobre a Crimeia no período de
27 de fevereiro a 18 de março de 2014 e no período após 18 de março de 2014;
• Reafirmando seu compromisso com a soberania, independência política,
unidade e integridade territorial da Ucrânia dentro das suas fronteiras intemacionalmente reconhecidas, incluindo suas águas territoriais;
• Recordando mais uma vez que os Membros da Plataforma Internacional da
Crimeia não reconhecem e continuam a condenar a ocupação temporária e
anexação ilegal da Crimeia, o que é um desafio direto à segurança internacional
com consequências ameaçadoras para a ordem jurídica internacional que prote
ge a integridade territorial, unidade e soberania.

Continua na próxima edição.

130 anos da Imigração Ucraniana para o Brasil - manifesta
ções no Brasil e na Ucrânia.
No dia 24 de agosto dia Nacional da Comunidade Ucraniana no Brasil e Estadual nos
Estados do Paraná e Santa Catarina o dia foi pleno de manifestações das autoridades e de
mobilização da comunidade para a celebração da data dentro dos limites da pandemia.
Começou em Curitiba com a inauguração as 1lh pelo Prefeito Rafael Greca de 7 ícones
e dois Retratos, um de Tarás Shevchenko e outro de Helena Kolody, no Memorial Ucraniano
no Parque Tingui. Após serem entoados o Hino Nacional da Ucrania e o Hino Espiritual
Boje Velekyi por Vitorio Scarpi e Felipe Oresten manifestaram-se o Presidente da Represen
tação Central Ucraniano Brasileira Vitorio Sorotiuk, o Cônsul Honorário da Ucrânia em
Curitiba Mariano Czaikowski e o Prefeito Rafael Greca. Os ícones foram abençoados pelo
Arcebispo da Igreja Ortodoxa Ucraniana D. Jeremias Ferens e pelos Padres greco-católicos
Elias Marinhuk, OSBM e Eufrem Krefer, OSBM. Estiveram presentes os representantes da
Sociedade Ucraniana do Brasil o presidente Felipe Oresten, o presidente Grupo Folclórico
Poltava Carlos Henze Junior, o Sr. Metodio Groxko representando a Associação dos Amigos
da Cultura Ucraniana, a presidente da Comissão de Igreja Nossa Senhora Auxiliadora acom
panhada do Sr. Mário Katchuk, o ex-deputado Felipe Lucas, o Sr. Rafael Lucas Diretor da
Câmara de Indústria, Comércio e Inovação Brasil-Ucrânia, o padre Soter Schiller, OSBM e
membros da comunidade. A Fundação Cultural de Curitiba representada pela sua presidente
Sra. Ana Cristina Castro, Carlos Hauer e todo o corpo de servidores.
As 14h o presidente da Representação Central Ucraniano Brasileira Dr. Vitorio Soro
tiuk, o Cônsul Honorário da Ucrânia em Curitiba Mariano Czaikowski e o ex-Deputado
Estadual Felipe Lucas foram recebidos na Assembléia Legislativa dos Estado do Paraná
onde em sessão plenária foi lida homenagem pelo Deputado Luis Cláudio Romanelli e
aplaudida pelo Presidente da Assembléia Legislativa Ademar Traiano que lembrou que
acompanhou a delegação da comunidade ucraniana em 2001 em Kyiv a Ucrânia e que com
muita honra representa os interesses do município de Prudentópolis. Manifestou-se também
o Deputado Boca Aberta Junior lembrando que também tem origens ucranianas e o Deputa
do Batista saudou a presença do ex-Deputado Felipe Lucas que teve grande desempenho
como deputado e elevando a presença ucraniana na Assembléia Legislativa. Na oportunida
de foi lida a lista de todos os descendentes de ucranianos que foram deputados e concedida
uma Menção Honrosa a comunidade ucraniana pela comemoração dos 130 Anos da Imigra
ção Ucraniana para o Brasil.
As 15h30min o Governador Carlos Massa recebeu uma delegação da comunidade
como motivo de comemoração dos 130 anos da Imigração Ucraniana para o Brasil. Na opor
tunidade tratou-se da preservação da cultura ucraniana, do desenvolvimento da comunidade,
das relações entre o Brasil e a Ucrânia, em particular dos trabalhos da Câmara Industria
Comercio e Inovação Brasil-Ucrânia. O Governador do Estado do Paraná fez uma declara
ção pela comemoração dos 130 anos da Imigração Ucraniana para o Brasil e o 30° Aniversá
rio da Independência da Ucrânia que foi transmita por todas as cadeias de rádio do Estado
do Paraná. A delegação da comunidade estava composta pelo Presidente da Representação
Central Ucraniano Brasileira Vitorio Sorotiuk, o Cônsul Honorário da Ucrânia Mariano
Czaikowski, o Arcebispo Jeremias Ferens da Igreja Ortodoxa Ucraniana; o Pe. Elias Mari
nhuk representando a Igreja Ucraniana Greco Católica, a Diretora da Sociedade Ucraniana
do Brasil Raquel Oresten, o Presidente Grupo Folclórico Poltava Carlos Henze Junior, a Sra.
Lourdes Vasselek e Sr. Metodio Groxko representando a Associação dos Amigos da Cultura
Ucraniana, o Ex-Deputado Felipe Lucas, o Sr. Sérgio Maciura e o Diretor Sr. Rafael Lucas
da Câmara de Indústria, Comércio e Inovação Brasil-Ucrânia.
Na Câmara dos Deputados o Deputado Federal pelo Paraná, amigo de longa data da
comunidade ucraniana paranaense, fez um pronunciamento muito forte pelas comemora
ções dos 130 Anos da Imigração Ucraniana para o Brasil e os 30 Anos da Independência da
Ucrânia. O Deputado Rubens Bueno requereu a inclusão nos anais da Câmara dos Deputa
dos o artigo do Presidente da Representação Central sobre as comemorações dos 130 anos
da Imigração. Logo em seguida o Senador Álvaro Dias, que já em 2008 visitou a Ucrânia e
manifestou-se pelo reconhecimento do Holodomor como Genocídio contra o povo ucrania
no, fez uma manifestação no Senado Federal pela comemoração dos 130 Anos da Imigração
Ucraniana para o Brasil e os 30 Anos da Independência da Ucrânia.
A Representação Central Ucraniano Brasileira recebeu várias mensagens da Ucrânia,
dentre elas, a Mensagem de Paul Grod, Presidente do Congresso Mundial dos Ucranianos SKU - entidade que representa vinte 20 milhões de ucranianos no mundo e está presente em
60 países. Paul Grod destacou o papel da comunidade ucraniana na preseervação da cultura
ucraniana e da presença na direção do Congresso Mundial dos Ucranianos. Michael
Ratushney presidente da Coordenação Mundial dos Ucranianos - UVKR entidades que
agrupa entidades ucranianas e da diaspora igualmente saudou a comunidade ucraniana do
Brasil por sua data comemorativa. A ex-Consul Larysa Myronenko que serviu o governo da
Ucrânia entre os anos de 2008-2014 e quem mais de perto acompanhou durante muito
tempo a comunidade no Brasil enviou uma delicada e emocionante homenagem pela come
moração dos 130 Anos da Imigração Ucraniana para o Brasil.
A tarde, em Prudentópolis, a Associação do Milênio organizou live comemorativa e
junto com a comunidade organizavam um ato comemorativo aos pés do monumento de
Taras Shevtchenko. Em União da Vitória tivemos cursos online. Em São Paulo desde o
início do ano a Associação Unificação e o Cônsul Honorário Jorge Rybka realizam exposi
ções comemorativas em parceria com o Metro e os Correios. Em Santa Catariana a Associa
ção Ivan Franko e a vice presidente da RCUB Lecia Labas realizaram entrevistas nas rádios
e preparam exposição na Assembléia Legislativa daquele estado. No dia 28 de agosto em
programa televisivo para toda a Ucrânia e distribuído pelas mídias intemacionalmente
fomos representados por Guto Pasko falando sobre a comunidade e suas atividades.
Na sequência tivemos a realização pela organização da Embaixada do Brasil na Ucrâ
nia e a Universidade de Ostroh Academia nos dias 10 e 11 de Setembro de uma Conferência
Virtual na Ucrânia sobre os 130 anos da Imigração Ucraniana no Brasil e entre os dias 29 e
30 de setembro e l.° de outubro о VI Simpósio Internacional de Estudos Eslavos sendo
dedicado aos 130 anos da Imigração Ucraniana para o Brasil e 150 anos da Imigração Polo
nesa para o Brasil, com uma dezena de mesas redondas, oficinas e 118 trabalhos apresenta
dos em oficinas, com participantes de 7 países e várias universidades do Brasil, com lança
