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PAPA FRANCISCO VISITA A IRLANDA, UM BASTIÃO DA IGREJA CATÓLICA
EM DECLÍNIO

O papa Francisco visitou, a  partir 
de sábado (25) a Irlanda, onde partici
pou do 9o Encontro M undial das Fam í
lias na capital D ublin , além  de tam bém  
se reun ir com  o prim eiro-m inistro , o 
dem ocrata-cristão Leo Varadkar, para 
abordar os abusos com etidos pelo clero 
no país, entre outros assuntos.

N o aeroporto da capital irlandesa, o 
Papa fo i recebido pelo vice-prim eiro- 
-m inistro , Sim on Coveney, e um  grupo 
de bispos. E m  seguida, Francisco se 
transferiu  em  um  carro para  a residên
cia do presidente irlandês, M ichael D. 
H iggins, para  a cerim ônia oficial de 
boas-vindas.

D urante discurso às autoridades no 
Castelo de D ublin, o papa reconheceu o 
fracasso da Igreja C atólica irlandesa 
para enfrentar adequadam ente o que 
denom inou de "crimes repugnantes de 
abusos" a  m enores e pediu  um  esforço 
para a  adoção de norm as severas para 
que os abusos não voltem  a se repetir.

A  prim eira e ún ica v isita  de um  
papa à Irlanda até hoje fo i realizada por 
João Paulo II em  1979. Francisco 
encontrou um  país d iferente daquele, 
após o qual a Igreja C atólica perdeu 
influência e apoio pelos m ilhares de 
casos de abusos.

N o evento de boas-vindas no palá
cio presidencial, situado no Phoenix 
Park  e conhecido com o "Aras an Uach- 
taráin", o papa plantou um  carvalho 
com o gesto de am izade, assim  com o 
fez João Paulo II há  quase quatro déca
das. D epois, o pontífice argentino fez 
seu prim eiro discurso no Castelo de 
D ublin  para  as autoridades e represen
tantes do corpo diplom ático, m antendo 
um  encontro privado de aproxim ada
m ente dez m inutos com  Varadkar.

O  líder conservador abordou com  o 
papa Francisco questões relacionadas 
com  os direitos hum anos e com  os 
abusos sexuais com etidos pelo  clero 
contra m enores no país. Varadkar, o 
prim eiro chefe de governo assum ida- 
m ente gay da Irlanda, adiantou que, 
depois de dar as boas-vindas ao papa, 
tratará de assuntos de interesse para  a 
população do país, entre os quais pode
ríam  estar questões relacionadas com  o 
casam ento hom ossexual e o aborto, 
assinalaram  os veículos de im prensa 
locais.

O  papa Francisco reuniu-se na 
capital com  um  grupo de vítim as de 
abusos po r parte  do clero e  rezou por 
elas na  catedral de D ublin , m as a Santa 
Sé ressaltou que a v isita tem  seu enfo
que na "fam ília".

O  papa Francisco, no segundo dia 
de sua v isita  ao país, "im plorou", no 
dom ingo (26), "o perdão do Senhor" 
pelas agressões sexuais com etidas na 
Irlanda por padres católicos. "Im ploro 
o perdão do Senhor po r estes pecados,

pelo escândalo e pela  traição sentida 
po r m uitas pessoas na fam ília  de D eus" , 
declarou o papa durante um a v isita  ao 
Santuário de K nock, a  180 km  de 
D ublin.

A  hierarquia da Igreja irlandesa é 
acusada de ter encoberto centenas de 
abusos.

V árias investigações tam bém  reve
laram  práticas ilegais de adoção de 
crianças nascidas de m ulheres solteiras, 
realizadas pelo  Estado irlandês com  a

cum plicidade da Igreja C atólica.
A  m agnitude desses escândalos 

explica em  parte a perda de influência 
da Igreja sobre a  sociedade irlandesa, 
historicam ente m uito católica, nos 
últim os anos.

A  v isita do Papa Francisco à  R epú
blica  da Irlanda decorre este fim -de-se- 
m ana, tendo com o objetivo recuperar a 
confiança dos crentes deste país. A  
influência da Igreja C atólica irlandesa 
já  fo i enorm e, m as não para de cair 
devido aos escândalos de pedofilia  e à 
evolução dos costum es.

"N enhum  de nós pode evitar sentir- 
-se com ovido com  as histórias de crian
ças que sofreram  abusos, que tiveram  
sua inocência roubada e que foram  
abandonadas a  dolorosas lem branças. 
Isso nos desafia a ser firm es e determ i
nados na busca da verdade e da ju sti
ça", disse o pontífice.

O  papa falou de sua "vergonha" e 
"sofrim ento" diante do "fracasso das 
autoridades da Igreja" para  enfrentar 
adequadam ente os "crimes hediondos" 
do clero na Irlanda.

A ntes de Francisco, B ento X V I, 
seu antecessor, escreveu em  2010 um a 
carta  a todos os católicos irlandeses, 
reconhecendo a responsabilidade da 
Igreja nos abusos com etidos no país.
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Редакційне Editorial
Патріотизм і Націоналізм Sete de setembro

З  приводу великої дати 7-го 
вересня, коли Бразилія святкує 
проголошення своєї незалежости і 
звеличує велич країни та запрошує 
бразилійське населення любити й 
шанувати свій край, уважаємо за важне 
застановитися над двома словами, які 
часто вживаються коли говориться про 
любов до своєї країни: патріотизм і 
націоналізм. Є деяка різниця між цими 
двома словами й почуваннями відносно 
своєї країни.

Бувший президент Франції Шарлс 
Деґол зібрав коротко значення цих двох 
слів -  патріотам і націонлізм 
наступною дефініцією: “Патріотизм це 
коли та  любиш свій народ і свою країну; 
націоналізм, коли любиш свій нарід і 
свій край, але не шануєш або часто й 
понижаєш те, що приходить від інших 
народів.” Іншими словами, патріотизм є 
інклузивний, приймає і шанує 
різнородність народів як щось, що 
збагачує країну, в міжчасі коли 
націоналізм є есклузивний, не вміє дата 
належної пошани й негативно ставиться 
до різнородноста й багатств інших 
країн.

Бразилія це мішанина народів і 
культур, це синтеза культур цілого 
світу й тут народи різних націй 
співпрацюють для добра країни, 
приймають різнородість культур і 
народів які становлять і збагачують 
бразилійську націю.

Патріотизм це почуття гордости, 
любови до свого народу, до країни до її 
символів, (прапор, славень, традиції, 
природні багатства матеріальна і 
духовна спадщина і т. п.). Патріотизм 
веде до того, щоб служити країні і бути 
солідарними зі своїми співгромадянами. 
Саме слово походить від латинського 
“патріот” , яке походить від грецького 
“патріотес” , приналежність до тої самої 
країни. На протязі довгих століть, 
любов до країни звичайно розумілася як 
просте прив’язання до своєї землі. 
Почавши головно від 17-ого століття 
долучилися до цього традиційного 
поняття ще пошана і любов до звичаїв 
країни, до її історії, традицій, гордість з 
осягів і радість з добробуту народу. 
Патріотизм це любити свою країну, для 
нас конкретно, Бразилію і боронити її 
чести, любити різнородність культур, 
які приносять гордість і добро для 
країни.

Націоналізм, з різними своїми 
поняттями це есклузивна любов до своєї 
країни. Є націоналізм романтичний, 
який переконаний, що тільки мій народ 
є криативний, здібний і це висказує в 
проявах культурних, релігійних, в мові, 
звичаях, з переконання, що все, що 
наше, найкраще у світі. Також є 
націоналізм чванливий. Це завелика 
гордість зі свого краю, де забувається за 
недоліки, а вивищується тільки те, що 
славне перед людьми. Нацоналізм будь 
який, він схильний до сепаратизму. Це

бажання, щоб країна була в усьому 
самовистачальна з чого повстають 
різні рухи незалежносте в нутрі країни.

Коли поглянути на нацоналізм 
бразильський, то він має особливше 
обличчя. Дає вартість для дечого в 
своїй країні і культурі і показує його в 
деяких моментах життя країни, як в 
здобутках спортивних знагань, в деяких 
поверховних осягах країни, як поява 
славних артистів, співаків, спортсменів, 
тощо. Слава деяких становить гордість 
більшосте народу. Історично Бразилія 
ніколи не мала труднощів з духом 
сепаратизму і ніколи нарід не був 
змушений лупитися проти якоїсь іншої 
країни як це діялося і діється в інших 
народах. Навіть проголошення 
незаленоста Бразилії це не був 
сепаратичний рух народу, але інтереси 
малої групи політиків. Проголошенна 
незаленоста сталося з інтересів малої 
групи яка боролася за свої інтереси а не 
за добро країни, це що вкорінилося і 
проявляється сьогодні в нинішній 
політиці, де на першому місці стоїть не 
добро всіх, але привілеї деяких малих 
груп які накидають на себе бразилійські 
зелені й жовті кольори, чваняться 
своєю приналежністю до Бразилії, бо 
це для них приносить користь. Під 
покришкою любови до країни 
скривають шукання власної 
економічної і політичної користа.

