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Bispos falam de “Escândalos de corrupção sem precedentes na história do Brasil”
Declaração da CNBB sobre o momento nacional

A o finalizar a 54a A ssem bleia 
Geral os bispos do Brasil publicaram , 
na tarde de hoje, 14, um a declaração, 
assinada pela presidência da CN B B , a 
respeito  do m om ento nacional.

A declaração destaca “Escândalos 
de corrupção sem precedentes na histó
ria  do B rasil”, com  “im pacto devasta
do r”. Os prelados falam  de “Em presá
rios, políticos, agentes públicos envol
vidos num  esquem a im oral, crim ino
so”. E  perguntam -se: quem  paga por 
tudo isso? “Os pobres são os que 
pagam  pela corrupção”, dizem .

A ssim , afirm am  os bispos, “As 
suspeitas de corrupção devem  continu
ar sendo rigorosam ente apuradas”, “Os 
culpados punidos e os danos devida
m ente reparados”.

“A crise atual -  dizem  -  evidencia 
a necessidade de um a autêntica e 
profunda reform a política” . Portanto, 
que “Os três poderes da república cum 
pram  integralm ente as suas responsabi
lidades”.

Os prelados do Brasil exortam  ao 
diálogo: “A polarização de posições 
ideológicas em clim a fortem ente em o
cional geral perda de credibilidade e 
pode levar à v io lência” ; Por isso é 
im portante “Prom over o debate político 
com  serenidade”. F inalm ente, dizem  os 
bispos, “A creditam os no diálogo”.

D urante a coletiva de im prensa 
um a jo rnalista  perguntou a Dom  Sergio 
da Rocha, presidente da instituição se a 
CNBB é contra ou a favor do im peach- 
m ent?

D estacando que quem  se pronuncia 
agora é a A ssem bleia Geral e não só a 
CN BB, Dom  Sergio diz que “a nossa 
posição é a que está sendo m anifestada

nessa declaração. Continuam os a linha 
adotada nos posicionam entos anterio
res”, ou seja, “N ão m anifestar um a 
posição de caráter político-partidário”. 
O presidente da CNBB afirm a que há 
um  critério, e que portanto, não se pode 
falar que a CNBB não se pronunciou. 
“Que se preserve a ordem  constitucio
nal estabelecida. Que as m anifestações 
devem  ser pacíficas. A violência não 
deve ser form a de m anifestação de 
posição política, seja ela qual fo r”, 
disse, esclarecendo que “N orm alm ente 
não nos pronunciam os sobre pessoas, 
partidos e governos. Continuam os a

nossa m issão e dispostos a dialogar e 
favorecer o d iálogo”.

Já dom  M urilo Krieger, v ice-presi
dente da CN BB, afirm ou que “a nossa 
preocupação é de apontar um  cam inho, 
m as não tem os nem  critério e nem 
condições de ficar analisando cada 
pessoa, cada partido, cada posição”, 
afirm ou. “Isso im plicaria entrar em um 
cam po que não é o nosso” , e que 
portanto, “ Q uerem os que o nosso leigo, 
ou quem  ler um a nota com o essa, faça 
as suas escolhas de acordo com  essas 
orientações”. D essa form a que “no 
diálogo se respeite o outro. O grande

problem a é quando cada um  com eça a 
se fechar. O que nós querem os, em 
term os de Brasil, é que aja paz e que 
tudo seja resolvido sem conflitos”.

O secretário geral da conferência 
episcopal, Dom  Leonardo, por sua vez, 
afirm ou que “ O bem  da nação requer de 
todos a superação de interesses pesso
ais, partidários e cooperativ istas” e que, 
tam bém  “Seria deselegante da nossa 
parte ficar citando nom es. Tem que 
seguir a constituição e a verdade dos 
fatos”, disse.

ДО ГАРНІЗОННОГО ХРАМУ СВВ. АПП. 
ПЕТРА І ПАВЛА ЗАВІТАВ ПРЕЗИДЕНТ 

УКРАЇНИ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

У  четвер, 14 квітня 2016 року, до Гарнізонного храму свв. апп. П етра і 
П авла завітав Президент У країни П етро П орош енко. К ерм анича держави й 
очільників області та  м іста зустрів військовий капелан о. Тарас М ихальчук. 
С вящ еннослуж итель ознайомив високопоставленого гостя з історією  храму 
та його значенням у ж и тті військовослужбовців. Президент подякував 
військовим капеланам за їхнє служ іння та  внесок у розбудову українського 
війська, а також  молитвою  вш анував загиблих героїв України.
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Редакційне Editorial
Що робить і які наслідки приносить людині раптове

багатство?
Мабуть тяжко знайти на світі 

людину яка би не мріяла стати багатою. 
Декому така мрія здійснюється, щастя 
усміхається, але не всім. Чи це справді 
трагедія коли мрія стати багатим не 
здійсниться в житті? А коли 
здійсниться, чи вона приносить людині 
повне щастя? Про це можна знайти 
студію на сайті BBC Capital. Для 
цікавости й для науки подамо тут деякі 
думки про справу.

В житті багатьох стається, що 
раптово з якогось щастя людина 
збагатіє, приміром, виграти на лотерії. 
Загальне переконаннмя, що відразу 
приходить розкішне життя зі всіма його 
атрибутами: елегантні маєтки з
ідеальними палатами і басейнами, 
приватні острови, дорогі автомобілі, 
літаки і купа грошей, щоби ніколи і ні в 
чому собі не відмовляти.

Але що насправді відбувається з 
тими щасливчинками, мрії яких раптом 
втілюються? Чи приносить багатство їм 
щастя? На такі питання практика й 
історія дає відповідь.

Бути заможним краще, ніж бідним, 
але не настільки, наскільки це здається.

Гроші справді змінюють життя -  
іноді на краще, а іноді на зле.

Розповідає одна американська 
артистка, на ім’я Керол, як її бідні 
батьки раптово стали мільйонерами: 
їхній скромний друкарський бізнес, 
яким вони займались вдома, несподівано 
став прибутковим. І раптом в них 
прокинулась дика жага до грошей: "Моя 
мати впала в залежність від грошей. Їй 
все було мало. Згодом стосунки в 
родині почали псуватись. -  Дивлячись 
на все це, можу сказати одне: Добре, 
коли грошей вистачає для нормального 
життя. Але багатство того не варте. 
Воно не заступить того, що людина 
справді потребує -  щастя.”

Американський підриємиць Мурат 
Моррісон повністю з нею згідний. Він 
розбагатів після того як продав свою 
компанію вантажних перевезень. 
Вислід того гроша, Мурат пам'ятатиме 
все життя: "За гроші можна купити 
комфорт. Але комфорт -  це не щастя і 
не задоволення. Я кілька років відчував 
себе геть спустошеним. І хоча жити в 
комфорті непогано, але куди краще 
бути щасливим".

Багатство змушує людей показати 
своє істинне обличчя, Гроші 
відкривають справжні риси людей. 
Покидьок з грошима стане ще більшим 
покидьком. Але якщо у вашому житті є 
мета і сенс, воно не обмежується 
гонитвою за золотим тельцем, і гроші 
можуть дати свободу займатися тим, що 
для вас дійсно важливо". Для багатьох, 
справді,, гроші дали можливість 
працювати далі. Коментуючи про 
справу, каже один багатир: "Я працював 
від 15 років, а потім продав свою 
компанію. Я мав у гаманці великі гроші 
й плював у стелю цілих п'ять днів. Але 
людині потрібна серйозна гра. Я не 
витримав довше і заснував нову 
компанію і відчув себе значно краще".

Негативних аспектів багатства 
іноді буває більше, ніж позитивних. 
Люди зазвичай думають: "Як можливо 
мати багатство й ще скаржитись, Для 
більшості людей здається, що багаті 
живуть у нірвані, вони не мають більше

жодних людських потреб або 
неприємностей. Але в дійності, скільки 
би в тебе не було грошей, ти все ж  таки 
людина.

Серед різних недоліків, стосунки з 
родиною та друзями змінюються. Від 
тебе тепер багато чого хочуть, і іноді 
доволі важко визначити, чому хтось з 
тобою добре поводиться тобою. Чи ти 
їм подобаєшся насправді чи їх цікавлять 
твої гроші. А якщо ви ще не одружені, 
тоді згадайте, у кого закохалась ваша 
друга половинка -  у вас або у ваші 
статки. І ви можете ніколи цього не 
дізнатись.