mento de 3 livros, organizado em parceria pela UNICENTRO e a Representação Central
Ucraniano Brasileira. E no dia 17 de setembro o jornal Silski Visti publicou belo, dramático
e literário texto de Larysa Pylypenko sobre os 130 anos da Imigração Ucraniana para o
Brasil distribuído para 500 000 leitores de toda a Ucrânia.
Vitorio Sorotiuk
Presidente da Representação Central Ucraniano Brasileira
rcubras@gmail.com
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Na Ucrânia desde 1984 no primeiro dia do ano letivo, normalmente I o de
setembro, foi instituído o “Dia do Conhecimento”. Um dia onde os funcionários
administrativos, diretores, coordenação, equipe pedagógica e professores
acolhem os alunos em festa, entregam os livros e explicam sobre as regras e
metodologia do novo ano de estudos, envolvendo-os em dinâmicas, teatros e
apresentações cívicas e aos alunos iniciantes é muito especial este momento,
pois representa o seu primeiro soar do sino na vida de estudante. Neste dia todos
os professores são presenteados pelos alunos com muitas flores, em sinal de
respeito e valorização da dedicação e conhecimento. Os alunos vão à escola
uniformizados, mas especialmente neste dia com blusas, camisas bordadas ou
algum adereço ucraniano enaltecendo o seu patriotismo.
Esta data incentiva a todos pela busca incessante do conhecimento através
dos estudos, informações e pesquisas. Para contribuir com esta busca na Ucrâ
nia, há muitas opções de bibliotecas e a mais conhecida é а Національна
Бібліотека України Імені В. І. Вернадського (НБУВ) - Biblioteca Nacional
Vemadsky da Ucrânia, é a principal para referências acadêmica e científica do
país onde há um dos maiores acervos dentre as bibliotecas nacionais de todo o
mundo. Ela está localizada na capital do país, Kiev, uma das maiores e mais
antigas cidades da Europa.
No Brasil, onde há comunidade ucraniana é possível encontrar pequenas
bibliotecas particulares, em colégios de freiras, seminários, casas paroquiais e
nas escolas, estas asseguram também a história e as bibliografias que retratam a
trajetória dos ascendentes. Em Curitiba na Faculdade São Basílio Magno FASBAM, há uma biblioteca muito importante que atende os acadêmicos e a
comunidade, com acervo notável, formado por aproximadamente 27 mil volu
mes e é composto de livros, periódicos, obras de referência, teses e dissertações,
material multimídia e obras raras que datam do século XVI.
Este acervo está sob os cuidados da bibliotecária Sirlene Maria Marcinek
Mazur, que é descendente de ucranianos, natural de Prudentópolis, nasceu em
30/06/1976, casada com Antônio Marcos e tem dois filhos, a Larissa e o Gusta
vo. Iniciou os estudos do ensino primário em Nova Galícia e para dar continui
dade no ensino fundamental, recebeu o convite para ingressar no Colégio Sagra
do Coração de Jesus ao qual afirma ser imensamente grata pelos ensinamentos
que recebeu. Cursou o ensino médio, a convite de uma família, em Curitiba,
onde até hoje reside, sempre trabalhando, estudando e participando da comuni
dade da Igreja São Josafat com a sua família.
Sirlene, a personalidade desta matéria, relata: “Após uma experiência de
conhecimento sobre o mundo dos livros na Livraria do Chain, no ano de 1999
recebi o convite para ingressar na Biblioteca do Studium OSBM (atual
FASBAM), onde iniciei minhas atividades sempre priorizando serviços de refe
rência, em especial, o empréstimo domiciliar e a consulta local para os estudan
tes, professores e a comunidade. Aos poucos fomos informatizando o acervo
como também sempre tentando aprender sobre os cuidados com os livros,
restauração de obras correntes, permanentes e obras raras.
Sempre quis cursar a faculdade de biblioteconomia, mas os desafios eram
grandes, pois não tinha curso aqui em Curitiba. Em 2012 iniciei o curso técnico
em Biblioteconomia na PUCPR. Foi um sucesso, tive muitas novas experiên
cias, informações sobre tratamento, recuperação e disseminação seletiva da
informação em ambientes físicos e virtuais. Em 2015, para a minha felicidade,
consegui iniciar a faculdade de biblioteconomia na Universidade de Caxias do
Sul (UCS). Estava eu lá, quase primeira a ser matriculada. Em 2018, me formei
e hoje sou bibliotecária (PR-001937/0), contribuindo, dando suporte às ativida
des de ensino, pesquisa e extensão à comunidade acadêmica à qual pertencem
estudantes, docentes, colaboradores e comunidade em geral.”
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O reitor da FASBAM - Faculdade São Basílio Magno Ir. Irineu Letenski,
OSBM, contribui: “A Biblioteca da FASBAM é referência na área da filosofia
que está diretamente ligada à nossa missão basiliana de formar as novas gerações
de sacerdotes da Igreja Católica. Aqui, os nossos estudantes recebem uma
formação integral que possui como um de seus fundamentos a leitura e busca
constante de conhecimento. Isso só é possível porque a Sirlene tem um cuidado
especial com todo o acervo e personalizado com cada estudante há anos. Além
disso, a nossa Biblioteca é um lugar vivo, no qual a Sirlene mantém exposições
permanentes da cultura ucraniana, de iconografia e de obras raras do século
XVI.”
O Ir. Marco Antônio Pensak, OSBM, estudante basiliano de teologia
também relata: “Desde o primeiro dia em que cheguei na FASBAM, há uns 5
anos, a Sirlene me recebeu com um sorriso no rosto e com grande entusiasmo.
Ela realmente faz a Biblioteca ser não apenas um local do conhecimento e da
cultura, mas um ponto de encontro com os meus amigos, colegas, professores e
toda a comunidade. É por tudo isso e principalmente pela amizade que sou muito
grato a esta grande pessoa que é a Sirlene.”
Para a família e amigos é uma pessoa serena e de muita sabedoria. Sua filha
Larissa com alegria e orgulho fala que sua mãe é a maior inspiração para sua
escolha em cursar biblioteconomia: “Desde pequena me fez infiltrar no mundo
dos livros, hoje sigo o caminho dela fazendo Biblioteconomia na mesma facul
dade que ela fez. Muito dedicada sempre, dando o seu melhor em qualquer lugar
trabalhado, desde que eu me conheço por gente e muito antes disso também,
conquistando todos os seus troféus e hoje sendo um grande exemplo de profis
sional e mãe.”
“A Biblioteca hoje é sinônimo de um espaço dinâmico, de grande atração
para indivíduos de todas as classes sociais e, acima de tudo, repleto de novas
ofertas no campo da cultura das artes e do conhecimento. O profissional da
informação, agente transformador social tem assumido funções diversas, como:
agente educacional, social, cultural; promovendo a competência no uso da infor
mação em vários suportes, além disso, desenvolvendo nos estudantes o aprendi
zado através do estímulo à leitura. Ainda, a busca pela inovação deve ser cons
tante para qualquer profissional da informação, tendo, assim, o aprimoramento e
as atualizações periódicas impactos cada vez mais crescentes na oferta dos
produtos e serviços aos estudantes.”
Com toda sua experiência junto a todo acervo e a todos que se utilizam da
biblioteca, nos mostra o quão é incrível o mundo do conhecimento, a possibili
dade de transformar-se através dos estudos e das trocas que elevam o entendi
mento e a cultura. E a dedicada Sirlene nos deixa uma nobre indicação como
presente para saborearmos nas entrelinhas do “Estímulo à leitura” - FRANKL,
Viktor E . . Psicoterapia e sentido da vida. São Paulo: Quadrante, 1973, 352 p.
Por Julia Regina Bordun Bertoldi
Fotos: acervo FASBAM
Colaboração: Oskar Sluschenko
Ir. Marco Pensak
Fonte: https://fasbam.edu.br/biblioteca-fasbam/
https ://uk.m.wiki. о^Д ен ь_ зн ан ь
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CDM UNIDRDES E IG R EJR S
UCRRNIRNRS EM FDC.D
Pe. Estefano Wonsik, OSBM