Патріотизм є інклузивний, приймає 
різнородність як щось, що збагачує 
країну, в міжчасі коли націоналізм є 
есклузивний, погорджує всім, що не 
своє.

Бути патріотом означає любити 
все, що добре для всього народу, а не 
л и т е свяктувата деякі моменти слави, 
як наприклад здобутки спорту.

Коротко можна окреслити 
патріотизм як любов до своєї країни, 
ототожнення з її проблемами і з 
потребами сшвгорожан. Патріотизм це 
дух солідарносте між горожанами, які 
журяться про добро всіх і становлять 
одність у виконуванні законів, в пошані 
до всього і всіх багатств країни, не 
стараючися використовувати тільки для 
себе те, що належить до скарбів всього 
народу.

Por ocasião da grande data que o 
Brasil comemora, dia 7 de setembro, dia 
da proclamação de sua independência, 
exalta a grandeza da pátria e convida os 
brasileiros para amar a sua pátria, é impor
tante conhecer o sentido de dois termos, 
muitas vezes confundidos, quando se trata 
de amar e respeitar a sua pátria: patriotis
mo e nacionalismo. Há diferença entre 
estes dois termos e sentimentos do povo 
em relação à sua pátria.

O presidente francês Charles de 
Gaulle resumiu os conceitos do patriotis
mo e o nacionalismo nos seguintes termos: 
O patriotismo é quando tens amor a teu 
povo; o nacionalismo, quando amas a sua 
nação, mas não respeitas ou até odeias o 
que não é do teu povo.” Em outras 
palavras, o patriotismo é inclusivo, aceita 
a diversidade como algo enriquecedor, 
enquanto o nacionalismo é excludente e 
tem por princípio desunir.

O Brasil é uma mistura de povos e de 
culturas, uma espécie de síntese de tudo o 
que tem de bom no mundo e por isso cada 
povo contribui para o bem da nação, aceita 
o que é dos outros no sentido de ver sua 
pátria grande e poderosa. Ser patriota 
brasileiro é respeitar a diversidade de 
culturas e povos que compõe a nação 
brasileira.

O Patriotismo é o sentimento de 
orgulho, amor à pátria, aos seus símbolos 
(bandeira, hino, brasão, mitos, riquezas 
naturais e patrimônios material e imate- 
rial, dentre outros) e ao seu povo. É razão 
do amor dos que querem servir o seu país 
e ser solidários com os seus compatriotas. 
O termo português patriotismo tem suas 
origens no latim patriota, por sua vez 
derivado do grego (patriõtês), "do mesmo 
país". Este, tem como radical patris), cujo 
significado é "terra natal" ou "terra pater
na" . Ao longo da história, o amor à pátria 
vinha sendo considerado um simples 
apego ao solo. Tal noção mudou no século 
XVIII, que passou a assimilar noções de 
costumes e tradições, o orgulho da própria 
história e a devoção ao seu bem-estar. 
Patriotismo é gostar da sua pátria, de ser 
brasileiro, gostar de estudar a cultura 
brasileira e a defender, gostar dessa mistu
ra, que enriquece o Brasil, respeitar o que 
pertence à nação brasileira. A integração 
entre todos os povos no nosso país, é 
saudável e desejável.

O Nacionalismo tem diversos senti
dos: Consiste em uma ideologia e movi
mento político, baseado na consciência 
da nação, amor exclusivo pela sua nação, 
na crença na existência de certas caracte
rísticas comuns em uma comunidade. 
Existe o Nacionalismo romântico, 
também conhecido como nacionalismo da 
identidade, é um tipo de nacionalismo que 
tem como base a noção de que o seu povo 
é único e criativo, e expressa a sua cultura 
através de várias áreas como a língua, 
religião, costumes, etc. mas desvaloriza o 
que não é seu e considera que o que é da 
sua nação é o melhor do mundo. Naciona
lismo ufanista: O nacionalismo ufanista 
também pode ser considerado como nacio
nalismo exagerado ou exacerbado é o caso 
de um orgulho excessivo pelo país onde 
uma pessoa nasceu. Nacionalismo e sepa
ratismo: O separatismo consiste na inten
ção e reivindicação da independência 
política e econômica de um determinado 
povo ou nação donde surgem diversas 
lutas separatistas dentro de um país. 
Possui uma característica especial o nacio
nalismo brasileiro: O nacionalismo brasi
leiro é um movimento que valoriza o 
Brasil, a sua cultura, a sua diversidade e o 
seu povo. Muitos consideram que a maio
ria do povo brasileiro não é nacionalista, 
ou só demonstra amor pela nação na altura 
de grandes competições esportivas como a 
Copa do Mundo. Historicamente, o povo 
brasileiro nunca teve que se unir contra 
uma ameaça externa em defesa da sua 
nação, como aconteceu em outros países. 
Mesmo quando o Brasil conquistou a 
independência, essa conquista foi alcança
da para o benefício de um pequeno grupo 
que lutava pelos seus mteresses e não tanto 
pelo bem da nação. Nacionalistas radicais 
são os moralistas que se vestem de verde e 
amarelo e esbravejam ódio, contra o que 
não é brasileiro.

O patriotismo é inclusivo, aceita a 
diversidade como algo enriquecedor, 
enquanto o nacionalismo é excludente e 
tem por princípio desunir.

Ser um patriota implica fazer algo de 
bom pelo seu país ou nação e não apenas 
festejar o que outros conseguiram, por 
exemplo, o esporte.

Resumindo, pode-se definir o patrio
tismo como o amor pelo próprio país, 
identificação com este e preocupação com 
os nossos compatriotas. Patriotismo é o 
espírito de solidariedade entre pessoas que 
tenham interesses comuns, constituindo 
um Estado, e que, ao viver sob mesmas 
leis, as respeitem com ânimo maior que o 
ânimo que empregam na defesa de interes
ses privados e ambições particulares, sem 
avareza. Estas pessoas consideram que 
suas riquezas particulares e seu bem-estar 
também constituem um tesouro público, e, 
por outro lado, policiam para que o tesou
ro realmente público não se tome patrimô
nio de particulares.

Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

ТарсикЬ Залуцьий, ЧСВВ

7 DE 
SETEMBRO DO m S L
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Одного разу, коли народ юрмився коло нього, щоб почути слово Б ож е, і він 
стояв біля Генезаретського озера, побачив два човни, що стояли край озера; 
рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав 
Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши, з човна 
почав народ зшити. Коли він перестав говорити, сказав до Симона: “Відчали на 
глибінь та  й закиньте ваші сіті на ловитву.” Озвався Симон і каже: 
“Наставнику, всю ніч трудились ми й нічого не піймали, але на твоє слово 
закину сіті.” Так вони й зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали 
рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті 
прийшли й допомогли їм. Прийшли вони й наповнили обидва човни, аж  почали 
потопати. Побачивши це Симон Петро, припав до колін Ісуса й каже: “Іди від 
мене, Господи, бо я грішна людина.” Ж ах бо великий огорнув його й усіх, що 
були з ним, із-за риб, що їх  піймали; також  і Якова та  Иоана, синів Заведея, які 
були спільниками Симона. Ісус ж е промовив до Симона: “Не бійся! Віднині 
людей будеш ловити.” І витягши човна на берег, кинули все й пішли слідом за 
ним.

II Послання св. Ап. Павла до Коринтян: 9 ,6  -11

Браття! Хто скупо сіє, скупо буде жати; хто ж  щедро сіє, той щедро 
жатиме. Нехай дає кожний, як  дозволяє серце, не з жалю  чи примусу: Бог 
любить того, хто дає радо. А  Б ог спроможний обсипати вас усякою 
благодаттю, щоб ви у всьому мали завжди те, що вам потрібне, та щоб вам ще 
й зосталось на всяке добре діло, як  написано: «Розсипав, дав убогим; 
праведність його перебуває вічно.» Той, хто достачає насіння сіячеві, додасть і 
хліб на поживу, і примножить ваше насіння та  зростить плоди вашої 
справедливости, щоб ви у всьому збагатилися всякою щедротою, яка через нас 
складає Богові подяку.

