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мощі святої
ТЕРЕЗИ П’ЯТЬ ДНІВ 

ПЕРЕБУВАТИМУТЬ В 
ХРАМІ ІВАНО- 

-ФРАНКІВСЬКА

До Івано-Франківська з нагоди Дня 
міста привезуть мощі Святої Матері 
Терези. Про це у соцмережі Facebook 
повідомив міський голова Івано- 
-Франківська Руслан М арінків, 
передають "Вікна”.

Приклонитись до них зможе 
кожен франківець та гість з 5 до 10 
травня в Архікатедральному і 
Митрополичому Соборі Воскресіння 
Христового.

Свята Мати Тереза (26 серпня 
1910 — 5 вересня 1997)
католицька черниця, засновниця 
доброчинних місій, лауреат 
Нобелівської премії міфу за 1979 рік. 
Впродовж понад сорока років 
допомагала злиденним, хворим і 
сиротам у місті Колката в Індії.

Мати Тереза пережила серцевий 
напад в Римі в 1983 році під час 
відвідин папи Івана Павла П. При 
другому нападі в 1989 році їй 
вживили електрокардіостимулятор. 
В 1991 році в Мексиці проблеми із 
серцем повторилися. Вона 
запропонувала свою відставку з поста 
керівника Доброчинних місій. Але 
таємне голосування серед черниць 
вирішило, що вона повинна 
залишитися. Мати Тереза погодилася 
продовжувати працювати.

У  квітні 1996 року мати Тереза 
впала й зламала ключицю. У  серпні 
вона зазнала приступу малярії, знову 
відмовило серце. їй  зробили 
операцію на серці, але стало 
зрозумілим, що вона згасає. 13 
березня 1997 року вона покинула 
пост керівника місій, а 5 вересня, 
через 7 днів після 87-го дня

Pede que о dinheiro gasto nesse 
setor seja destinado a desenvolvi
mento humano e social.

Papa Francisco enviou uma mensa
gem à Conferência da ONU indicando 
que é possível construir um mundo sem 
armas nucleares e encorajou os países 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU) a persistirem nesse objetivo.

A Conferência é em Nova York, nos 
Estados Unidos, até 31 de março. O 
apelo do papa foi dirigido a Elayne 
Whyte Gomez, que presidente a Confe
rência da ONU que tenta negociar um 
instrumento legalmente vinculante para 
proibir armas nucleares. Entre 15 de 
junho e 7 de julho, haverá outra rodada 
de negociações.

“O objetivo final da eliminação das 
armas nucleares toma-se tanto um 
desafio como um imperativo moral e 
humanitário” , indicou o Santo Padre.

Representando a Santa Sé, participa 
do evento o Subsecretário das Relações

com os Estados, Mons. Antoine Camil- 
leri, que leu a mensagem do Papa Fran
cisco.

No texto, o Pontífice cita os efeitos 
devastadores das armas nucleares e 
suas catastróficas consequências huma
nitárias e ambientais para questionar a 
sustentabilidade de um equilíbrio base
ado no medo.

“A paz e a estabilidade internacio
nais não podem ser fundadas sobre um 
falso sentido de segurança, sobre a 
ameaça de uma destruição recíproca ou 
de total aniquilamento, sobre a simples 
manutenção de um equilíbrio de 
poder” . Pelo contrário, a paz deve ser 
construída sobre a justiça, sobre o 
desenvolvimento humano integral, 
sobre o respeito dos direitos humanos 
fundamentais e da natureza, indica.

Portanto, nesta perspectiva, para 
Francisco é preciso ir além da proibição 
das armas nucleares, adotando estraté
gias de longo alcance para promover a

paz e a estabilidade e evitar políticas 
míopes aos problemas de segurança 
nacional e internacional, que ultrapas
sem o medo e o isolacionismo.

Neste contexto, prossegue o Papa, “o 
objetivo final da eliminação das armas 
nucleares se toma seja um desafio, seja 
um imperativo moral e humanitário” .

“A humanidade tem a capacidade de 
trabalhar junta para construir a nossa 
casa comum; temos a liberdade, a 
inteligência e a capacidade de guiar e 
dirigir a tecnologia, assim como a de 
limitar o nosso poder e de colocá-lo a 
serviço de outro tipo de progresso: mais 
humano, mais social e mais integral” , 
escreve Francisco,

O Santo Padre faz votos de que a 
Conferência seja profícua e dê uma 
contribuição eficaz no avanço da ética 
da paz e da segurança cooperativa mul
ticultural, “de que a humanidade tanto 
necessita” .