No séc. XVII o Mosteiro de Potchaiv pertenceu aos grecocatólicos ucranianos e foi o centro do movimento ucraniano.

Mosteiro de Potchaiv em 1791 (visto de outro ângulo da imagem anterior). Obra do artista Zygmunt Vogei.

O período greco-católico na histó
ria do Mosteiro de Potchaiv remonta a
1713-1832. Foi então que este mosteiro
se destacou entre os numerosos mostei
ros da Volínia e tomou-se conhecido
não só no ocidente, mas também na
Ucrânia em geral como um local de
peregrinação em massa de fiéis. No
decorrer dos anos 20/40 do séc. XVIII,
foram construídos aqui edifícios com
celas de dois andares com um refeitó
rio. E em 1771-1791 a igreja principal
do mosteiro foi construída - a Catedral
da Assunção, cuja construção foi finan
ciada pelo magnata Mykola Potocki,
que se tomou monge do mosteiro de
Potchaiv.

M osteiro de Potchaiv - mosteiro ortodoxo masculino na cidade de Potchaiv - estado de Temópolis.

É claro que agora no Mosteiro da Assunção de Potchaiv não será dito que no
século XVIII ele foi talvez o centro mais importante do movimento cultural
ucraniano e que foi aqui que apareceram as primeiras gravuras cirüicas na língua
ucraniana falada. E, em geral, os habitantes atuais de Potchaiv estão tentando
falar menos sobre aqueles tempos "desconfortáveis". Porque agora este mosteiro
é um dos principais centros de propaganda do "mundo russo" no oeste da Ucrâ
nia. Basta ouvir o que lhe é dito durante as excursões pelo mosteiro ou que litera
tura é vendida na "loja de ícones" local.

M ykola P otocki (1707/1708-1782) m agnata que fin a n cio u a reconstrução da
Igreja e do M osteiro de Potchaiv, que na
época perten cia aos greco-católicos.

Em 8 de setembro de 1773, o ícone da Mãe de Deus de Potchaiv foi coroado,
pelo fato do Papa Clemente XIV reconhecê-lo como milagroso. Depois, este
santuário tomou-se conhecido na Ucrânia.

Mosteiro de Potchaiv no período greco-católico.
A história deste mosteiro não é assim tão simples. Primeiro por ter mudado
sua afiliação confessional, depois tomou-se o centro de uma sociedade de
monarquistas ultraconservadores mssos (чорносотенного руху) e um lugar
onde havia uma luta ativa pela “ucrainização” da Igreja Ortodoxa. Podemos
conversar muito sobre isso. É uma pena, mas hoje não temos um livro relativa
mente objetivo e volumoso sobre a história deste mosteiro. Porque a literatura
que você pode comprar dentro ou perto do Potchaiv é extremamente tendencio
sa, onde há muitas "manchas brancas". E talvez a maioria dessas "manchas" se
refira ao século XVIII, quando o mosteiro pertencia aos gregos católicos, os
padres basilianos. Eu gostaria de dizer algumas palavras sobre uma dessas "man
chas brancas".

M osteiro de P otchaiv em 1791. O bra do artista Z yg m u n t Vogei.

A parecim ento da M ãe de D eus no M onte P otchaiv durante a invasão turca no dia 23 de ju lh o
de 1675 (pintura de 1800).

C ontinua na p ró xim a edição.
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CNBB: Mês da Bíblia está completando 50 anos
Na abertura do Mês da Bíblia, Dom Walmor chama a “oferecer à nação brasileira
um cristianismo autêntico, bonito, solidário, fraterno”.

CULTURA ATEMPORAL
Talita Seniuk
H is t o r ia d o r a

Cultura Atemporal é um a coluna que traz representantes da intelligentsla
ucraniana (em áreas com o m úsica, pintura, literatura, dramaturgia, tradu
ção, filosofia, história, folclore, etnografia, jornalism o, entre outras) que vive
ram entre os séculos XVTII e XX e que influenciaram os prim eiros ucranianos
que emigraram para o Brasil, bem com o seus descendentes.
Ela é assinada pela historiadora Talita Seniuk, que além de possuir inte
resse no tem a é descendente de ucranianos.