Ц я чудесна ловля риб і всі інші чуда, що їх  Ісус робив не мали за головну 
ціль дати апостолам рибу їсти, хліб народові, вино весільним гостам. Не на те 
Він прийшов на світ, а на те, щоб дати поживу для душі, передати народові 
Б ож е Слово, а про тілесну поживу нехай люди самі стараються. Роблячи чудо 
з рибами, Ісус хотів, щоб Симон і інші його товариші побачили його силу й 
повірили в Його божество. І побачили й повірили, бо Петро падає ниць перед 
Ісусом. А  падається на коліна не перед людиною, а перед Богом. Кого б не 
охопив ж ах, коли цілу ніч мучиться, щоб піймати рибу й ранком знеохочений, 
а приходить хтось і каж е ще раз закинути сіті і нараз сіті переповнилися? Це 
мабуть не перший раз апостоли стрінулися з Ісусом, але напевно стрічалися 
іншими разами й поволі почали пізнавати, що Ісус післаний з неба Спаситель. 
Пішли за ним і витривали вірні в трудах, в переслідуваннях і в смерті.

Святий Павло, в листі до Коринтян, шліте: “Хто скупо сіє, скупо буде 
жати; хто ж  щедро сіє, той щедро жатиме” (2 Кор 9, 6). А  в листі до Галатів: 
“Що хто сіє, те й буде ж ати” (Гал 6 ,7 ) .

Наше туземне ж иття це час сіяти, садити, приготовляти жнива й збирання 
майбутніх овочів. Закон природи ясний всім: нема жнив коли не буде садження 
або сіяння. Одне залежить від іншого і обоє тісно зі собою лучаться. Хто хоче 
мати урожай і жнива, мусить найперше садити або сіяти, доглядати поле, щоб 
вкінці радіти жнивами.

Стається, однак, що люди так захоплюються туземним життям, що не 
дивляться вперед і навіть не хочуть думати, що час йде або краще летить 
щосили вперед, час жнив на вічність все ближче й ближче. А ж  тоді коли 
приходиться стати перед Богом і показати зібрані добрі овочі ж иття, вони 
догадуються пощо вони на цій землі жили.

Туземне ж иття це час приготовлятися до зустрічі з Творцем, який буде 
вимагати овочів добрих діл зібраних під час життя.

Б ути розумною людиною це розумно ж ити, розумно працювати, розумно

приготовлятися до майбутності, розумно оцінювати всі земські речі й справи.
Нема сумніву, що сівба на небо дуже часто трудна, приносить умучення, 

вимагає старань. Одначе хто розумний, береться до неї розумно й відважно, 
дивиться не на труди, що треба нині переносити, але на овочі, які з неї 
прийдуть. Гарно говорить про ту справу Псалом: “Хто сіє у сльозах, з радістю 
буде жати. Іде з плачем, іде несучи мірку зерна. Повертається додому радий 
несучи снопи зі собою” (Пс 126,5).

Всі ми покликані за цього ж иття до праці, до садження, бо важний є нас час 
доки прийде час жнив. Щаслива людина, що буде могла в той день поглянути на 
своє ж иття і радіти, що в ньому була праця, творення добрих діл, бо коли 
настане час нагороди по смерті за праці ж иття, настане й час радості, де 
забудуться всі перебуті труди й проляті сльози за ж иття на землі, а прийде 
радість з того, що є з чим стати перед Творцем.
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О. Тарсикій Залуцький, ЧВВ

Esta pesca milagrosa е tantos outros milagres realizados por Jesus não tinham  
por objetivo dar de comer peixe aos apóstolos, pão ao povo, ou vinho para os convi
dados à festa do casamento. Não é para isso que Jesus veio ao mundo, não veio para 
distribuir alimentos, mas sim para oferecer alimento espiritual. O que é necessário 
para esta vida terrena, disto devem pensar os homens. Realizando este e outros mila
gres, Jesus quis que Pedro e seus companheiros acreditassem na sua procedência 
divina. E  eles de fato ficaram convencidos, Pedro cai de joelhos diante de Jesus, 
sinal que reconhece nele a divindade, porque ninguém  se joelha diante de um  
hom em  mas somente diante de Deus. Este milagre não foi o primeiro realizado 
diante dos apóstolos, mas aconteceram outros e, aos poucos, os discípulos foram se 
convencendo que este Jesus não é um  simples hom em , mas possui poderes de Deus. 
Deixaram os barcos e seguiram Jesus durante toda sua vida apesar das perseguições, 
dificuldades, sofrimentos e até na morte foram fieis na sua fé.

São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, lembra que a abundância da colheita 
depende da abundante semeadura: “Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. 
Aquele que semeia em profusão, em  profusão ceifará” (2 Cor 9, 6). E  na carta aos 
Gálatas: “O que o hom em  semeia, ele o colherá” (G1 6, 7). A  presente vida é uma 
época de semeadura, cujo fruto será colhido na vida futura.

A  semeadura é necessária para que se possa ter a colheita e só tem  sentido em  
vista da colheita. No entanto, muitas vezes o hom em  passa a sua vida convicto de 
que só se deve preocupar com  o presente, deixando a vida futura como algo insigni
ficante ou algo a ser lembrado só quando os bens materiais já  não mais satisfazem 
os seus anseios.

A  sabedoria, conforme a Escritura, 
consiste em  saber prever o além durante o 
tempo de plantio e semeadura. O incenti
vo para o trabalho é o além.

Ser sábio, consiste em lidar ciosa
mente com  as coisas terrenas, tendo 
sempre em vista a colheita que virá no 
futuro, na vida depois da morte.

São Paulo acentua a proporção que 
existe entre a semeadura e a colheita:
“Quem  semeia pouco, pouco colherá, e 
quem semeia m uito, terá um a colheita 
abundante” (Cfr. 2 Cor 9 ,6 ) . Sem dúvida, 
a semeadura, muitas vezes, é árdua e 
cansativa; todavia o cristão a realiza 
perseverante, reconfortando-se com a 
esperança de alegria na vida futura: “Os 
que semeiam com  lagrimas, ceifarão em 
meio de canções. Vão andando e chorando 
ao levar a semente; ao voltar, voltam 
cantando, trazendo seus feixes” (SI 126,
5s).

Todos nós somos obrigados semear o 
bem  durante a presente vida. Isso, sem 
dúvida, muitas vezes traz dificuldades e 
sofrimentos, mas a recompensa de uma 
abundante colheita vem do próprio Deus 
que não faz promessas vãs para iludir.
Sendo a verdade pura ele promete o que é 
verdadeiramente acontecerá: “quem
semeia com largueza, com largueza colhe
rá” (2 Cor 9 ,6 ) .

Pe. Tarcisiso Zaluski, OSBM
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА 
РОЗДУМУ

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Як це все розуміти?

Ниніш ня суспільність у більш ості країн  є  проваджена людьми як і зовсім  
не думаю ть про загальне добро, в головах яких віє вітер, є  ц ілковита 
обоятність про дбання за  спільне добро народу а часто виглядає, щ о в голові 
порож неча то  й  попросту брак глузду. П огляньмо на деякі прояви, щ о бачимо 
ту т  м іж  нами в наш ій країн і, яка  часто бере приклад від інших країн і мавпує 
те , щ о якась там  країна запровадила в себе. Подамо декі приклади, й  читач 
нехай сам  розбирає де правда і як  це розтолопати і втовкмачити.

К раїна наш а й інші настою ю ть на том у, щ о люди всі однакові, без огляду 
на народність, кольор, на релігію , в ік  чи щ ось подібне. Всі м аю ть такі самі 
права в країні. Д обре, а яким  чином в ш колах сам  уряд робить розрізнення і 
дає більш е привілеїв для людей чорної раси? О т університети м усять 
забезпечити означену к ількість місць в їхніх класах для чорних, хоч би й 
вони при вступнім іспиті мали ниж чі оцінки як  люди білої раси? Ч и це 
рівність прав? Ч ом у хто  білої раси , хоч би й  мав більш у оцінку, мусить 
уступати своє м ісце для учня чорної раси, хоч би й він дістав ниж чі оцінки 
при вступних іспитах? П оясніть і зрозум ійте яка  це рівність прав без огляду 
на кольор чи на народність! Н а мою  думку такий закон це пониження для 
людей чорної раси, бо їх ,уваж ається за  менш е здібних і том у вигадується 
привілеї. А  історія показує, щ о чорна раса не менш е здібна як  біла, має 
великих інтелектуалів, Геніїв.