Багатьох все ж  таки погоджується, 
що гроші полегшують життя: "Бути
заможним краще, ніж бідним, але не 
настільки, наскільки вам здається, -  
пише анонімний дописувач, який 
отримав 15 мільйонів доларів після 
продажу свого технологічного 
стартапу. -  По-перше, однією з 
небагатьох дійсно приємних речей, які 
дають вам гроші -  це те, що вам більше 
не треба про них журитися. Але, все ще 
таки завжди знайдуться речі, яких ви не 
зможете собі дозволити (а хотілося би). 
І це, звичайно, непогано".

Крістофер Ангус, який зробив 
статки на продажу своїх чотирьох 
компаній, зазначає: "Краще мати гроші. 
Впродовж останніх семи років я маю 
таку свободу і можу дозволити собі 
речі, яких інші люди й за все життя не 
матимуть. Наприклад, я їздив на 
відпочинок 25 разів за один рік, і міг 
витратити 20 тисяч доларів за вечір". З  
появою багатства зростають потреби і 
очікування. Спочатку їздиш на Audi, 
вечеряєш у дорогому ресторані, і 
отримуєш від цього задоволення. А 
потім звикаєш. І починаєш шукати 
чогось більшого. Проблема в тому, що 
ти згадав нову планку, а все, що нижче 
неї, більше тебе не тішить".

Як каже Ангус, який ще до 30 
років, мав більше грошей, ніж міг їх 
витратити, йому це швидко набридло. 
"Виявилося, що коли в тебе стільки 
грошей, що ти можеш придбати 
практично будь-яку матеріальну, про 
що я навіть не міг мріяти до того, як 
розбагатів, вони перестають приносити 
задоволення". "Одного Porsche -  вже 
замало. За три роки я купив ще п'ять 
"Поршів" та інші суперкари. Я вже не 
міг зупинитись, я придбував ці іграшки 
заради уваги людей, щоби люди хотіли 
спілкуватися зі мною через те, що я мав 
і що міг їм дати", -  зізнається Ангус.

Ще один успішний підприємець зі 
статками понад 20 мільйонів доларів 
пише, що гроші стали для нього 
справжнім тягарем: "Я розбагатів після 
30 років, -  розповідає бізнесмен, який 
не назвав своє ім'я. -  Я мріяв стати 
багатим і добився цього. Але зараз я 
думаю: мабуть воно того було не варте. 
Багатство це пастка. "Відмовитися від 
грошей неможливо. Не можливо їх 
взагалі прагнути. Але якщо ви вже їх 
маєте, ви від них ніколи не 
відмовитесь", -  каже підприємець. Але 
чи вони зроблять тебе щасливішим від 
того, що має лише те, що потрібне до 
життя?

O que traz ao homem uma riqueza repentina?

É difícil e talvez impossível encontrar 
no mundo de hoje alguém que não sonhe 
com riqueza. A muitos essa riqueza vem 
repentinamente, mas muitos viverão 
sonhando e morrerão sem conseguir o que 
tanto queriam. Será que é uma tragédia 
quando o sonho de ser rico não se realiza 
na vida? E quando ela vem, se de fato traz 
tudo o que a pessoa precisa, uma plena 
felicidade? Sobre o assunto há uma 
pesquisa publicada no site Capital BBC. 
Em resumo, eis alguns pensamentos sobre 
o assunto de pessoas que se tornaram 
muito .ricos

Acontece na vida de muitos que 
repentinamente ficam ricos, por exemplo 
ganham na loteria, uma grande herança, 
conseguem fazer um negócio muito lucro- 
so, etc. A ideia comum é que a quem a 
riqueza sorri de repente, com ela vem a 
felicidade total com todos seus atributos: 
palácios elegantes, grandes propriedades, 
vida cheia de prazeres, carros de luxo, 
ilhas particulares, aeronaves e um monte 
de dinheiro para não recusar nada para 
suas imaginações.

Mas o que, na realidade acontece com 
esses felizardos, cujos anseios acontecem 
repentinamente? Se de fato a riqueza traz 
felicidade? Respostas a essas perguntas 
encontramos na experiência daqueles 
sortudos que foram contemplados com tal 
sorte.

Claro que é muito melhor ser rico do 
que pobre, mas nem sempre tanto quanto 
aparece. O dinheiro de fato muda a vida -  
muitas vezes para melhor, mas nem 
sempre para melhor.

A artista americana Carol Filo fala 
sobre o que aconteceu na sua família. Eles 
tinham um pequeno negócio e viviam 
felizes, tinham o necessário para a vida e o 
principal, tinham uma vida feliz, mas, de 
repente aquele negócio mudou gerando 
grandes lucros. E com isso tudo mudou na 
família, uma procura desenfreada de 
dinheiro “A minha mãe -  diz Carol - caiu 
em dependência de dinheiro. para ela nada 
era suficiente. Em pouco tempo a vida da 
família se transformou em um desastre. 
Olhando para tudo isso, posso dizer -  diz 
Filó - uma coisa: É bom quando se tem 
dinheiro suficiente para uma vida normal. 
mas a riqueza não vale a felicidade que 
rouba. Ele não substitui o que a pessoa 
mais precisa = a felicidade.”

O empresário americano Murat Mor- 
rison concorda plenamente com essa artis
ta. Ele ficou rico depois de vender a sua 
empresa. A consequência desse dinheiro 
que recebeu Murat diz que nunca vai 
esquecer: “Pelo dinheiro se pode comprar 
conforto. Mas o conforto não é felicidade 
e não é algo que satisfaz plenamente a 
pessoa. Eu, com todo esse monte de 
dinheiro, muitas vezes vivi momentos de 
desespero. Viver confortavelmente na 
riqueza não é ruim, mas muito melhor é 
ser feliz.”

A riqueza obriga as pessoas a ser 
diferente a revelar a sua face de rico, e não 
se pode ser aquilo que se gostaria de ser, a 
pessoa tem que fingir mais do que revelar 
a sua verdadeira face. Um caipira e coita
do vagabundo será caipira e coitado até 
com um bezerro de ouro. Para muitos o 
dinheiro tira a vontade de trabalhar. Diz 
um ricaço: “Eu trabalhei desde os meus 15 
anos, trabalhei muito e depois vendi a 
minha companhia. Tinha montes de

dinheiro e cuspia no teto de tanto conforto. 
Mas a pessoa precisa de algo diferente, de 
um jogo sério. Não aguentei viver sem 
trabalhar e logo-logo iniciei outra empre
sa, porque o dinheiro não me trazia felici
dade, eu me sentia mais feliz trabalhando 
do que contemplando o dinheiro que tinha.

São muito mais os aspetos negativos 
da riqueza do que positivos. Geralmente as 
pessoas pensam: como se pode reclamar 
de alguma coisa quando se tem muita 
riqueza? Para muitos parece que os ricos 
vivem num mar de rosas que não têm 
necessidades, que não choram. Choram e 
choram muito. Que o dinheiro em si e os 
prazeres que o dinheiro traz enxugam 
todas as lágrimas. Mas na realidade não é 
asism. Ainda que voce tenha muito e 
muito dinheiro, é bom saber que voce é 
uma pessoa humana e uma pessoa humana 
precisa de outras coisas além do dinheiro.

Quando alguém chega a possuir gran
des riquezas repentinamente, a convivên
cia com amigos muda. Os amigos vão 
exigir de voce muito mais que dificilmente 
será possível satisfazer a todos e a tudo. 
Você não sabe se de fato é voce que eles 
amam ou o teu dinheiro e o conforto que 
você oferece. Até se você não é casado, 
fica difícil encontrar uma companheira 
que vocé realmente saiba que ela ama você 
ou a tua riqueza.

Muitos concordam que o dinheiro faz 
a vida mais confortável. “Ser rico é melhor 
que ser pobre. mas nem tanto quanto 
parece -  escreve um autor anônimo que 
ganhou 15 milhões de dólares da venda de 
seu negócio. Uma das coisas que o dinhei
ro te dá é que você não precisa preocupar
-se mais com ele. Mas existem tantas 
outras coisas que a pessoa humana precisa 
e que o dinheiro não pode dar e existem 
muitas coisas que você desejaria fazer e ter 
mas não poderá.

Cristofer Angus que ganhou muito 
dinhero pela venda de suas companhias 
diz: É bom ter dinheiro. Durante os sete 
últimos anos tenho tal liberdade que posso 
permitir-me a ter muitas coisas que muita 
gente nunca será capaz de ter. Por exem
plo, viajei 25 vezes para outros países 
durante um ano e tinha dinheiro suficiente 
para gastar 20 mil dólares só numa noite. 
Comprei um carro de luxo Audi. De início 
você anda de carro de luxo, visita restau
rantes de luxo e começa a procurar algo a 
mais porque isso não te satisfaz. E você 
começa a procurar e querer mais. Você não 
sabe como e onde gastar o teu dinheiro, 
você pode comprar o que quiser. Um carro 
de luxo foi pouco, fui comprando outros 
uns mais luxuosos que outros e consegui 
comprar seis carros de luxo simplesmente 
porque queria mostrar aos amigos que 
tenho dinheiro.