Fonte: Zenit

народження, померла.
Калькуттський архієпископ Генрі 

Себастьян Д'Суза розповів, що, коли 
її вперше госпіталізували з хворобою 
серця, він за її згодою звелів 
священикам здійснити екзорцизм над

нею, бо подумав, що її хвороба, 
можливо, — витівки диявола.

На момент смерті матері Терези 
Доброчинні місії налічували 4000 
сестер, 300 братів і близько 100 000 
волонтерів, вони працювали в 610

місіях в 123 країнах світу.

Джерело: vikna.if.ua
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Редакційне Editorial
Найбільш загрозлива криза у світі A mais inquietante crise

da humanidade

Панує у світі занепокоєння 
економічною кризою, яка стримує 
покращання людського життя у світі. 
Загрозливі проблеми нині 
занепокоюють людство: крайня
біднота мільйонів людей, зріст 
злочинності, наркотрафик, все нові й 
свіжі невилічимі слабості, постійний 
воєнний стан у світі, маргиналізація, 
яка зроджує занепокоєння для всіх, 
так для багатих як і для біндоти.

Матеріальна біднота зростає, 
економічна криза загрожує принести 
для світу в скорому часі незносну 
убогість, головно в деяких країнах 
світу.

Але світ переживає не лише 
економічну кризу, де, помимо таких 
великих багатств землі, не мають 
конечного для життя мільйони людей, 
і це кличе до неба й вимагає, щоб за 
вскяу ціну звернути на це увагу й 
подумати, щоб усі мали принаймні 
необхідні рівні кондиції гідного житя. 
Людство периживає також і велику 
духовну кризу, де велика частина 
населення проживає без ніякої 
орієнтації, без внутрішнього 
усвідомлення про свою вартість, не 
зацікавлена у вищих ідеалах життя, 
проживає без охоти жити й без 
оптимізму й духовної енергії. І серед 
такої убогости людина сама себе 
погрибає, закопує свої найкращі сили, 
упокорює себе, бойкотує свою 
власну гідність, красу й шляхетність 
свого життя.

Матеріальну убогість стараються 
розв’язати світові лідери різними 
зустрічами, економічними
організаціями, роблячи заходи, щоб 
рятувати від цілковитого затоплення 
економію яка стала серіозною 
загрозою для майбутності людства.

Щодо духовної убогості, її 
стараються подолати духовні лідери, 
виховничі організації, велика частина 
преси, всякі інструменти виховання і 
зросту свідомості про людську 
гідність кожної особи й різні зусилля 
багатьох, які занепокоєні духовною 
кризою людства й журяться про 
духовну свідомість і моральний зріст 
людства. Між різними інструментами 
тих зусиль про духовний зріст, 
знаходимо конференції, зібрання, 
письма, літературні твори, часописи й 
стільки інших джерел інтелектуального 
й духовного розвитку людини.

Література завсіди була й дальше є 
важливим фактором оцінювання 
людської гідності, бо вона найбілше

здібна пробудити духа й освідомити 
людину про самооцінення власної 
гідності. А належне оцінювання 
людини означає розвиток, який 
розбуджує в ній її головні прикмети 
створіння розумного й морального, 
призводить до рефлекції, до 
здобування правдивого знання, до 
віддкритості для ближнього, вишколу 
духовного, до зрозуміння 
найважливіших проблем життя, до 
оцінення правдивої краси, 
моральності, релігійності, духовних 
вартостей людини, культу особистої 
гордості як людини обдарованої 
безмежними можливостями
інтелектуально й духовно зростати.

Можемо порівняти дійсність 
людського життя з будовою дому. 
Цегла, цемент та інші матеріали 
вживані в будові дому можуть 
означати добра матеріальні. Але, щоб 
будова могла бути здійснена, потрібно 
організації, плану праці, потрібно 
когось, що розуміє штуку 
будівництва. Це були би ті духовні 
вартості людини, які повинні бути 
введені в практику, щоб будова 
суспільства й добробуту людства 
могла здійснитися.