Д руге, це злочин і гідний кари кож ний хто  би назвав людину чорної раси 
“чорний” або “неґер” . К аж уть , щ о це сегрегація і образа людини. А  як  звати 
їх? А ле це не є  ніякий злочин називати людину білої раси  з погордою 
“полако” , або чуж инця називати згірдливо “ґр ін ґо” й  т . п.? Ч и  це не 
сеґреґація?

Д алі, том у, щ о наш а країна демократична, м ож на писати й говорити 
проти будького, м ож на виговорю вати всякі нісенітниці, брудні ж арти  проти 
релігії, проти релігійних провідників, навіть проти Ісуса Х риста й  взагалі 
проти Б ога , бо це свобода вислову й кож ний м ає право говорити це, щ о йому 
захочеться. А ле чому є злочином сказати  якийсь ж арт  проти гомосексуалів, 
проти лезбиків, проти людини чорної раси? Х то м ож е це зрозум іти, нехай 
розум іє, я  таки  не розум ію  тако ї логіки. Я ка ту т  рівність усіх  горож ан 
країни?

Н е знаю  чи вж е в конгресі проголосували закон про пош ану до звірят, де 
приказується ш анувати всяку звірину, давати для неї все потрібне, їж у , 
л ікарство, ветеренарів, амбуланс в разі потреби, не мучити і тим  подібне 
забезпечити всякі “права” звірят (чи звірина м ає якесь право?). Такий закон, 
щ о нерозумне створіння мусить м ати все потрібне, а  коли  би хтось 
переступив і не пош анував його, м ає бути караний. Д обре, ясно, щ о звірину 
треба ш анувати, треба забезпечити їж у , здоров’я  тощ о, але й  людям того 
тако ж  потрібно й  щ е більш е, бо людина розумне створіння і м ає безсмертну 
душу. А  ту т  скільки то  недбальства в тій  справі? Виглядає, щ о уряд забуває 
за  потреби людини, а дбає дуж е пильно про потреби звірят. Одне й друге 
важ не, але людина таки  важ ніш а як  нерозумна звірина й, як  не дозволено 
м учити звірину, так  треба би гостро карати  за  всякі недосягнення в 
поводженні з людиною зі сторони уряду і всіх людей.

Віддавна були й  нині є  різні м аніф естації в країні проти корупції, к ілька 
л іт  том у проти тих великих видатків уряду на ф утбол , на карнавал. Н ема 
сумніву, щ о уряд повинен дбати про те , щ об й  спорт мав своє м ісце в країні й 
щ об чуж инці як і сюди приїдуть мали якесь добре враж ення про країну. А ле 
потрібно, щ об ті чуж инці мали подібне добре враж ення коли відвідаю ть 
ш коли, ш питалі, всякі заведення для убогих, для старців і т . п. А  коли  на 
будову луксусових площ  і забудувань на ф утбол  було звідки взяти  28 
мілярдів реалів, то  чому нема звідки взяти  малий процент тако ї суми на 
публичний транспорт? Ч ом у не було тих грош ей для забезпечення здоров’я 
для народу, для покращ ання ш кіл  і кращ ої платні для учителів і для інших 
працівників на полі виховання і публичної безпеки?

О станніми часами уряд тисне, головно церкви та  церковні забудови, щ об 
всюди були вогнегасники, навіть там  де вся будова тільки  з цементу або зі 
заліза. А  всі знаю ть, щ о сам цемент або залізо  не займеться від сірника або 
від цегаретки. А бо примуш ую ть приліплю вти до стовпів знаки куди входити 
й  куди входити, куди втінкати в таких бараконах де нема ані дверей ані стіни, 
а  вся покрівля стоїть на цементових стовпах! Д ум аю , щ о таке  треба би 
зачислити до славних подвигів безглуздівців.

Закінчім о цю роздуму деякими прислів’ям и, як і висловлю ю ть правду про 
те , щ о бідні й  покірні, могутніх і багатих збагачую ть, а могутні над ним 
знущ аю ться: “3  урядовцем не сварися, з багатим не судися, бо це так  як  
плю вати або сцяти проти вітру.” “З а  хлопові грош і пили і за  те  його щ е й 
побили.” “Бідний багатому косить, його годує, а сам  голодує і їсти  в нього 
просить” .
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Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

A melhor e a pior coisa que 
existe entre os homens

N o longínquo oriente, um  rei sábio e bondoso, tinha o costum e de testar a 
sabedoria de seus súditos. Seguidam ente inventava certas tarefas para depois 
prem iar os que se saíam  m elhor no teste.

C erta vez, cham ou dois de seus súditos e lhes propos a seguinte tarefa: 
“Q uero que um  de vocês tragam  para  m im  a m elhor e m ais ú til co isa que existe 
entre os hom ens, algo que traz m aiores benefícios aos hom ens e à sociedade, e o 
outro traga a  p io r coisa que traz m ais estragos e m ais desordem  na  sociedade” . 
Foram  os dois separadam ente à procura do m elhor e do p ior que poderíam  encon
trar na v ida dos hom ens.

D epois de certo tem po veio o prim eiro e apresentou ao rei um a língua que 
com prou no açougue. O  rei pediu  que explicasse po r que acha que a língua é a 
m elhor coisa que traz m ais benefícios à sociedade. E  o súdito explicou: „Pois 
veja, sua M agestade, a  língua é um  órgão da qual depende o bem -estar de m uita 
gente e até de toda a  sociedade, é da língua da M agestade que saem  as ordens, leis 
e decisões para  m anter o bem  estar no reinado. É  com  a língua que os súditos 
expressam  o respeito  para  com  a M agestade e acato das suas ordens. É  pela  língua 
que se m anifesta a  am izade entre o povo, se divulgam  as boas obras que se fazem , 
que se agradece pelo bem  recebido, é pela  língua que se transm ite a sabedoria nas 
escolas, é a  partir da língua que os jovens se conhecem , se com unicam  e  se 
cativam  m utuam ente. É  com  a língua que o povo glorifica o C ridador do universo, 
fala  das m aravilhas que D eus deixou para  que todos se sentissem  felizes dentro da 
sociedade, é pela  língua que se m ostra o arrependim ento do m al praticado, se pede 
desculpa dos hom ens e o perdão de D eus. E  tantas outras coisas m aravilhosas que 
dependem  da língua acontecem  na sociedade.. . ”

O rei gostou do que o súdito explicou, aprovou e aceitou que a m elhor coisa 
que existe entre os hom ens é precisam ente a língua, porque dela dependem  tantas 
coisas belas e boas na v ida da hum anidade. Parabenizou-o e recom pensou pela 
tarefa bem  cum prida.

E m  seguida, chegou o segundo, trazendo a coisa m ais destruidora da paz e 
bem  estar que existe na  sociedade. Este tam bém  trouxe no prato um a língua. E  deu 
a sua explicação: “M agestade, um a das piores coisas que acontece entre os 
hom ens são as ofensas que criam  inim izades. O desrespeito e revolta  contra as leis 
e ordenes de sua M agestade que saem  da língua dos desobedientes. C om  a língua 
se com etem  tantas coisas feias, ruins entre os hom ens, com o a calúnia, m entira, 
ofensas da honra, se divulga e se cria  a  m á reputação de alguém , fazem -se falsas 
acusações, ju ízos tem erários, pela  língua m acula-se a boa reputação de alguém , 
difam ação e todo isso só traz desordem , falta  de com panheirism o, falta  de colabo
ração para  a  construção do bem  com um  da sociedade, é com  a língua que se 
condenam  inocentes, se espalha toda espécie de m al, se pragueja, se am aldiçoa. 
A  língua é a  fonte de desavenças, in im izades, desarm onias, m alquerenças, desin- 
tendim entos, anim osidades, ódios, hostilidades, etc. etc. etc.

O  rei ouviu , adm irou com  atenção a sabedoria do hom em  e achou que ele 
tam bém  tinha razão. Tanto um  quanto outro pensaram  corretam ente e cum priram  
bem  a tarefa  e decidiu prem iar os dois, pedindo-lhes para  que eles m esm os usas
sem  bem  as suas línguas e colaborassem  dentro do reino para constru ir com  suas 
línguas o bem -estar de toda a sociedade e m erecer as bênçãos divinas para  si e 
para  todo o reinado.

E m  Provérbios 18 .21  está escrito: “A  m orte e a  vida estão no poder da língua; 
e aquele que a am a com erá do seu fru to” .

