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Papa: não se refugie na rigidez dos Mandamentos

O Papa iniciou a semana celebrando a 
missa na capela da Casa Santa Marta. Fran
cisco desenvolveu sua homília partindo do 
Salmo 103» um canto de louvor a Deus por 
suas maravilhas.

“O Pai trabalha para fazer esta maravi
lha da criação e para fazer com o Filho esta 
maravilha da recriação. O Pontífice recor
dou que uma vez uma criança lhe pergun
tou o que Deus fazia antes de criar o 
mundo. E a sua resposta foi: “Ele amava”.

Não se refugiar na rigidez dos Manda
mentos

Por que então Deus criou o mundo? 
“Simplesmente para compartilhar a sua 
plenitude -  afirmou o Papa -  para ter 
alguém a quem dar e com o qual comparti
lhar a sua plenitude”. E na re-criação, Deus 
envia o seu Filho para “re-organizar”: faz 
“do feio, bonito; do erro, verdade; do mau, 
bom”.

“Quando Jesus diz: ‘O Pai sempre 
atua; também eu atuo sempre’, os doutores 
da lei se escandalizaram e queriam matá-lo 
por isso. Por quê? Porque não sabiam 
receber as coisas de Deus como um dom! 
Somente como justiça: ‘Estes são os man
damentos. Mas são poucos, vamos fazer 
mais. E ao invés de abrir o coração ao dom, 
se esconderam, procuraram refugio na 
rigidez dos mandamentos, que eles tinham 
multiplicado por 500 vezes ou mais ... Não 
sabiam receber o dom. E o dom somente se 
recebe com a liberdade. E esses rígidos 
tinham medo da liberdade que Deus nos 
dá; tinham medo do amor” .

O cristão é escravo do amor, não do 
dever

Por isso querem matar Jesus depois 
que diz isso, observou Francisco. Porque 
Ele disse que o Pai fez esta maravilha 
como dom. Receber o dom do Pai!”:

“E por isso hoje louvamos o Pai: ‘Es 
grande Senhor! Nós te queremos bem 
porque me destes este dom. Salvou-me, me 
criou’. E esta é a oração de louvor, a oração 
de alegria, a oração que nos dá a alegria da 
vida cristã. E não aquela oração fechada, 
triste, da pessoa que não sabe receber um 
dom porque tem medo da liberdade que um 
dom sempre traz consigo. Somente sabe 
fazer o dever, mas o dever fechado. Escra
vos do dever, mas não do amor. Quando

você se toma escravo do amor, está livre! 
Esta é uma bela escravidão! Mas eles não 
entediam isso”.

Receber o dom da redenção
Eis as “duas maravilhas do Senhor”: a 

maravilha da criação e a maravilha da 
redenção, da re-criação. O Papa então se 
questionou: Como recebe essas maravi
lhas?”:

“Como eu recebo isto que Deus me 
deu -  a criação -  como um dom? E se o 
recebo como um dom, amo a criação, 
protejo a Criação? Porque foi um dom! 
Como recebo a redenção, o perdão que 
Deus me deu, o fazer-meu filho com o seu

Filho, com amor, com ternura, com liber
dade ou me escondo na rigidez dos manda
mentos fechados, que sempre sempre são 
mais seguros -  entre aspas -  mas não dão 
alegria, porque não o faz livre. Cada um de 
nós pode perguntar-se como vive essas 
duas maravilhas, a maravilha da criação e 
ainda mais a maravilha da re-criação. E 
que o senhor nos faça entender esta grande 
coisa e nos faça entender aquilo que Ele 
fazia antes de criar o mundo: amava! Nos 
faça entende o seu amor por nós e nós 
podemos dizer -  como dissemos hoje -  ‘És 
tão grande Senhor! Obrigado, obrigado!’.

Estudo revela que ir à Missa traz benefícios à saúde

Nos últimos anos vários estudos 
mostraram que praticar alguma religião 
traz benefícios para a saúde. O mais 
recente, realizado pela ‘Harvard Chan 
SchoolofPublic’, chamado ‘ Associa- 
tion of religious Service attendance 
with mortality among Women'

’ (Associação de assistência a 
serviços religiosos com mortalidade de 
mulheres), revelou que ir à Missa traz 
muitos benefícios para a saúde.

De acordo com o estudo, apresen
tado pelo Sistema Informativo da 
Arquidiocese do México (SIAME), as 
pessoas que assistem à Missa com 
regularidade, ou que são religiosos 
praticantes, tem 33% menos risco de 
falecer em comparação daquelas pesso
as que não acodem à Igreja.

Para obter esta porcentagem, os 
pesquisadores relacionaram dados 
sobre a assistência a serviços religiosos

e mortalidade entre as mulheres. Dados 
que foram arrecadados com mais de 74 
mil mulheres entre os anos de 1992 a 
2012, tendo em conta também outras 
considerações como antecedentes clíni
cos, estilos de vida e fatores demográfi
cos.

Segundo a pesquisa, as mulheres 
que vão à Missa ou acodem a orar na 
Igreja pelo menos uma vez por semana 
tem 27% menos risco de enfermidade 
cardiovascular, e 21% menos risco de 
morrer por câncer.

O estudo conclui de maneira 
contundente: “A religião e a espirituali
dade estão sendo um recurso pouco 
apreciado que os médicos deveríam 
explorar com seus pacientes” .

“Os que vão à Missa recebem de 
uma forma palpável os benefícios da 
graça divina”

Sobre este estudo se referiu o Padre

Sérgio G. Román, do México, que 
escreveu para SIAME: “A Missa não é 
um seguro de vida contra a morte, mas 
sim é um seguro de Vida Eterna que 
começa já  desde esta mesma vida (...) 
Os que vão à Missa recebem de uma 
forma palpável os benefícios da graça 
divina que se manifestam em uma vida 
mais sã, mais ordenada, mais integrada 
à comunidade e mais harmônica no 
familiar” .

Além disso, “pertencer à Igreja é 
saudável”. Algo que se vê especialmen
te no “testemunho constante dos distan
ciados que retomaram ao seio da 
Igreja” .

“A enfermidade volta ao homem 
especialmente vulnerável e necessitado 
da misericórdia de Deus e por isso 
Jesus nos deixou como mandato não 
somente o pregar o Evangelho, mas o 
visitar e ungir aos enfermos. Seria

muito interessante um estudo médico 
sobre a efetividade do sacramento da 
Unção dos Enfermos em seus pacien
tes. A experiência sacerdotal nos ensina 
que este santo sacramento atua maravi
lhosamente nos enfermos, dando-lhes 
fortaleza para lutar contra sua enfermi
dade, serenidade, tranquilidade de alma 
e muitas vezes, muito frequentemente, 
dando-lhes a saúde do corpo” , conclui 
o Padre Román. Por Gaudium Press
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Редакційне Editorial

СОРОМ В ЗАНЕПАДІ VERGONHA EM DECADÊNCIA

Виглядає, що нинішня суспільність 
відкидає зі щоденного життя слово 
“всгид”, одне з найшляхетніших 
почувань людини, якщось не на часі 
або попросто почування, яке мало свою 
вартість колись а не нині. 
Зауважується разячий брак встиду в 
урядах, в торгівлі, в економіці, в 
політиці, в пресі й всяких середниках 
повідомляння, в моральній поведінці, 
тощо.

Але не нам тут описувати це все в 
цій короткій статті. Звернемо увагу 
лише на брак встиду в урядових 
установах.

В щоденному житті, слово встид 
або сором означає страх перед 
критикою, осудження між наших діл 
або поступування, або це смуток і 
почуття нижчости з причини 
зроблено- го діла, що його інші 
критикують. Це смуток який родиться 
в людині перед і н т и м и  які не ГОДЯТЬСЯ з 
її поступуваннями і вчинками.

Почування встиду, повстає в 
людині коли на неї звернені очі інших і 
коли вона свідома, що вчинила щось не 
добре й боїться осудження інших задля 
незгідности її поступування зі 
соціальними законами й звичаями і з 
правилами та вимогами релігійних або 
культурних переконань.