Ivan Kotliarevski

Padre M odino - CELAM
Uma missa no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais,
presidida por Dom W almor Oliveira de Azevedo, deu início neste 1° de setembro ao Mês
da Bíblia, que está completando 50 anos. Ao longo do dia foi program ado atos em todo
o país para comemorar um a caminhada iniciada em 1971.
Nesse tempo, a Igreja no Brasil tem vivenciado o Mês da Bíblia como um m omento
im portante na vida da Igreja, buscando “anunciar a Palavra de Deus e a beleza de fazer
ecoar no coração dos ouvintes a Palavra que renova e impulsiona à missão”, segundo
recolhe o site da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Podemos dizer que
foi um dos frutos do Concilio Vaticano II, buscando aprofundar e vivenciar a Palavra,
sendo proposto o estudo de um dos livros da Bíblia para cada ano. compartilhe
Querendo fomentar a presença bíblica na vida das comunidades, ao longo desses 50
anos, tem sido criados subsídios bíblicos nas diferentes formas de comunicação, buscan
do assim facilitar o diálogo criativo e transform ador entre a Palavra, a pessoa e as comu
nidades. Ao longo do m ês de setembro, até a festa de São Jerónimo, o tradutor da Bíblia
hebraico para o latim, facilitando assim o acesso aos textos sagrados, a Igreja do Brasil,
como já é tradição, está chamada a aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus na
Sagrada Escritura.
Na sua homília, o presidente da CNBB definiu o Mês da Bíblia como “um a pérola
preciosa”, agradecendo a Deus pelo caminho de 50 anos na Igreja do Brasil em que tem
sido colocada a Palavra de Deus em prim eiro lugar. O arcebispo de Belo Horizonte
lembrou que foi nessa igreja particular que nasceu o Mês da Bíblia, com o impulso inicial
das irmãs paulinas, “que se tornou um patrim ônio da Igreja no Brasil inteiro, colocando
a Palavra de Deus em prim eiro lugar”.
O presidente da CNBB lembrou a im portância do Concilio Vaticano II e da Dei
Verbum, que colocou a Palavra de Deus em prim eiro lugar, superando um a distância de
séculos da Igreja com a Palavra de Deus. O arcebispo fez um chamado a descobrir a
im portância da Palavra de Deus, lem brando isso no início da Semana da Pátria, m om en
to em que “nós somos chamados a pensar de m odo m uito profundo, sério e comprome
tido sobre a nação brasileira que nós formamos, exigidos por um a cidadania qualificada,
m arcada pelo diálogo, pela solidariedade, pelo respeito, pela cooperação, por um olhar
que atinge os mais pobres, sem radicalismos, sem polarizações, sem disputas”.
Dom Walmor m ostrou seu desejo de que a luz da Palavra de Deus ilumine o cami
nho da reconstrução da sociedade brasileira, insistindo em que “nós os cristãos, temos
que contribuir de m odo cada vez mais decisivo”. O arcebispo de Belo Horizonte pediu
para viver esta semana “no respeito, no diálogo, no respeito às instituições democráticas”.
O presidente da CNBB destacou a figura de M aria naquilo que significa a compre
ensão da Palavra de Deus e como ela nos ajuda a colocar Cristo no centro da nossa vida.
Dom W almor destacou a importância da Palavra de Deus no dia a dia da Igreja, nas
circunstâncias da vida, e nas famílias, como “instrum ento para produzir em nós o amor
que nosso coração precisa nutrir e ter em abundância para nos perm itirm os viver um
testem unho bonito e amoroso”. O arcebispo sublinhou que “a escuta da Palavra de Deus
é a experiência importante, bonita, de fazer de nós servidores e servidoras da vida, espedalm ente daqueles que precisam mais, os pobres, os enfermos, os vulneráveis, aqueles
que estão num a luta maior pelo dom da vida, que é dom sagrado, inviolável, dado por
Deus a cada um de nós”.
Segundo o presidente do episcopado brasileiro, “celebrar o cinquentenário do Mês
da Bíblia, significa para toda nossa Igreja no Brasil o prim ado da Palavra de Deus”. Por
isso, o arcebispo fez um chamado para que “o anúncio da Palavra de Deus se torne por
tanto, nesse caminho do Mês da Bíblia, a reafirmação do compromisso e a efetivação da
missão de colocar a Palavra de Deus em prim eiro lugar na vida da Igreja, na vida da
família, na vida da comunidade de fé e na vida pessoal de cada um de nós”. Ele insistiu
em “fazer ecoar em toda a Igreja do Brasil a centralidade da Palavra de Deus”, e assim
“poder oferecer à nação brasileira um cristianismo autêntico, bonito, solidário, fraterno,
que transform a mentes e corações e que nos faz irm anados como m embros dessa nação”.
Finalmente, se referindo à Carta de São Paulo aos Gálatas, o livro proposto pela
Igreja do Brasil para ser estudado neste cinquentenário do Mês da Bíblia, com o lema
“Pois todos vós sois um só em Cristo Jesus”, pediu que seja instrum ento "para que
cresçamos no sentido de pertença, cresçamos no sentido de respeito m útuo e de diálogo,
cresçamos no conhecimento da doutrina bonita da nossa fé, não como conceituai,
simplesmente, não como rigidez, mas como experiência que brota e faz brotar em nossos
corações a sabedoria do am or”.