Convida-se o leitor para ler o capítulo 3 da carta  de S. T iago sobre o bom  e o 
m au uso da língua (Tiago 3).
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Блевтерій Дмитрів, ЧСВВ

ЗАСТАНОВА НАД ВЛАСНИМИ РУКАМИ
Людське тіло складається з багатьох членів, які входять в склад і структуру 

тіла. Між ними є руки, які виконують свої ролі в людському тілі.
З  делікатних рученят маленької дитини постають дорослі й відповідальні руки, 

які підчас життя відповідатимуть про особисті діяння людини. Ними може людина 
послуговуватися сотками разів щоденно до різних зайнять, праць і особистих 
потреб.

Руки є дуже потрібні для кожної людини. їхню роль і вартість вповні можуть 
відчути ті, які їх не мають. Коли людина посідає всі члени здорові і їх уживає для 
власної користи може навіть їй на думку не прийде застановитися над своїми 
руками.

Одного разу внука наблизився до своєї бабуні, що оглядала долоні своїх рук і 
питається чому бабуня задивляється і оглядає свої руки. Бабуня бере його 
рученятко й порівнює до своїх рук даючи пояснення за праці й обов’язки від 
дитинства сповнені досі цими руками. Внучок запитує чому її руки зморщені. На 
них моя дитинко, ті змошки вказують на мій старечий вік, і майже близько сотню 
років вже при праці. Внучок зрозумів бабусені пояснення і сказав: я також хочу 
колись мати подібні руки зморщені, як бабусі.

Після тих порівнянь дитинних і старечих рук, бабуня почала описувати для 
внука різні дії рук на особисті потреби й на інші різні послуги:

“Послухай дитинко, в день твого хршцення священик помазав твої руки й 
промовив такі слова: «Щоб підносив руки свої до святині і чинив правду повсякчас і 
благословив Господа». Ними ти на протязі цілого твого життя маєш творити добро 
для людей, і славити Бога на здобуття неба.

Ними мама тебе навчила заносити поживу до уст.
Навчила складати руки до молитви.
Щоб ти своїми руками себе одягав.
Щоб міг взутися в черевички й заразом зав’язати шнурочки.
Мама тебе заколисувала своїми руками й тебе благословила.

- Брала на свої руки й тебе голубила до свого серця.
Руки допомагають до вітання.
Руками працюється на здобуття поживи й служать до заробітку.
Руки в гору вказують на звернення людини до Бога.
Жестами рук, німі й глухі порозуміваються.
Руки уживається на всі особисті й спільні потреби.
Ними обтираємо наші зльози.
Ними даємо підтримку для інших осіб.
Руки наших батьків цілуємо на вияв вдячності.
Руками люди вітаються між собою, і ними вказують на прихильність до 

своїх ближніх.
Руки, які благословлять, і повертають здоров’я:”

Зараз подамо опис про рук, що творять добро, що благословлять і руки, що 
зціляють хворих осіб. В Новому Завіті зустрічаємо шістнадцять разів згадку про 
руки. Сам Ісус Христос лишив нам заповідь, щоб руками творити добро для 
ближніх.« ...на хворих будуть руки класти, і добре їм стане» ( Мар. 16,18). Сам Ісус 
Христос дав приклад, і своїми руками уздоровляв і воскрешав померлих. Старшина 
синагоги звертається до Ісуса Христа: «Дочка моя тількшцо померла. Прийди но, 
поклади на неї свою руку, і вона оживе ... він увійшов, взяв її за руку, і дівча встало» 
(Мат. 9, 18). - « Тоді приведено до нього дітей, щоб він, поклавши на них руки, 
помолився». Мат. 19,13).

Апостоли також виконували заповідь Ісуса Христа щодо накладання рук: «Не 
занедбуй в собі дару, що був даний тобі через пророцтво з накладанням рук збору 
пресвітерів» (І Тм. 4, 14). « ... і поставили їх перед апостолами і, помолившись 
поклали на них руки» (Ді.6, 6). Відтак маємо багато інших прикладів накладання 
рук, але їх не будемо всіх тут наводити.

Папа і єпископи, коли святять на дияконів і на священиків також накладають 
руки з призиванням Святого Духа. Заповідь Христова також домагається, щоб 
єпископи й священики зберігали накладання рук на хворих, і ними благословили 
людей, поля, тварини, рослини і.т.д. Батьки також мають владу від Бога 
благословити своїх дітей.

Руки злоби й гріха:
Перший гріх непослуху супроти Бога: - Ева зірвавше заказаний овоч у раю, 

поповнила непослух. По ній приходить Каїн, який вбив свого брата Авеля. Старий 
Завіт багато наводить про руки злоби та убивства. Новий Завіт згадує найперше про 
Апостола Петра, що в обороні Христа вдаривши мечем слугу первосвященника , 
відрубав йому праве вухо. Малхом звався той слуга. (Йо. 18,10).

Коли Ісус дістав вирок смерти від Пилата злобні руки жидів цвяхами прибили 
його до хреста. Один з вояків також ужив свою злобну руку і списом проколов бік 
Ісуса Христа. Одного разу Ісус оборонив Марію Магдалану, коли злобні руки 
фарисеїв хотіли її укаменувати. Злобні руки укаменували першого мученика за віру 
св. Стефана.

Злобний світ переповнений злобними руками. Руки, що поповняють крадіж. 
Руки, які убивають. Руки, які творять різного рода злочини, руки, які продають 
отрую, наркотики. Руки які завдають різного роду терпіння, знущання і помсти.

Злобні руки Ісус Христос наказує відтяти: «І коли твоя рука спокушає тебе, 
відітни її. Краще тобі ввійти в життя калікою, ніж з двома руками піти у пекло». 
(Мар. 9 ,43).

ТИСЯЧІ УКРАЇНЦІВ ПО ВСЬОМУ СВІТУ 
МОЛИЛИСЯ ЗА УКРАЇНУ В ПРЯМОМУ ЕФІРІ
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ГЛАВА УГКЦ У СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ РАЗОМ З  ПРЕЗИДЕНТОМ  
ТА ЧЛЕНАМИ ВРЦІРО ПОМОЛИВСЯ ЗА УКРАЇНУ

Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніїттий Святослав у Софійському 
соборі у День Незалежності України разом з 
Президентом України Петром Порошенком та 
його родиною промовив молитву за Україну.

«Господи Ісусе Христе, -  молився Глава 
УГКЦ Блаженніший Святослав, -  у цей день 
соборно стаємо перед Твоїм святим обличчям, 
щоб дякувати Тобі за дар свободи, незалежності й 
волі нашої держави.

Молимо Тебе, пошли благодать Духа Святого 
і навчи всіх дітей України любити свою 
Батьківщину такою жертовною любов'ю, якою 
Ти полюбив нас.

Надихни серця керівників нашого народу жертовною любов'ю служіння для 
добра нашого народу.

Пошли силу благодаті нашим воїнам, аби вони могли жертовно виконувати 
свій святий обов'язок захисту нашої Батьківщини.

На заступників перед Тобою ми прикликаємо сьогодні всіх святих нашого 
народу, рівноапостольного великого князя Володимира, хрестителя України, 
святу Ольгу Київську, благовірного князя Ярослава та всіх українських святих.

Стаємо перед обличчями Твоєї Матері - нашої Київської Оранти, благаючи від 
неї покрову і заступництва для нашого українського Божого люду. Бо Твоє є 
царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині, повсякчас і навіки вічні. 
Амінь».

У  «Молитві за Україну», за єдність нашої Батьківщини, мир та злагоду також 
взяли участь предстоятелі всіх конфесій України та релігійних організацій. Кожен 
прочитав свою молитву.