Um empresário bem sucedido com 
mais de 20 milhões de dolares nos bancos 
disse que o dinheiro para ele durante toda 
a vida era um peso. “Fiquei rico depois de 
30 anos, mas hoje penso que talvez os 
milhões não valem a paz e vida pacífica 
que eu tinha antes. Muita riqueza é uma 
armadilha, arapuca. Não pensar em ter e 
não querer dinheiro é quase impossível no 
mundo de hoje. E se você os possui não se 
recuse de aceitá-los. Mas é duvidoso que 
isso vai te fazer mais feliz do que aquele 
que tem apenas o necessário para viver e 
não se preocupar tanto?
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Останнього ж  великого дня свята стояв Ісус і закликав на ввесь голос: «Коли 
спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є! Хто вірує в мене, як Писання каже, то 
ріки води живої з нутра його потечуть!» Так він про Духа казав, що його мали 
прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов був ще Дух Святий, бо Ісус не був 
ще прославлений. Численні ж  з народу, вчувши ті слова, казали: «Він дійсно 
пророк.» Інші ж: «Він - Христос.» Ще інші: «Чи з Галилеї Христос прийде? Хіба в 
Писанні не сказано, що з роду Давидового Христос прийде, з села Вифлеєму, 
звідки був Давид?» І роздор виник із-за нього серед народу. Бажали і схопити його 
деякі, та ніхто не наклав рук на нього. Повернулись, отже, слуги до 
первосвящеників та фарисеїв, а ті питають їх: «Чому не привели його?» Слуги ж 
відказують: «Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить.» Фарисеї ж: 
«Чи й не ви дали себе звести? Невже хтось із старшини або фарисеїв увірував у 
нього? Та проклятий той народ, що закону не знає!» Але озвавсь до них Никодим, 
що приходив до нього вночі, а був же один з них: «Чи дозволяє наш закон 
засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу та й не довідавшися, що він 
робить?» Ті ж  йому: «Чи і ти з Галилеї? Розвідайся, то й побачиш: з Галилеї пророк 
не приходить.» І ще промовляв до них Ісус, і так їм казав: «Я - світло світу. Хто йде 
за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя.»

Читання з Діянь Апостолів - 2, 1-11

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

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

Як Ісус був обіцяв так і це сталося після його воскресіння і вознесіння на небо, 
дух Святий зійшов на апостолів і вони перестали бути боязливими, перестали 
думати й жити тільки по людському, але перемінилися цілком, в них вже діяла 
сила Святого Духа, ті ріки води живої з душ їхніх потекли й вони посвятилися без 
страху, відважно, проповідуванні Христа та його науки. Перед тим були боязливі, 
не розуміли всього писання, страхалися юдеїв, боялися перелсідування. Тепер, 
приймаючи силу Святого Духа, вони занурені цілком в силу Божу й віддаються для 
проповіді Христової Євангелії до тої міри, що нема в них страху і не вагаються 
віддати своє життя за ту правду якою живуть і яку проповідують.

В Миропомазанні ми приймаємо силу Святого Духа в наше життя і Дух 
Святий діє в нас. Але, щоб справді те життя було проваджене Божими правдами,
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треба вірити в Христа приймати його всеціло, відважно, неначе втопити ціле наше 
людське життя у живій воді Божої ласки, яка буде провадити життям і всіма його 
ділами та буде давати силу перемагати все те, що чисто людське й жити та діяти не 
нашими людськими силами, але силою віри в Христа.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Para viver, o corpo precisa de alimento e da água. A ssm  também na vida espiritual 
o espírito necessita de comida e bebida para o espirito. A respeito do alimento e da água 
para o espírito Jesus Cristo fala muitas vezes, apresentando a si mesmo e a sua doutrina 
como alimento e prometendo água viva para a vida eterna. O alimento para o espírito é 
o próprio Cristo, sua doutrina e sua Pessoa na Eucaristia, e a água viva é o Espírito Santo 
com seus dons. Alimentar-se desse alimento e beber dessa água significa aceitar com fé 
a pessoa e a doutrina de Jesus e renovar-se com a presença do Espírito Santo e seus 
dons: “Se alguém tem sede, venha a mim e beba! Quem crê em mim, como diz a Escri
tura, rios de água viva jorrarão do seu ventre!” Aceitar com fé a Jesus e sua dourina -  é 
renovar-se com o alimento que é ele mesmo, e Jesus Cristo promete que “Rios de águas 
vivas jorrarão do seu ventre” , isto é, a sua vida pela força do Espírito Santo, aparecerá 
em abundância, copiosamente e generosamente, não apenas para as coisas do corpo e 
terrenas, mas principalmente para Deus.

Depois da ressurreição de Jesus e sua ascensão ao céu, cumpriu-se o que Jesus tinha 
prometido, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos que, de repente, perderam o medo 
e revestiram-se de coragem, deixaram de pensar em categorias humanas, mudaram 
completamente a sua maneira de pensar, e pela força do Espírito Santo que agia neles, a 
água viva da qual falou Jesus os vivificou e corajosamente começaram a anunciar Jesus 
e o seu Evangelho. Antes da vinda do Espírito Santo, eles não compreendiam correta
mente as palavras de Jesus, temiam a perseguição dos judeus e ao receber o Espírito 
Santo em forma de línguas de fogo, pela graça do Paráclito, se revestiram da força de 
Deus e se entregaram sem temor totalmente ao anúncio da doutrina de Jesus Cristo 
enfrentando perseguições e a morte em defesa de Jesus Cristo e seu Evangelho.

No Sacramento da Crisma, o cristão recebe a mesma força do Espírito Santo. Mas 
para que realmente a sua vida siga os caminhos de Deus e das verdades divinas, ele tem 
que crer em Cristo e aceitá-lo totalmente, com coragem, e entregar a sua vida humana 
para a graça de Deus a qual dirigirá as suas ações de acordo com a vontade divina. A 
presença do Espírito Santo na vida do cristão garante a força para superar tudo o que é 
meramente humano e agir de acordo com a graça do Espírito Santo.

Pe. Tarcisio Zaluski, OSBM

ПАПА: УПОКОРЕННЯ УМОЖЛИВЛЮЄ ЛЮДИНІ 
ВІДКРИТИ СЕРЦЕ НА ДІЯННЯ СВЯТОГО ДУХА

Серцю, яке слухняно відкривається на Святого 
Духа, Господь завжди дає благодать та гідність 
підійнятись з упадку, переводячи, якщо необхідно, 
таку особу через упокорення. На цьому наголосив 
Вселенський Архиєрей у проповіді під час ранкової 
Служби Божої, яку він очолив в каплиці 
ватиканської резиденції «Дім Святої Марти» у 
п’ятницю, 15 квітня 2016 р., коментуючи біблійний 
уривок про навернення святого апостола Павла.

Бути пильним щодо святих речей не означає 
мати відчинене для Бога серце. Як приклад, 
погляньмо на Савла, про якого розповідає біблійний епізод. Він був надзвичайно 
уважним та пильним стосовно вірності основам своєї віри, однак, його серце було 
цілком замкнутим та глухим перед Ісусом Христом. Він навіть переслідував того 
невідомого для себе Ісуса, намагаючись ув’язнити всіх послідовників Його вчення. 
Саме з цим наміром він і вирушив до Дамаску.

Як зазначив Папа Франциск, подорож Савла до Дамаску є історією людини, 
яка дозволяє, щоб Бог змінив її серце. Дорогою Савла освітило сильне світло, 
вчиняючи його сліпим, він падає з коня та почув голос, який до нього промовляє. 
Самовпевнений Савло лежить на землі. Перебуваючи саме у такому стані, 
наголосив Святіший Отець, майбутній апостол усвідомлює всю правду про себе, 
розуміє те, що він не є таким чоловіком, яким його хоче бачити Господь. Адже 
Господь кожного сотворив, щоб він стояв на ногах, з високо піднятою головою. 
Потрапивши у такий жалюгідний стан, не маючи сили піднятись, нічого не бачачи, 
потребуючи когось зрячого поруч, хто б допомагав йти, серце людини починає 
відкриватись. Савло прийняв це упокорення і саме воно уможливило йому 
відкрити своє серце на Бога. «Коли Господь посилає нам упокорення чи дозволяє, 
щоб вони прийшли, -  це, власне, для того, щоб наше серце відкрилось, щоб було 
слухняним та навернулось до Господа Ісуса», -  мовив Єпископ Риму.

