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VATICANO: «FOMOS CRIADOS PARA AMAR E SER AMADOS» - PAPA FRANCISCO

Reflexão dominical recordou 
«grande mandamento» do Cristianismo

Cidade do Vaticano, 29 out 2017 
(Ecclesia) -  O Papa Francisco recordou 
hoje no Vaticano o “grande mandamen
to” do amor a Deus e ao próximo, que 
considerou a mensagem central de 
Jesus, um desafio a todos os cristãos.

“Aquilo que Jesus propõe é um 
ideal notável, que corresponde ao 
desejo mais autêntico do nosso cora
ção. Na realidade, fomos criados para 
amar e ser amados”, disse, perante 
milhares de pessoas reunidas na Praça 
de São Pedro para a recitação do 
ângelus.

Francisco sublinhou que a inter
venção de Jesus surgiu num diálogo 
com os fariseus, que procurava ajudar a 
“restabelecer aquilo que conta verda
deiramente” na prática religiosa.

“Podes fazer muitas coisas, cum
prir muitos preceitos, tantas coisas 
boas, mas se não tiveres amor, isso não 
serve”, assinalou.

O Papa apresentou o amor a Deus e 
ao próximo como marca da “verdadeira 
fidelidade” à mensagem cristã.

“Deus, que é amor, criou-nos para 
nos tomar participantes na sua vida, 
para sermos amados por Ele e para 
amá-lo, para amar com Ele todas as 
outras pessoas: este é o sonho de Deus 
para o homem”, acrescentou.

Esta parte da intervenção encerrou-

-se com uma evocação da Virgem 
Maria, para que ajude todos a praticar 
na sua vida este “grande mandamento”.

Após a oração do ângelus, o Papa 
referiu que este sábado foi beatificado 
no Brasil o padre Giovanni Schiavo 
(1903-1967), missionário italiano,

evocando um religioso que “trabalhou 
com zelo ao serviço do Povo de Deus e 
da formação dos religiosos e das 
religiosas”.

Francisco saudou grupos da Itália e 
da Venezuela, presentes na Praça de 
São Pedro, confiando à Virgem Maria

“as esperanças e as legítimas expectati
vas destas duas nações”.

O grupo venezuelano fez-se acom
panhar pela imagem de Nossa Senhora 
de Chiquinquirà, conhecida como a

ВАТИКАН ВІДМОВИВ В А КРЕД И ТА Ц ІЇ П 0С ЛУ-М А С 0Н У
Ватикан відмовив в акредитації 

новому послу Лівану. Як пише 
ліванська газета «UQrient-Le jour», 
причиною цього рішення стало те, 
що Джонні Ібрагім є членом 
масонської ложі.

Відмова Святого Престолу була 
озвучена під час зустрічі Папи 
Франциска з прем'єр-міністром Лівії 
Саадом Харірі 13 жовтня, проте ЗМІ 
повідомили про це двома тижнями 
пізніше.

Кандидатура Джонні Ібрахіма на 
пост посла у Ватикаш була 
затверджена урядом Лівану ще 21 
липня. Однак протягом наступних 
трьох місяців Папа так і не дав 
аудієнцію дипломату, що де факто 
означає відмову в агремані.

За сформованою

дипломатичною практикою, причини 
таких відмов не озвучують. Однак, за 
даними ліванської преси, Ібрахім не 
отримав агреман в зв'язку з тим, що 
він був масоном. На предмет того, чи 
перебуває він членом ложі в даний 
час, надходять суперечливі 
відомості.

Ще в 1738 році Папа Климент 
XII видав буллу, в якій було чітко 
заявлено, що католицтво і масонство 
несумісні. У  липні 2013 року, в ході 
прес-конференції на борту літака по 
дорозі з Бразилії, Папа Франциск 
засудив «масонське лобі».

Відмова Ватикану стала 
несподіванкою як для влади Лівану, 
так і для самого Ібрагіма, пише 
італійська газета «В Messaggero». 
Дипломат, який служив раніше

генеральним консулом в Лос- 
-Анджелесі, вже встиг розповісти 
ряду американських прелатів, що він 
переїжджає до Риму.

Хто в підсумку буде 
представляти Ліван при Святому 
Престолі, поки що неясно. ЗМІ 
називають імена журналіста, члена 
Маронітської ліги Антуана 
Костянтина і генконсула в Марселі 
Хали Кейруз Тікозеллі. Очевидно, до 
квітня тимчасовим повіреним у 
справах Лівану буде призначений 
посол в Аргентині Антуан Андарі.

Раніше, в 2015 році, Папа 
Франциск відмовив в акредитації 
послу Франції Лорану Стефаніш. В 
даному випадку агреман не був 
виданий у зв'язку з нетрадиційною 
сексуальною орієнтацією дипломата.

Пост французького посла при 
Святому Престолі більше року 
залишався вакантним.

Джерело: blagovest-info.ru
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Редакційне Editorial
Religião e Religião РЕЛІГІЯ І РЕЛІГІЯ

Existe RELIGIÃO e existe religião, 
como existe AMOR e amor. O primeiro 
procura o bem da pessoa amada e o segun
do o seu lucro, visa o bem não de quem é 
amado, mas o bem de quem diz que ama. 
Há religião que surgiu de um momento 
para outro, através de uma única pessoa 
que diz ter recebido uma mensagem do 
céu para fundar uma religião. Há outra 
religião que foi preparada por muitas reve
lações durante séculos através de diversas 
pessoas, acontecimentos, doutrina e 
confirmada por ALGUÉM que provou 
com milagres e doutrina de possuir pode
res divinos e OFERECEU a sua vida por 
amor à humanidade toda e não apenas por 
uma nação ou um grupo dos que nele 
acreditaram.

Existem diversas definições da 
religião. Às vezes é o conjunto de cerimô
nias e ritos do homem no seu relaciona
mento com o mundo do além; às vezes 
significa a fé do homem em Deus e nas 
verdades eternas; outras vezes significa 
uma devoção a tudo que é considerado 
sagrado. E um culto que aproxima o 
homem das entidades a quem são atribuí
dos poderes sobrenaturais. E uma crença 
em que as pessoas explicam a origem e a 
existência do universo. E também um 
conjunto de princípios, crenças e práticas 
de doutrinas religiosas, baseadas em livros 
sagrados, que unem seus seguidores numa 
mesma comunidade moral, chamada 
Igreja.

No sentido mais autêntico, religião é 
tudo o que une (liga) o homem com Deus 
e leva a crer em Deus e nas verdades 
eternas. E neste sentido que faremos algu
mas considerações sobre uma religião que 
tem direito de se proclamar verdadeira.

Religião liga o homem com o Criador 
e tudo o que essa união significa na vida 
do homem. Existe a religião porque existe 
a crença na existência do Criador, ou, 
como alguns preferem, o Ser Superior. Em 
geral, a ideia sobre Deus Criador é que 
dele provém todas as criaturas, todo o 
bem, que ele dá existência ao universo que 
está sob o seu poder.

Havia antigamente nas mitologias 
primitivas e talvez ainda hoje ainda há 
entre os povos primitivos a ideia do Cria
dor como um ser que se ocupa apenas com 
a sua felicidade e serve-se das criaturas 
para o seu bem, as quais existem apenas 
para satisfazer os desejos do Criador, 
como os alimentos na mesa servem para 
satisfazer o gosto do dono.

Atualmente, nas diversas religiões no 
mundo culturalmente desenvolvido, essa 
ideia de deus egoísta cuja existência 
resume-se apenas no seu ego é considera
da apenas como uma lembrança da menta
lidade primitiva e infundamentada. Quase 
todas as religiões no mundo de hoje têm a 
ideia de um Deus justo, bom, amigo dos 
homens. Isso transparece especialmente 
no cristianismo, mas também em outras 
confissões religiosas maiores e menores 
que acreditam num Deus como fonte e 
princípio de todo o bem para toda humani
dade, todas as nações e não apenas para 
um povo ou um grupo de crentes. Hoje não 
se admite pensar em um Deus da antiga 
Grécia, ciumento, vingativo, implacável, 
rancoroso, qualidades atribuídas apenas 
aos espíritos maus e não ao Criador do 
universo.