Ivan
(João)
Kotliarevski
(Іван
Котляревський) nasceu e m orreu em Poltava,
respectivamente em agosto de 1769 e outubro
de 1838. Era poeta, escritor e dramaturgo
considerado o fundador da literatura ucrania
na moderna. Teve um a vida muito ativa, atuan
do em diferentes ocupações ao mesmo tempo,
além de influenciar autores como Gogol e
outros do século XIX.
Sua educação ocorreu no Seminário Teoló
gico de Poltava na década de 1780, o que lhe
proporcionou depois trabalhar como tutor em
propriedades rurais de nobres, experiência essa
Fonte da imagem: D om ínio Público.
que perm itiu que se familiarizasse com
elementos folclóricos e o dialeto camponês.
Entre 1796 e 1808 serviu no exército russo. Dois anos depois, administrou um a
escola que atendia filhos de nobres empobrecidos.
Em 1812 organizou um regimento de cavalaria cossaco para defender o terri
tório, de nada mais nada menos que Napoleão Bonaparte, além de servir como
major em outros regimentos ucranianos temporários, que foram criados exdusivamente para combater os franceses. Esses agrupamentos militares usaram até
servos que se ofereceram para o serviço, para escaparem u m pouco da opressão
czarista. A promessa era de que os regimentos cossacos se tornassem perm anen
tes após o conflito, o que não aconteceu.
Não bastasse a experiência militar recente, entre 1812 e 1821 foi um dos
responsáveis por encenar peças teatrais na casa do Governador Geral de Poltava,
pois nesse período os mais abastados demonstravam sua riqueza com questões
culturais e muitos tinham até teatros particulares em suas propriedades. Ainda
nesse período foi o Diretor Artístico do Teatro Livre de Poltava. Já entre 1827 a
1835 dirigiu inúmeras agências filantrópicas.
Em 1794 ele inicia sua maior obra literária, a sua falsa Eneida de Virgílio, que
começa a ser publicada em 1798 em três partes em São Petersburgo, fato que só
ocorre porque foi financiada por Maksym Parpura, a quarta parte será apresenta
da ao público apenas em 1808. Só em 1820 que ele term ina o quinto e sexto capí
tulo. A obra completa só aparece após sua m orte em 1842. Essa literatura recebeu
um a nova forma de verso, com estrofes de dez linhas, o que foi considerado um a
inovação frente aos versos silábicos comuns da época.
O sucesso de Kotliarevski contou com sua maestria em aproveitar o m om en
to: a memória do cossaco Hetmanate estava ainda viva, a opressão czarista estava
em seu auge; o que ajudou sua falsa Eneida a fazer sucesso. Acompanhando essa
tendência, suas sátiras aos costumes, tecidas com elementos etnográficos e um
vocabulário ao mesmo tempo belo e atrevido contribuiu para sua popularidade.
Ao utilizar o vernáculo ucraniano cotidiano, consolidou-o como um a linguagem
literária em oposição às formas mais antigas e formais.
Sua opereta Natalka de Poltava e o vaudeville O Feiticeiro Moscovita foram
um referencial para o teatro ucraniano. Ambos foram escritos dentro do Teatro
Livre de Poltava em 1819 e publicados em dois volumes em 1838 e 1841, além de
serem encenados também nesse local. A junção de um estilo caricatural da vida
ucraniana num a comédia combinou tradição com conhecimentos folclóricos.
Teóricos consideram que como usava gêneros poéticos, estava mais próximo
de ser um dassicista de influência barroca do que um romântico. Suas concep
ções aliavam-se mais a critérios morais do que sociopolíticos e infelizmente seu
interesse pelo campesinato social ucraniano estava subordinado à aristocracia
czarista, o que pode ter cerceado algumas de suas idéias iniciais.
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“Розбудова екзархату - це не тільки моя праця, це праця цілої
команди”, - владика Діонісій
- З якими сподіваннями ви приїхали до Італії наприкінці грудня 2008
року? Що було для вас дороговказом у служінні апостольського візитатора
для українців греко-католиків в Італії і тоді ще й Іспанії?
- Майже одразу після приїзду почалася праця. Коли у базиліці Святої
Софії в Римі я зібрав разом усіх священників, які душпастирювали в Італії
та Іспанії, я сподівався почути якісь пропозиції, але почув тільки критику.
“Що ж буде далі?” - подумав я.
І тоді я поставив собі за мету створити братерство - священничу сім’ю,
щоб ми були братами між собою, а я як єпископ - батьком, братом і другом
для священників; щоб мене ніхто не боявся, і щоб я не боявся їх. Я хотів, як
говорив св. Василій, бути слабким зі слабкими і сильним із сильними.
Цієї духовної і виховничої програми я тримався майже 10 років. І в
цьому був поступ. На спільних зборах священників останніми роками
відчувалося, що між нами є братерство. Тому, коли я писав листи, то
завжди підписувався «Ваш брат, ваш співбрат у Христі». Ми стали також
друзями.
Колись я мусив все провадити сам, у мене був лише секретар, а тепер,
коли маємо екзархат і курію, нас близько 10-15 осіб. Тепер багато з того, що
я робив сам, передається іншим. Я дуже завдячую отцю Теодосію Греню,
ЧСВВ, який став генеральним вікарієм, і його помічнику, отцю Анібаласу
Соутусу, які разом роблять багато роботи. Зараз потрібно багато
співпрацювати з нашими співбратами з СЕІ (Єпископської конференції
Італії), вести розмови з єпископами по всій Італії. Тепер ми працюємо як
команда, і я дуже дякую всім, хто увійшов до цієї команди.
- Хто, на вашу думку, найбільше доклався до того, що сьогодні в Італії
є Апостольський екзархат для українців греко-католиків?
- Думаю, що наші Блаженніші. Спершу - покійний Блаженніший
Любомир, а згодом - Блаженніший Святослав. Вони завжди працювали у
цьому напрямку і йшли до цієї мети - створення екзархату в Італії.
Коли Папа Франциск створив екзархат УГКЦ в Італії, екзарха не було.
Адміністратором новоствореного екзархату став кардинал Де Донатіс, а я
був делегатом “ad omnia”. Згодом Папа проголосив мене екзархом. Однак
ми досі не маємо статуту і не знаємо до кінця, як поводитися, не маємо
точних орієнтирів і мусимо їх встановлювати. Ми тепер є в постійному
діалозі з єпископами і бачимо необхідність зустрічатися з президентом
Єпископської конференції Італії.
- Знаємо, що на шляху до проголошення екзархату і призначення вас
екзархом стояло багато перешкод. Однак їх вдалося здолати, і сьогодні ми
втішаємося нашою структурою в Італії. Що означає для вас бути першим
апостольським екзархом для українців греко-католиків в Італії?
- Я не вважаю це за гонор для себе. Бо навіть девіз мого єпископського
герба - “Я між вами - як той, що служить”. Я є на служінні. Припало мені
бути першим? То стараюся, в міру своїх можливостей, бути тим, хто будує.
Я написав книжку про тих “тихих будівничих” - жінок, які першими
кликали священників для створення в Італії перших церковних спільнот. А
тепер ми, разом з тією командою, яку маємо, вже є тими “голосними
будівничими” цього екзархату. Це не є тільки моя праця, це праця цілої
команди. Ми працюємо командою. Скільки я ще буду, не знаю. Я вже мав
би відійти на емеритуру (інтерв’ю записувалося 2 липня 2021 року, в день
75-ліття владики Діонісія - Ред.), але Папа мені ще нічого не відповів.
- Від моменту проголошення Апостольського екзархату в Італії
минуло два роки. Яких результатів вдалося уже досягти в екзархаті за цей
час, які нові структури було створено?
- Те, що вже вдалося зробити, є дуже добре. Ми маємо команду, маємо
наші спільноти. І навіть, коли ми приходимо до СЕІ з різними проханнями,
з різними потребами, нам кажуть: “Ma voi camminate troppo presto...
Pazienza! PazienzaL Calma! Calma!..” Тобто вони вважають, що ми занадто
швидко працюємо, і просять трошки повільніше.
Але думаю, ми зробили вже багато. Навіть президент Єпископської
конференції Італії привселюдно сказав до всіх єпископів у Італії:
“Прийміть їх, прийміть ту нову структуру! Вона є наша”. Так що нас уже
знають. Мене вже знають: я вже голосував, оскільки є членом Конференції
єпископів. Тому перші позитиви є, але праці ще дуже багато.
Думаю, за три роки ми не зробимо всього - було б добре, якби все
увійшло до норми. Тут є Латеранські пакти, вимоги, щоб і парохи мали
громадянство, не тільки єпископ. Тобто треба ще інтегруватися у
становище, в якому живемо.
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“Ковід я прийняв не як кару, але як благодать: хвороба стала нагодою
поглибити те, що я проповідую про воскресіння і вічне ж иття”, - владика
Діонісій
- Перейдімо до теми пандемії. Італія постраждала від неї чи не
найбільше - принаймні вона першою з європейських країн зустрілася з
цією небезпекою. Державою були запроваджені суворі карантинні норми зокрема, заборона відвідувати храми. Як ви охарактеризували б цей
період?
- З початком пандемії одразу вийшли дуже суворі закони з боку
держави щодо Церкви і навіть на певний час закрили храми. Коли згодом
храми відкрили, були перевірки з боку держави. Був випадок у Римі, коли
ми, священники, які служили Літургію, не одягли маски, то зайшов
карабінер, покликав пароха і сказав: “Це останній раз, що ви не одягаєте
маску. Якщо не будете носити маску, ми вашу церкву закриваємо”. Потім,
коли ми сиділи за престолом під час читання Апостола, він зайшов знову,
потім ще раз, коли я проповідував, - як мінімум, тричі заходив для
перевірки. Отож, закони були суворі, і ми повинні були їх дотримуватися.
Тоді ми почали старатися, хоч не досконало, проводити онлайн
трансляції Божественних Літургій. Також поширювали трансляції з Києва.
Люди мали можливість слідкувати за життям Церкви і молитися. Воно
було дуже добре.
Завдяки постійному зв’язку з людьми через Інтернет, ми не відчули
великих проблем і не втратили людей. Я просив священнослужителів, щоб
вони тримали зв'язок з людьми і не залишали їх. Тож ті самі люди, що
колись приходили, приходять і сьогодні, і може, їх число навіть
збільшилося. Різдво, освячення пасок, освячення води - все якось
відбулося, не було великих проблем.
Багато наших священників заразилися вірусом - зокрема, ми у курії.
Один із наших отців помер - отець Степан Стареправо, ЧСВВ. Курія
постраждала найбільше за всіх. Інші, хоч і були заражені, проте не були в
такому важкому стані, як ми. Ми були у лікарні. Я був у критичному стані.
Але у найбільш критичному, з якого так і не вийшов, був отець Степан
Стареправо. Захворів і отець Петро Голіней, і отець Іванюта, майже всі
Сестри Служебниці. Сестра Луїза Цюпа найбільше постраждала.
- Як ви пережили Covid-19? Мабуть, знаєте, що вся Церква молилася за
ваше здоров'я.
- Ковід я прийняв не як кару, але як благодать: хвороба стала нагодою
поглибити те, що я проповідую про Воскресіння і вічне життя. Я мав змогу
особисто це пережити.
Один день я навіть був у тунелі. То був якраз Страсний тиждень. Я тоді
сильно з’єднався з Ісусом Христом, йшов за Ним цілу Хресну дорогу,
починаючи від Оливного Городу...Тоді я особливо відчув, коли Ісуса
Христа прибивали до хреста. За яку провину Його так мучать? Чому Його
прибивають? Відчув і самоту Ісуса на хресті. Тоді прийшов момент, коли я
вже був готовий повністю віддати себе у руки Небесного Отця, подумав
собі навіть, що не маю вже жодних «хвостів» тут, на землі - те, що я мав
зробити, я зробив і можу відійти. А в курії будуть інші люди, які зможуть її
провадити. Але в один момент неначе все закрилося, і я почав видужувати
і дуже скоро відновлятися.
Через цей досвід хвороби я міг бути солідарним з тими сім’ями, що
також переходили цей вогонь випробування, єднався з ними і всіма
іншими, що страждали, особливо, в тому моменті, коли було дуже важко.
Але разом з тим, я єднався з Христом. Це я говорив і під час пандемії перед
тим, як заразився, але випробував це на собі, коли опинився в лікарні. На
Великдень лист з побажанням для вірних і духовенства екзархату я писав в
телефоні прямо з лікарні, бо не мав комп’ютера. Коли мене виписали з
лікарні, я вже був повністю здоровий і міг працювати від самого ранку до
вечора. Кажуть, що, хто виходить з ковіду, відчуває сильну слабкість, а я
тієї слабкості не дуже відчував. Це для мене було поглибленням того, що
говорив, того, що писав. Тоді св. Петро не відкрив для мене неба, і після
цього почався новий етап.
- Як вам досвід душпастирства онлайн? Вам особисто не було важко
опанувати нові способи комунікації під час пандемії? Чи пригадуєте першу
Літургію онлайн?
- Парафія святих Сергія і Вакха в Римі вже мала деякі можливості
трансляції Служби Божої, Утрені та інших відправ онлайн. Я долучався до
них, коли була така потреба і можливість. А так, то ми ще досі не маємо
добре сформованого комунікаційного засобу, щоб могти спілкуватися.
Проте вже маємо отця Ростислава Гададу, якого призначили
відповідальним за комунікацію. Він буде розвивати цей напрямок.