На молитовному заході були також Голова Верховної Ради України Андрій 
Парубій, Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр 
Турчинов, Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

Після «Молитви за Україну» Предстоятель УГКЦ узяв участь в урочистому 
параді «Марш нової армії» з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

Джерело: news.ugcc.ua

Independência е Semana da Ucrânia 
em Prudentópolis

Em Prudentópolis, os festejos da Independência da Ucrânia e a Semana da Ucrânia 
aconteceram durante toda a semana, a partir de 20 a 26 de agosto, com a seguinte 
programação:

DE 20 A 23 DE AGOSTO: Oficinas culturais.
Dia 20 - Oficina gastronômica.
Dia 21 - Oficina de artesanato. (Consultoria SEBRAE)
Dia 22 - Oficina de cerveja caseira
Dia 23 - Culinária para as crianças
Dias 21 e 23 - Pintura (Petrikiuka)
Obs.: Inscrição para as oficinas no Museu do Milênio.
De 10 a 15 de agosto.
21 DE AGOSTO, TERÇA-FEIRA, 19h: SESSÃO SOLENE NA CÂMARA 

MUNICIPAL;
24 DE AGOSTO, SEXTA-FEIRA, DIA DA INDEPENDÊNCIA DA UCRÂNIA: 

9h CONCENTRAÇÃO CÍVICA NA PRAÇA TARÁS SCHEVTCHENKO;

26 DE AGOSTO, DOMINGO: ENCONTRO DAS COMUNIDADES.
8:30h: RECEPÇÃO
9h: CONCENTRAÇÃO CÍVICA NA PRAÇA TARÁS SCHEVTCHENKO 
lOh: DIVINA LITURGIA NA IGREJA SÃO JOSAFAT 
13h: INÍCIO DA TARDE CULTURAL;
• APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO VESSELKA;
• CONCURSO “RAINHA DA SEMANA DA COMUNIDADE UCRANIANA 

2018”;
• SHOW COM A CANTORA DA UCRÂNIA LESYA HOROVÁ.



Стор. 06 Праця, Прудентополіс, 01-го - 15-го вересня 2018 Б. року - Число 17 №  17 - Ргасіа, Prudentópolis, 01 а 15 de setembro de 2018 - Pg 06

ORDENAÇÃO DIACONAL:
IR. LEOMAR BUCOUSKI, OSBM, RUMO AO PRESBITERADO

ftNunca lhes falte o zelo; sejam fervorosos no espírito, servi ao Senhor” (Rm
1241).

No último dia 19, domingo em que a Igreja celebra o Dia das pessoas consagradas, 
aconteceu a Ordenação Diaconal do Ir. Leomar Bucouski, OSBM, pela imposição de 
mãos de nosso Arcebispo Metropolita, Dom Volodemer Koubetch, OSBM, na Paróquia 
Nossa Senhora Auxiliadora de Curitiba/PR.

Em um dia de muita alegria para a Ordem de São Basflio Magno e para toda a Igreja 
Ucraniana no Brasil, Dom Volodemer aproveitou a oportunidade para, em sua homilia, 
contar sobre o martírio de São Lourenço (+258) -  um servo fiel e diácono da Igreja, cuja 
memória celebramos no dia 10 de agosto. Com a história do martírio de São Lourenço, 
que cultivou seu bom humor até os últimos momentos, segundo a Tradição Católica, 
Dom Volodemer incentivou o Ir. Leomar, mais conhecido como Jhoe, a ser fiel a Cristo 
em sua vocação e em seu diaconato. Pois é somente por meio desta fidelidade que será 
possível dizer como São Paulo aos Coríntios em sua Primeira Epístola: "Maranata!", 
que significa, Vem Senhor!

Após o Hino de Louvor à Santíssima Mãe de Deus, deu-se início ao Rito de Orde
nação Diaconal do Ir. Leomar que foi conduzido pelo Superior Provincial da Ordem de 
São Basflio Magno no Brasil, Pe. Antônio Royk Sobrinho, OSBM, do centro da Igreja 
até o altar, fazendo três metanías: o sinal da cruz com profunda inclinação. Em seguida, 
beijou o anel, o escudo e o homofórion do arcebispo, bem como os quatro cantos do 
altar, por três vezes. Após, o Ir. Leomar se ajoelhou diante do altar, com as mãos em 
forma de cruz. Neste momento, Dom Volodemer, fez a imposição das mãos e proferiu a 
oração de consagração, invocando o Espírito Santo sobre o Ir. Leomar, para que, por 
meio da graça sacramental, fosse ordenado diácono. Posteriormente, o agora Diác.

Leomar, deitou-se em forma de cruz expressando total prontidão para o serviço da 
Igreja, enquanto o Superior Provincial rezou a Ectenia pedindo as bênçãos de Deus para 
o ministério do recém-ordenado diácono e o coral entoou: “Господи, помилуй”. Em 
seguida, o diácono recebeu as suas vestes: a dalmática, túnica usada pelos diáconos que 
tem como significado a sua missão específica de celebrar com a comunidade a salvação 
de Cristo para a humanidade; o orárion, longa faixa que fica no ombro esquerdo do 
diácono e representa as asas de anjo por ser o seu cargo a execução do serviço dos anjos 
(com ele anuncia ao povo a hora da oração e ao coro a hora de entoar os hinos); o Santo 
Evangelho - o diácono deve anunciar a Palavra Sagrada de Deus, testemunhando a sua 
missão de servidor vivo por meio do serviço fraterno; e o turíbulo, vaso onde se queima 
o incenso -  de onde emana o perfume agradável que sobe em direção ao Senhor. Após, 
o Arcebispo e o Superior Provincial saudaram o novo diácono e a Divina Liturgia teve 
a sua continuidade agora com o Diácono Leomar servindo o altar.

Sob a orientação da Ir. Márcia Nahimei, SMI, as crianças da catequese realizaram 
um pequeno teatro para homenagear o Diác. Leomar e a todos os consagrados e consa
gradas no final da Divina Liturgia. O Sr. Paulo Dubezkyj deu sequência às homenagens 
falando em nome da comunidade paroquial, os irmãos João Paulo Vitoriano e Marcos 
Chmilouski em nome da comunidade dos irmãos-estudantes da Ordem de São Basflio 
Magno e o Pe. Antônio Royk Sobrinho falou em nome de toda a Província BasiUana. 
Um momento de grande emoção para todos os presentes. E foi com o canto “О, Василіє 
Великий” que a celebração chegou ao fim.

Estiveram presentes, além dos já  mencionados: Pe. Mário Marinhuk, OSBM, Supe
rior do Mosteiro São Basflio Magno; Pe. Eufrém Krefer, OSBM, Pároco da Paróquia 
Nossa Senhora Auxiliadora; Pe. Elias Marinhuk, OSBM, Vigário Paroquial e Vice-Pro- 
vincial da Ordem de São Basflio Magno no Brasil; Pe. Cristiano Silva, OSBM, Reitor 
da Catedral da Imaculada Conceição de Prundentópolis; Pe. Domingos Starepravo, 
OSBM, Mestre de Noviços da Ordem de São Basflio Magno no Brasil; Pe. Edson 
Temoski, Reitor do Seminário São Josafat da Metropolia Católica Ucraniana de São 
João Batista; Diácono Romeu Smaha; Irmãs Basilianas; Irmãs Servas de Maria Imacu
lada; Catequistas do Sagrado Coração de Jesus; Irmãs Franciscanas de São José; fami
liares do Diác. Leomar; convidados e grande números de paroquianos.

Sobre o Diácono Leomar:
Natural de Nova Galícia, município de Prudentópolis/PR, desde criança dizia ao 

Pe. Mateus Krefer, OSBM, que queria ser padre. No ano de 2010 ingressou no Novicia
do Assunção de Nossa Senhora dos Padres Basilianos, em Ivaí/PR e em 29 de junho de 
2012, Solenidade de São Pedro e São Paulo, professou os primeiros votos e foi transferi
do para dar continuidade aos estudos em Curitiba. Após cursar Filosofia na FASBAM -  
Faculdade São Basflio Magno, iniciou os estudos teológicos no Studium Theologicum 
dos Padres Claretianos. Em 30 de janeiro deste ano professou, juntamente com o Ir. 
Marcos Chmilouski, OSBM, os votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência ao 
Senhor Deus, na Ordem de São Basflio Magno.
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Homília do Papa na Missa de encerramento do 
Encontro Mundial das Famílias 2018

N o dom ingo, 26 de agosto, o Papa Francisco presidiu a  m ultitudinária M issa 
de encerram ento do Encontro M undial das Fam ílias, no Phoenix Park , em  D ublin 
(Irlanda), com  a participação de fam ílias originárias de todo o m undo.

A  seguir, o texto com pleto da hom ilia  do Santo Padre:
«Tu tens palavras de vida eterna!» (Jo 6 ,6 8 ) .
N o term o deste Encontro M undial das Fam ílias, reunim o-nos com o fam ília ao 

redor da m esa do Senhor. A gradecem os ao Senhor pelas inúm eras bênçãos recebi
das nas nossas fam ílias. Q uerem os em penhar-nos a v iver plenam ente a  nossa 
vocação, para  serm os, segundo as com oventes palavras de Santa Teresa do 
M enino Jesus, «o am or no coração da Igreja».