Почуття встиду присутнє в кожній 
культурі, проявляється згідно з 
нормами даної культури. Тому є різні 
розуміння того почування й для його 
виявів у словах. Самопошана й осуд 
інших є фундаментальні для відчуття 
встиду. Почування встиду може 
проявлятися тільки в особах 
соціалізованих й його спостерігається 
згідно з тим всім, що суспільність 
збудувала й виробила, залежно від 
культурального амбієнту. Звичай не 
виховання вживає почуття встиду як 
форму зрівнювати почування 
поодиноких осіб, створюючи правила 
гармонійного суспільного
поступування.

Слово ”встид” має принайменше 
двоє значень, згідно з тим, що означає 
моральне відчуття позитивне, або 
негативне -  залежно від контексту 
справи.

На приклад: “Він відчув великий 
встид через те, що зробив”. Коли 
особа дійсно відчулася завстидженою 
через якесь недобре діло, встид тут це 
моральне відчуття позитивне, бо це

визнання своєї провини супроводженої 
розкаянням.

Або:“Він не відчув найменшого 
встиду з того всього, що зробив”. 
Звичайно сподіваємося, що особа яка 
зробила недобре діло буде відчувати 
встид. Але коли вона не проявляє 
почування встиду, це знак, що вона не 
почувається винувата, а тому, що не 
відчуває вини, не буде показувати 
розкаяння.

З  того випливає, що відчутя 
провини провадить до встиду, а встид 
до розкаяння.

В обличчі нинішнього клімату в 
нашій країні, де взяла верх узагальнена 
корупція, крадіжі, нечесність, брехні, 
нещирість, невірність, фальш, 
безстидність головно на полі 
політичнім, у вихованні, в моральних 
проявах, стає перед нами запитання чи 
ще існує в нашому суспільстві 
шляхетне почування сорому, встиду 
серед тих, які взяли на себе завдання 
провадити країною.

Мабуть ніхто краще цього не з' 
ясував як великий патріот і політик 
бразилійський Руй Барбоза в XX 
столітті:

Встидаюся сам себе!

Встидаюся себе.
Стидаюся, що належу до народу 

якого встидаюся,
Ходжу дорогами якими не хочу 

ходити
Разом зі встидом себе,
Жаль мені тебе,
Народе цього світу,
Дивлячись на тріюмф стільки 

безвартостей
Дивлячись як шириться

нечесність.
Дивлячись як шириться

несправедливість,
Дивлячись як зростають на силі 

уряди в руках нечесних,

Людина спроневірюється
практикою чеснот.

Стає висмівати чесність.
І встидатися жити гідно й чесно.
До чого ж  ми дійшли!? Нечесні не 

відчувають найменшого встиду; а чесні 
відчувають, але встидаються бути 
чесними!

T em -se a  im p ressão  qu e  а 
p a lav ra  v e rg o n h a  qu e  ca rac te riza  
u m  dos sen tim en tos m ais  nob res 
do  h o m em , fo i ab o lid a  dos nossos 
d ic io n ário s , ou  s im p lesm en te  p e r
m an eceu  com o  u m  sen tim en to  
dos an tep assad o s, sem  sen tido  n a  
a tualidade .

N a  lin g u ag em  co m u m , o 
te rm o  sig n ifica  te m o r de  so fre r 
c rítica , cen su ra , d esap ro v ação  ou  
d eso n ra  o u  é  a  tr is teza  aco m p a
n h ad a  d a  id e ia  de  u m a  ação  que  
im ag in am o s ser cen su rad a  p o r 
ou tros (S P IN O Z A , 20 0 2 ). A  v e r
g o n h a  é  a  tr is teza  qu e  se segue a 
u m a  situação  de  rep ro v ação  
ex tern a .

T am bém  a  v erg o n h a  conside- 
ra -se  co m o  u m  sen tim en to  co n s
tru íd o  p e lo  o lh a r do  o u tro . Tem os 
a  co n sc iên c ia  do  a to  p ra ticad o  e  o 
tem o r de  rep ro v ação  d ian te  do 
ou tro  e  pe las  reg ras  socia is .

O  sen tim en to  de  ve rg o n h a  
e s tá  p re sen te  e m  todas as cu ltu ras 
e , u m a  vez  q u e  é  con d ic io n ad o  
p e lo  o lh a r do  o u tro , e stá  d isposto  
co n fo rm e  as no rm as estip u lad as  
p o r d e te rm in ad a  cu ltu ra . A ssim , 
h á  d iv ersas  in te rp re taçõ es  p a ra  
esse  sen tim en to  ou  p a ra  suas 
ex p ressõ es  lin g u ís ticas. O  auto- 
-resp e ito  e  o  ju lg am en to  do  ou tro  
é  fu n d am en ta l p a ra  sen tir a  v e r
gonha . O  sen tim en to  de  ve rg o n h a  
só p o d e  o co rre r co m  os in d iv íd u 
os socia lizados e  é  d e flag rado  
a través de  u m  g a tilh o  con stru íd o  
a  p a rtir  do  qu e  é  ap reend ido  
so c ia lm en te , n u m a  d ep en d ên c ia  
do  am b ien te  cu ltu ra l. A  edu cação  
u tiliz a  a  v e rg o n h a  com o  fo rm a  de 
lim ita r e  h o m o g en e iza r os co m 
p o rtam en to s  do  in d iv íd u o , c rian 
do  pad rõ es  de  co m p o rtam en to .

A  p a lav ra  “v erg o n h a” tem , ao 
m en o s, do is sen tid o s, sendo  que  
u m  d esig n a  u m  sen tim en to  m o ra l 
p o s itiv o , m as o u tro  neg a tiv o  - 
tu d o  d ep en d en d o  do  co n tex to  
sen ten c ia i em  q u e  o co rrem .

C onsiderem os: “E le  sen tiu
u m a  g ran d e  v erg o n h a  de  te r  fe ito  
o qu e  fe z ” . S upondo  qu e  o  in d iv í
duo  em  questão  rea lm en te  ten h a  
se sen tido  env erg o n h ad o  p o r u m a  
m á  ação  p ra tic ad a , a  ve rg o n h a  
aqu i é  u m  sen tim en to  m o ra l p o s i
tiv o , po is  é  u m  efe ito  p ro d u z id o  
p e lo  reco n h ec im en to  de cu lp a

aco m p an h ad o  de  a rrep en d im en 
to .

S u p o nham os agora: “E le  não  
sen tiu  a  m en o r v e rg o n h a  d ian te  
de  tu d o  aq u ilo  qu e  fez” . E ra  e sp e 
rad o  que  o  in d iv íd u o  que  p ra tico u  
u m a  ação  v e rg o n h o sa  sen tisse  
v e rg o n h a  p e lo  qu e  fez . M as a 
n ão -p ro d u ção  do  re fe rid o  e fe ito  é 
u m a  in d icação  de  que  e le  n ão  se 
sen tiu  cu lp ad o  e , p o r não  te r se 
sen tido  ass im , n ão  exp erim en to u  
n en h u m  arrep en d im en to .

S eg u e -se , p o rtan to , que  o  sen 
tim en to  de  cu lp a  lev a  à  ve rg o n h a  
e  e sta  ao  a rrep en d im en to .

D ian te  do  c lim a  a tual no  
n o sso  pa ís  carreg ad o  de co rru p 
ção  g en era lizad a , ro u b o s , d e so 
n estid ad e , m á-fé , m en tira s , in s in 
cerid ad e , d eslea ld ad e , fa ls id ad e , 
p e rfíd ia , d esv e rg o n h a ,d escara 
m en to  no  cam p o  d a  p o lítica , na  
m o ra l, n a  ed u cação , se p e rg u n ta  
se a in d a  ex iste  n a  n o ssa  so cied a
de  este  n o b re  sen tim en to  de v e r
g o n h a

T alvez n in g u ém  ten h a  ex p res
sado  m e lh o r a  re fe rid a  con d ição  
do  q u e  R u i B arb o sa  nos in íc io s 
do  sécu lo  X X :

S in to  V ergonha de M im !