Infelizmente encontramos ainda hoje 
em certas religiões, também em tempos 
idos houve no cristianismo, a ideia de que 
tudo e todos que não pertencem para a 
determinada religião deve ser perseguido, 
mentalidade dos fundamentalistas que 
existem em todas as religiões, e hoje 
principalmente no islamismo que odeiam 
outras religiões, principalmente o cristia
nismo e pretendem impor-se com a sua 
que, segundo eles, é a única verdadeira 
com direito de existir no mundo. Todos 
seus esforços são direcionados para se 
impor e fazer a sua dominar no mundo, 
eliminando todas outras. Mentalidade 
inaceitável, se acreditamos num Deus 
Criador do mundo criado para todos que 
nele habitam e não para os que “deus” 
odeia.

Se nos consideramos criaturas de 
Deus, não se pode acreditar que fomos 
criados apenas para satisfazer os caprichos 
de Deus .Todas as religiões sérias da atuali
dade acreditam num Deus do bem que 
condena toda espécie do mal e aprova tudo 
o que significa o bem de todos.

A mentalidade de cada religião é fruto 
do conceito que se tem de Deus. O 
homem, devido à suas limitações, cultu
ras, ambiente de vida, não é capaz de 
chegar a um conceito genuíno de Deus, 
por isso há necessidade que Deus se revele 
e revele. E nenhuma religião possui essa 
prerrogativa de conhecer a Deus não 
segundo a mentalidade do fundador mas 
pela revelação do próprio Deus realizada 
não por uma aparição como fundadores de 
algumas religiões tiveram, mas uma reve
lação que se realizou durante muitos sécu
los e completou-se com a vinda do próprio 
Deus para confirmar tudo o que foi revela
do aos poucos pelos patriarcas, profetas e 
eleitos de Deus no antigo Testamento. 
Somente religião que se baseia-se não no 
conceito de um fundador, nem numa reve
lação que aconteceu em alguns dias ou 
numa aparição de deus durante um breve 
retiro do fundador pode ser reconhecida 
como verdadeira. A religião cristã é fruto 
de uma revelação durante séculos e foi 
confirmada por uma vida inteira do Verbo 
Divino enviado do Pai ao mundo para 
revelar verdades que o homem, com sua 
razão natural, não podia chegar a conhecer 
na sua plenitude.

Є РЕЛІГІЯ і є релгія, як є ЛЮБОВ і 
любов. Правдива ЛЮБОВ звернена на 
добро особи яку любиться а друга, 
звхнена любов шукає своєї користи й 
свого зиску, а не добра того, що 
любиться, але добра того, який каже, 
що любить .когось, але поправді шукає і 
любить себе самого. Є релігія яка 
постала з дня на день, продумана одною 
особою яка каже, що десь в секреті, в 
сховку отримала об’явлення від Бога, 
щоб заснувати нову релігію. Але є інша 
релігія яка постала від багатьох осіб 
протягом багатьох століть через різні 
події, науки і потверджена ОСОБОЮ 
яка прийшла від Бога і доказала чудами 
і високим знанням, незаперечними 
засадами життя, що вона приходить від 
Бога жертвуючи своє життя з любови 
до всіх людей а не лише до одного 
народу або до одної групи людей.

Є різні дефініції релігії. Нераз це 
збір церимоній і обрядів людини в її 
відношенні до позаземного світу; часом 
означає віру людини в Бога і в правди 
вічні; деколи означає якесь 
набоженсство до всього, що відноситься 
до Бога. Одне слово, це культ який 
зближає людину до Бога і до всього, що 
відноситься до вічности. Це віра якою 
людина пояснює як і звідки повстав 
всесвіт. Це також збір правил, засад, 
практик та релігійних звичаїв, акі 
основлюються в святих книгах, і які 
лучать всіх її послідовників в одну 
спільноту, яка називається Церква.

У  властивому розумінні, релігія це 
все те, що лучитль людину з Богом і 
розбуджує віру в об’явлені правди вічні. 
В такому значенні нам треба розуміти 
нашу релігію, яка має повне право 
уважати себе і називатися правдивою.

Релігія лучить людину з Богом 
Творцем всесвіту і все, що та злука 
означає для людини. Існує релгія бо 
існує в душі людей віра в існування 
Творця, або, як дехто воліє казати, в 
Найвище Єство. Звичайно ідея про Бога 
Творця каже, що від Нього все 
походить, що Він дає існування для 
всесвіту який є під його владою і 
провидіням повним любови.

Була колись в старинних 
мітологіях і може ще знайдеться між 
примітивними народами ідея про Творця 
як когось, що думає лише про себе, про 
своє добро і щастя, що створив і 
вживає створінь тільки на те, що мати з 
них власну користь і задоволити свої 
потреби.

Нині, в різних релігіях світу 
культурно розвинених, ця ідея про бога 
самолюба, якого існування звужується 
до його “я” це тільки згадка примітивної 
і безпідсатавної ментальнсоті. Нинішні 
релігії мають думку про Бога 
справедливого, доброго, приятеля 
людей. А це проявляється з найбільшою

ясністю в християнстві, хоч також в 
деякій мірі в інших релігіях які вірять в 
одного Бога як джерело всього добра 
для людства, який існує для всіх націй а 
не л и т е для одної групи віруючих. Нині 
неприпустима думка про старинного 
бога Грецького, зависного,
невмолимого, мистивого, прекмети які 
нині ми приписуємо не Богові а злому 
духові.

Нажаль, знаходимо ще й нині в 
деяких релігіях, як було колись в деякій 
мірі може й в християнстві, думка, що всі 
і все, що не належить не до моєї релігії має 
бути переслідуване. Ментальність 
фундаменталістів, яка проявляється 
головно в ізламізмі які ненавидять всі 
інші релігії, а головно ненавидять 
християнство і стараютья запровадити 
всюди свою релігію коштом 
переслідання інших і з наміром їх 
знищити, головно християнство, до 
якого носять особлившу ненависть. Всі 
зусилля ізламізму спрямовані до того, 
щоб запанувати світом і через знищення 
всіх інших релігій. Ментальність яку не 
можемо приймати, якщо ми віримо в 
Бога який створив світ і людей з любови 
і хоче щастя для всіх.

Якщо віримо, що ми Божі 
створіння, не можемо ніяк повірити, що 
ми створені на те, щоб з нас Бог мав 
якусь користь. Віримо в Бога Добра, 
який осуджує всяке зло і ненависть та 
бажає для всіх людей добра й любови.

Менталність кожної релігії це овоч 
понняття про Бога. Людина, через свої 
обмеження і культуру, обставини 
життя, не може сама дійти до повного 
пізнання Бога, тому потребує, щоб сам 
Бог об’явив людям себе і свої правди. А 
ніяка релігія не може похвалитися, що 
вірить і почитає Бога не згідно зі своїм 
засновником людиною, але задля 
Божого об’явлення, яке базується не на 
одному скритому об’явленні для одної 
особи, без ніяких доказів. Християнська 
релігія базується на цілому ряді і на 
довгих століттях об’явлень через 
пророків, патріярхів, Божих людей, і на 
цілій історії присутности Бога між 
народом яка стала потверджена і 
завершена в Новому Завіті приходом на 
землю Божого Сина Ісуса Христа, який 
дав докази, що прийшов від Бога і 
доказав що сам Він є Богом і не 
заснував релігії л и т е на одному 
якомусь об’явленні але на цілім ряді 
своїх чудесних і неповторних діл, у 
свідостві його самого і соток і тисячів 
людей які на фундаменті Христа стали 
разом з Ним сівдками повстання 
Христової Церкви не від одної людини, 
але від цілого ряду свідків Божого об’ 
явлення.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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Сказав Господь притчу оцю: В одного багача земля гарно вродила. І 
почав він м іркувати, каж учи сам до себе: Що мені робити? Н е маю  де звезти 
врож ай мій! І каж е: О сь щ о я  зроблю : розберу м ої стодоли, інші побудую 
і зберу туди все зб іж ж я і ввесь м ій достаток та  й  скаж у душі своїй: Душ е 
моя! М аєш  добра багато в запасі на багато років! Спочивай собі, їж , пий і 
веселися! А  Б о г сказав до нього: Безумний! Ц іє ї ж  ночі душу твою  заберуть 
у тебе, а те , щ о ти  зібрав, ком у буде? І так  воно з тим , хто збирає для себе, 
зам ість, щ об багатіти  в Б о га .”