N este m om ento precioso de com unhão de uns com  os outros e com  o Senhor, 
é bom  fazer um a pausa e considerar a fonte de todas as coisas boas que recebe
m os. Jesus revela a origem  destas bênçãos no Evangelho de hoje, quando fala aos 
seus discípulos. M uitos deles estavam  perplexos, confusos e até irados, hesitando 
se aceitar ou não as suas «palavras duras», tão contrárias à sabedoria deste m undo. 
E m  resposta, o Senhor diz-lhes diretam ente: «As palavras que vos disse são esp í
rito e são vida» (Jo 6 ,6 3 ) .

C om  a sua prom essa do dom  do Espírito  Santo, estas palavras aparecem  trans- 
bordantes de v ida para  nós que as acolhem os na fé. Indicam  a fonte últim a de todo 
o bem  que experim entam os e celebram os aqui nestes dias: o Espírito  de D eus, que 
sopra constantem ente nova vida sobre o m undo, nos corações, nas fam ílias, nos 
lares e  nas paróquias. C ada dia novo na vida das nossas fam ílias e cada nova gera
ção trazem  consigo a prom essa dum  novo Pentecostes, um  Pentecostes dom ésti
co , um a nova efusão do Espírito , o Paráclito , que Jesus nos envia com o nosso 
A dvogado, nosso C onsolador e  A quele que verdadeiram ente nos dá coragem .

Q uanta necessidade tem  o m undo deste encorajam ento que é dom  e prom essa 
de Deus! Q ue vós possais, com o um  dos frutos desta celebração da v ida fam iliar, 
regressar às vossas casas e  tom ar-vos fonte de encorajam ento para  os outros, para 
partilhar com  eles «as palavras de v ida eterna» de Jesus. N a verdade, as vossas 
fam ílias são quer um  lugar privilegiado quer um  m eio im portante para  difundir 
estas palavras com o «boas notícias» para cada um , especialm ente para  quantos 
desejam  deixar o deserto  e a «casa da escravidão» (cf. Js 24, 17) a fim  de irem  
para a terra prom etida da esperança e da liberdade.

N a segunda Leitura de hoje, São Paulo diz-nos que o m atrim ônio é um a parti
cipação no m istério da fidelidade perene de C risto  à sua esposa, a Igreja (cf. E f  5, 
32). M as esta doutrina, em bora m agnífica, pode aparecer a alguém  com o um a 
«palavra dura». Porque v iver no am or, com o Cristo nos am ou (cf. E f  5 ,2 ) ,  im plica 
a im itação do próprio  sacrifício de Si m esm o, im plica m orrer para  nós m esm os a 
fim  de renascer para  um  am or m aior e m ais duradouro: aquele am or, o único que 
pode salvar o  m undo da escravidão do pecado, do egoísm o, da ganância e  da indi
ferença às necessidades dos m enos afortunados. Este é o am or que conhecem os 
em  Jesus Cristo. E ncam ou-Se no nosso m undo por m eio dum a fam ília, e em  cada 
geração, através do testem unho das fam ílias cristãs, tem  o poder de rom per todas 
as barreiras para  reconciliar o m undo com  D eus e fazer de nós aquilo que desde 
sem pre estam os destinados a ser: um a única fam ília  hum ana que vive conjunta
m ente na justiça , na santidade e na paz.

A  tarefa de dar testem unho desta B oa N ova não é fácil. M as, de certo m odo, 
os desafios que hoje enfrentam  os cristãos não são m ais difíceis do que aqueles 
que tiveram  de enfrentar os prim eiros m issionários irlandeses. Penso em  São 
C olum bano, que, com  o seu pequeno grupo de com panheiros, levou a luz do 
Evangelho às terras da E uropa num a época de obscuridade e decadência cultural. 
O  seu extraordinário  sucesso m issionário não se baseara em  m étodos táticos ou 
planos estratégicos, m as num a hum ilde e libertadora docilidade às sugestões do 
Espírito  Santo. Foi o seu testem unho diário de fidelidade a Cristo e entre eles que 
conquistou os corações que desejavam  ardentem ente um a palavra de graça e que 
contribuiu para  fazer nascer a cultura europeia. Tal testem unho perm anece um a 
fonte perene de renovação espiritual e m issionária  para o  povo santo e fiel de 
D eus.

N aturalm ente, haverá sem pre pessoas que se oporão à B oa N ova, que «m ur
m urarão» contra as suas «palavras duras». Todavia, com o São C olum bano e os

seus com panheiros que enfrentaram  águas geladas e m ares tem pestuosos para 
seguir Jesus, não nos deixem os jam ais influenciar ou desanim ar pelo  olhar gelado 
da indiferença ou pelos ventos borrascosos da hostilidade.

C ontudo reconheçam os hum ildem ente que, se form os honestos com  nós 
m esm os, poderem os tam bém  nós achar duros os ensinam entos de Jesus. Com o 
perm anece difícil perdoar àqueles que nos m agoam ! Q ue grande desafio continua 
a  ser o acolhim ento do m igrante e do estrangeiro! Com o é doloroso suportar a 
desilusão, a  rejeição ou a traição! Com o é incôm odo pro teger os direitos dos m ais 
frágeis, dos nascituros ou dos m ais idosos, que parecem  estorvar o nosso sentido 
de liberdade!

M as é  precisam ente em  tais circunstâncias que o Senhor nos pergunta: 
«Tam bém  vós quereis ir  em bora?» (Jo 6, 67). C om  a  força do Espírito  que nos 
encoraja e com  o Senhor sem pre ao nosso lado, podem os responder: «Nós crem os 
e  sabem os que Tu é que és o Santo de D eus» (v. 69). C om  o povo de Israel, pode
m os repetir: «Tam bém  nós servirem os o Senhor, porque Ele é o nosso D eus» (Js 
2 4 ,1 8 ).

C om  os sacram entos do B atism o e da C onfirm ação, cada cristão é enviado 
para ser um  m issionário, um  «discípulo m issionário» (cf. Evangelii gaudium , 
120). A  Igreja, no seu conjunto, é cham ada a «sair» para  levar as palavras de v ida 
eterna às periferias do m undo. Q ue a nossa celebração de hoje confirm e cada um  
de vós -  pais e avós, crianças e jovens, hom ens e m ulheres, frades e freiras, 
contem plativos e m issionários, diáconos e sacerdotes -  na  partilha da alegria do 
Evangelho! Possais partilhar o  Evangelho da fam ília com o alegria para  o m undo.

A o preparar-se cada um  para  retom ar a própria estrada, renovem os a nossa 
fidelidade ao Senhor e à  vocação a que cham ou cada um  de nós. Fazendo nossa a 
oração de São Patrício , rep ita  cada um  com  alegria: «Cristo dentro de m im , Cristo 
atrás de m im , C risto  ao m eu lado , C risto  debaixo de m im , C risto  acim a de m im ». 
C om  a alegria e a força conferidas pelo  Espírito  Santo, digam os-L he confiada- 
m ente: «A  quem  irem os nós, Senhor? Tu tens palavras de v ida eterna» (Jo 6 ,6 8 ) .

N o final da  M issa, o Papa Francisco voltou a  ped ir perdão pelos casos de 
abusos com etidos por parte  de m em bros da Igreja, desta vez durante o A to Peni
tencial da M issa de encerram ento do Encontro M undial das Fam ílias.
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Як стародавні китайці футбол вигадали
П ош товхати ногами щ ось кругленьке - улю блене зайняття людини з 

найдавніших часів. М ож ливо, ф утбол  не цікавив наш их далеких предків- 
-гомінідів у  т і часи, коли  вони щ е не освоїли прямоходіння. А ле, після того як  
людина навчилася твердо стояти  на двох ногах, пинання цими ногами 
різноманітних предметів міцно увійш ло в звичку. Т ак щ о при бажанні 
винахід ф утболу м ож на сміливо приписувати ... еволю ції. Дві ноги, один 
облуплений кокос - і ось вж е поляна з двома пальмами перетворю ється в Олд 
Т раф ф орд , де виблискує доісторичний Девід Б екхем , а через бровки його 
підтримує така  ж  доісторична В ікторія.

Виховання воїна - справа важ ка і невдячна, особливо коли майбутньому 
захиснику Вітчизни щ е 15 років і йому набагато цікавіш е подуріти з друзями, 
н іж  підтягуватися на перекладині і розвивати м ускулатуру. Напевно, саме 
том у воєначальники всіх країн  вклю чали в список навчальних дисциплін 
різноманітні спортивні ігри, у  том у числі з м 'ячем.