Продовження в наступному виданні...
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ПАДІННЯ ВІРИ В РЕАЛЬНУ ПРИСУТНІСТЬ ХРИСТА В
ЄВХАРИСТІЇ. ШОКУЮЧІ СЛОВА ЄП . ПАПРОЦКОГО З І США
За підрахунками, аж 70
відсотків
католиків
або
відкидають
реальну
присутність
Христа
в
Євхаристії, або навіть ніколи
не чули про це. Як зазначив
єпископ Томас Папроцкі з
єпархії Спрінгфілд, штат
Іллінойз,
люди,
які
приймають Тіло Христове як
символ, а деколи навіть
роблять це у стані тяжкого гріха, чинять святотатство.
Посилаючись на стан віри у реальну присутність Христа в Євхаристії,
єпископ оцінив, що ці цифри вражають. “Страшно бачити таку статистику, що
показує, наскільки багато на перший погляд практикуючих католиків не
розуміють, що означає справжня присутність Христа. Тут є різні наслідки.
Навіть минулого року, коли Covid-19 закрив усе на кілька місяців, люди
дивилися прямі трансляції ... Я думаю, люди, які розуміють Євхаристію,
розуміють, чого їм не вистачає. Ви можете дивитись Літургію, можете навіть
молитися під час трансляції, але як ви можете бути присутнім на Євхаристії,
якщо не можете прийняти Святе Причастя?” , - сказав єрарх.
Єпископ Папроцкі роздумує, чи не пов’язана ця ситуація з проблемою
Причастя для людей, які перебувають у стані тяжкого гріха. “Якщо вони не
розуміють, що роблять, що насправді приймають Тіло Христове, і коли
думають, що це якийсь символічний спогад про Тайну Вечерю, і не
усвідомлюють цього, приймаючи справжню присутність нашого Господа у свої
серця в стані тяжкого гріха, то вчиняється ще один гріх, здійснюється
святотатство
додав він.
Він нагадав, що як каноніст він порушував проблему "євхаристійної
єдності" (фраза походить із документа з Апаресіди від 2007 року). А це
означає, що ніхто - ні законодавці, ні глави урядів, ні медичні працівники - не
можуть приймати Святе Причастя і водночас діяти проти заповідей ділами чи
словами, зокрема, коли вони заохочують аборти, евтаназію та інші тяжкі гріхи
проти життя та сім'ї. Ба більше, ця відповідальність "особливо покладається на
законодавців, глав урядів та медичних працівників". - Тож у цьому документі з
Апаресіди сказано, що глави держав та законодавці не повинні приймати Святе
Причастя, якщо вони є прихильниками абортів та евтаназії й інших тяжких
гріхів” , - наголосив він. Єпископ зазначив, що серед архітекторів згаданого
документа є Папа Франциск (він працював над ним до того, як прийняти
службу на Престолі Петра), тому можна припустити, що документ представляє
спосіб мислення Папи.
На запитання, чому ми спостерігаємо, що певні єрархи не вбачають
проблеми в тому, що Джо Байден, який підтримує аборти та гомозв’язки,
приймає Святе Причастя, єпископ відповів, що це спричиняє замішання та
викликає запитання щодо того, чому це відбувається.
На думку єп. Папроцкого, така ситуація є порушенням Канону 915, який
говорить про те, що того, хто вперто перебуває в явному тяжкому гріху, не слід
допускати до Причастя. “І це написано зобов’язуючою мовою, дуже чітко, це
нормативна мова. Таких осіб не слід допускати до прийняття Святого
Причастя, проте є багато людей, єпископів, священників, які нехтують цим
каноном. Я думаю, що за цим усім криється - використовуючи технічну мову те, що ми називаємо антиномізмом” , - зазначив він.
Як він пояснив, ця позиція неохоче дотримується закону, вважаючи, що
закони надто обмежують, що вони обмежують нашу свободу, що ми повинні, в
певному сенсі, робити те, що хочемо. - “Отже, ми бачимо, що це відбувається
у різний спосіб і з дуже серйозними наслідками. Антиномінізм, цей дух анти-закону, дуже домінував після П Ватиканського Собору, і тому ми бачимо так
багато випадків сексуального домагання неповнолітніх із боку духовенства”, оцінив єпископ.
Єрарх зауважив, що правил щодо чистоти, що VI заповідь або законів, що
забороняють сексуальні злочини, більше не потрібно дотримуватися. Подібне
відбувається і з одностатевими зв’язками. Однак якщо деякі єрархи не хочуть
визнавати тут не тільки церковне право, але навіть моральний закон, то це
дуже серйозна проблема, пише pch24.pl.
Єпископ додав, що серед духовенства, а також серед мирян можна
побачити занепокоєння та збентеження цією ситуацією. На прикладі
гомосексуальних зв’язків єрарх оцінив, що не можна заперечувати, що у
взаєминах між такими людьми, які зберігають цнотливість, є якісь позитивні
елементи, але коли ми говоримо, наприклад, про їхні цивільні зв’язки, ми вже не
говоримо про "невинну дружбу". - “Ми говоримо саме про те, що вони хочуть
назвати "шлюбом", а що, звичайно, не може ним бути. Тому ми говоримо про
сексуальні взаємини і думка про їх благословення просто незрозуміла. Бог не
благословляє гріховні речі. А якщо ми говоримо про гріховні взаємини, то не
може бути й мови про їх благословення” , - додав єпископ.
Джерело: pch24.pl

Молодим
Читачам

г

Українські казки:

и!