Є у світі бідні багатирі й  є  багаті бідняки. Б ідний багатир це той , щ о має 
м аєтки , м ає грош і й  всяке добро, але не м ає того , щ о найголовніш е, не має 
багатства душ і, багатства яке не переминає і яке триває постійно й  не 
тратиться через будь яку  причину. Б ідний багатир це той , щ о м ає дібр 
подостатком , але бідний на здоров’я  і не м ож е скористати з того всього, щ о 
м ає. О т м ає і більш е ніц, а ж иве нужденно. А ле багато біднішими багачами 
є т і, як і багаті в грош і й інші земські добра, але бідні на душ і, бідні на добре 
ж иття. О т приходить слабість і смерть і вони залиш аю ться без нічого, 
порож ні, самітні, без ніякого добра для свого вічного ж иття.

П ротивно, є  багаті бідняки. Ц е т і, як і ж ивуть убого, не маю ть 
подостатком  всього потрібного до туземного ж и ття , т і, які терплять 
недостачі, але в душі вони багаті, великі, повні добрих діл і заслуг на 
вічність. Вони багаті в добрі діла. А  це найважніше!

В цій притчі Ісус говорить про такого бідного багача, який збагатів 
м атеріально, а був мізерний, бідняга душевно, бо не думав про вічні й 
непереминаючі багатства віри й добрих діл. З б іж ж я , щ о земля буйно 
зародила це справді було добро й  м ож на було радіти з цього, але не треба 
було гордитися неначе б то  вж е було все потрібне для повного щ астя. 
Людина це не тільки  тіло й правдиве багатство не залеж ить тільки  від того, 
щ об м ати все для тіла. Треба й для душі постаратися про правдиве 
непереминаю че багатство пракиткою  віри, виконуванням добрих діл, 
поконуванням своїх пристрастей, практикуванням  різних чеснот і т . п.

М ож на й  гарна це р іч  багатіти  на зм еські добро, але необхідне воно 
заразом , й  найваж ніш е, багатіти  в душенві багатства.

О .Т .З .

Existem , neste m undo, m uitos pobres ricos, com o tam bém  há  m uitos os 
ricos pobres. O  pobre rico  é aquele que é ou se considera dono de m uito dinheiro, 
de bens m ateriais, m as é pobre naquilo que é essencial para a  vida do hom em , 
pobre em  bens espirituais que não term inam  com  a m orte, m as perm anecem  para 
a  vida que vem  depois da m orte. Por exem plo, é um  pobre rico quem  tem  m uitos 
bens m ateriais, m as não pode usufruí-los po r estar doente e sem  capacidade de 
usar o que possui. M as m uito m ais pobre é aquele rico  que possui bens m ateriais, 
m as é pobre em  boas obras, não tem  fé, não se preocupa com  o essencial na  vida, 
não p ratica virtudes nem  boas ações. Possui riquezas m ateriais, m as logo que 
vem  a doença e a  m orte, ele se transform a em  m endigo, fica sem  nada para  usar 
aqui na terra nem  para levar consigo para a eternidade.

M as, por outro lado, existem  pessoas que são pobres em  bens m ateriais, m as 
são ricos espiritualm ente, porque praticam  obras de caridade, v ivem  segundo as 
leis, têm  fé e um a grande bagagem  que levam  consigo para  outro m undo. São 
Francisco de A ssis e tantos outros santos foram  ricos pobres, não .possuíam  bens 
m ateriais, m as eram  ricos em  riquezas espirituais.

O  proprietário  do qual fala  o evangelho considerava-se rico  e  feliz para 
sem pre, m as, na  realidade, era  um  hom em  pobre, porque não soube valorizar os 
bens que colheu e agradecer a D eus po r tudo o que recebeu, pensando apenas em  
gozar, sem  se lem brar que de um  dia para  outro ele tem  que deixar tudo o que 
possuía na terra e aparecer diante de D eus.

Ser rico , possu ir bens m ateriais é m uito bom  e necessário para  a  vida. M as 
m uito m ais im portante é enriquecer espiritualm ente. A s riquezas m ateriais nos 
acom panham  até o m om ento da m orte e os bens espirituais levam os conosco 
para apresentá-los diante de D eus na eternidade.
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P. Tarcisio Z.

НАЙВАЖЛИВІША ГОДИНА ВАШОГО ЖИТТЯ

The N ew  York Tim es опублікував 
результати  опитування, проведеного серед 12 
тисяч працівників по всьому світу , згідно з 
яким  70%  опитаних зазначили, щ о їм  не 
вистачає часу на творче або стратегічне 
мислення.

Ж урнал The Tim es повідомив, щ о 110 
разів в день ми перевіряємо наш  мобільний 
телеф он . Ц е в середньому, а  в деяких 
випадках це число в 2-3 рази  більш е. Однак є й  так і лю ди, які перевіряю ть 
свій телеф он  900 раз за  день. У явіть , щ о на ватній могилі напишуть: «Він 
перевірив електронну пош ту». Неприємне відчуття, правда?

В сього сім  простих кроків м ож уть повністю  змінити ваш е ж иття. 
Зробити  його цілеспрямованим і осмисленим. Ц е займе не більш е години. І 
ця одна година м ож е вплинути на кож ну наступну годину ваш ого ж иття.

К рок  1: В иберіться на природу, де ви зм ож ете відчути природний ритм  
земного ж и ття , а не гіперактивний і нелю дський ритм  сучасної цивілізації.

К рок  2: Запиш іть питання: «Щ о б я  зробив, якби мені залиш илося ж ити 
всього тиж день?». А  тепер витратьте 10 хвилин на те , щ об відповісти на 
нього.

К рок  3: Запиш іть питання: «Щ о б 
я  зробив, якби мені залиш илося ж ити  
всього м ісяць?». І знову витратьте 10 
хвилин для пош уку відповіді.

К рок  4: Запиш іть питання: «Щ о б 
я  зробив, якби мені залиш илося ж ити  
всього один рік?». В итратьте 10 
хвилин на відповідь.

К рок  5: Запиш іть питання: «Щ об 
я  зробив, якби мені залиш илося ж ити  
всього п 'ять років?». У  вас є  не більш е 
10 хвилин на відповідь.

К рок  6: Запиш іть питання: «Щ о б 
я  зробив, якби мені залиш илося 
прож ити всього одне ж иття?» . У  вас є 
10 хвилин на відповідь.

К рок  7: І нареш ті, витратьте 10 
хвилин на те , щ об перечитати ваш і 
відповіді і задати собі питання: «Я к я 
м ож у спланувати свій тиж день так , 
щ об бути ближ чим  до того, щ о я 
записав у своїх відповідях?».

Ж и ття  сьогодні дуж е швидке і 
повне м ож ливостей. У складню ю чи 
його, ми думаємо, щ о все робимо 
правильно. Я к наслідок, з 'являється 
нескінченне число відволікаю чих 
чинників і у  нас немає часу, щоб 
зупинитися і по-справжньому 
подумати. М и повинні зробити інший 
вибір.

М и в змозі розрізняти, щ о нам 
дійсно необхідно. М и м ож емо 
створити ж и ття , яке дійсно має 
значення.
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ

ІСУС ХРИСТОС ШКОЛИ НЕ ЗАСНУВАВ 
ЖОДНОЇ СЕКТИ

EMwolráf* 30)2

Одного разу Ісус Христос запитався своїх учнів: « З а  кого маю ть люди Сина 
Чоловічого»? Апостоли дали різні відповіді, які чули від людей. Одні уважали 
Його за Йоана Хрестителя, інші за Іллю , а ще інші за Єремію або хтось з 
пророків. Такі думки людей про Нього передали Апостоли для Ісуса Христа, але 
Ісус ще хотів довідатися від самих Апостолів за  кого вони його уважаю ть? «На 
вашу думку» «хто я  є»? Перший з Апостолів Симон Петро заявлає. «Ти -  
Христос Б ога живого син». Ісус признав Петрові, і ще до того сказав до нього: 
Щасливий ти Симоне, сину Йонин, бо ти  не відкрив сам від себе, а Отець мій 
Небесний. При тій нагоді Ісус Христос йому заявив -  Ти Петро (скеля) і на тій 
скелі побудую мою Церкву й пекельні ворота її не подолають.