Ця біблійна розповідь показує нам, як серце Савла зм’якло. Саме протягом тих 
трьох днів, поки він був сліпим, він розпочав бачити духовно. А коли через 
посередництво Ананії навернений Савло, що став Павлом, піднявся і прозрів, то 
відразу забажав охриститись в ім’я Ісуса Христа. А затверділість його серця 
перемінилась на слухняність Святому Духові, Який є головною дійовою особою 
усієї цієї історії, адже це Він провадить Божий народ.

Кожному з нас притаманна закам’янілість серця, тому Папа заохотив благати 
у Господа, щоб показав нам цю нашу заскорузлість, що повалює нас на землю, та 
обдарував нас Своєю благодаттю, щоб ми могли, навіть якщо й через упокорення, 
з гідністю підвестись, відкривши своє серце для Святого Духа. «Приємно 
споглядати, -  сказав на завершення Святіший Отець, -  як Господь вміє змінювати 
серця і вчиняти так, що тверде, вперте серце стає серцем слухняним Святому 
Духові».

Джерело: - Радіо Ватикан
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ

СИНИ СВІТЛА Й СИНИ ТЕМРЯВИ

Ісаак єдиний син А враама 
символ невинного ягнятка, якого 
Б ог забаж ав від батька А враама в 
ж ертву. Х отя, передше Б ог 
о б ’явив, щ о потомство його 
розм нож ить, як  звізди на небі, а 
тут вимагає пож ертвувати Ісаака 
в ж ертву. К оли  Б о г  представив 
йому своє домагання, він 
покликає Ісаака, бере в ’язанку 
дров йде на гору, і там  спорудує 
ж ертовник. Ісаак питається 
батька А враама де вівця на 
ж ертву? Авраам нічого не 
відповідає, бо стиснинем серцем 
мусить віддати в ж ертву 
одинокого сина, надію будучого потом ства самим Б огом  йому о б ’явлено.

Сини світла -  це хлопці й дівчата, які виховані в християнському дусі й 
зберігаю ть релігійно всі християнські приписи. Ц е також  неначе б ті ягнятка, 
щ о ж ию ть невинну по прикладі Ісаака. День денно вони є тими любими 
синами й  дочками, щ о переносять ж ертвенність із свого ж иття  зберігаю чи 
Б о ж і заповіді, як  про це наказує Ісус Христос: «Будьте святі, як  Отець ваш  
Небесний є святий».

Б у ти  синами світла -  це вміти ж ити  навіть серед зіпсутих людей. Це 
неначе бути бджілкою , щ о вміє розрізнити добрі квіти  від отруйних на 
здобуття нектару, щ об його перетворити на солодкий мед. Х отя квіти  добрі 
і отруйні знаходяться на тім  самім квітнику, але бдж ілка не бере нектару з 
отруйних, щ об себе не строїти, і інших бджіл. Подібно діється зі синами 
світла, щ о знаю ть і відчуваю ть в собі, щ о світове, а щ о походить від Святого 
Духа.

Серед темної ночі Б ог освітлю є землю  небесними світлами зір і м ісяцем
для загублених подорож ую чих осіб 
серед лісів і пустинь, щ об могли 
віднайти дорогу до наміченої мети. На 
подобу звізд повинні сини світла 
просвічувати іншим вказувати дорогу 
світла серед світової темряви тим, щ о 
стратили дорогоцінне значіння свого 
ж иття.

Б ог потребує сьогодні багато 
батьків, щ об виховували своїх дітей по 
прикладі Авраама. В Б озі покладати 
надію на дітей, щ об з від дитинства 
могти закликати до ж ертви, співпраці, 
і співдії з Б ож им и законами не через 
страх, але через лю бов до Небесного 
Батька. Всі сини світла, тобто всі 
святі, щ о вж е в вічності, вони 
освітили, і перейш ли земську темноту, 
і стали Б ож им  сяєвом  і підйомом для 
всіх, щ о знаходяться, і ж ию ть в 
такому стані Б ож ого  відблиску.

Світ ніколи не зрозум іє ж иття, яке 
переж иваю ть сини світла. Б ере  часто 
на кпини, однак, коли вони пересякли 
Б ож им  духом, ж ию ть на цьому світі, а 
ж иттям  і своєю  поведінкою неначе б 
не жили. С кільки молоді, щ о 
покидаю ть доми батьків, і 
ж ертвую ться добровільно по 
монастирях, або в інших кругах 
апостоляту пош иряю чи Б о ж е  Слово 
для інших своїм прикладом і 
ж ертвенністю .

Святий Луіс будучи царем 
Франції, щоденно брав участь на 
С луж бі Б ож і, і щ о тиж ня сповідався. 
Н очами вставав на молитву й  на 
читання Святого Письма. Любив 
поясню вати своїм слугам про вічні
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правди. Д екотрі слуги насміхалися з нього. Одного разу він їм  сказав: «Якщ о 
той час присвячував би на лови чи на деякі інші ігрищ а, ви напевно мене не 
критикували б, а противно хвальбою  величали б. В сі ці ваш і кпини на мою 
особу, я  приймаю з великою  втіхою ».

Одного разу П етро І цар П ортугалії сказав слідуюче: «К оли цар кож ного 
дня не зробить доброго діла не м ож е бути царем». Ц е саме відноситься до 
синів світла, яких світ повинен м ати якнайбільш е, щоб вони своїм ж иттям , і 
добрим прикладом ділали на інших, і їх  притягати до Б ож ого  світла, щоб і 
інші могли закош тувати нове ж и ття  в Бозі.

Сини світла -  це ті, що не даю ть себе затемнити лехими впливами світу, 
бо коли вони знаходяться злучені з Богом , і ним є освітлені це справді 
якнайкращ і Б о ж і твори, які відзеркаю ть Б о ж у  присутність. Б атьки  
тіш аться, коли хтось складає для них похвалу про їхніх дітей, знова сумую ть, 
коли ганять чи критикую ть їхніх дітей.

Сини світла це були всі святі, які переж или на світі всі перепони й  впливи 
світу й  диявола, що старався їх  звести на злу дорогу, однак сильна їхня віра й 
злука з Богом  додавала сили й  перемоги все задля лю бови до Б ога, і тим 
чином посіли вічне ж иття  в небі.

Сини темряви -  це ті, що одерж али добре виховання, але з часом 
піддалися, і попали під вплив інших осіб, які відійшли від Б ож ого  світла, і їх 
світ затемнив і засліпив відносно всіх стосунків, які відносяться до Бога. 
Сини темряви, коли зійдуть на злу дорогу, вони тратять всі духовно-релігійні 
вартості свого попереднього ж иття. Вони не освідомляю ться, що покинули 
християнське виховання, а піддалися лихим засадам світу й  диявола. 
В трачаю чи свідомість своїх злих впливів на інших осіб, як: на братів, сестер, 
синів і доньок, знакомих, і.т.д.

Сьогоднішний світ набуває для себе синів і доньок з різних кляс людей. З  
багатих, бідних, вчених і неуків. Своїми злими засадами запоморочує уми 
переваж но сучасної молоді, яка дуж е легко йде на всі модерні засоби нових 
мод відкидаючи всі традиційні християнські закони й  засади доброго 
виховання й ж иття.

М олодь, яка не дійшла до дозрілости свого ума, легко піддається різним 
впливам злих осіб, які творять лихі новелі власного ж иття, а цей злий вплив 
скорем  темпом розповсю днується через різні модерні засоби повідомляння, 
засіваю чи кукіль лиха серед великого поля пшениці, що нею є молодь, яка 
стає будучою ж ертвою  сліпоти й  насильства, і мавпування інших.

Одного дня славний поет Данте А леґері вийш ов над вечером  трохи на 
прохід, по дорозі стрінув хлопчину що пас вівці. Одна вівця почала бігти 
віддалю ю чися від інших, і перескокла малий мур, а за муром була крениця. 
В ідтак всі інші це саме зробили й  загинули в крениці. Х отя пастуш ок 
запобігав з різних сторін, щоб віддалити від муру загибелі, їх  кликав, і хотів 
врятувати, але через одну всіх стратив.

К оли поет повернув до дому написав одне речення: «Будьте мужчинами, 
а не скаж еними вівцями». Ц е речення м ож емо сміло приписати для сучасної 
молоді, і також  для модерних синів темряви. Вистачить, щоб хтось один 
подався в пропасть корупції, наркотику, ж ити  без церковного ш лю бу, бути 
самітною  мамою, відразу постаю ть сотки й  тисячі наслідників . З л і впливи 
затемню ю ть очі, щоб не бачили, вуха, щоб не чули, а совість, щоб 
нереаґувала.