T enho  v erg o n h a  de  m im ,
P o is  faço  p a rte  de  u m  p o v o  

que  não  reco n h eço
E n v ered an d o  p o r cam inhos 

que  não  quero  percorrer.
A o  lad o  d a  v e rg o n h a  de  m im , 
T enho  p e n a  de  ti,
P o v o  d este  m undo!
D e  tan to  v e r tr iu n fa r as nu li- 

dad es ,
D e  tan to  v e r p ro sp e ra r a 

deso n ra ,
D e  tan to  v e r c re sce r a  in ju s ti

ça ,
D e  tan to  v e r ag ig an tarem -se  

os po d eres
N as m ãos dos m au s,
O  h o m em  ch eg a  a  d esan im ar 

d a  v irtu d e ,
A  rir-se  d a  h o n ra ,
A  te r  v e rg o n h a  de  ser ho n esto . 
A  qu e  p o n to  chegam os! O s 

d esonesto s não  sen tem  verg o n h a  
nen h u m a; os ho n esto s  sen tem , 
m as sen tem  v erg o n h a  de  serem  
h o n e s to s !

P e , T arc is io Z a lu sk i, O S B M
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Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш Небесний 
простить вам. А коли ви небудете прощати людям, то й Отець ваш 
Небесний не простить вам провин ваших. Коли ж  ви постите, не будьте 
сумні, як лицеміри: бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно 
людям, мовляв, вони постять. Істинно кажу вам: Вони вже мають свою 
нагороду. Ти ж , коли постиш, намасти свою голову й умий своє обличчя, 
щоб не показати людям, що ти постиш, але Отцеві твоєму, що перебуває в 
тайні; і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Не збирайте собі 
скарбів на землі, де міль і хробацтво нівечить, і де підкопують злодії і 
викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробацтво не 
нівечить і де злодії не пробивают стін і не викрадають. Бо де твій скарб, там 
буде і твоє серце.

Послання до Римлян -1 3 ,1 1 -1 4 ,4

No Evangelho e na Epístola de S. Paulo deste domingo fala-se como deve 
ser o jejum e a penitência. Jesus diz que o fundamentoque dá valor ao jejum é o 
amor e o perdão ao próximo. Jejuamos e praticamos atos de penitência para pedir 
perdão dos nosso pecados. E para obter o perdão de Deus, é necessário o amor e 
o perdão ao nosso próximo. Sem isso, diz Jesus não haverá perdão dos nossos 
pecados. Jejum, abstinência, orações, romarias penitenciais, boas obras são 
como uma moeda falsa ou um cheque sem fundo se odiamos o nosso próximo. 
Como uma moeda falsa ou um cheque sem fundo não tem nenhum valor diante 
dos homens, assim também tudo o que se faz em nome da penitência, quando 
não se perdoa ao próximo, são moedas falsas e cheques sem fundo com os quais 
pretendemos comprar a benevolência de Deus. Sem um coração que perdoa 
qualquer ato de penitência diante de Deus não tem valor. Jesus foi claro que o 
perdão nosso das culpas do nosso próximo é absolutamente necessário e sem 
este tudo o que fazemos durante a quaresma são moedas ou cheques falsos ou um 
pacote bem embrulhado e enfeitado mas vazio dentro que oferecemos a Deus. 
Com dinheiro ou coisas falsas não se compra a benevolência de ninguém, 
tampouco de Deus que conhece o coração de todos. A mesma verdade é confir
mada por S. Paulo que escreve: não temos direito de acusar ou condenar 
ninguém, mas sim aceitar e perdoar a todos, não fomos instituídos juizes de 
ninguém. É Deus e é somente Deus que pode julgar as pessoas.

Um outro pensamento: Jesus diz que não se deve oferecer algo de nós a Deus 
com tristeza, mas sim com alegria. É como não se oferece um presente qualquer 
ao amigo com lágrimas nos olhos, com cara triste, mas, pelo contrário, um 
presente se oferece com alegria, porque é feito de boa vontadee amor e não por 
obrigação.

É falso pensar como pensam alguns hoje e se pensava no antigo testamento 
que quaresma é um tempo de tristeza, de lagrimas, cara fechada. Pelo contrario 
é um tempo de alegria der poder oferecer ao Bom Deus algo de nós. O Evange
lho de Jesus nos diz que não se deve fazer penitência transformando-se num 
espantalho triste, mas deve-se lavar o rosto, perfumar-se para se colocar diante 
do Senhor como alguém que se apresenta diante dele com alegria.

Ainda nas leituras de hoje fala-se para não esbanjar o tempo da nossa vida 
acumulando coisas que não tem valor para a eternidade, mas sim ser comprado
res de tesouros que têm valor diante de Deus
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Тим більше, що ви знаєте час, що вже пора вам прокинутись із сну: 
тепер бо ближче нас спасіння, ніж тоді, як ми увірували. Ніч проминула, 
день наблизився. Відкиньмо, отже, вчинки темряви й одягнімось у зброю 
світла. Як день, - поводьмося чесно: не в ненажерстві та пияцтві, не в 
перелюбі та розпусті, не у сварні та заздрощах; але вдягніться у Господа 
Ісуса Христа і не дбайте про тіло задля похотей.

Слабкого в вірі приймайте, не вступаючи з ним у суперечки. Один 
вірить, що можна все їсти, а слабкий (у вірі) їсть городину. Хто їсть, хай 
тим, що не їсть, не гордує; а хто не їсть, хай того, що їсть, не судить, бо Бог 
його прийняв. Ти хто такий, що чужого слугу судиш? Своєму господареві 
стоїть він або падає; а стоятиме, бо Господь має силу втримати його.

В виніїттній Євангелії і в листі Св. Павла говориться про те який повинен 
бути наш піст. Ісус подає підставу посту, тобто те, що робить підставним. А 
це прощення. Знаємодцо піст має на меті покаяння через яке бажаємо 
випросити прощення наших гріхів. А щоб отримати те прощення від Бога, . 
Без того все інше не має вартосте перед Богом. Сам піст, молитви, покути, 
добрі діла, вони стануть тими фальшивими грішми або фальшивим чеком 
яким бажаємо здобути Боже помилування. Як фальшиві гроші не мають 
вартосте перед людьми, так і перед Богом піст без прощення подібний до 
фальшивих грошей, якимими хотіли би обдурити Бога. Якраз наша любов 
до ближніх, прощення їхніх провин надають вартосте для посту. Ще може
мо порівняти піст без любови до ближніх і без нашого прощення їхніх 
провин до порожного пакунку гарно обвиненого блискучим папером, але 
всередині порожнього. Постити коли не прощаємо провин іншим це хотіти 
обдурити Бога тим на зверх гарним пакунком, але всередині порожнім. І 
Св. Павло перестерігає нас проте, що не маємо права гордите й судите 
інших але треба слабкого у вірі приймати, виправдувати, йому прощати 
коли він провинився проти нас.

Друга думка на піст -  це не робити з посту чогось сумного, 
пригноблюючого. Не гарно воно давати комусь дарунок зі сльозами в очах, 
бо це знак, що не робимо того радо й вдячно. Коли дається дарунок, то 
дається його весело, радо, з піднесеним духом, як знак, що любимо того для 
кого жертвуємо дарі нас тішить те, що можемо щось дати йому дати від 
нас.Фальшиво воно думати, що час посту це пригноблення, сльози, плач, 
смуток. Піст робиться радо. Тому Ісус каже, коли постимо, не бути сумні, 
як лицеміри: коли постиш, намасти свою голову й вмий обличчя, щоб не 
показати людям, що ти постиш, але Отцеві твоєму, що перебуває в тайні; і 
Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі.

Ще в наших читаннях нині Євангелія перестерігає, щоб радісно збирати 
собі багатства не такі, які не мають вартосте й скоро нищаться, але 
купувати скарби добрих діл бо вони мають тривалу й вічну вартість.

О. ТарсикійЗалуцький, ЧСВВ

Ре. TarcisioZaluski, OSBM

П АП А Ф РАН ЦИ СК ПРИЗВАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
БОРОТЬСЯ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮ ДЬМИ

усльпнала призьш Господа и стала 
монахиней. Помолимся святой 
Джузеппине Бахите обо всех 
митр антах, беженцах,
многострадальньїх жертвах
зксплуатации».

Говоря о митр антах, лишенньгх 
пристанища, Папа Франциск обратился 
к паломникам с призьшом особенно 
молиться «о наших братьях и сестрах 
из народа рохинджа, которьіх изгнали 
из Мьянмьі и которьіе перемещаются с 
места на место, потому что никто не 
хочет их принимать»:

«Зто добрьіе, мирньїе люди, они не 
христиане, но они - напій братья и 
сестри, которьіе страдают уже многие 
годьі: их мучали, убивали просто 
потому, что они бьіли верньї своим 
традициям, своей мусульманской вере. 
Помолимся о них: я призиваю вас, всех 
вместе, вознести молитву Небесному 
Отцу о наших братьях и сестрах 
рохинжда».