Ісус Христос заснував одну й  єдину Церкву на Апостолі Петрі, бо для нього 
передав свою власть, коли сказав: «Я дам тобі ключі Небесного Царства й  щ о ти 
зв’яж еш  на землі, буде зв’язане й  на небі” .(Мат 16,13-20)

Одинокий Апостол Петро став вибраний на проводаря і на голову 
вселенської єдиної Церкви зі всіма правами, бо для нього віддав ключі Небесного 
Царства. Н а нікому з інших апостолів Ісус Христос не заснував іншої церкви, але 
всі апостоли стали підчинені під владу Петра, які по Воскресінню і по приході 
Святого Духа вийшли навчати різні народи, і м іж  ними засновували громади 
вірних, які належали до одної Христової Церкви в різних місцевостях і серед 
різних народів. Н іхто з вірних не казав: я  належу до Павлової Церкви чи до 
Церкви Якова, або М атея, але всі належали до Христа й  навчали його науку. 
Апостоли були лише знаряддям Бож им  в поширенні Христової науки, з ’єднані з 
Апостолом Петром.

Апостола Петра сам Ісус Христос вибрав на голову й він став перший Папа 
для цілої Вселенської Церкви з повного владою її провадити, і та  сама влада була 
передана для наступного Папи й  посьогодні вона передається для наступного 
Папи. Від папської влади вона переходить на єпископів, а  т і її  передають 
священикам. Ц е той ланцюг, який зложений зі сильних і нерозривних ланків, і він 
триватиме до кінця світу нерозривним.

Ісус Христос ніколи не заснував жодної церкви евангеликів, ані церкви 
сектанів.

Заснував єдину, святу, соборну й  Апостольську Церкву. Христова Церква 
єдина, правдива, бо заснована самим Бож им  Сином Ісусом Христом, який помер 
на хресті, і по трьох днях воскрес на потвердження правдивосте його Церкви, 
через яку доходиться до спасіння і святосте. У  ній знаходиться повнота 
Христової науки зібраної в Євангеліях і Святі Тайни, які необхідні до осягнення 
вічного спасіння.

О тж е, Ісус Христос не заснував жодної секти євангеліків, хоч вони 
запозичають ім ’я  Ісуса Христа, і засновують свої так  звані «церкви» під різними 
іменами. Звідти мимоволі постає питання звідки те велике число евангеликів і 
різного роду секти взялися і коли постали? Для кращого зрозуміння справи, 
треба нам повернутися до шіснадцятого століття, і там знайдемо головного 
засновника нової Цекрви, що ним був М артин Лутер, який збунтувався проти 
одної Христової Церкви, розпочав свою і від тих часів постав цілий Вавилон 
непорозуміння в толкуванні св. Письма, де кожний читач його розумів по своєму, 
і посьогодні це продовжується.

Католицька Церква не дозволяє, щоб кожний сам тлумачив св. Письмо по

своєму, але вона дає і тлумачить його, щоб вірні дотримувалися, і зберегли 
правдиву Христову науку. Сам Лутер опісля жалувався, що створилося так 
багато різних тлумачень св. Письма -  “скільки голов стільки його пояснень” . 
Звідси, понад 90% процентів сект, хоч уживаю ть те саме св. Письмо, а кожна з 
них інакше його розуміє. Христова Церква є  одна, і немає інших назв чи імен, які 
секти надають для своїх так  званих «церков»..

Кальвін, після Протестантської Реформи написав листа до М еланхтона (Ме- 
lanchton), помічника й наслідника Лутера, щ о сильно зажурений, щоб в 
майбутньому ніхто їх не підозрівав за  їхній поділ який вж е тоді появ’явся м іж  
різними течіями м іж  протестантів. Пише також , що протестанте тепер не 
можуть погодитися м іж  собою.

М иланхотон (Melanchoton) говорив часто що ріка Елба своїми водами не 
вистарчала б настарчити води на сльози, щоб могти оплакувати того великого 
нещастя поділу Протестантизму. Св. Письмо не згадує про заснування Христом 
якоїсь секти або псевдорелігії. Звідси, сектанта продумали придвоювата собі 
титули, які вживані в Католицькі Церкві, як  наприклад: пастер. єпископ, слово 
церква. Це собі запозичають, мовляв, що в них є  те  саме, що в Католицькій 
Церкві, аби дурите своїх людей, і наших католиків.

Сам Ісус Христос нас перестерігає, щ о коли хтось скаже: “Глянь, он 
Христос не вірте, бо стануть фальшиві христителі та  ложні пророки, які 
чинимуть великі знаки й  чуда, щоб могти звести навіть і вибраних.” Ц я 
пересторога Ісуса Христа здійснюється, бо щоденно постають фальшиві пастері, 
які засновують нові секти, і слабких в вірі католиків перетягають до себе.

В ж е сам Ісус Христос боровся проти деяких сектантів, як: фарисеїв, 
книжників і садукеїв, які переробляли Б ож і Закони Старого Завіту на свій 
спосіб думання. Самі ж  вони їх  не заховували лише законами зв’язували людей, 
за щ о Ісус Христос їх  картав. Ц іла глава 23 від М атея подає строгі слова Ісуса 
Христа проте фарисеїв і книж ників , порівнюючи до гробів побілених, до зміїв, 
гадючого поріддя. Добре було б для кожного читача прочитати про тих 
книж ників , лицемірів і фарисеїв цілу главу 23-ту від М атея для кращого пізнання 
хто вони були, як  ж или й  поводилися з народом.

Різні релігії, й секти евангеликів були й є засновані людьми.

Релігію, як  саму релігію вони мож уть практикувати, але до Католицької 
Церкви, яку заснував Ісус Христос вони не належ уїь. С екта складаються з 
людей слабкої віри, з безрелігійних осіб, а  навіть і з непрактикуючих католиків 
які до них легко переходять. Вистачить для деяких католиків охриститася, 
відбута урочисте св. Причастя, а опісля занедбатися в своїй релігії. Багатьох 
переходять до других релігій шукати іншого Ісуса Христа, бо для них в 
К атолицькій Церкві Ісус Христос не дає здоров’я  ані багаств. Серед неосвічених 
католиків витворилося поняття, щ о коли хтось помре, вистачить взята 
небіжчика до церкви, відправити Службу Б ож у  й  панахиду й  напевно він вж е в 
небі. І такі думки ширяють навіть серед наших людей.

Сектанта двома гачками ловлять таких остиглих католиків і інших 
безрелігійних людей. Одним гачком обіцюють виздоровлення- зцілення від недуг 
і хворіб, роблячи «чуда». Другим гачком заловлюють обіцюючи добробут і 
матеріальні багатства а опісля самі багатіють, виманають десятину за що 
набувають різні добра й  посілості для себе і для своїх рідних. Х то до них зайде 
дорого буде платити за свою наївність і вимиття мозку.

Звичайно до сект вступає бідна й  темна кляса людей, яка ж иє нераз в крайній 
нужді, і без релігії. Коли хтось зі сектантів представить такі пропозиції, жертва 
кидається до них, неначе була б це остання дошка порятунку.

Сектанта не признаються, що вони належать до сектантів, і для своїх груп 
присвоїли ім ’я  «церквою». Слово Церква належить до групи вірних, тобто, до 
цієї єдиної Церкви, яку заснував Ісус Христос і її потвердив своєю смертю, і 
своїм воскресінням. Коли людина засновує свою групу вірних вона зветься 
секта. Пастир може за неї й  померти, але не воскресне, щоб потвердити, щ о вона 
правдива. Він присвоює для своєї групи ім ’я  «церква», щоб дурити людей.

Христова Церква це неначе, як  човен, що вж е понад дві тисячі років пливе на 
розбурханому морю, а ним керує св. Дух і воно ніколи не в пірне. Неодні 
переслідування пережила Церква Христова, але ними лише більше себе скріпила 
й  більше святах людей і мучеників віддала для неба.
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"О primado é conferido 
a Pedro para que fosse 
evidente que há uma só 
Igreja e uma só cátedra."