Я к  відомо, з китайських трактатів , у  цей день, 20 серпня 206-го року був 
зіграний перш ий "футбольний" м атч. Гра була названа тсу  чу  або цу цзю. 
Описуваний в трактатах  комплекс вклю чає командну гру з, набитим пір'ям  і 
ш ерстю , ш кіряним м 'ячем , який потрібно за  допомогою ніг доставити до 
певної ц ілі, щ о обороняється суперником. Згідно з історичними записами, 
ворота представляли собою  дірку в ш овковому простирадлі, натягнутому 
м іж  бамбуковими жердинами. Згодом , в роки  правління династії М ін (1368- 
-1644), цу-чу зійш ла нанівець і була забута.

П огодьтеся, щ о щ ось подібне ми бачимо кож ні вихідні по телевізору: дві 
команди, один м 'яч і ц іль, до яко ї цей м 'яч потрібно доставити.

П римітно, щ о стародавні китайці залиш или нам не тільки  опис своєї 
версії ф утболу , а й  ілю страції, а поет Л і Ю присвятив прекрасні рядки 
чарівній грі:

"Круглий м 'яч і квадратні ворота - 
Ц е обриси Інь і Янь.
М 'яч - немов повний М ісяць,
І дві команди виш икувалися навпроти один одного.
З а йняли свої місця капітани.
їм  не дозволено говорити один з одним,
А  судді не повинні бути упередженими.
Головне - р іш учість і холоднокровність.
Той, хто  програв не повинен гніватися на долю - 
Т ака вж е ця гра. І добре б,
Я кби її закони дотримувалися і в ж и т т і "

Д ж ерело - Чемпіон.
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МОЛОДИМ
ЧИТАЧАМ

Хвалькувата муха

Раз, п ісля цілоденної праці, тягнули чотири воли тяж енький плуг 
вечором  з поля додому. Ц ілий день напрацю валися і були дуж е помучені. 
А  коло них крутилася і їм  надокучала вперта муха. В оли не м али як  її 
позбутися от х іба хвостам и махали, щ об відігнати вперту, але вона ще 
більш е надокучала, н іби лю бувалася в тому, щ о дрочить биків. Тягнуть 
вони, тягнуть, стогнуть а  господар ж е й  підганяє, щ об скоріш е тягнули; а 
м уха то  тут то там  то на одного вола то на другого сяде і доскочить, не дає 
спокою . Б ідні створіння терпіли. В кінці уперта й л інива муха, сідає собі 
поваж но на р іг  одного вола і гордо їде з ним  помаленьку, розглядається на 
всі сторони і рада, щ о не треба крильцят розпростирати й  летіти. Н адлітає 
тим  часом  друга муха, сідає побіч і питає тую , щ о сидить на розі вола:

- А  ти  звідки їдеш , сестро?
- З поля, - відповідає вона, - ц ілий день оралам  волами, аби лю ди мали 

хліба досить! Зм училася н івроку і тепер одпочиваю , заслуж ила собі на 
відпочинок.

Наука: Щ о вартий чоловік, котрий чуж ою  працею  хвалиться?

Як ворона дістала зі збанка води

Д ві ворони літали, ходили, всю ди заглядали, ш укали води, бо спрага 
напала і їм  дуж е хотілося пити, а  води в тім  м ісці не було. Багато 
натрудилися, заглядали всю ди де лиш  сподівалися щ ось знайти, але не 
знайш ли ніде. Скрізь сухо, порох, кам іння, сухо, а води й  краплі не видно 
було. Н ареш ті знайш ли десь під кам енем  тяж кий збанок, а в збанку вода. 
Н е повна але отак може половину так, щ о вистачить на кілька днів. Та не 
м огли дістати, бо отвід був вузенький, а дзьобом  не досягнеш  і збанок 
тяж кий, щ об його звернути набік або перевернути. О дна ворона 
перекрутилася довкола, заглянула і тут і там , але побачила, щ о таки до 
води не добереться й том у полетіла геть, ш укати десь на інш ому місці. 
Д руга ж  ворона була м удріш а й  сумнівалася чи десь далі легко 
прийдеться знайти воду і том у почала до збанка кидати кам інчики, щ оби 
вода вийш ла наверх. І справді, кам інчик за  кам інчиком, вода підходила 
догори й  вкінці була на самом у верху. Н апилася досхочу й  полетіла собі 
далі.

Наука: Н едарма лю ди кажуть: де не візьм еш  силою , бери умом.

П и ш е  Ю з ь о  Ш и л о
Вітаю всіх вас, аміґос і аміґас! Ум аконтесіменто жи сістав вже 

муйто тимпо файз і тих людей про котрих буду писати вже нема на 
землі, а у вічності, бо думаю, що всіх дурних, які роблять дурниці пор 
іґнорансія Бог приймає до свого Царства бо кажут жи дурному навіть 
Бог сі не подивує.

Було воно на одній нашій колонії, чи паркія. Там був чоловік трохи 
мудріший і його префейтура назначила ніби війтом або мельор 
пасифікадором між колоністами. Як то воно аконтеси сиґідо між 
всякими людьми були два вперті хлопи, жи сі сварили за пікаду. 
Аконтесиу жи той пасифікадор їх взєв на ту пікаду і поклав марко, яка 
відділяла одну землю від єншої. Може кілька днів або пор алґумас 
семанас був спокій. Але ном фийз муйто тимпо і знова діскусом. 
Пішов один з них і переніс ту марку майс лонже, щоб мати більше 
землі. Десь за кілька днів пішов другий і вів жи марко перенесений, 
собі взєв його і переніс на землю іншого, що від нього кортар ум 
педасо землі. І так воно йшло довго. Один переносив марко й другий 
відносив і ставив його на землі сусіда. І асінь та діскусом далі 
контінуава. Дійшло до того, жи один сіпоскаржив до того Гриця о ки 
еста аконтесиндо. Перший сіпоскаржив на другого, а другий на 
першого і справа оутра вийз пішла до того пасіфікадора. Гриць пішов 
на той терино, закликав гобох, сказав дати йому ту палюгу же сервіа 
пор марко і антес ди колокар но девідо луґар вгаратав одному й 
другому по задку і сказав: “диськи хтось з вас гобох порухає і перенесе 
той марко далі, то буду гаратати ном на бунда, але по руках і по плечох 
і тоді вам вже сінесхоче мудар о марко.”

Дізинь жи та наука помогла й вже не було більше того клопоту 
між гобома. Марко стояв на місці й ніхто його вже не рухав і діскусом 
дезапаресиу. Ном сий, може той марко стоїть атб оже на тому самому 
місці і вже аподресиу, а гоба бріґинти у вічності дисерто сісміют самі 
зі себе і зі своєї буріси.

Дорогенькі, ном сий що то поможе сісварити за пікаду. А люди 
сиґідаминти роблять інімізаде, сісварут, сіпозивают через кілька 
метрів землі. Та ж  не візьмете його до вічности і но сев буде вам 
встидно жи ви були такі дурні. Коли алґинь хоче взєти собі від тебе 
метер або два землі, дай йому, диськи бере, бо й так мусить це 
залишити й та земля не буде ані твоя ані його, а гобом сілишит апинас 
ум метро квадрадо пра дескансар там ате о фінь до мундо... Тинь 
муйгос мотівос через які люди сісварут, сіпозивают, але найбільше 
дурне це сісварити за кавальчичок землі. Та ж  вся земля Божа й вона 
нині до одного пертинси, а завтра пра оутро і позавтра аїнда пра оутро 
и оутро, бо Бог нам її не дав пра симпри, а позичив пра поуко тимпо.

Засмійся
Знам енитий х ірург каже хворому:
- Ц е дуж е проста операція. Ч ерез півгодини ви зм ож ете вж е рухати 

ногами. Ч ерез годину будете бігати навколо ліж ка. А  ввечері підете піш ки 
додому.

- А  м ож на мені хоч під час операції трош ки полеж ати?

Синок:
Тату, а  тисяча доларів - це багато?

Тато:
- Все залеж ить від  того, заробляєш  а  чи  платиш . Заробляєш  - це мало, а 

платиш  і віддаєш  довг - це багато.

Нові ремені безпеки ; 
на 45% менше автомобільних аварій!

До побачення, ваш Юзьо Шило

Життя навчає ^
Коли маєш труднощі 

й борешся проти 

духовної порожнечі,

може бути, що сумніваєшся про те, що Бог 

тебе любить. Май відвагу, не знемагайся.

Навіть твої сумніви можуть показати, що ти 

хочеш Божої помочі, бо інакше ти би навіть не 

думав про те.