Затем Папа Франциск обратился с 
приветственньїм словом к делегатам 
комитета Всемирного дня борьбьі 
против торговли людьми:

«Спасибо за все, что вьі делаете!» 
В конце встречи Святешний Отец 

призвал молодьіх людей подражать 
Джузеппине Бахите, дабьі ее пример 
усилил «внимание к их наиболее 
обездоленньїм и нуждающимся 
сверегникам».

Накануне встречи в ватиканском 
Зале Павла VI Папа Франциск 
опубликовал новое сообщение в 
социальной сети «Твиттер»:

«Да усльпним мьі крик многих 
порабощенннх детей. Пусть никто не 
останется равнодушньш к их 
страданиям».

8 февраля, в конце общей 
аудиенции, Папа Франциск напомнил, 
что в зтот день Церковь вспоминает 
суданскую рабьппо, ставшую 
монахиней, - святую Джузеппину 
Бахиту, а также отмечает Всемирньш 
день борьбьі против торговли людьми 
посредством молитви и размьшілений, 
в зтом году посвященньш прежде всего 
детям и подроегкам.

Святейший Отец поблагодарил 
«всех, кто разннми способами 
помогает несовершеннолетним,
попавшим в рабство и подвергающимся 
злоупотреблениям, освободиться от 
зтого гнета»:

«Я надеюсь, что люди, облеченньїе 
в государственную ответственность, 
решительно встанут на борьбу с зтим 
бедствием, предоставляя голос нашим 
маленьким братьям, униженньїм в 
своем достоинстве. Ми обязаньї 
приложить все усилия для искоренения 
зтого позорного и недопустимого 
преступления».

Папа Франциск напомнил о святой 
Джузеппине Бахите, которая в детстве 
стала жертвой торговли людьми:

«Зта девушка попала в рабство в 
Африке, ее зксплуатировали и 
унижали, но она не потеряла надежду и 
веру; в дальнейшем она приехала в 
Европу как мигрант. Именно здесь она
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій  Д м итрів , Ч С В В

ЯКЕ ТВОЄ НАСТАВЛЕННЯ ДО ТВАРИН?

Коли Бог
створив Адама й 
Єву на свій образ і 
п о д о б у ,  
благословив їх і 
сказав: «Будьте
плідні й множтеся і 
наповняйте землю 
та підпорядковуйте 
її собі; пануйте над 
рибою морською, 
над птаством
небесним і над 
усяким звіром, що 
рухається по землі»
(Буття 1,28). Всі ті 
створіння також дістали свою поживу й з ними й людина на свій 
прожиток. Птаство одержало насіння, овочі, і деякі з них одні одних 
поїдають на збереження рівноваги в природі й на підтримку свого життя. 
Знов тварини кормляться травами, насінням, овочами й м 'ясом поїдаючи 
інших звірят. Такий то є цикл покладений самим Богом для всіх клас 
тварин.

Тварини створив Бог для своєї слави й для нашої користи. Бог дбає 
про найменшу тваринку і тому говорить Христос: «Хіба не за шага 
продається пара горобців? А проте ні один із них не впаде на землю без 
волі Отця вашого. (Мат. 10,29). Провидіння Бож е дбає і опікується всіма 
родами тварин, щоб вони множилися і прикрашували природу співами, 
голосами, силою а інші своєю зовнішною красою, величчю і хитрістю, 
кожна тварина після свого роду.

Тварина нічим не відрізняється від людини щодо тіла. Всі тварини 
відчувають болі на своєму тілі як і ми. Деякі з них більше або менше 
виявляють на зовні свої емоції. Переживають свої почування, головно, 
коли захворіють. Деякі тварини засвоїлися до людини і стають від неї

залежні й їй прихильні. Інші навіть 
надаються до співпраці на полі чи в 
подорожах. Не бракує навіть і тих, 
що своїм молоком і м 'ясом годують 
більйони людей денно.

Бож а воля віддала всі ті тварини 
під власть людини, щоб вона їх 
уживала на свою користь і поживу. 
Не вільно над жодною скотиною 
знущатися, бо всі вони є створінням 
Божим і стоять нам на послуги й 
користь. Саме тому, людина, як пан 
усього, що створене Богом, повинна 
дбати про тварин, або бодай не 
зловживати своєї сили над ними.

Господарі, які є власниками 
тварин обов'язані подбати про 
поживу, головно, коли товар 
запертий чи загороджений й де нема 
настільки поживи. Зауважується 
інколи де існують спільні пасовиська, 
господарі понапускають різного роду 
тварин, а за сотню років не посадять 
ані не посіють корчика трави. Те, що 
природа вродила на тім залишається. 
Всяка тварина в більшості мусить 
багато ходити, щоб знайти якусь 
травичку на поживу. Обов'язок 
тяжить також на людині подбати про 
їх здоров'я і житло, головно коли 
йдеться про худобину чи собак, які 
вкриті ранами від хробаків 
(паразитів), а господар неначе сліпий, 
нічого не бачить, і не полічить. Той, 
що жорстоко обходиться з тваринами 
грішить; бо тварини відчувають біль, 
так само, як і ми. Наприклад, 
жорстокість і твердість серця людей 
проявляється на зовні живцем. В 
Японії здирають шкіри з живих псів

мовляв: за життя краще вона віддирається від тіла і стає шкірою першої 
якості. В одного господаря була собака, яка ловила кури, він одного дня 
відрізав її задні ноги... Нехай сам читач призадумається над такою 
жорстокістю, і зробить свій висновок.

Багато різного роду тварин зникло на земській кулі задля людської 
захланної руки, яка наносить загибель звірятам й птаству через 
вирубування лісів, затроєння поля і рік. Полювання задля їхніх шкір, м' 
яса або костей також спричиняє зникнення деяких звірят. Подібно діється 
з рибами в морях і ріках. Де тільки людська рука торкнеться там залишає 
по собі крах і руїну.

зауважується в щоденному житті людей, що одні занадто жорстокі, а 
інші надто їх пестять. «Праведний про життя своєї худоби дбає, а серце 
лихих -  жорстоке» (Прип. 12,10). Люди, котрі жорстоко обходяться з 
тваринами, дуже легко стають жорстокими до своїх ближніх.Той, хто 
мучить тварини, зловживає владою, якою Господь Бог наділив людину, і 
такі мучителі стають тиранами перед Богом і людьми.

Існують охоронці життя і надужиття життям тварин. З  іншого боку, 
зустрічаємо завеликих любителів і поблажливих людей, які пестять і 
обожнюють тварини. Нераз деякі с ім 'ї воліють в себе тримати пси, коти 
чи інші звірята на місце дітей. Є пани, які будують для псів і котів 
цвинтарі, гробниці, засаджують квітами, ставлять таблички з написами, 
їх відвідують проливають над ними жалобні сльози.

Так обожнювати тварин нічим не відрізняються від давніх єгиптян, 
котрі Бож у пошану віддавали котам, бикам, псам, і іншим тваринам. 
Сьогодні не є інакше -  це саме дальше продовжується між людьми, які 
стали ідолопоклонниками тварин на місце Бога.

КАТОЛИЦЬКЕ ВОЇНСТВО ТРАМПА: ТРАМП 
ПРИЗНАЧИВ КАТОЛИКІВ ДБАТИ ПРО 

НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ США

В новій AMepFigura 1 
иканській Адміністрації 
чітко прослідковується 
новий тренд: більшість
високо позиціонованих 
чиновників, які несуть 
відповідальність за
структури оборони і 
національної безпеки -  
католики, пише Стівен Біл 
на сторінках National 
Catholic Register.

Католиком є генерал 
Джеймс М аттіс (відомий 
прізвиськом Скажений Пес), який уже склав присягу міністра оборони 
США. Також католиком є і новий глава Міністерства Внутрішньої 
Безпеки генерал Джон Келлі. Трамп також іменував католика Майкла 
Флінна своїм радником з питань національної безпеки.

Військовий секретар Трампа Вінсент Віола та голова Об’єднаного 
Штабу військових сил США генерал Джозеф Данфорд теж  практикуючі 
католики.