São Cipriano de Cartago

(258 d.C)
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА 
РОЗДУМУ

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

В що вірити ã кому 
повірити?

Я кщ о є в лю дському 
ж итті якась р іч  або справа, 
яка  існує, ф орм увалася і 
розвивалася протягом
століть або й  тисячоліття та  
показалася правдива, то  яка 
розумна людина ї ї  буде 
заперечувати бо на її  місце 
явилося щ ось нове, 
видумане якою сь особою , 
щ об ним заступити те , щ о 
досі існувало? Наприклад, 
вж е соткам и л іт  існує 
означена м ова в даному 
народі і вона вж ивана населенням, м ова яка  розвивалася протягом  дових л іт , 
хто  розумний схоче сказати, щ о та  м ова недобра, ф альш ива й її  схоче 
заступии якою сь новою  мовою , яку хтось собі видумав і зібрав коло себе 
гурток людей та  нею розм овляє? А бо інший приклад: вж е від віків люди 
вж иваю ть натуральну воду на всі свої потреби. К оли  якийсь мудрагель, не 
доказавш и, щ о натуральна вода не є  добра для вж итку , продумає якесь нове 
пиття і схоче ним заступити натуральну воду, чи  буде воно розумно 
переставати вж ивати  воду яку досі вж ивалося й почати вж ивання того 
нового винаходу, який щ е не м ає за  собою  досвіду ані нема доказів, щ о він 
кращ ий ніж  натуральна вода?

П ристосуймо ці два приклади до релігії або різних віровизнань. Є  релігія, 
яка  вж е існує тисячами л іт  і м ільйони та  мілярди людей ї ї  приймали та  
вж ивали, а  яка  том у вж е понад дві тисячі л іт  була потвердж ена о б ’явленням 
з неба через О собу Ісуса Х риста який чудами, різними ділами й  наукою  
показав, щ о прийш ов на землю  не тільки  як  інші люди але був післаний зі 
самого неба. І ту  релігію  визнавали й  визнаю ть вж е протягом  тисячі років 
м ільйони й  мілярди лю дей, тримаю чися науки яку Ісус залиш ив у Євангелії. 
А ле на протязі історії, в пізніших роках , деякі реф орм атори  заснували свої 
релігії, немов би стара двотисячолітна і яка  розвивалася довгими 
тисячоліттям и в старом у завіті, була би недобра, а л и т е їхня щойно 
продумана правдива. Ц е т і різні віровизнання, Ц еркви як і зродилися після 
багатьох л іт  існування то ї яку  Ісус залиш ив апостолам, а алосотли 
налсідникам аж  до ниніш нього дня. І вони неначе т і, щ о видумали якусь нову 
мову зам ість то ї якою  нарід розм овляє тисячами л іт  і ї ї  накидаю ть, бо мовляв 
стара досі вж ивана недобра, а добра й  правдива тільки  їхня новороздумана. І 
нарід йде за  ними, покидає свою  давню віру та  хапається нової, бо там  більш е 
правди. В арта би запитатися чи котрийсь зі засановників нових віровизнань 
чи Ц ерков, показав більш у силу, зробив більш і чуда, віддав своє ж и ття  за  
своїх і за  всіх людей? Ч и  Ісус Х ристос просив від апосотлів і від людей 
чогось для себе? Н авіть для свого гуртку учнів і апостолів ніколи не просив 
навіть цента, а р ізні нові засновники й  провідники церков просять і просять і 
щ е просять не л и т е центів, але соток і тисячів. І збагачую ться. А  Ісус не 
думав про своє збагачення, а лиш е про добро народу, про душевне здоров’я 
всіх. Ісус не замеш кував у  лю ксусових палацах, не вкладав й  банки ж ертви  
народу й  не мав де голови приклонити.

Дорогий Ч итачу, даю деякі запитання і відповідж сам собі:
- К ом у більш е вірити, том у, щ о хоче тебе до себе притягнути, щ об мати 

з тебе користь і щ об ти  йому давав грош і, чи  том у хто  хоче тебе м ати, бо тебе 
лю бить а не твої грош і?

- К ом у більш е вірити, том у, щ о подає тобі чисту воду й  каж е, щ о вона 
добра для твого здоров’я  і ж и ття , чи  том у, який каж е , щ о вода не є  добра а 
лиш е той  новий його видуманий напиток принесе тобі здоров’я?

-  Х то тоб і кращ ий друг, той , щ о ж ертвує свою  кров і ж и ття  за  тебе і за  
це нічого від тебе не вим агає, чи той , щ о хоче твоїх  грош ей для себе або для 
своєї церкви?

-  Х то з-пом іж  тих новітніх церков, віддав своє ж и ття  за  своїх вірних?
-  Якими героями чи святими м ож е похвалитися будьяка новітня церква, 

в м іж часі коли  Х ристова правдива Ц ерква м ає тисячі героїв і героїнь, щ о їх  
святість Б о г  підтвердив чудами?

-  Ч ом у ті новітні церкви тільки  почитаю ть Сина а забуваю ть за  Й ого 
М атір? К оли  ангел з неба її вітав і назвав благословенною , то  чому вірні 
новітніх церков не м ож уть ї ї  так  вітати?
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ПРО ЄВРОПУ, БІЖЕНЦІВ, МАСОНІВ, 
СОРОСА, І... РОЗАРІЙ

і
М абуть не буде для нікого, хто  м ає здатність логічного мислення, 

твердж ення, щ о саме християнство стало фундаментом європейської 
цивілізації, ф актором , який о б ’єднав Європу. К атолицькій  Ц еркві вдалося 
те , чого не вдалося Рим ські Імперії епохи язичництва -  о б ’єднати, 
з ’євангелізувати, охрестити Європу і надати культурний напрямок 
розвитку. М ож на було б ту т  згадати і про перш і У ніверситети, за  
організацією  яких стояла Ц ерква і про перш і ш питалі і про дороги, які 
робили монахи бенедиктинці і про безліч інших ініціатив, як і спричинилися 
до розвитку європейського континенту.

Очевидно, щ о послаблення Європи і криза, яку  вона зараз переж иває 
пов’язане з послабленням християнства. Одним із інструментів такого 
послаблення є іслам. П роблема для Європи не нова. Ц ей клопіт бачив уж е 
папа П ій V, том у в 1571 році.

П роходять стол іття , а інструмент розбиття Європи залиш ається той 
самий -  іслам. П отік  біженців з ісламських держ ав до Європи так  великий, 
щ о згідно статистик через 50 років вони будуть становити більш ість 
континенту.

Х то стоїть за  так  великою  сучасною  кризою  Європи? О крім  духовних 
причин, до яких належ ить віднести гріх  і відступництво від Б о га  самих

AVISO IMPORTANTE
Caros leitores do Jornal Prácia e da Revista Missionário Ucrania- 

no no Brasil

Estamos realizando a atualização do cadastro dos assinantes, para 
melhoria dos nossos serviços de postagem e entrega e para padroni
zação do pagamento da taxa de renovação anual. A partir do próximo 
ano a taxa anual poderá ser paga através de Boleto Bancário.

O boleto deve ser registrado no sistema bancário com a informa
ção do nome e do número do CPF ou do CNPJ do pagador. Isso 
é uma exigência do Banco Central.

Por isso, pedimos para que os dados sejam preenchidos correta
mente, com letra legível, principalmente o nome completo e o CPF.

Nos casos em que o cadastro esteja em nome de algum grupo, 
por exemplo “Apostolado de Oração”, em nome da comunidade, 
escola ou outros, pedimos para que seja preenchido o nome e CPF 
de uma pessoa responsável, ou nome e CNPJ da empresa res
ponsável pelo pagamento. O” nome e endereço” da entrega (des
tinatário) poderá ser diferente do endereço do pagador.