Як дядько чорта дурив і діжку грошей
від нього здобув

Був собі бідний чоловік,
не було в нього ні землі, ні
грошей, ні худоби. Але був
добряга. Пішов якось у ліс
лико з дерева дерти. А чорт
угледів його. Приходить і
питає: “Що ти робиш?”
“Дру лико!” , каже чоловік.
“Нащо?” , питається чорт.
“Буду плести сітки та
ловити дідьків
ВІДПОВІВ
хлоп. “То й мене зловиш?” ,
перестрашився чорт. “А ти
ж думав, що як? От тільки
не стережися!” , погрозив
мужик. “Не лови мене, я
тобі дам бочку грошей!” ,
просив чорт. “Занеси ж мені
додому” , сказав дядько. Чорт узяв бочку грошей і заніс. Питається:
“Коли будеш ловити, я хочу бачити?” “Взавтра.” , запевнив чоловічок
На другий день приходить чорт, а мужик уже плете мотуззя: “А
коли будеш ловити чортів?” “Взавтра, бо, бач, ще сіті не готові!” .
І так цілий тиждень мужик чорта водив. Бачить чорт, що його
обдурено, і каже: “Слухай-но! Коли ти мене ошукуєш, то віддай бочку
грошей, а то я піду до свого пана Люципера, нехай нас розсудить!”
Пішов той чорт до Люципера й розказує свою пригоду з мужиком. А
цей йому каже: “Я вас розсудити не можу, бо мужик до мене не
належить, але таку тобі раду даю: котрий котрого перебіжить, то того
й будуть гроші.”
Приходить чорт і каже мужикові, яку йому пан Люципер раду дав.
М ужик каже чортові: “Є в мене синок Матвійко, він в лісі пасе воли.
Як ти його не перебіжиш, то зо мною й не важся!”
Пішли до лісу. М ужик знав, де заєць мав ліговисько. Підходить,
дивиться: спить заєць. “Матвійко! Воли де” — крикнув мужик. Заєць
як вискочить та драла! А чорт за ним телеп-телеп! Але де чортові до
зайця! “Що ж ,— каже мужик,— не перебіг ти мого синка.
От приходить чорт знову до свого пана і каже: “Пане, мужик
показав мені свого синка і велів, щоби я з ним збігся, а як не збіжуся,
то з старим щоб і не важився. І я не міг з його хлопцем збігтися. Дайте
іще яку раду.” “Яку ж я тобі дам раду? О т,— каже Люципер,— котрий
котрого переборе, то того будуть гроші.
Приходить чорт і каже те мужикові, М ужик відповідає: “Який ти
дурний! Куди тобі зі мною боротися? В мене є в лісі старий мій
дідуньо. Я к ти з ним не зборешся, то зі мною не важся!
Повів мужик чорта до лісу, в якому знав, де ведмідь має барліг.
“Мій дідуньо сліпий, - каже - нічого не бачить і ні до кого не говорить:
його треба зачепити. Візьми трохи попелу в жменю, а як я дідуня
викличу з хати, то ти кинь йому попелом в очі, тоді він зворушиться і
буде з тобою боротися.”
От приходять до барлога. М ужик крикнув й викликав з нори
дідуня-ведмедя. Ведмідь почув чоловічий голос, зачав бурчати і
вилазити з барлога. От тільки вийшов ведмідь з ями, а чорт хвать йому
попелом в очі. А ведмедисько як талапне його, лапою, то чорт аж
юшкою вмився.
Насилу вирвався чортяка од ведмедя, побіг до свого пана та й знову
йому скаржиться. “Яку ж я тобі дам іншу раду?.. От котрий котрого
передряпає, того будуть гроші.”
Приходить чорт і каже мужикові: “Казав пан: котрий котрого
передряпає, то того будуть гроші.” М ужик відповідає: “Слухай-но,
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нинька вже нерано, треба десь вийти на плац, щоб люди бачили, як ми
будем дертися. Краще іди додому, відпочинь, а завтра раненько будем
дертися. “То й добре,” — погодився чорт і пішов додому. Тим часом
мужик подався до коваля, попросив поробити йому на пальці гаки
залізні, обвинув себе воловочу шкурою, обшився. На другий день
приходить чорт. “Ну як,— каж е,— підем?” “Авжеж підем!”
От виходять на плац, давай дертися. Чорт що візьме пазурами, то
тільки погладить мужика по шкурі, а мужик як зачепить чорта гаками,
то дре паси від тттиї до п'ят,— так чорта здер, що аж шмаття висить.
Насилу чортяка вирвався з мужицьких рук, полетів до свого пана й
каже: “Ой біда, мужик мене здер! Ось дивіться, яке шмаття висить! А
я йому нічого не міг зробити. Змилуйтеся, пане Люципер,— дайте мені
яку раду. “Либонь,— каже Люципер,— з мужиком ніхто справи не
виведе, але ще даю отаку раду: котрий котрого переколе, то того гроші
будуть.” Приходить чорт до мужика і мовить: “Казав пан Люципер:
хто кого переколе, то того будуть гроші.” “Ну й добре,— відповідає
мужик,— ходім колотися.”
Іде мужик через тік, бере вила. А чорт має списа. Але чорт каже:
“Е, небоже, ти мені дві дірки зробиш, а я тобі тільки одну.” “Ну, то
поміняймося!” , сказав мужик. Взяли помінялися, приходять до плоту,
давай через пліт колотися. М ужик що шпигне, то все чорта в ж ивіт,—
геть його сколов. А чорт застромив вила в пліт та й не міг витягнути.
Покинув чорт вила і втік до пана. Той питає: “От дивіться, пане,—
каже чорт,— іздер, сколов мене, і не можна грошей видерти!” “А бач,
я тобі казав, що з мужиком і чорт справи не виведе. Але ще тобі дам
останню раду: котрий котрого пересвище, того будуть гроші. Іди і
більше вже не приходь.”
От приходить чорт до мужика і каже: “Мій пан дав останню раду:
котрий з нас котрого пересвище, то того будуть гроші. “Ну, то щ о,—
каже мужик,— будем свистати. “Ходім до лісу,” — каже чорт.
Приходять до лісу. Чорт як свиснув — почали верхи на деревах
ламатися. Як свиснув удруге — почали з корінням дерева ламатися.
Тоді мужик і каже: “Е ні, небоже, я тут не буду свистати! Коли ти
свиснув, з корінням ламало дерева, а що ж то буде, як я свисну! Підімо
додому, там хата міцна, мій свист хоч верх зірве, а нас не поб'є.
От приходять додому. М ужик крикнув: “Ж інко, позатикай собі і
дітям вуха, позав'язуй очі, бо як свисну, то поглухнете і очі вам
повилазять! А чорт сів на припічку і каже: “Зав'яжи ж і мені!”
Зав'язав мужик і чортові очі, взяв сокиру в руки, і що свисне, то
все обухом по голові чортові. Так його освистав, що в нього й справді
очі вилізли.
Отак у мужика гроші й лишилися, і від того пішла приказка, що
«мужика і чорт не змудрує».
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Засмійся

Робітник Марко Лісовий, якого жінка примусила просити звільнення з
роботи на один день, приходить до свого ш ефа й просить:
- Пане, там в дома завтра жінка хоче, щоб я її допоміг зробити порядок
в ґаражі. Там повно всячини, всякого бруду й буде тяжко все те повиносити
й зробити порядок, бо то вже роки коли там ніхто не упорядковує...
Шеф подумав і каже:
- Пане Лісовий, Ви знаєте, що в нашім підприємстві мало працівників і
тому не можу Вас звільнити на один день!
Робітник врадуваний сказав:
- Дякую, дуже дякую пане, що не відпустите мене. Я того і хотів але
мусів послухати жінку. Я знав, що можу числити на Вашу доброту...