З  іншого боку військова справа -  це царина, в якій американські 
католики, назагал, часто роблять успішну кар’єру.

Роль католицької віри у формуванні військових лідерів США 
найкраще проявилася в особі генерала Джеймса М еттіса, інше прізвисько 
якого - Монах-воїн - є наслідком його життя в целібаті та глибокої 
освіченості. М еттіс відомий своєю неймовірною начитаністю, а також і 
тим, що в часі активної військової служби пропагував самоосвіту серед 
своїх офіцерів. Його характеризує і батьківське ставлення до своїх 
вояків. М еттіс відомий своєю ревною католицької побожністю.

В інтерв’ю у 2003 році М еттіс заявив, що перед прийняттям морально 
важливих рішень в часі іракської кампанії він безпосередньо 
консультувався з військовим католицьким капеланом.

Генерал Джон Келлі, новий глава Міністерства Внутрішньої Безпеки 
також відомий, як практикуючий ревний католик. Коли Келлі втратив 
сина, який загинув в Афганістані, то спокій віднайшов у своїй 
католицькій вірі.

На відміну від М еттіса і Келлі Вінсет Віола зробив кар’єру не в армії. 
Він -  виходець із бізнесу, засновник торгівельної фірми Virtu Financial та 
власник Florida Panthers. Віола відомий, як спонсор католицьких 
закладів.

Щойно приступивши до своїх обов’язків М еттіс і Келлі показали, що 
вони готові боронити принципи католицької віри навіть тоді, коли це 
протирічить заявам президента. Так після заяви Трампа, що тортури для 
отримання інформації можна дозволити, М еттіс заявив, що тортури не є 
ефективними, а Келлі зазначив, що закони, які забороняють тортури, 
мусять бути дотриманими.
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА 
РОЗДУМУ

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Як і де вимивати душі й серця

Хочете знати як позбуватися власного бруду й як вимивати свої брудні 
руки? Відповідь простенька й ви добре її знаєте: от піти до води й вимити 
бруд. Нема тут ніякої новості і всі розумні та нормальні люди так роблять. 
Скільки б то разів руки забрудилися, завсіди можна їх вимити.

А пощо про це писати, коли про це всі знають. Але писати треба, бо хоч 
всі про це знають, не всі так поступають. І справа тут поважніша як ти, 
читачу, думаєш. Не всі готові вимивати власний бруд у воді своєї покори. 
Трапляється дуже частенько, що хтось, побачивши, що його руки брудні, 
думає, що найкращий вихід це обтерти їх об лице, або об одежу ворога, а то 
й ближнього. Дві речі тут стаються: де, що всього бруду з рук так не 
обітреться, а друге, замурзається чисте й невинне обличчя ближнього.

Читач може тут запитатися: але хто ж  то такий дурний, що так робить? 
Та ж  всім ясне, що багато краще й хосенніше є брудні руки вимити у воді, а 
не обтирати об інших. Так, але є люди, які так поступають. Тут йдеться не 
так про матеріальпний бруд, про болото зі землі, про багно. Мова про всякі 
моральлні й душевні паскудства, про обмови, обчернення, зломовності, 
злочинності, злословності і тим подібне. Те все багато паскудніше як 
матеріяльне багно, багато більше смердяче, відражаюче, воняюче ніж цей 
земський бруд. А є люди, є немало таких, що коли побачать щось поганого 
коло себе й в собі, замість піти на самітне місце, прослідити звідки й чому той 
бруд приходить і вимити у воді і витерти своє лице та руки, вони воліють 
когось вчепитися, обтирати свій бруд об інших, щоб не тільки від них 
виявило, але щоб їхні ближні виглядали забруджені.

Хочу все те пояснити читачам. Скільки то разів Стаєтьея, що 
забруджується славу ближніх обмовами, обчерненнями, видумками, 
обвинуваченнями інших за невинно, щоб тільки себе виправдати, або 
принаймні, щоб не бути самому винуватим у якомусь моральному бруді. 
Знаєте напевно казку про того вовка злобного, що стояв у воді та своїми 
лапами під собою забруджував воду яку хотів пити. В долині річки стояло на 
березі бідненьке ягнятко. Вовчисько, побачивши його, почав кричатиЧ на 
бідненьке, що це воно йому каламутить воду. І тут вовк знайшов притоку, 
щоб його пожерти. Ягнятко ніяк не могло каламутити йому воду, бо було 
нижче потоку, а вода тече вдолину, а не догори. Але вовчисько не хотів 
признатися, що то він сам каламутить під собою воду. Мусів скинути вину на 
невинне ягнятко. Так самао багато, дуже багато людей так поступають. Самі 
кують клопоти та дурниці й замаість признатися до того, вигадують 
нісенітниці на інших, обвинувачують їх та судять, не мають настільки 
покори, мудрості, ні відваги та щирості, щоб тихенько вимити свої душевні 
бруди у воді покори, признання своєї слабосильності. Воліють радше 
обвинувачувати всіх і все, виговорювати на іших сяке й таке, розсипати на 
всі сторони злобні вістки, що цей зробив таке, той сяке, а тамтой сяке й таке. 
А це все означає гірше як обтирати свої забруджені руки об лице інших.

Ох, як краще виглядав би наш світ, яке краще було би життя народів і 
народу, коли би не було тої злоби, коли би всі навчилися вимивати свої 
забруджені руки, а не скидати бруд на інших.

Читачу, добре воно й корисне для мене й для тебе та для всіх щодня 
пильно доглянути свої душевні бруди, недосконалості, подивитися на свої 
руки, випуцувати у воді покори і покаяння та признання своєї слабосилості.

Читачу, ніколи не відважуйся обтирати твого бруду об лице ближніх, не 
забруджуй тим інших і себе та доброго імени твого ближього.
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Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcísio Zafuski, OSBM

O Avarento

Havia um homem avarento, extre
mamente apegado ao dinheiro e especial
mente ao ouro. Já desde a juventude gosta
va de acumular objetos dourados, como 
correntinhas, anéis, brincos, etc. e manti
nha tudo isso intacto, não vendia nem 
trocava por alguma outra coisa. Simples
mente acumulava coisas e as gostava de 
contemplar. Sentia-se feliz diante de 
tantos objetos dourados.

Com a morte de seus pais, herdou grande fortuna. Logo vendeu uma grande parte 
dela e empatou na compra de barras de ouro. Mandava fazer barras do tamanho de tijolo 
e as guardava num baú que mantinha numa caverna não longe da sua casa, bem protegida. 
Com o restante da fortuna começou a trabalhar em vários negócios e como fosse bem 
sucedido nos negócios, a sua riqueza aumentava. E tudo era empatado na compra de 
sempre mais e mais barras de ouro. Quase diariamente se dirigia às escondidas para a 
caverna, abria a tampa do baú e ficava durante muito tempo contemplando monte de 
barras de ouro depositadas no baú. E os anos iam passando, o homem trabalhava e nego
ciava para conseguir mais ouro e aumentar o depósito desse metal precioso. Levava uma 
vida simples, porque não queria gastar a sua fortuna. Tudo que ganhava era empatado na 
compra de ouro deixando para suas despesas diárias apenas o necessário. E assim viveu 
durante muitos anos, contemplando diariamente essa riqueza, sem coragem de usá-la. E 
a velhice foi chegando, começou a se sentir sempre mais fraco, os negócios diminuiram 
e a compra de ouro também parou. Ficava triste por não consegir mais ouro, mas se 
consolava ao contemplar o que tinha depositado no baú.