Atenção: Os cadastros que não obtivermos resposta até o final 
do mês de dezembro serão automaticamente cancelados. Por 
isso, pedimos encarecidamente, para que nos enviem a ficha de 
atualização. A ficha de atualização poderá ser enviada através de 
um dos seguintes meios:

• Pessoalmente, na Gráfica Prudentópolis
• E-mail: graficaprudentopolis@gmail.com
•Através do site: www.graficaprudentopolis.com.br/assinaturas
• Telefone: (42) 3446 1396
• WhatsApp: (41) 9 9626 8408 (enviar foto da ficha preenchida)
• Facebook: www.facebook.com/GraficaPrudentopolis (enviar 

foto da ficha preenchida)
• Correio -  através de carta, no seguinte endereço:

Gráfica Prudentópolis
Rua Cândido de Abreu, 1579
84400-000 PRUDENTÓPOLIS - PR

mailto:graficaprudentopolis@gmail.com
http://www.graficaprudentopolis.com.br/assinaturas
http://www.facebook.com/GraficaPrudentopolis
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європейців, потрібно назвати теж  і зовнішніх ворогів -  це впливові 
масонські організації, а тако ж  ті організації, як і вони підтримую ть.

Італійський часопис «II G iom ale» порадив владі Європейського Сою зу 
розпочати боротьбу з нелегальними іммігрантами від Д ж ордж а Сороса. 
Згідно даних ц ієї газети  саме ф онди Д ж ордж а С ороса і партнерських 
організацій полегш ую ть потік  ісламських іммігрантів з Б лизького  Сходу до 
Європи.

Д ж ордж  С орос, масон, ф ілантроп, пропагатор так  званого «Відкритого 
суспільства», учень відомого масона К арла Раймунда П оппера, член 
Римського клубу, одна із найважливіш их постатей щ оріного економічного 
ф орум у в Давос (Ш вейцарія). В 2012 році під час згадуваного ф орум у 
назвав себе ангелом, який хоче рятувати світ. Н а сьогоднішній день цей 
мультимільярдер став основним протектором  біженців з ісламських 
держ ав. К огось м ож е здивувати зв ’язок  м асонерії з ісламом. Однак цей 
зв ’язок  не є  аж  так  дивним, якщ о приглянутися ближ че. З а  словами 
проф есора С таніслава К райського, масони ш отландського ритуалу на 32 
ступені втаємничення приймаю ть іслам. Співіснування цих ідеологій варте 
окремого опрацювання. Вернімося до актуальної ситуації.

Т ільки за  каденції Б арака  Обами Сорос сприяв прийняттю  і асиміляції 
13, 8 мільйонів імігрантів в СШ А, а тако ж  отриманню  ними громадянства. 
Подібні колонізаційні процеси м аю ть на меті послаблення а в кінцевому 
результаті і викорінення християнства. Заснований Соросем  фонд 
«Відкритого суспільства» м ає дуж е багато ш арову діяльність і спонсорує 
близько 70 великих міжнародних організацій. Ц ю  діяльність м ож на 
поділити на три  основні гіл ки :

Д іяльність П ана С ороса, замаскована під ф ілантропією , призвела у 
світі до великої хвилі лаїцизації і послаблення християнства. Європейські 
народи втрачаю ть контакт зі своєю  ідентичністю і своєю  історією , а 
людьми, як і не знаю ть хто вони так і, легко управляти.

Я ких наслідків потрібно очікувати в У  крані? Ч и  не справдж ую ться 
слова Господа A  frucübus eorum  cognoscetis eos - П ізнаєте їх  по плодам їхнім 
(М т 7 ,2 0 ) .

Здається , щ о сьогодні, як  ніколи актуальний заклик П апи П ія V  взятися 
за  Розарій , який хоч скромно виглядає є  потуж ною  зброєю  боротьби з 
силами темряви

Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

Dois Anjos

D ois A njos viajantes em  form a de duas crianças pararam  para  passar a noite 

na casa de um a fam ília  m uito rica. A  fam ília era  rude e não perm itiu  que os A njos 

que pareciam  gente pobre, ficassem  no quarto de hóspedes da m ansão. Em  vez 

disso , deram -lhes um  espaço pequeno no frio sótão da casa.

À  m edida que eles faziam  a  cam a no duro p iso , o A njo m ais velho viu um  

buraco na parede e o tapou. Q uando o A njo m ais jovem  perguntou: po r que?, o 

A njo m ais velho respondeu: "As coisas nem  sem pre são o que parecem ".

N a noite seguinte, os dois anjos foram  descansar em  outra casa, de um  casal 

m uito pobre, m as o senhor e  sua esposa eram  m uito hospitaleiros. D epois de 

com partilhar a pouca com ida que a  fam ília  pobre tinha, o casal perm itiu  que os 

A njos dorm issem  na sua cam a onde eles poderíam  ter um a boa noite de descan

so.

Q uando am anheceu, ao dia seguinte, os anjos encontraram  o casal banhado 

em  lágrim as. A  única vaca que eles tinham , cujo leite havia  sido a única entrada 

de dinheiro , jaz ia  m orta no cam po. O  A njo m ais jovem  estava furioso e  pergun

tou ao m ais velho: "Com o você perm itiu  que isto acontecesse? O  prim eiro 

hom em  tinha de tudo e , no entanto, você o ajudou"; o A njo m ais jovem  o acusa

va. "A segunda fam ília  tinha pouco , m as estava disposta a com partilhar tudo, e 

você perm itiu  que a  vaca m orresse".

"As coisas nem  sem pre são o que parecem ," respondeu o anjo m ais velho. 

"Quando estávam os no sótão daquela im ensa m ansão, notei que havia  ouro

naquele buraco da parede. C om o o proprietário  estava obcecado com  a avareza

ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
]  Prácia O  Missionar

Nome completo:

Data de nascimento____ / ____ / ________

Número do CPF ou CNPJ:_________________________
Endereço:_______________________________________
________________________Número:___________Compl.

Bairro, localidade:______________________
Cidade:________________________________
Estado:___________________________ CEP:
Telefone:______________________________
E-mail:________________________________
Paróquia:______________________________

NOME E ENDEREÇO DE ENTREGA
Escolha uma opção de entrega:
( ) No mesmo endereço informado acima 
( ) Recebe na Paróquia (Igreja)?

Qual:________________________________________

( ) Outro endereço de entrega -  complete abaixo. 

Nome:___________________________________________

Endereço:

Bairro, localidade:
Cidade:_________
Estado:_________

Número:

CEP:

Compl.

OBS: Não enviar dinheiro pelos correios.

e não estava disposto a com partilhar sua boa sorte, fechei o buraco de m aneira 

que ele nunca m ais o encontraria. D epois, ontem  à noite , quando dorm íam os na 

casa da fam ília pobre, o anjo da m orte veio em  busca da m ulher do agricultor. E  

eu lhe dei a vaca em  seu lugar."

A s coisas nem  sem pre são com o parecem . A lgum as vezes, é exatam ente isso 

que acontece quando nem  tudo sai da m aneira com o esperam os. Se você tiver fé, 

som ente necessita confiar que seja quais forem  as coisas que aconteçam , sem pre 

serão um a vantagem  para você. E  talvez você venha a com preender isto  só um  

pouco ou m uito m ais tarde...
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«ПАПУ МОЖЕТЕ ЛИШИТИ, АЛЕ ХРЕСТ 
УСУНЬТЕ»

Заверш илася «справа про 
хрест», яка тривала у Франції з 
2006 року. Судовим рішенням від 
25 жовтня 2017 р. постановлено 
усунути хрест із пам’ятника Івану 
Павлу П в Плоермелі.

Французька Державна рада 
(найвищий адміністративний 
судовий орган цієї країни) тим 
самим підтвердила вердикт 
адміністративного суду в Р е н т  від 
2015 року, який послався на закон 
від 1905 року про відділення 
Церкви від держави. Н а думку 
Державної ради Франції, хрест це 
«демонстративний релігійний 
символ», який порушує принцип 
світськості держави».

Справа найбільше стосується 
поляків, оскільки пам’ятник був подарований Франції на прохання польської 
діаспори. Речник польського уряду Раф ал Бохенек сказав, щ о влада 
намагатиметься надалі розмовляти з французькою стороною в справі 
пам’ятника, який зараз перебуває у Бретані, в місті Плоермель. П рем’єр- 
-міністр Беата Шидло повідомила, щ о її уряд докладе старань, аби «уберегти від 
цензурування» пам’ятник папі-поляку. «М и запропонуємо перенести його до 
Польщі, якщ о буде на це згода французьких властей і місцевої спільноти», — 
скачала вона.