Ой, аміґос і аміґас,
Всяке сідіє у нашому світі, смішне, сумне, файне й нефайне. Багато простих і
нецікавих аконтесіминтос, а часто траплєються так звані ґафес, атрапалядас, а
нераз і цікаві аконтесіминтос. Вогорячи з кумами про різні справи, часами
конверса зайде в сміхоландію, тобто в справи смішні, головно коли вже в головах
розбудиться веселий клімат після кількох латіняс ди сервижя або киліхів да пуріня
до аламбіке або якоїсь єншої марки. Наведу деякі трафунки, які вже неодного
розсмішили, а багатьох навчили сир прудентис.
Пра тудо треба мати голову й сабир вівир. Нині настав такий світ жи на все
треба мати спеціялізацію. Навіть пра сир мендіґо треба вміти як просити і
мендіґувати, бо інакше ном вай консеґір муйта койза. Тут си поде фалар да арте де
мендіґар і педір езмола. Подам алґумс езимплос, як то мендіґос вміють закрутити
голову багатьом. Не ті правдиві бідні які ди фато прецізам ди ажуда й їм реалминти
треба помогти, але ті мендіґос фалсос. Бо є мендіґос добрі й щирі, але є і дурисвіти.
Бідний або не бідний, а спритний мендіґо прийшов під хату, заплескав і коли
ґосподар вийшов сіподивити чого він хоче, той сказав жи хоче дейс реайс пра
компрар пом. Ґосподар сказав йому зачекати й приніс йому пакоте свіжого хліба,
що апинас був приніс з падарії. Але мендіґо інсістіу: “Там в меркадо нині продают
хліб муйто барато й дайте мені десятку й я собі вкулю того таного хліба. А
ґосподар каже: я тобі даю того дорогого й літного хліба й не треба буде тобі йти
купувати! Але жебрак інсістіу: ні, не давайте мені хліба, я хочу десятку пра
компрар о пом барато но меркадо... Чи він хтів вкупити той дешевий хліб, а чи
хотів щось інше за гроші вкупити. Спритний, але не потрапив переконатти
ґосподара який сказав йому забиратися собі на сто вітрів, бо не хліба йому треба,
а грошей пра пінґа.
То мені сітрапило. Ишовим коло родовіярії, приступив спритняк і просив
вінте реайс пра ір де оніму пра Понта Ґросса. Я йому сказав: йди зімною на
родовіярію і я тобі заплачу білети пра Понта Ґросса. Прийшли ми на родовіярію і
я замовив білете но кіоске і сказав вендидорові дати тому подорожному білете
коли вже буде сідати на оніму, бо коли дасть скорше він піде і продасть комусь, що
тикже хоче ембаркувати на той оніму, а сам візьме собі гроші пра томар ум ґоле...
Коли вендидор сказав тому мендіґові жи дістане білете тільки квандо ентра но
оніму, він сімплесминти сказав: Сабе о ки? Еу дезісті їхати, фіка пра майс тарде. І
не поїхав, бо не хтів їхати, а хтів грошей... Думав зараз продати комусь той білете
й взєти собі гроші. Як би знати, що на щось добре, та бом, але звичайно вживає
гроші на ігінґу, бо їсти хто-небудь дасть.
Ум дос трукес жи вживають пра консеґір каскальо é о сеґінте: енконтрандо-се
ком воси, подасть тобі чемно руку, сізапитає си воси тинь ум темпіньо пра ума
конверса аміґа і скаже жи десь звідкись приїхав пра еста сідаде і почне хвалити як
тут файно, які тут люди едукадос, жи тут нема ваґабундів, а видно як то люди
йдуть до своєї роботи, коли їх привітати, то гарно до незнаного віажанте
сіставлять і асінь пор діянте хвалит всіх і все і, вкінці, похвалит тебе, жи ти
дисерто йдеш до своєї праці, але показав суа бондаде, став пра конверсар і диу бола
пра ум віажанте десконєсідо. І коли вже тебе піднесе під хмари, похвалит тебе і
ціле місто, то но фінь скаже жи йому треба би було ума ажудіня пра компрар ум
ланшсє і бебир ум кафезіньо... Діґа тепер мені, аміґо, чи будеш мати серце
відмовити йому помочі? Він тебе так за серце схопит, жи ти таки візьмеш з кишені
якусь пєтку або й більше дасть йому.... І він візьме, скаже Диус те паґе і піде собі.
А коли би ти зараз сіобернув і сіподивив, то він лоґо деспойс да ескіна, з кишені
витягне цілу масу десяток і пєток і буде рахувати й сішдсміхувати сам до себе, що
обдурив ще одного отарія.
Майс ум труке пра ґаняр і си дівертір. Один приходив квазі тода семана до
одної хати й дескобріу жи сеньора яка його атендія тіня бом корасом. Просив
грошей пра ремедіо або пра алґума койза імпортанте, атб пра комрар йоґурте для
мами, яка в шпиталі або пра коміда про ірмомзіньо доинти. А та сеньора жи йому
все щось дала й іного разу переходила коло бару де все було повно бацярів,
зобачила його там з бацярами, як він золив пиво і трукував. Вона сіпостарала
довідатися від єнших що він за один і довідалася жи він бере ту поміч на бебедийру
й пра труке й жи він ніякої слабої мами, ані ірмомзіня ком фоме не має, а сіволочит
і обдурює людей, щоб мати гроші на бебедийру. Коли на просіма вийз він знов
прийшов просити помочі, бо мама потербує, вона, пра ном офендир й сіпозбути,
чемно сказала, жи має трабальо пра или но кінтал, жи треба посапати, позбирати
в городі сіско і вона заплатить за роботу. Він сказав, жи завтра прийде працювати,
але хоче грошей нині. И вона йому заплатила адіянтадо за день роботи. І на тому
сіскінчили ті відвідини. Він нунка майс прийшов ані просити езмоли ані робити ту
роботу за яку вже давно скобрував... дисерто пішов дурити інших отаріїв, але до
тої доброї пані не мав відваги приходити.

Картопля і цибуля
Двоє малят дивилсия як мама обдирала бараболю і цибулю на обід,
почали сперечатися що ліпше й що люди більше люблять: бараболю чи
цибулю.
- Всі більше люблтяь бараболю, - казала дівчинка,
- Ні, більше люблять цибулю, - настоював хлопчиа.
Мама почула їхню суперечку й запиталася хлопця:
- А чому ти кажеш, що люди більше
люблять цибулю?
- Бо дивися, мамо. Коли крають
бараболю ніхто не плаче, а коли крають
цибулю, всі плачуть...

Вмій поділити твої зайняття на частини й
виконуй одну за одною, без поспіху й накопичення
праць. Коли світ Бог створив постепенно, протягом
стільки часу, чому ти хотів би все зробити, зараз,
нараз... Зробиш - добре! Не зробиш - хтось зробить!