Mas os homens são homens. Descobrem quase tudo o que pessoas querem escon
der. Alguns espertalhões descobriram também o lugar secreto, onde havia um monte de 
barras de ouro. Numa noite roubaram as barras e no seu lugar colocaram tijolos envoltos 
e papéis cor de ouro. Aparentemente nada mudou e o homem, sem desconfiar nada conti
nuou a frequentar a sua mina e a contemplá-la diariamente por muito tempo e depois se 
recolhia tranquilo, acreditando que a sua riqueza estava intacta. Somente depois de muito 
tempo, por algum acaso foi descobrir que tudo aquilo não era ouro, mas tijolos envoltos 
em papéis cor de ouro. Caiu em extremo desespero, chorou, debateu-se por ter perdido 
toda sua fortuna acumulada com tanto esforço e por muitos anos. Nesse desespero foi 
pedir consolo de um sábio asceta. Falou de tudo o que aconteceu, como trabalhou durante 
a vida toda, como acumulou tanta riqueza e como toda ela foi roubada. O velho sábio 
ouviu tudo, mas não demonstrou nenhuma compaixão pelo infeliz. Depois de ouvir tudo 
o que aconteceu, perguntou por quanto tempo ele contemplava aquele tijolo pensando 
que fosse ouro. Depois de ouvir a resposta que não sabe se isso aconteceu pouco tempo 
faz ou muito tempo, talvez desde o momento quando começou a colocar as barras de ouro 
no baú. O sábio perguntou: “E quando você ficava contemplando aquelas barras, o que 
você pensava?” Ao ouvir a resposta que pensava que se tratava de ouro verdadeiro disse: 
“Quem sabe se todas aquelas barras que você comprava não eram simples tijolos prepara
dos para te iludir ou talvez eram ouro verdadeiro e foi substituído depois por ladrões, mas 
nada importa o que aconteceu. Se você se sentia bem ao contemplar essa riqueza aparen
te, isso bastava para te fazer feliz. Sendo que você não pretendia vender essa riqueza, mas 
somente acumular e construir a tua felicidade sobre ela, o que impede que você continue 
até a tua morte contemplar esses tijolos, imaginando que é ouro verdadeiro e sentir a 
mesma felicidade que sentia antes. Vá para tua casa, se acalme e continue a frequenter a 
caverna como fazia antes e se iluda a si mesmo, pensando que está contemplando o seu 
ouro, porque o ouro que não é usado para nada, apenas para ver, tem o mesmo significado 
que um tijolo, um pedaço de pedra ou um objeto qualquer embrulhado em papel brilhan
te. Seria o mesmo que comprar sapato ou qualquer outra roupa somente para ver sem 
usá-las ou comprar um carro e estacioná-lo na garagem sem nunca sair com ele para a rua.

Esta história nos lembra Jesus que condenou a avareza, essa desenfreável procura 
de riqueza, de não poder engolir, mas se procura de ter sempre mais e mais do que não se 
precisa mas se quer: “Que adianta conseguir todas as riquezas do mundo e deixar de 
cuidar do seu espírito”. E aquela fábula do homem rico que foi abençoado com uma exce
lente colheita e ao ver toda aquela riqueza dizia: “O que fazer? Vou construir depósitos e 
direi a mim: coma e beba pois tens bens suficientes para muitos anos”.

Algo semelhante acontece entre muitos. Trabalham, acumulam somente para ter, 
e ainda que queiram não poderíam consumir tudo o que acumulam. O importante é viver 
e usar os bens e viver bem hoje, usufruindo do que temos, sem acumular coisas que não 
se vai usar, apenas para ter e ter nome de rico. Hoje o TER toma conta dos homens. Preci
samos ter, sim, mas para usar e não para apenas ter.
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OSBM
O r d e m  d e  Sã o  b a síl io  m a g n o

ORDEM DE SÃO BASÍLIO MAGNO 
origens -  400 anos de história

A Ordem de São Basílio Magno fimdamenta-se sobre os ensinamentos espi
rituais de São Basílio Magno e tem o santo capadócio como seu mentor, mestre 
e patriarca. Os basilianos de hoje e de sempre pretendem seguir o caminho indi
cado por São Basílio.

Mas a atual Ordem de São Basílio Magno, como instituição de vida monásti
ca ou consagrada, não foi, como tal, fundada por São Basílio. Ela tem o seu 
início no século XVII, mais precisamente no ano de 1617. Tudo começou com 
dois homens de etnia ucraniana e um mosteiro: São Josafat Kuntsevytch e o 
bispo metropolita José Veliamyn Rutskey que levaram à concretização de uma 
ideia a partir do mosteiro da Santíssima Trindade em Vilnius, capital da Lituânia

João Kuntsevytch, um jovem de vinte e poucos anos, procedente de Volo- 
dymyr da Volynia, que fazia um estágio de trabalho em Vilnius, sentia no seu 
íntimo, desde criança, uma vocação especial para se dedicar à Igreja na vida 
monástica.

Em 1604, contando com 24 anos de idade, João ingressa no mosteiro da 
Santíssima Trindade em Vilnius, assumindo, de acordo com o costume monásti
co, o nome de Josafat. Ele encontra o mosteiro em profundo estado de abandono, 
onde se vivia mais uma vida mundana que uma consagração. João não encontra 
no mosteiro nem um exemplo nem um guia que pudesse orientá-lo na iniciação 
monástica. Então ele faz um “noviciado” totalmente por conta própria: passa três 
anos em completo isolamento, em oração e penitência, buscando principalmente 
na Sagrada Escritura e nos livros litúrgicos uma orientação no caminho em busca 
da perfeição cristã. É certo também que nesse tempo ele recebia orientações dos 
padres jesuítas que possuíam um colégio e uma academia de teologia em Vilnius. 
Esses três anos constituíram um verdadeiro noviciado para Josafat, em que ele 
construiu sólidos fundamentos para a sua futura missão na Ordem e na Igreja. 
Ele recebe, em seguida, a Ordem diaconal e, a partir de então, ele soma à sua 
vida particular de profunda ascese também uma intensa atividade. Dedica seu 
tempo à revitalização da liturgia na igreja da Santíssima Trindade, ao mesmo 
tempo que já  desenvolve uma atividade pastoral, fazendo pregações, visitas ao 
povo da cidade, conversando com jovens, no intuito de atraí-los para a Igreja 
católica.

Em setembro de 1607, Josafat recebe uma importante companhia e um 
grande colaborador: ingressa no mosteiro da Santíssima Trindade João Veliamyn 
Rutskey, que foi decisivo na reestruturação da Ordem basiliana. Rutskey proce
dia de uma família calvinista. Estudando no Ocidente, converteu-se ao catolicis
mo. Foi muito importante seu estágio de estudos em Roma, onde, por conta de 
sua ciência e piedade, conquistou respeito até do Papa. O Papa Clemente VIII 
confiou-lhe uma grande tarefa: a renovação, em terras eslavas, da Igreja católica 
que se encontrava em profunda decadência. Rutskey era de opinião que para 
executar essa tarefa deveria começar com uma renovação e reestruturação da 
vida monástica, pois é dela que deveríam provir abundantes frutos para a renova
ção da Igreja. Dizia Rutskey: “Os religiosos deverão destacar-se pela ciência e 
santidade de vida; teremos então bons pregadores e confessores; fundaremos 
muitas escolas, nas quais serão formados sacerdotes e, ao mesmo tempo, líderes 
leigos; nas sedes episcopais assentar-se-ão homens conhecedores de sua 
missão... Dessa forma, poderemos também ajudar aos outros irmãos, que perten
cem ao mesmo rito” .
Ingressando no mosteiro, onde assume o nome de José, Rutskey e Josafat come
çam a dedicar-se integralmente à renovação da vida monástica no mosteiro da

Santíssima Trindade, começando mesmo com uma reforma física do prédio do 
mosteiro. Atuando em conjunto, recebendo também um importante auxílio dos 
padres jesuítas, Josafat e Rutskey aos poucos restauraram no mosteiro a plenitu
de da disciplina monástica, fato que logo atraiu novas vocações. Assim, no 
tocante à fundação ou reestruturação da Ordem basiliana, as personalidades de 
Rutskey e Josafat se somavam e se complementavam: Rutskey com a sua ciên
cia, senso de organização, trazendo também elementos ocidentais para a estrutu
ração e composição da vida religiosa, e Josafat com a sua profunda espiritualida
de, vida de ascese, fundamentada em elementos orientais, na legítima tradição 
bizantina e na liturgia. Juntos e complementando-se, Josafat e Rutskey modela
ram o modo basiliano de ser.

A atuação de ambos em pouco tempo produziu visíveis frutos: a renovação 
levada a efeito no mosteiro da Santíssima Trindade estendeu-se para outros mos
teiros da região. Em 1613, José Rutskey foi nomeado arcebispo metropolita de 
Kiev. Ele não abandonou, porém, o seu projeto de restauração da vida monástica 
na sua região e, assim, também a renovação da Igreja católica no meio eslavo. 
No ano de 1617, Rutskey consegue reunir 5 mosteiros da região, congregando 
cerca de uma centena de religiosos, e anuncia um primeiro Capítulo Geral. Rea
lizado na cidade de Novhorodetchi, na Bielorússia, esse Capítulo marcava o 
nascimento da OSBM.