М ер Плоермеля, Патрік Ле Д іф ф он, підгримує ініціативу п. Шидло. 
«Польща підтримує нас у нашому прагненні захистити хрест», — сказав він. 
Речник польського уряду назвав рішення суду «курйозним». «Це дуже сумна 
інформація... пам’ятник нашого співвітчизника, великого папи Івана Павла П, 
який був великим заступником об’єднаної Європи, нині має бути 
відцензурований, із нього має бути відмонтовано хрест. Це курйозне», — оцінив 
п. Бохенек. Н а його переконання, те, що ми нині бачимо у Європі — відхід від 
християнських цінностей, — «у кінцевому підсумку приведе Європу до 
падіння».

«Зреш тою , ніхто інший як  отці-засновники Євросоюзу, як  хоч би Роберт 
Ш уман... казали, що ЄЄ та об’єднана Європа маю ть будуватися на 
християнських цінностях, а попри все — погляньмо, що діється, у  багатьох 
країнах Західної Європи християнські цінності покинуто, їх  ігнорують, ба 
навіть видаляють усілякі символи, пов’язані з християнством», — зазначив п. 
Бохенек.

Нині, нагадав він, триває беатифікаційний процес Роберта Шумана 
колишнього прем’єр-міністра і голови М ЗС  Франції, одного з засновників 
європейської спільноти.

Спірний монумент представляє собою папу під аркою, увінчаною хрестом. 
Загалом пам’ятник має понад 8 м  заввишки.

«Спір про хрест» тривав від 2006 року, коли пам’ятник був змонтований. 
Н а усунення хреста мерія Плоермеля має півроку. Якщ о це не буде зроблено, то 
пам’ятник має бути повністю видалений із публічного простору.

Про видалення хреста подало позов товариство вільнодумців департаменту 
М орбіан (Libre Pensée du M orbihan). Хрест, з огляду на свою безсумнівну 
«християнськість» і розміри арки, був визнаний надмірністю.

Вж е 2009 року Libre Pensée du Morbihan, за підтримки групи місцевих 
мешканців, домоглося, аби місто віддало 4500 євро субвенції з Генеральної ради 
департаменту, виділені на цоколь для пам’ятника. Також  це товариство вимагало 
(досі — безрезультатно) перенесення пам’ятника в непублічний простір.

М ер Плоермеля підкреслює, щ о Іван Павло П був ушанований у 
публічному просторі не як  людина Церкви, а як державний діяч. Також  він 
побоюється, щ о як  усуне хрест — інтегральну частину пам’ятника, — то це 
стане підставою для судового позову з боку автора монументу. Витвір 
російського скульптора грузинського походження Зураба Церетелі має захист 
як інтелектуальна власність автора, який уж е раніше висловлював протест 
проти будь-яких змін у його скульптурі.

Отже, якщо не усунуть хрест, то весь пам’ятник має зникнути з публічного 
простору. Ле Діффон роздумує над іншими виходами з ситуації: зміною 
класифікації місця, де стоїть монумент, так, аби воно не було публічним простором. 
Тоді пам’ятник стояв би й далі там, де стоїть, — на площі св. Івана Павла П.

Якби пам’ятник мав бути усунутий, то угорці охоче заберуть його до себе, 
у  місто Тата. «Якщо Франція, яка вважає себе країною свободи, не бажає 
пам’ятника Іванові Павлу П, то  ми з радістю знайдемо для нього місце у нашому 
місті», — написав ще 2015 року бургоміст Й ож еф  М іхл до мера Плоермеля.

«Це скандал, що такі рішення ухвалюються у XXI столітті», — зазначив

угорський бургомістр, вказуючи, що «у Франції явно проблема з 
християнськими коренями Європи». М ер запевняє, щ о мешканці його міста з 
радістю приймуть пам’ятник святому папі, який може стояти на площі імені 
папи-поляка.

Джерело: Credo

Посмертні Згадки
t  Rosa Vanjura Banach 

* 25/04/1933 - 28/08/2017

R osa Vanjura B anach nasceu no d ia 25 de abril de 1933 
no Pontão M unicípio de O rtigueira. F ilha de Pedro Vanjura e 
Sofia Vanjura. C asou-se com  M iguel B anach (in m em oriam ) 
e passou a  resid ir no C aetê M unicípio de O rtigueira. M uito 
conhecida com o B ába R uscka. Teve quatro filhos e quatro 
filhas. U m a faleceu ainda criança e um a se tom ou relig iosa 
das Irm ãs Servas de M aria Im aculada, Ir. L uquia Banach.

Sua vida foi um  exem plo de fé, relig iosidade, generosi
dade dedicação para a  fam ília e trabalho incansável. Com o m ulher fo i um  grande 
exem plo de dedicação ao m atrim ônio que é digno de louvor. A pós a m orte do 
esposo assum iu o papel de pai e m ãe e fez isso com  m aestria. E ssa é sem  dúvida 
a lição do verdadeiro am or que devem os ter, um  am or puro , silencioso que não 
cobra, não agride, não aprisiona só acrescenta e com partilha.

Sua fé fo i dem onstrada rotineiram ente na  participação ativa da vida da 
Igreja, do apostolado da oração, da  devoção ao Pai E tem o e a N ossa Senhora 
A parecida, foi sem  dúvida essa  devoção a  m anutenção da sua garra de v iver sem  
nunca desanim ar de enfrentar os percalços da vida. Já  que a partida era  inevitá
vel, a ausência dos seus batim entos cardíacos fo i consagrada na hora  da Ave 
M aria, pois faleceu às 18h l5m in .

Sua hum ildade e sim plicidade sem pre dem onstrada com  gestos nobres de 
sensibilidade. N a sua igreja local se sentia m uito bem , tinha o sutil ato de segurar 
a B íblia na leitura do evangelho em  devoção a palavra de D eus. Sem pre preocu
pada em  apoiar as irm ãs dessa com unidade. N unca deixou de contribuir com  a 
farinha de trigo da qual se fazia o pão para  eucaristia, pois sabia que este era o 
Pão da Vida.

Para seus filhos, a m ãe foi o m elhor presente que D eus podería oferecer. 
O brigada m ãe, pela  nossa vida, pela  incondicional presença, pela  orientação 
sem pre correta dos nossos cam inhos, por nos entender e po r dedicar a sua vida 
pela  união da nossa fam ília.

Para seus netos, sem pre querida po r todos; a  doçura dos seus beijos carinho
sos que os confortava, o sorriso sincero em  seu rosto  que os alim entava de 
alegria e o calor do seu abraço que os aquecia. E  era  lá, na  casa da B A B A  que 
tudo podia. Com o era bom  ser protegido por ela. C om o era bom  ouvir “que bom  
que vocês estão aqui” .

A  R osa, a R uschka, a  Bába, a  V ó, pessoa que nos ensinou com  autenticidade 
encarar a vida e lu tar por e la  com  m uita força de vontade. E ssa força incansável 
de viver. Tudo estava bom! O u m elhor, usando as suas palavras “gente velho tem  
que estar bom ” era  gratificante e contagiante a sua disposição. A pesar de nunca 
quererm os observar que o tem po passou para  e la , assim  com o está passando para 
nós, queríam os talvez de algum a form a evitar que o ciclo natural da vida em  
algum  m om ento chegasse e levasse a nossa B ába que tanto am am os. Infelizm en- 
te  não fom os capazes de evitar sua partida, pois era  a vontade de D eus.

M anifestam os aqui o nosso reconhecim ento e apoio à igreja Perpétuo Socor
ro , na pessoa do Padre José H adada, por todas as visitas com  o Santíssim o Sacra
m ento, orações e bênçãos. A gradecim ento as Irm ãs: Ir. Zenóbia, Ir. R osa e Ir. 
L aura, pelas orações, apoio e os incansáveis passos para as frequentes v isitas. A  
todas as pessoas que foram  m otivo de apoio e conforto na trajetória  de sua vida, 
nosso m uito obrigado.

A gradecim ento especial ao Padre Teófilo M elech, O SB M , por ter m inistra
do a U nção dos E nferm os, as orações e apoio a fam ília.