В такому значенні конечно є не 
лише журитися про розв’язання 
економічних проблем, але людство 
мусить зрозуміти ту кризу духовну, 
інтелектуальну й моральну яка стоїть 
загрозою у нинішньому світі. Для того 
помічними середниками є добра 
література, преса, студії, різні 
знаряддя які нам подає релігія, 
оцінення духовних, моральних і 
релігійних сил та можливостей в 
людині. Нічого не допоможуть 
однобічні зусилля світових лідерів 
щоб рятувати економію від краху, 
коли не увійде в програму розвитку й 
дискусій духовна й моральна криза, в 
якій людство все більше 
затоплюється. Без релігії і без етики, 
людина далі буде вовком для іншої 
людини. Коли не буде в ній віри в 
Бога, коли вона не буде приймати 
релігійних вартостей і моральних 
принципів-засад, які є конечні, 
незаступимі для гідного життя, 
надармо будуть трудитися будівничі 
добробуту у світі. В цій будові 
необхідна присутність Бога та Його 
мудрости.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Desde os tempos remotos, mas 
principalmente hoje o mundo vive 
momento de grande preocupação com 
a crise econômica que vem ameaçando 
o futuro da humanidade. Além dos 
graves problemas que preocupam a 
sociedade nestes últimos tempos, 
como a miséria de milhões de seres 
humanos, a criminalidade, o narcotrá
fico, diversos tipos de doenças, a mar- 
ginalização, que apesar do bem-estar 
econômico de uma parte da sociedade, 
vem trazendo transtornos para todos, 
para os ricos e pobres.

A pobreza material avança. A crise 
econômica atual pode trazer num 
futuro próximo níveis insuportáveis de 
pobreza em muitos paises.

Mas não há só a pobreza material 
de milhões de seres humanos, que 
clama ao céu e a todo custo deve ser 
erradicada, para que todos tenham 
condições de uma vida digna do ser 
humano. Há também a pobreza espiri
tual que deixa as pessoas desorienta
das, desorganizadas interiormente, 
desinteressadas por ideais superiores 
na vida, vivendo num mundo de inér
cia espiritual. Com este tipo de pobre
za, a pesssoa frauda a si mesma, suas 
melhores potencialidades, humilha-se 
a si mesma, boicota a beleza e a nobre
za da sua vida.

A pobreza material vem sendo 
enfrentada pelos líderes mundiais e por 
diversas organizações financeiras, 
tentando salvar do naufrágio a econo
mia que tomou-se uma ameaça séria 
para o futuro da humanidade. Quanto a 
pobreza espiritual, esta vem sendo 
enfrentada pelos lideres religiosos, 
pelas organizações educativas, por 
uma parte da imprensa, por diversos 
instrumentos de formação e cresci
mento pessoal e por outras forças preo
cupadas com a valorização e o progres
so espiritual e moral da humanidade. 
Entre tantos instrumentos de formação 
da pessoa humana intelectual e espiri
tual, consta a atividade literária, jorna
lística e tantas outras fontes de desen
volvimento intelectual e espiritual 
humano..

A literatura é um importantíssimo 
fator de humanização. E humanizar 
implica o progresso que desenvolve no 
homem traços essenciais do seu ser 
racional e moral, como o exercício de 
reflexão, aquisição do verdadeiro 
saber, abertura ao próximo, senso para 
com os problemas da vida, senso da 
beleza, da moralidade, da religiosida
de, noção da complexividade do 
humano, cultivo do orgulho de ser 
alguém dotado de infinitas possibilida
des de crescer intelectual e espiritual
mente.

Podemos comparar a realidade da 
vida humana com uma construção. Os 
tijolos, o cimento e outro material 
usado na construção seriam os bens 
matérias. Mas para que a construção 
possa ser realizada, há necessidade de 
uma organização, um plano e um 
trabalho de alguém que cohece a arte 
de construir. Este segundo item seriam 
as riquezas espirituais do homem que 
devem ser colocadas em prática para 
que a construção da vida e do bem-es
tar humano possam concretizar-se.

Neste sentido, urge a necessidade 
não apenas de resolver a crise econô
mica, mas a humanidade precisa resol
ver a grande crise intelectual e moral 
que se abate sobre o mundo de hoje. 
Para isso temos a literatura, a imprensa 
sadia, a reflexão, o estudo, todos os 
recursos que nos oferece a religião, a 
valorização das potencialidades espi
rituais, religiosas e morais do homem.

De nada adiantarão os esforços dos 
lideres mundiais para salvar a econo
mia da sua decadência, se não entrar na 
pauta das discussões o sério problema 
da crise espiritual e moral na qual a 
humanidade afunda-se sempra mais. 
Sem a religião e a ética, o homem 
continuará ser lobo para o seu próximo 
se for privado da fé em Deus, da crença 
em valores religiosos e princípios 
morais que são uma necessidade 
incondicional para uma vida digna do 
homem e de toda a sociedade humana.
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Євангельське Читання%л
Нед. Розслабленого: Ио 5,1-15