В книзі Суддів читаємо про Самсона, щ о коли Ф ілістимляни його 
зловили найперш е виколовш и очі, закували в кайдани. М усів у тю рмі молоти 
на жорнах. Таким способом перемогли його силу.(К нг Судді, 16,21). На 
такий спосіб діє світ зі своїми злими впливами засліплю ю чи осіб відносно 
Б ож и х  Заповідей.

Ц ерква по прикладі пастуш ка закликає всіх своїх овець, щоб не міняли 
вічного Б ож ого  Ц арства за короткі тутеш ні приємності, бо безодня пекла 
відчиняється перед ногами тих, що мавпую ть гріш не ж и ття  інших осіб. Б о  
світ переповнений такими особами, що рахую ться християнями, а поправді 
це скаж ені овечки, що скачуть керницю  смерти, бо хтось так  скок, як  та 
овечка малого пастуш ка, всі інші, коли так  наслідую ть йдуть за ними на 
вічну загибель.

Б ог різними діями й  способами торкається до синів темряви, щоб вони 
могли повернутися до світла ж иття. Н ехай нам послуж ить о цей приклад 
одного столяра: одній парохіяльні церкві зноходилося Розп’ятя. К орпус, щ о 
висів на хресті почав відчипатися від дерева. П арох покликав столяра, що 
довгими роками був сином темряви, бо від молодості покинув церкву, щоб 
він побив цвяхи, аби корпус не впав. Столяр представив драбину, і поліз до 
хреста. К оли наблизився біля Ісуса розп ’ятого він задеревів, м олоток з руки 
випав, зачав трястися, бо йому ціле гріш не ж и ття  стало перед очима. Ледви 
сказав до отця пароха: «Не м ож у побити тих цвяхів».! Цей Х ристос 
розп ’ятий перемінив цілковито його ж иття, по к ількох днях такого 
душевного потрясіння навертається, і до самої смерти стає сином світла, 
допомагає іншим товариш ам повернути на дорогу світла, яка веде до вічного 
ж иття.
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й вам, дорогі читачі, 
треба знати як  вимиваю ться забруджені 
руки. О т піти до води й вимити. Н ема тут 
ніякої ф іл ософ ії ані новості. Всі люди 
так роблять й  не ходять зі забрудженими 
руками чи то в дома чи то в суспільстві.
К ож ного разу коли  руки  забрудяться, їх 
вимиваємо, не дивлячися скільки разів на 
день.

Д ехто м ож е запитатися пощ о про 
таке писати, коли про те вж е всі знаю ть і 
так практикую ть. А ле тут справа поваж ніш а й глибш а як про те, щ о ви 
думаєте. Не всі знаю ть як вимивати брудом зла забруджені руки. 
Трапляється часто, щ о дехто, побачивш и свої руки  заборудж ені брудом зла, 
думає, щ о найкращ е є обтерти  бруд об лице або одежу іншого, друга або 
ворога. Дві речі тут стаю ться: одне, щ о всього бруду з рук так не обмиється, 
а друге, забрудиться чато чисте невинне обличчя або одежу іншого.

М ож е тут дехто запитатися: але хто таке робить, хто такий нерозумний, 
невихований і злобний, щ о так поступає, таж  чому бруд не вимивати у воді, 
щ об не забрудж увати одежі або обличчя іншого. А ле так воно діється м іж  
людьми. Д еякі а м ож е й багато лю дей так поступаю ть. Т ут говоримо не про 
матеріяльний бруд і багно, про болотняний бруд. М ова про всякі душевні, 
моральні паскудства, про обмови, очернення, зломовності і т. п. Те все це 
багно гірш е як  те матеріальне, бо воно більш е відраж аю че, обридне. А 
немало таких, щ о маю чи багато поганого в себе, зам ість піти на самітне 
місце, прослідити звідки той бруд приходить й вимити у воді та  обтерти, вони 
волію ть когось вчепитися, витирати свій бруд об інших, щ об не тільки в них 
і від них було чути й видно бруд, але щ об також  інших забрудити.

О т пояснення на те  все: скільки то разів забрудж уєтья славу інших 
обмовами, очерненнями, видумками, обвинуваченнями інших за невинно, 
щ об тільки себе оправдати, або прийнаймні, щ об не бути самому винуватим 
у яком усь моральному бруді.

Ви, читачі, напевно знаєте байку про того злобного вовка, щ о стояв у 
воді й  каламутив під собою  воду яку  хотів пити. А  там дальш е в долині 
стояло ягнятко. Вовчисько побачив під собою  брудну воду, почав лаяти  ягня, 
за те, щ о воно йому забрудж ує воду. І так  знайшов притоку, щ об його 
пож ерти, обвинувачую чи те безборонне бараня, щ о каламутило воду. А  воно 
ніяк не могло калам утити йому воду бо воно було в долині й вода текла від 
нього вділ, а не догори де був вовк. А ле вовчисько не хотів признати того, що 
це він сам забрудж ує собі воду, а скинув вину на невинне ягнятко. Т ак воно 
частенько діється м іж  людьми, які уподібню ю ться до того злобного вовка: 
Самі колотять воду під собою , тобто роблять недобре, а щ об виправдати 
себе, скидаю ть вину на інших, судять тих, які нічого зі справою не маю ть. Н е 
м аю ть настільки покори, ані мудрости, відваги й щ ирости, щ об признати, що 
це вони закалам учую ть під собою  воду-ж иття і не йдуть вимити свої душевні 
бруди у воді покори, покаяння, признання своєї слабовитості. В олію ть радше 
обвинувачувати інших, всіх і все, бо цей зробив те, той тамте, т і таке й так 
далі а вони в тому ніц не винуваті й забрудж ую чи добре ім’я  інших баж аю ть 
так виправдати себе.

Б агато  кращ е виглядало би ж и ття  у світі, коли би люди навчилися самі 
вимивати свої руки  не забрудж ую чи інших. А  це означає покаятися, 
признати свою  гріш ність, визнати свою  провину в покорі, на молитві або в 
сповіді. П омилитися м ож е кож на людина, це притаманне всім смертним й 
тому вимити себе не забрудж ую чи інших це не щ ось погане. П огано воно 
забрудж увати інших своїм брудом.

Т ут заохота для всіх, для мене й для вас, дорогі читачі, не кидати вини на 
інших, коли ми самі її зробили, не оскарж увати  інших коли ми провинилися, 
або також  не виявляти провин інших, бо тим нічого доброго не зробимо, а 
лиш е себе щ е більш е забрудимо й іншим, часто невинним людям, нанесемо 
шкоди.

Ч итачу, ніколи не відваж уйся обтирати свої бруди-оскарж ую чи інших 
кидаю чи або виявляю чи провини інших зам ість признатися до своєї і її 
позбутися в чистій  воді покаяння, покори, визнання своїх блудів.

С талося таке: хлоп впився й подорозі впав у болото. Забрудж ений виліз 
з того бруду. В той час переходили туди учні, які навіть м ож е й не бачили 
того мурзу й  ним не цікавилися. А  він почав на них викрикувати називати 
всякими негарними словами, лаяти, бо через них він забрудися. Ч ерез них, чи 
через те, щ о сам перебрав м ірку в питті?

ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА 
РОЗДУМУ

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Як і де вимивати брудні руки

Всім вам, мені
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Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcisio Zaluski, OSBM

Cuide do seu falar
A ntes de Falar...Escute...
A ntes de Escrever... Pense...
A ntes de Gastar... Ganhe...
A ntes de Julgar... Espere...
A ntes de Orar... Peça Perdão...e tam bém  Perdoe...
A ntes de Desistir... Tente...

C erta vez, um  hom em  tanto  falou que seu vizinho era ladrão, que o vizinho 
acabou sendo preso. A lgum  tem po depois, descobriram  que o rapaz era inocente, 
ele foi solto, e, após m uita hum ilhação resolveu processar seu vizinho (o calunia
dor). N o tribunal, o caluniador, ao se defender, disse ao juiz:

- Com entários não causam  tanto  mal... e o Juiz respondeu:
-  Escreva os com entários que você fez sobre ele num  papel, depois pique o 

papel e jogue  os pedaços pelo cam inho de casa e am anhã volte para ouvir a 
sentença...!