No Capítulo, Rutskey apresentou um primeiro Estatuto para a instituição 
que pretendia fundar. O Estatuto baseava-se integralmente nas “Regras” de São 
Basílio Magno, adaptadas por ele às novas situações de vida. Os mosteiros e as 
comunidades reunidas no Capítulo aceitaram o Estatuto de Rutskey, elegeram 
um primeiro Superior Geral, selando a união entre si, criando a “Congregação 
Basiliana da Santíssima Trindade” (em honra do mosteiro original). Este foi a 
primeira denominação da Ordem basiliana e este foi o início da nossa história de 
400 anos!

Posteriormente, no decorrer dos séculos XVII e XVIII, outros mosteiros 
foram aderindo à União Basiliana. No ano de 1743, todos os mosteiros que se 
diziam basilianos reuniram-se num Capítulo Geral em Dubno, na Ucrânia. Esta
vam presentes mais de 200 delegados, que discutiram e aprovaram uma nova 
Constituição para a instituição que firmou o nome de “Ordem de São Basílio 
Magno” . A Constituição deu um novo impulso para a Ordem, que viveu seu auge 
no século XVIII.

Celebrando 400 anos de história da Ordem de São Basílio Magno, os basilia
nos de hoje pretendem recapitular a sua história, imbuir-se novamente do espíri
to de São Basílio, da piedade e ardor pastoral de São Josafat, da intelectualidade 
e mente empreendedora de José Rutskey, para continuar construindo essa bela e 
longeva história.
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Pe. Soter Schiller, OSBM
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C O N FER ÊN C IA  NACIO NAL DOS B ISPO S  DO BRA S IL
Conselho Episcopal Regional Sul 2

Curitiba, 22 de setembro de 2016

Aos fiéis das comunidades católicas do Paraná

Com grande alegria e gratidão a Deus por vocês crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos, nós. Bispos das 18 Dioceses e das 2 Eparquias Ucranianas deste imenso 
Paraná, reunidos em assembléia, escrevemos a vocês esta carta, assim como nas 
primeiras comunidades cristãs era costume fazer, para lhes falar algo muito importante.

A Igreja católica vive um momento maravilhoso de renovação: à luz da 
misericórdia divina sai em missão, cuida dos pobres e da Casa Comum. Esses exemplos 
são sinais de um novo tempo de alegria inaugurado pelo Papa Francisco. O Papa, com 
palavras simples e gestos carinhosos e proféticos, tem pedido que a Igreja cresça na sua 
presença e cuidados maternos. Concretamente, isso significa uma conversão pastoral1, 
na qual todos nós estamos envolvidos.

Um aspecto importante da conversão pastoral, pessoal e comunitária, que 
apresentamos a vocês, refere-se ao dízimo:

Conversão pessoal Por meio do dizimo, que é uma contribuição motivada pela fé, 
nos, fiéis, vivemos a corresponsabilidade na evangelização. O dizimo é um compromisso 
moral que temos com a Igreja, por isso, é estável e permanente. A quantia, cada um de 
nos define na sua consciência: "Deus ama a quem dá com alegria" (2Cor 9,7). A decisão 
de contribuir com o dízimo, além dessa consciência eclesial, também nasce em nosso 
coração pela gratidão a Deus reconhecendo nele o Senhor de todos os bens.

Conversão pastoral da comunidade A Igreja é a família de Deus sobre a terra. 
Sempre e por toda parte a Igreja cria comunidades, onde se vive o amor fraterno e a 
partilha. É com os bens partilhados na comunidade que a Igreja se mantem e ajuda os 
necessitados. Em nossos dias, a partilha se dá pelo dízimo. Onde o dízimo é assumido 
pela comunidade, supera-se a necessidade de festas com objetivo único do lucro. Onde 
há contribuição do dizimo, a comunidade amadurece e as festas expressam a alegria de 
estar junto, famílias inteiras, reunidas na amizade e na fraternidade.

Por isso, fazemos votos que o dizimo seja implantando nas comunidades onde 
ainda não o foi; que se estude em todos os Conselhos de Pastoral o texto da CNBB "O 
dizimo na comunidade de fé: orientações e propostas -  Doc. 106" e que cresça a 
comunhão entre nós, a fim de que também de nós se possa dizer: “Eles tinham tudo em 
comum" (At 2,44).

АРА 1RANOSCO, Lxortaçâo Apostólico Cvangclii Goudium. n. 25, 27, 32.
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КОМАНДА ТРАМПА В ОБОРОНІ СВОЄЇ ІММІГРАЦІЙНОЇ 
ПОКЛИКАЄТЬСЯ НА СВ. ТОМУ АКВІНСЬКОГО?

Зіткнувшись з критикою 
стосовно імміграційної
політики, команда Дональда 
Трампа вдалась до 
неочікуваного кроку -  на 
захист позиції Трампа 
стосовно мігрантів
використовують аргументи, 
взяті із «Summa Theologica» 
св. Томи з Аквіну.

Близький до Трампа 
інформаційний ресурс Вгеі- 
tbart опублікував статтю під 
назвою «Why Saint Thomas 
Aquinas Opposed Open 
Borders», яку підписує д-р. 
філософії Томас Д. Вільямс, 
професор етики, постійний 
науковий співробітник
Центру з питань етики і 
культури Католицького

Університету Нотр-Дам.
Пропонуємо до Вашої уваги кілька основних моментів з цієї статті.
Згідно зі св. Томою Аквінським -  вчителем Церкви, кожна нація має 

право сама визначити, яких іммігрантів вона бажає прийняти, й у 
відповідності до цього будувати свою іммігрантську політику.

Св. Тома з Аквіну пригадує, що народ Ізраїля в Старому Завіті не 
ставився однаково до всіх іммігрантів. Представників деяких народів 
ізраїльтяни не приймали через їхній антагонізм стосовно народу Ізраїля. 
Навіть Тора приписує, що представники деяких народів можуть бути 
інтегровані в ізраїльський народ у третьому поколінні, зокрема єгиптяни та 
едомії. Представники ж  інших народів, з якими стосунки були в край 
ворожими -  аммонії та моавитяни не могли ніколи бути інтегрованими в 
народ Ізраїля. Більше того, амаликитяни мали бути не лише назавжди 
виключені з можливості стати ізраїльтянами, ізраїльтянам заборонялося 
навіть спілкуватися з ними, більше того, на Ізраїль накладався прямий
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обов’язок знищити цей народ.
Для св. Томи це було цілком раціонально й оправдано -  по-різному 

ставитись до різних народів з огляду на їхню культуру та їхні стосунки з 
Ізраїлем. У  своєму надзвичайно детальному коментарі св. Тома Аквінський 
також розрізняє три категорії іммігрантів у Старому Завіті.

Перша категорія -  «іноземці, які подорожують Ізраїлем як подорожні», - 
на думку професора Вільямса, це відповідає сучасним відвідувачам з 
туристичною візою.

Друга категорія -  «ті, які прийшли в землю Ізраїля жити як приходні», - 
професор Вільямс прирівнює їх до іноземців, які, не маючи громадянства, 
живуть в країні. В американських реаліях це -  власники так званої «зеленої 
карти».

Третя категорія -  «ті, кого прийняли в спільноту народу Ізраїля і 
допустили до Богослужіння», тобто, повноправні громадяни. Проте, як 
зауважує професор Вільямс, св. Тома Аквінський пише, що ізраїльтяни не 
приймали відразу в свою громаду, а щойно в другому чи в третьому 
поколінні.

Причиною такої поведінки св. Тома вважав те, що якби іноземцям 
відразу після їхньої інтеграції в ізраїльське суспільство було дозволено 
брати участь у вирішенні питань народного життя, то це могло б породити 
чисельні небезпеки. Оскільки, як вважав св. Тома Аквінський, іноземець, не 
маючи в серці прагнення спільного народного добра, міг би спробувати 
вчинити щось, що було б великою небезпекою для народу, який його 
прийняв.

Тома Аквінський, як стверджує професор Нотр-Даму, вчив, що для того, 
щоб іноземець міг стати повноправним громадянином, він має пройти повну 
інтеграцію в національне життя, мову, звичаї, культуру й релігію.