Sinceros agradecim entos a  Secretaria da Saúde de O rtigueira em  especial a 
prefeita  Lurdes B anach, po r todo apoio e ajuda.

A  D ivina L iturgia de corpo presente fo i celebrada pelos padres: Pe. José 
H adada, Pe. Teofilo M elech, O SB M , Pe. M ário P rechasniuk, O SB M , Pe. Carlos 
M elniski, O SB M , nosso afetuoso e franco agradecim ento.

Reforçam os o nosso m uito obrigado às irm ãs Servas de M aria Im aculada, a 
todos os fam iliares, vizinhos e am igos pela  presença e orações.

Q ue o bondoso D eus lhes dê a recom pensa eterna po r um a vida incansável e 
sem pre voltada para o bem . В ічна ій пам ’ять!
___________________________________________________________________ A fam ília
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ОтруЄНІ КОрЖИКИ -Японська народна казка чКазкар-чарівник
Для молодшого шкільного віку

Ж ила колись в  одному селі 
свекруха з невісткою, та  не було між 
ними злагоди: свекруха без угаву лаяла 
невістку, а  та  завжди їй  перечила. Одне 
слово, ворогували, як  собака з мавпою.

їхня неприязнь дедалі зростала, і от 
нарешті невістка зважилася на 
найстрашніше —  вирішила звести 
стару зі світу. Піш ла вона до знайомого лікаря й  попросила в  нього отрути.

Та лікар був не дурень: послухав молодицю і, не відраджуючи від злого 
наміру, взяв із полиці якийсь білий порошок, загорнув його в  папір і сказав:

—  Я к повернешся додому, насип оце в тісто, напечи коржиків й 
почастуй ними свекруху.

Невістка подякувала й рада-радісінька помчала додому. Напекла 
коржиків, пригостила ними свекруху і, щоб ніхто не здогадався про її 
підступи, взялася до роботи з незвичайним запалом.

М инула година, дві, минув цілий день. Невістка чекала, що свекруха 
от-от віддасть богові душу, та  дарма: стара й не думала вмирати.

Розгублена невістка знову побігла до лікаря.
—  Ніщо її не бере,—  сказала вона й  випросила ще одну порцію отрути.
І цього разу лікар не відраджував її від злого наміру, а  дав білого

порошку.
Невістка повернулася додому, напекла коржиків і почастувала ними 

свекруху. Зраділа стара й  щиро подякувала невістці. Відтоді вона перестала 
її ганити, навіть більше —  полюбила. М іж ними зродилася дружба, вони 
гарно між  собою розмовляли, одна одній старалася служити

Спантеличена невістка, покаялася зі свого злого наміру і знову прийшла 
до ліщкаря і сказала:

— Рятуй мене нещасу. Не хочу щоб стара вмерала, хочу, щоб далі жила, 
бо стала така добра для мене, така добра, що мені навіть і не снилося.

—  Дякувати Богу, ніщо її не бере. Щ о за диво? Знову ніщо її не бере. 
Рятуй, недай Боже. Щ об та трута її  поскодил, бо ми живемо в прекрасній 
гартм он ії.

Лікар зареготав:
—  Ніякого дива немає! Свекруха не вмерла тому, що замість отрути я 

давав цукровий порошок. Ти думала її отруїти, але твоїм добрим 
відношенням до неї, здобула собі її прихильність.

Такої відповіді невістка не сподівалася. А  лікар тим  часом вів далі:
—  Свекруха стала привітніша?
—  Атож.
—  Інакше й  не могло бути,—  мовив лікар.—  За добро вона заплатила 

тобі добром. А  в ваших чварах винна ти сама. Раджу тобі й  далі поводитись 
із свекрухою так, як  протягом останніх днів. Невістка подякувала лікареві за 
науку й  повернулася додому. Відтоді вона почала дбати про 
свекруху. Колишньої ворожнечі м іж ними наче й  не було.
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Засмійся
Око за око
- Для чого Бог сотворив картоплю? - Для того, щоб і бідні люди мали з 

чого шкуру дерти.

Згублена голова
Посол (депутат) у парламенті закінчив довгу глибокообдуману 

політичну промову. Раптом з гурту послів кинули в нього головкою 
капусти. Оратор ані трішки не злютився, підняв капусту і, тримаючи її 
високо в руці, сказав:

— Здається, під впливом промови один із ваших «патріотичних» колег 
стратив свою голову. Прошу зголоситися, ось вона!

Філософія якогось мудрагеля
Якийсь мудрагель так продумав: Життя між людьми це вічне 

повторення того самого: 3  подертого 
лахміття роблять папір, із паперу — 
гроші, із грошей — банки, із банків — 
позики, із позик — довжники, із 
дожників — жебраки, із жебраків — 
знова лахміття...
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Японська народна казка

Тебе бере злість, нині субота а мама хоче, щоб ти зробив шкільну задачу 
і не дозволяє тобі гратися з друзями, які тебе запрошують бавитися і ти все 
більше злосний сам на себе...

Віддихни глибоко й рахуй поволі від один до десять, а потім від десять 
до один і запитай сам себе: “Чому я лютий? Чи це мені поможе добре 
почуватися? Чи злість згасить мої нерви?”

Побачиш, що почнеш почуватися краще.... І спокійно підійдеш до мами
й скажеш; “Мамо, знаю, що ти любиш мене! А я дуже люблю тебе!”

І спокій та радість охопить тебе....

Пише Юзьо Шило
Ой,

Багато такого, в нашому дія а дія же ном тинь сентідо. Писавим 
колисьточки про той костуме но меркадо коли зплатиш за компру, кайшя 
сіпитає “О ки майс?” Оутра койза є коли ти щось загубиш, шукаєш і 
сіпитаєш когось чи не здибав, а він тобі: “Унде воси пердив?” Та ж як би 
знав унде то бим нешукав і сінепитав...

Тинь оутрас койзас.
Думаю жи всі ви вже були но дентіста,. Сидиш чи лежиш на тім кріслі, 

він каже “абра а бока”, ти відчиняш пащу, він пхає пальці а часто й пів руки 
в твій писок, щось там шерпає і тебе сіпитає таке жи ти ніяк, навіть як бись 
хотів, ном тинь комо відповісти. Дещо то можеш відповісти коротко “Ага” 
або помхати головою і дар сінал жи так або нє, або коли тебе сіспитає 
котрий зуб болит, то покажеш пальцем котрий. Але як ти зможеш йому 
відповісти коли він тебе сіспитає “квандо еста дор комисоу?” або “проки 
воси ном вийо онте?” Ну, як на це відповісти, коли його пів руки в тебе в 
писку і ти язиком ані устами не можеш рухати?....

Ще майс ума: йдеш дорогою, нікого на дорозі не видно і ти 
сІзашпортаєш на камінь і склалічиш пальці. Що тоді робиш? Клинеш на той 
бідний камінь “О синь верґоня! Або дехто більше дезбокадо клине “Сну 
фія...”. Чи камінь може бути синьверґоня або фія? Ти сінь, можеш, але 
камінь нє! Або притиснеш палець в дверох і копаєш двері. Що ті бідні двері 
в тому кулпадос? Ти кулпадо жи пхав палець там де не треба. Мельор копай 
себе самого...

Дисерто ви всі вже бачили як люди вогорат но телефоне. Вогорат з 
кимось жи далеко, навіть на оутра сідаде або оутро естадо. Вогорат і 
вимахують руками, так би ніби той слухач видів жи ти на щось показуєш 
або стискаєш кулаки, щоб показати твою райву, або вимахуєш пальцем жи 
ном конкорда або махаєш головою в перед і взад, щоб показати же сігодиш 
з тим або з тамтим. Коли той інтерлокутор тебе сіпитає де твоя жінка або 
дочка чи син, ти показуєш пальцем де вони. Чи він видит де ти показуєш?... 
Ну, такий то вже костуме. Але чи він тинь сентідо, не знаю.

ЖИТТЯ НАВЧАЄ >
Épossível partilhar os proble

mas ao longo da vida, mas a 

cura destes problemas depen

derá da maneira como os 

encaramos e os localizamos: 

em mim, nos outros, no 

mundo ao mea redor. De fato, 

"a luz brilhou na escuridão, e a 

escuridão não a submeteu".

Concentre-se na luz.