O hom em  obedeceu e voltou no dia seguinte, quando o ju iz  disse:
- A ntes da sentença, terá  que catar os pedaços de papel que espalhou 

ontem...!
- N ão posso fazer isso, m eritíssim o...! respondeu o hom em . - O vento 

deve tê-los espalhados por tudo quanto é lugar e já  não sei onde estão...!
A o que o ju iz  respondeu:
D a m esm a m aneira, um  sim ples com entário  que pode destruir a honra de um 

hom em , espalha-se a  ponto de não poderm os consertar o mal causado... e, conti
nuou:

- Se não se pode falar bem  de um a pessoa, é m elhor que não se diga nada...!

SEJA M O S SEN H O RES D E  N O SSA  LIN G U A , PARA N Ã O  SERM OS 
ESCRAVOS D E N O SSA S PALAVRAS !...

NO M U N D O  SEM PR E EX ISTIR Ã O  PESSO A S Q U E V Ã O T E  A M A R  
PELO  Q U E V O C Ê É... E, OU TRA S Q U E V Ã O T E  O D IA R PELO  M ESM O  
M OTIVO . A C O ST U M E-SE  !...

Q U EM  A M A  N Ã O  VÊ DEFEITO S... Q U EM  OD EIA N Ã O  V Ê Q U A LI
DA DES...

E, Q U EM  É  A M IG O ... V Ê AS DU AS CO ISAS !... Preste A tenção em  seus 
PEN SA M EN TO S, pois eles se tornarão PALAVRAS.

Preste A tenção em  suas PALAVRAS, pois elas se tornarão ATOS.
Preste A tenção em  seus ATOS, pois eles se tornarão HÁBITOS.
Preste A tenção em  seus H Á BITO S, pois eles m oldarão seu CARÁTER.
Preste A tenção em  seu CA RA TER, pois ele determ inará seu DESTINO...!
M esm o que haja contrariedades ou adversidades, lute... Supere tudo ...

Dom José Raúl: “O dinheiro nunca deve ser lavado, 
porque quanto mais você o lava, 
mais se suja a sua consciência”

e Capacitacii 

rerosW

“O dinheiro nunca deve ser 
lavado, porque quanto m ais você 
o lava, m ais se suja a sua consci
ência” , disse Dom  José Raúl Vera 
López, OP, B ispo de Saltillo 
(Coahuila, M éxico), -  inform ou a 
A gência FIDES -  durante a  apre
sentação da C am panha de coleta 
para o “Fundo Sacerdotal 2016”, 
um  fundo de apoio aos sacerdotes 
idosos da diocese.

D om  Vera acrescentou: “Um  sacerdote sabe bem  o que os seus fiéis podem  
dar e sabe bem  com o descobrir aquelas que poderiam  ser doações anorm ais, 
portanto, tem  a obrigação de dizer ‘não podem os usar este d inheiro’, porque não 
se pode justificar sua proveniência. E  se fôssem os a um  banco, tam bém  os 
funcionários diriam: não podem os aceitar isso “ .

O B ispo destacou que a Igreja não pode aceitar “dinheiro sujo” proveniente 
da crim inalidade organizada, e se em  C oahuila isso não acontece, aconteceu em  
outros lugares do M éxico.
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NOTÍCIAS DA IGREJA 
GRÉCO-CATÓLICA UCRANIANA 

NO BRASIL
Диякон Стефан Вонсік, ЧСВВ

1. A s paróquias ucranianas, que estão sob os cuidados dos padres basilia- 
nos, já  contam  com  os seus novos párocos sendo assim  d istribuídos:

Campo Mourão -  Paróquia Santíssima Trindade -  Pe. Mario Presasniuk,OSBM 
Curitiba -  Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora -  Pe. Eufrem Krefer,OSBM 
Guarapuava- Paróquia Assunção de Nossa Senhora -  Pe. Geraldo Daciuk,OSBM 
Iracema -  Paroquia Sagrada Família -  Pe. Antonio Nazarko,OSBM 
Irati -  Paróquia Imaculado Coração de Maria -  Pe. Paulo Markiv,OSBM 
Ivaí -  Paróquia Sagrado Coração de Jesus -  Pe. Mateus Krefer,OSBM 
M afra -  Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro -  Pe. Jaime Valus,OSBM 
Pitanga -  Paroquia Nossa Senhora da Glória -  Pe. Bonifácio Zaluski,OSBM 
Ponta Grossa -  Paróquia Transfiguração de Nosso Senhor -  Pe. Metódio 

Techy,OSBM
Prudentópolis - Paróquia São Josafat -  Pe. Dionisio Horbus,OSBM
Roncador -  Paróquia São Nicolau - Pe. Emerson Spack,OSBM
São Paulo -  Paróquia Imaculada Conceição -  Pe. M oacyr Leczuk,OSBM

2. No dia 9 de abril, aconteceu na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora em 
Curitiba, o tradicional “Sviatchene” -  café de páscoa ucraniano. (foto facebook -  
Paroquia Nossa Senhora Auxiliadora)

03. No dia 17/04 a comunidade ucraniana São José de Ivaiporã, se reuniu para 
celebrar os 25 anos de vida sacerdotal dos padres Antônio Lachovicz,OSBM  e 
M ário Presasniuk,OSBM . Parabéns aos padres e muitos anos de vida regados de 
bênçãos! (foto Izabel Iaciuk).

04. Aconteceu nos dias 16 e 17/04 na cidade de Prudentópolis o retiro espiritu
al para os líderes do Apostolado da Oração da Eparquia Im aculada Conceição. O 
retiro foi conduzido pelo Bispo Eparca Dom  M eron M azur, OSBM , Pe. José 
Hadada e Irmãs Servas de M aria Imaculada.

05. No dia 21/04 aconteceu na cidade de M allet, a assem bleia da M etropolia 
São João Batista.
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Por que o celibato incomoda tanta gente?

O celibato em palavras muito simples é a condição daquela pessoa que opta 
por não fazer uso das suas faculdades sexuais. Na Igreja, essa disciplina foi adota
da paulatinam ente, tendo sua prim eira aparição oficial já  no século VI, no Concílio 
de Elvira. No Concilio de Trento, no século XVI, o celibato foi adotado para toda 
a Igreja ocidental e incorporado ao Direito Canônico como disciplina para todo o 
clero.

Esse é o resumo de um a história que poderia parecer simples. Afinal, quando 
alguém  entra no seminário para ser padre, sabe muito bem o que abraça e abraça 
livremente. No entanto, ao que me parece, essa história é cheia de argumentos 
apaixonados, seja daqueles que são contra ou daqueles que são a favor. E  é ju sta 
m ente a í que surge algo estranho. As opiniões, quase em  sua totalidade, são de 
pessoas a quem o celibato em nada afeta. Os m aiores interessados: bispos, padres, 
frades e seminaristas, estão felizes com a sua escolha de vida.

Por que estão felizes? Sim plesm ente porque estão cumprindo cegam ente um a 
norm a que a Igreja inventou para supostam ente preservar sua riqueza dos possíveis 
herdeiros dos padres? Pelo contrário. A Igreja possui argum entos racionais e extre
m am ente evangélicos para justificar tal disciplina eclesiástica. O papa Paulo VI vai 
dar pelo menos três argumentos: o prim eiro deles é cristológico. Dado que o padre 
é im itador de Cristo, deve configurar-se ao máximo ao Divino Mestre. Como 
Cristo foi celibatário, assim  tam bém  o padre deve sê-lo. Simples assim; O segundo 
é eclesiológico: o padre opta pelo celibato para dedicar-se mais inteiramente à 
salvação das almas. Por fim, o papa nos apresenta o argumento escatológico. O 
celibato seria um sinal da condição dos filhos de Deus na glória. Resumindo, 
im itar a Cristo é o m áxim o de felicidade a que o hom em  pode aspirar. Nesse senti
do, os padres estão muito felizes, obrigado.

Chega a ser irritante ouvir as pessoas comentarem  sobre o assunto. Algumas 
sugerem  que o padre opta pelo celibato por não “gostar de m ulher” , outras olham 
para o padre como um coitado, que priva-se do m atrim ônio como se esse fosse o 
único caminho de felicidade. Um a curiosidade: por que tanta gente olha para o 
celibato pelo viés negativo da renúncia e tão poucas olham  pelo viés da alegria que 
é escolher um caminho entre tantos outros?