Той, хто не є повністю інтегрованим, навіть не з своєї вини, якщо вони не 
знають народної історії, навіть з найщирішими бажаннями, не можуть 
приймати потрібні рішення для майбутнього добра держави й народу.

Згідно з вченням св. Томи з Аквіну, в питаннях імміграції є обов’язок в 
першу чергу керуватися питанням національної єдності й питанням 
загального добра народу. На думку професора Вільямса, сучасні творці 
політики мали би частіше звертатися до досвіду минувшини, до творів 
великих святих і вчених минулого. Так, для прикладу, на переконання д-р. 
Вільямса, св. Тома з Аквіну показує нам, що второпне розрізнення між 
культурами і народами автоматично не означає несправедливу 
дискримінацію чи упередження.

http://www.cnbbs2org.br
mailto:secretana@cnbbs2.org


Стор. 08 Прудентополіс, 01-го - 15-го лютого 2017 Б. року - Число 03

МОЛОДИМ
ЧИТАЧАМ

Молоко для Господа Бога

Якось Мойсей, блукаючи по пустелі, зустрів пастуха. Мойсей провів із 
ним цілий день, допоміг подоїти овець. Коли вже стемніло, пророк 
зауважив, що пастух відлив трохи молока до посудини і поставив її на 
скелі, недалечко від того місця, де вони ото перебували.
Мойсей спитав пастуха, для чого він поставив там молоко. Пастух відповів: 
"Це молоко для Господа Бога.

Пророк попросив пояснити. Пастух сказав: "Я завжди наливаю трохи 
найліпшого молока і жертвую його Господу Богу.

Мойсей відчув обов'язок виправити віру пастуха, а тому повів бесіду 
далі: "А чи Господь Бог п'є це молоко: "Звичайно", — відповів пастух.

Мойсей узявся пояснювати, що Бог є істотою духовною, а отже, не 
може пити молока. Пастух не йняв віри. Відтак Мойсей запропонував йому 
сховатися за кущами і прослідкувати, чи Бог п'є його молоко.

Уночі, у місячному світлі, пастух побачив, як із пустелі прибіг лис. 
Пильно оглянувши все довкола, звір підбіг до молока і став похапцем його 
хлебтати. А за якусь часину знову зник у пустелі.
Наступного дня Мойсей помітив, що пастух дуже сумний.

"Щось не так?" — спитав він.
"Ти мав рацію, — важко зітхнув пастух.
— Господь Бог є чистим духом і не п'є мого молока."

Мойсей здивовано вигукнув: "Ти мав би бути задоволений! Зараз-бо знаєш 
про Бога більше, аніж кілька днів тому.

"Це правда, — визнав пастух. — Але тепер я позбавлений єдиного 
способу виявити Йому свою любов."

Мойсей зрозумів ці слова. Він відійшов і став ревно молитися на 
самоті. Уночі йому явився Бог і мовив: "Мойсею, ти припустився помилки. 
Це правда, що Я є істотою духовною, але Я з радістю приймав молоко, яке 
пастух приносив Мені як знак своєї любови. Оскільки Я того молока не 
потребував, то ділився ним із лисом, який так його любить."

Є-бо такі, що, поївши всі розуми, висміюють віру простих людей.
Згадаймо сповнену радости молитву Ісуса:
"Я прославляю Тебе, Отче, Господи неба й землі, що Ти затаїв це від 

мудрих та розумних і що відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так тобі 
було до вподоби" (Мт. 11,25-26)

Засмійся

Пише Юзьо Шило
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Слава Ісусу Христу

То якось неприємно писати і серце болить , але пра восийс вир комо é 
а віда у світі й тут коло нас. О ки аконтеси но мундо, всі знают нотісіяріос 
да телевізом, де кожного дня нові нотісіяс про різні крімес, асалтос, 
бандітізмос, атакес суїсідас. Тудо ico é трісте і тєжко повірити до чого 
дійшла людина і що то воно сі діє між людьми, яких назріваємо іфіатурас 
расіонайс. Виглядає, що, як дехто сказав, що багато людей мають розум 
не в голові, але на бунда, а серце ще десь інде а не но пийто. Але собре ісо 
не будемо коментувати. Скажемо про деякі фатос жи сістают тут но носо 
паїз, но носо естадо і но носо мунісіпіо.

Аконтесиу нон файз тимпо в одній нашій колонії, де злодії крадут 
бики, свині, кури, мотосіклетас. От до курника одного ґосподара де живе 
тільки він і його жінка, гобої вже старші, ди нойте почули жи в курнику 
кудкудакають кури. Господар встав, взєв лантерну й пішов сіподивити чи 
то часами не рапоза. Дивиться, курник відчинений а в середині злодій 
краде кури. Господар засвітив лантерну і кричит до злодія “сиу бандідо 
ладром, сгійя дакі порки ти мато!” А злодій сіоглянув, побачив жи старий 
має в руках тільки лантерну, сказав: “О вельо, алуміє майс пра иу вир 
мильор ас ґаліняс!” Ну, і що робити? Старий не мав відваги бріґар ком о 
ладром форсудо, заклєв і пішов спати. Чи спав, ном си сабе, бо імпосівел 
дормір диспойс ди ум аконтесіминто де злодій просить ґосподара, щоб 
ліпше світив пра или вир мельор ас ґаліняс жи краде.

Сістало кілька тижнів файз. Щось хлопи сі непорозуміли між собою і 
промитирам матар одні одних. Дойс дилис сі змовили забити ініміґа коли 
він сам був у венді. Прийшли й наскочили двох на одного. А той один 
якось консеґіу дезвіяр ос тірос дос дойс і своїм ліворвером матоу ос дойс. 
Ну, як то вони сіпорахували там перед Богом -  ном подимо сабир.

В одного ґосподара на Тіжуко Прито крали фуму жи він препарував 
пра вендир. Коли він спав, пси зачали дуже гавкати, він сіподивив а перед 
портоном якийсь бандідо провокував псів, щоб ще більше гавкали. 
Крикнув “си сума дакі сиу синь верґона” проки воу атірар. Злодій втік. На 
другий день пішов кареґувати фуму на пікапе, а там пайо порожне. Ті синь 
верґоняс, коли один провокував псів перед портоном, єнпгі виносили 
фардос ди фумо пилос фундос до кінтал...

Такі то трафунки сітрафлєют з тими ладронами. Ну, і що зробиш? 
Вони спритніші як ти і ми. Встиду в них нема , а боятися Бога ще менше в 
них, бо як будут встидатися того кого не знають і не признают?

Але то лише малі ладроийри. Не згадувати про ті політики, які 
накрали мільони і пареси жи того не сівстидают навіть коли їх полісів 
принди й замикає в кадеї. Один хлоп дефінів політіко як того, що пердиу 
пор комплето а верґоня. Чуємо тодос ос діяс нотісіяс про ті різні 
маракутаї, де видно, що а верґоня естй инь плина декадинсія. Колись було 
сказати комусь “синь верґоня” то була велика офинса, а нині виглядає що 
це якийсь гонір не мати встиду.

Ваш Юзьо Шило

Вигнаний з Церкви

Якийсь священик, що мав свої особисті й нові ідеї потрапив і не ласку 

влади й заборонили йому входити до церкви. Він обурений, пішов 

поскаржитися Богові. Бог його потішив: -

-Не журися, мене також вигнали з церкви тому, що їхні думки не були 

такі як мої бо я думав інакше як вони.

Між умово хворими

Два умово зворі, повертаючися з потягової станції до своїх домів у місті 

коментували між собою:

- Цікаво, чому в нашому місті побудували потягову станцію так далеко 

від міста?

Другий:

- Я думаю, що тому, бо 

хотіли, щоб станція для потягів 

не була далеко від того місця де 

потяги приїзджають.

і і)

ЖИТТЯ НАВЧАЄ
Вмій часто вийти з 
твого щоденного місця 
проживання і перевести 
хоч би короткий час на 
свіжому й спокійному 
місці Пройтися
берегами ріки або озера, 
зайти в свіжий зелений 
ліс, сісти на зеленій 
траві, це відновить 
твого духа й принесе 
тобі багато ласк від 
Бога, який любить 
стрічатися з людиною в 
спокійному й тихому 
місці.