No fundo, acredito que a resposta esteja na concepção errada que as pessoas 
têm  de amor. Enquanto am or for um m eio para satisfação pessoal, poucos entende
rão o celibato e, consequentem ente, o sacerdócio. Celibato é sacrifício, é doação, 
entrega, renúncia. Aliás, como é qualquer outra vocação, inclusive o matrimônio. 
Quem  é capaz de se sacrificar diariam ente pelo bem do outro no m atrim ônio enten
de que o padre faz o mesmo por Deus no sacerdócio. Por outro lado, quem vê o 
am or de form a deturpada, naturalm ente não entenderá o celibato. Afinal, se não há 
“ninguém ” para satisfazer as necessidades do pobre padre, como ele será feliz? 
Realmente, para quem  vê o am or desse jeito  não faz o m enor sentido.

Diante disso tudo, a pergunta ainda carece de ser respondida: por que o celiba
to incom oda tanta gente? Prim eiram ente porque hoje em dia vivemos um a cultura 
de comentaristas vazios. Todo mundo acha que tem  propriedade para fazer com en
tários sobre qualquer tipo de assunto, desde futebol a política. Depois, está o 
problem a daqueles que não contentes em não gostar do catolicism o, fazer o 
“favor” de desrespeitá-lo. Reparem  bem que não se ouvem  comentários sobre a 
disciplina do exército brasileiro ou sobre a Charia (lei) muçulmana. Quanto aos 
padres, por outro lado, há pessoas que ao que parece se alegram  em crucificá-los 
nos nossos dias. M as, pensando bem, alegrai-vos, padres, até nisso vocês estão 
seguindo os passos daquele que vos inspirou em  prim eiro lugar!

Vinícius Farias da Silva.
Seminarista da Arquidiocese de Brasília, 

atualmente cursa o segundo ano de teologia em vistas do sacerdócio.
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УГКЦ В ІТАЛІЇ ТА ІСПАНІЇ ДОЛУЧИТЬСЯ ДО 
ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЗБІРКИ ДЛЯ 

ГУМАНІТАРНИХ ПОТРЕБ УКРАЇНИ
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Посмертні Згадки
f Nestor Bahri Primo

N o dia 02 de janeiro  de 2016 às 20:00 hs, na 
Igreja Im aculada Conceição, em L igação (colô
nia Ligação), foi celebrada m issa por ocasião de 
um  ano de seu falecim ento. A  fam ília presta 
sincera gratidão ao Padre A ntonio Z ubek OSBM , 
que apesar da forte chuva veio de Prudentópolis 
para celebrar; bem  com o agradece aos num ero
sos am igos e parentes que se fizeram  presentes 
neste dia, assim  com o naquele triste dia 03 de 
janeiro  de 2015 - dia do seu velório

Filho de Rafael Bahri e G enovena Tkaczuk Bahri, agricultores; nasceu na 
com unidade de L igação -  Prudentópolis no dia 18 de dezem bro de 1954.

Aos 05 anos de idade, m udou-se com  sua fam ília para a região norte do 
Paraná (atual m unicípio de Cafezal) em busca de novas oportunidades com  a

УГКЦ в Італії та Іспанії долучиться до загальноєвропейської збірки для 
гуманітарних потреб України, яка на заклик Папи Франциска буде 
проводитися у неділю, 24 квітня, в усіх католицьких церквах Європи.

Про це йдеться у зверненні Апостольського візитатора Владики 
Діонісія та Пасторальних координаторів до душпастирів та вірних УГКЦ в 
Італії та Іспанії:

« ...Виходячи з того, що наші церковні громади проводять свою 
діяльність на території та завдяки італійським та іспанським дієцезіям, 
закликаємо усіх вас, щоб аналогічні благодійні збірки були проведені і 
серед наших вірних згідно правил визначених єпископом місцевої 
дієцезії. Зібрані кошти доцільно здати до відповідних дієцезальних 
фондів, з яких кошти будуть скеровані до України. Просимо також 
повідомити Секретаріат Апостольського Візитатора про проведену у 
вашій громаді благодійну збірку, вказавши зібрану суму, що дозволить 
нам скласти відповідний звітний архів».

Як відомо, в Неділю Божого Милосердя 3 квітня 2016 року, Глава 
Католицької Церкви звернувся із наступним закликом: «В цей день, що є 
немовби серцем Святого Року Милосердя, моя думка лине до всіх 
народів, найбільше спраглих примирення та миру. Зокрема, маю на увазі 
тут, у Європі, драму тих, хто переносить наслідки насильства в Україні: тих, 
які перебувають на теренах, охоплених військовими діями, які вже 
викликали тисячі смертей, і понад мільйон тих, хто були змушені 
залишити ці території з огляду на важку ситуацію, яка й далі триває. Це, 
насамперед, стосується похилих віком осіб та дітей. Крім того, що я 
постійно супроводжую їх своїми думками та молитвою, я вирішив 
виступити з ініціативою гуманітарної підтримки на їхню користь. З цією 
метою у неділю, 24 квітня, в усіх католицьких церквах Європи буде 
проведено спеціальну збірку. Заохочую вірних приєднатися до цієї 
ініціативи своїми щедрими пожертвами. Цей жест милосердної любові, 
крім полегшення матеріальних страждань, має на меті висловити мою 
особисту та всієї Церкви близькість і солідарність. Висловлюю щире 
побажання, щоб це змогло допомогти без подальших зволікань 
сприянню мирові і пошані до права на цій землі, що зазнала дуже багато 
випробувань».

cultura cafeeira; entretanto, os problem as lá encontrados fizera-os retornarem  
para seu local de origem  dois anos m ais tarde.

N ovam ente em  Ligação, ajudou sua fam ília a em preender um  pequeno 
com ércio, no qual passou a gerir após o falecim ento do seu pai em 1978. Em 
1979, casou-se com  Teresa Tlum aski Bahri, com  a qual teve nove filhos: Eliane, 
Silvia, M arcia, E lizete, Sirlei, M aryellen, Edson, Evandro e Tam ires Fernanda. 
Os cinco prim eiros já  casados. Com o esposo e com o pai, foi sem pre carinhoso, 
ensinando seus filhos, sobretudo com  bom  exem plo. Incentivava e ajudava os 
filhos nos estudos, na catequese, acom panhou a cada um  para a 1a com unhão, 
bem  com o acom panhou para o altar os que já  são casados.

Considerado por m uitos com o o m aior líder que a com unidade de L igação já  
teve, em razão dos seus esforços para com  a m esm a; participava ativam ente na 
vida da Igreja, bem  com o na vida da com unidade, colaborando com  todos os 
planos e projetos para o bem  da m esm a. Sem pre buscou m eios para m elhorar a 
qualidade de vida da região. Esteve à frente dos m aiores projetos já  im plantados 
na com unidade; foi presidente da igreja local por vários anos, e da Escola Im acu
lada Conceição com andando inclusive sua construção desde o projeto até a fina
lização da obra; exerceu tam bém  um  papel fundam ental na busca por recursos 
para a im plantação do Colégio Estadual Im aculada Conceição e do Posto de 
Saúde de Ligação, que hoje atendem  à dem anda de todo o Norte do M unicípio 
de Prudentópolis.

V isionário, obteve sucesso tam bém  na sua vida pessoal; conseguindo cons
tru ir um  m ercado com  loja de m ateriais para construção acoplada, um a cerealista 
e um a panificadora; entretanto, m esm o estando sem pre ocupado com  seus afaze
res, tinha hum ildade de deixar tudo de lado e focalizar seus esforços na busca de 
soluções dos problem as de quem  precisasse de ajuda, seja ela qual fosse.

Faleceu no dia 02 de janeiro  de 2015, deixando não apenas gratidão e sauda
des no coração daqueles que o conheceram ; m as tam bém  um a m arca na região 
onde viveu, pois foram  os seus valores com  seu bom  exem plo, que serviram  de 
alicerce para a cultura erguida no local.

Джерело: chiesaucraina.it
МОЛОДИМ

ЧИТАЧАМ

Золоті яблука
українська народна казка

В одній сім'ї було три дочки. Дві 
повіддавалися на сторону, а наймолодша,
Марійка, залишилася при матері й батькові.
Вона була найвродливіша з-поміж сестер, та 
лише щастя не мала. Бо не встигли відгуляти 
весілля середущій сестрі, як вмерла мати, і 
батько привів собі другу жінку.

Недовго прожив з нею. Знущалася 
мачуха над Марійкою, банував батько за 
першою жінкою і скоро теж відправився на той світ.

Нікого тепер вже Марійка не мала, хіба що корову. Рано-вранці 
виганяла її на пасовище, найкращої трави носила і свій біль сирітський 
тварині виливала. А мачуха була така лиха, що й за пса її не мала, 
знущалася, як лише могла.



Одного разу каже Марійці:
— Ти, неробо, лише мій хліб їси, а робити нічого не хочеш. Поженеш 

нині корову пасти, то маєш на пасовищі виткати мені з павутини звій 
білого полотна. Як не витчеш, то не вертайся до хати. Сіла Марійка на 
пасовищі й плаче. А корова підійшла і людським голосом питає:

— Чого ти плачеш, Марійко?
— Та як мені не плакати, коли мачуха наказала мені виткати з 

павутини звій білого полотна, а я не вмію ткати.
— Не плач. Подивися мені краще в ліве вухо та й візьми, що треба. 

Пригнала дівчина корову з пасовища, поклала полотно на стіл, а сама 
лягла спати. Здивувалася мачуха, де вона таке біленьке полотно дістала. 
Другого дня каже:

— Не забудь мені, лежибоко, принести нині синього шовку. Як не 
принесеш, то й ночувати не приходь.

Втекла б Марійка від злої мачухи, але жаль їй корови. Сіла на 
пасовищі та й гризеться, що тепер робити.

— Чого журишся, Марійко? — питає корова.
— Та як не журитися, коли мачуха наказала принести звій синього 

шовку, а де я його візьму?
— Не гризися. Подивися мені в праве вухо і візьми собі, що треба.
Прийшла ввечері мачуха, а шовк на столі. Дивується, як Марійка

виконує всі її забаганки. На другий день відправляє дівчину на пасовище 
з коровою, і каже принести звій червоного оксамиту. Не знала Марійка, 
що зла мачуха прийшла вслід за нею аж на пасовище, сидить під кущем і 
слухає, про що вона з коровою розмовляє. Пригнала ввечері корову 
додому, а мачуха каже:

— Завтра будемо твою корову різати, бо вона мало молока дає.
Вибігла Марійка надвір і так заплакала, що аж небо засмутилося. Але

бачить — йде незнайомий дідок.
— Чого ти, дівчино, плачеш? — питає.
— Та як мені, бідній сироті, не плакати? Нікого я не маю, лише корову, 

і ту мачуха хоче зарізати.
— Не плач, сирітко, бо сльози не поможуть. Як заріжуть корову і 

будуть кості розбирати, візьми кісточку і посади в грядку.
Зробила Марійка, як дід казав. На другий день серед города з 

кісточки виросла прекрасна яблуня, одразу зацвіла, а на третій — 
зродила золоті яблука. Хто чужий надійде, хоче яблуко зірвати, а вона 
гілля підніме догори і не дається. Лише підійде Марійка, і всі гілки 
нахиляються, аби вона зірвала золоте яблуко. Над'їхав вродливий 
хлопець, а сирота під яблунею. Хотів зірвати золоте яблуко, але яблуня 
гілля підняла догори, і побачив він під ними Марійку. Так сподобалася 
йому, що каже:

— Якби ти хотіла, я б оженився з тобою.
Марійці теж дуже сподобався цей хлопець і каже:
— Дай, яблуне, йому яблуко.
Яблуня вкрила їх гіллям, і обоє стали обривати золоті яблука. Як 

обірвали всі до одного, хлопець взяв її на бричку і повіз до себе додому. 
Пішли до церкви, подали імена для священика і за кілька тижнів 
побралися.

А на другий день після шлюбу, побачили на своєму городі яблуню. То 
вона вночі перейшла вслід за Марійкою. Ще довго там росла і родила 
золоті яблука. Може, і тепер родить, якщо вони ще живуть.
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Засмійся

Пише Юзьо Шило
Христос Воскрес! Воїстино Воскрес!

Нині дещо напишу собре ті трансферинсіяс, що сістают нас парокіас і нас 
комунідадес. Сеґідаминти люди рекламуют і сідивуют чому то забирают від них 
пароха або вотця. А треба знати, жи вотец не зakупив собі пароxІї або колонії, 
ані люди за него не заплатили і тому вже є такий костуме, жи ди виз инь квандо 
сіпереносит їх з одного місця на друге. Аконтеси так як, пор езимпло, ком ос 
жеринтис дос банкос. Вони кілька років попрацюют в одному банку в одному 
місті й тоді їх переносят на друге місто. Так воно сістає з вотцями. Такий вже 
костуме й то дуже добре. Бо є різні вотці, одні більше людям сіподобают а єнші 
менше і тому їх міняют, щоб забрати тих, жи людям сінеподобают і дати єнших 
або забрати тих ж  люди люблят, щоб тикже єнші парохії і комунідадес їх мали 
в своїх церквах. І це добре про пово о про падре, бо коли дуже довго один вотец 
в комунідаде, він вже буде багато повторяти в проповідях те жи вже вогорив і 
часто людям сінакучит його слухати, а коли добре вогорит свої науки, то треба 
щоб ще єнші комунідадес сіпотішили його проповідями.

Ну, так як людям диспедір свого вотця, воно тикже й вотцеві не легко 
покидати парохію або комунідаде, диспедір-се з людьми й їхати на нове місце. 
То, синь дувіда, тєжко й дуже тєжко. Собре іссо вогорат таке: квандо 
назначуют вотця на нову парохію або комунідаде, то нераз він каже, жи його 
розпинают, бо справді воно ном é фасіл йти на нове незнане місце, до незнаних 
людей. Але ще гірше коли його забирают на єнше місце. Є костуме вогорити 
між  вотцями жи воно “Болит коли розпинают, але ще більше болит коли 
стягают з хреста!” істо é, болит коли назначуют на нове місце до праці, а ще 
більше болит серце коли забирают з місця де він вже привик до людей і люди до 
него.

Добре воно знати, жи парох і душпастир в колонії він є соминти на якийсь 
час, а не пра симпри. І ніхто нисти мундо не є пра симпри. Чи сидо чи майс тарде 
треба сірозлучувати ком тантас койзас, ком аміґос, ком пропрієдаде, ком істо і 
акіло, коли сізабирає мешкати чи трабаляр на єнше місце а ще більше коли 
сізабирає з цього світу і залишає все прос оутрос оу консіґо хіба бере свої добрі 
діла, щоб показати пра Диус що він робив на цьому світі.

Бинь, в багатьох комунідадес і парокіяс будут нові вотці. Треба всєх добре 
приймати, з ними колаборувати, щоб вони січули добре у вашій комунідаде. 
Вотец преціза амізади людей, бо він людина й хоче мати аміґів, а його вірні то 
його брати й сестри, бо він залишив свою фамілію і йому було тєж ко тєжко 
залишати тата й маму, братів і сестер, щоб мати єнших, нових батьків, братів і 
сестер там де буде працювати. Вотец преціза вогорити з людьми, аміґувати, ті 
молодші люблють й заграти футебол, багатьох люблять пескар, деякі люблять 
заграти труко так пор брінкидо а не за гроші, випити кую шімарону, десь 
поїхати на ферії і на відпочинок. Один вотец жи приїхав но нову парохію казав 
мені жи до него прийшов презіденти да іґризя, повогорив, запитав сяке й таке й 
диспйс перґунтоу; “Падре, і воси ґоста ди пескар?” І вже сізгодили, жи коли 
буде оказіом то вони вом проґрамар ума пескада... Того всього вотец потребує, 
бо на парокія часто сізмучит і преціза ди дескансо. Тому люди мусять 
зрозуміти, що вотец це людина, яка потребує дескансо і дівертіминтос, а 
найбільше преціза ди амізаде своїх вірних.

Пра тодос падрес жи були трансферідос пра оутрос луґарес, подяка за все, 
жи зробили нас суас парокіяс і комунідадес і фазимос вотос, щоб на нових 
комунідадес мали багато аміґів, батьків, братів і сестер та щоб сіпочували 
фелізес на новому місці.
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Ваш Юзьо Шило

ЖИТТЯ НАВЧАЄ / - 1
Золоте Правило
Золоте Правило починається так: “Роби іншим те й так що ти хотів/ла би, 

щоб тобі те й так робили” Це означає: Старайся відноситися до інших так як би 
ти хотів, щоб вони відносилися до тебе. Виконуючи це Золоте Правило, ти 
виявиш пошану до інших, ти пошануєш їхнє право та їхні почування. 
Наприклад: Коли ти позичаєш 
щось від твого друга, ти мусиш 
те шанувати як би воно було 
твоє. А коли будеш віддавати, 
скажи: “Дякую за те, що ти 
мені дозволив вживати” - точно 
так як би ти хотів, щоб твій 
друг тобі сказав, коли би в тебе 
він щось позичив.

Може дехто буде сміятися 
з тебе, що стараєшся бути 
таким чемним й вихованим 
супроти інших, але не звертай 
на те уваги. Виконуй вірно 
Золоте Правило, і тим 
покажеш твою шлахетність.