По тому було свято юдейське, тож Ісус прибув до Єрусалиму. А є в 
Єрусалимі при Овечих воротах купе леве місце, по-єврейському воно 
зветься Витесда, що має п'ять критих переходів. Лежала в них сила 
недужих, сліпих, кривих, усохлих, які чекали, коли то зрушиться вода: 
ангел бо Господній сходив час від часу в купелеве місце та й заколочував 
воду, і хто, отже, перший поринав по тому, як вода заколочувалася, то 
одужував, -хоч яка б там була його хвороба. Один чоловік там був, що 
нездужав тридцять і вісім років. Побачив Ісус, що він лежить, а 
довідавшися, що було воно вже дуже довго, каже до нього: «Бажаєш 
одужати?» «Не маю нікого, пане, - одрікає йому недужий, - хто б мене, коли 
ото вода зрушиться, та й спустив у купіль: бо ось тільки я прийду, а вже 
інший передо мною поринає.» Мовить Ісус до нього: «Устань, візьми ложе 
твоє і ходи!» Відразу ж  і одужав той чоловік, і взяв ложе своє і почав 
ходити. Був же той день - субота. Юдеї і кажуть до одужалого: «Субота 
адже ж! Не личить тобі ложе носити!» А той їм у відповідь: «Візьми ложе 
твоє і ходи, - сказав мені, хто мене оздоровив.» Спитали його: «Хто він - 
той, що сказав тобі: Візьми і ходи?» Та одужалий не знав, хто він, бо Ісус 
зник у натовпі, що юрмився на тому місці. Щойно потім знайшов його Ісус 
у храмі й мовив до нього: «Оце ти видужав, - тож не гріши більше, щоб 
щось гірше тобі не сталось.» Чоловік пішов і оповів юдеям, мовляв, той, хто 
його оздоровив, - Ісус.

З Діянь Св. Апостолів: 9,32-42

І сталося, що Петро, обходячи всі усюди, прибув і до святих, що 
мешкали в Лідді. Там він знайшов одного чоловіка, на ім'я Еней, що лежав 
на ліжку вісім років і був паралітик. Петро сказав до нього: «Енею, Ісус 
Христос тебе оздоровляє. Устань і сам постели собі ліжко!» І вмить той 
підвівся. І бачили його всі мешканці Лідди та Сарону, і навернулися вони до 
Господа. Була ж  у Яффі одна учениця, на ім'я Тавита, що значить у 
перекладі Дорка (Сарна). Вона була повна добрих діл та милостині, що 
чинила. І сталося тими днями, що вона занедужала й умерла. Обмили її і 
поклали в горниці. А що Лідда лежить близько Яффи, учні, почувши, що 
Петро там, послали двох чоловіків з просьбою до нього: «Не отягайся 
прийти аж до нас!» Петро негайно рушив з ними. І як прийшов, вони його 
повели наверх у горницю, де всі вдови оточили його з плачем, показуючи 
йому туніки й плащі, що їх робила Дорка, бувши з ними. Велівши всім 
вийти з хати, Петро став на коліна й почав молитися, а повернувшись до 
тіла, мовив: «Тавито, встань!» І та відкрила свої очі й, побачивши Петра, 
сіла. Він же подав їй руку та й підвів її і, прикликавши святих та вдів, 
поставив її живою. Довідалась про це вся Яффа, і багато повірило в 
Господа.

В Євангелії знаходимо сім разів дискусію Ісуса з юдеями про 
святкування суботи (Лк 4,33, 38є39;6,6-10; 13,10-17; Йо 5,5-10; 9,1-14), де 
Ісус навчає ставити практику добра, діла милосердя вище як сервілістичне 
й сліпе заховання законів, обрядів і різних людських приписів, і т. п.

а) Завсіди, коли Ісус уздоровляє когось в суботу, його критикують і 
уважають за переступника заповіді (Вих 20,8-11); Ісус боронить себе і 
доказує для фарисеїв, що він не переступає заповіді про заховання суботи а 
те, що робить воно дозволене, бо дозволено й треба робити добро в суботу,
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і вони переконувалися, що Ісус не переступає Божої заповіді, бо 
завстиджені відходять в мовчанці (а хто мовчить, то годиться). Коли би Ісус 
бажав сказати, що суботи не треба більше заховувати, він би це сказав ясно 
замість боронити себе, доказуючи, що діло милосердя важніше ніж субота.

б) Ісус доказує, що не переступає закон про суботу. Він не кладе справу 
заховання суботи на вищий степень як це робили юдеї. Він себе проголошує 
паном суботи (Мк 2, 27-28), каже, що субота зроблена для людини а не 
людина для суботи і тому дозволено, згідно зі законом, виконувати діла 
милосердя в суботу (Мт 12,12). Робити добро стоїть вище ніж сліпе й 
сервілістичне заховання приписів.

Ісус називає жидів Лицемірами щодо заховання суботи (Лк 13,15), бо 
вони хочуть, щоб її заховувати, але поставили традиції та людські приписи 
щодо суботного дня неначе це було би абсолютне, чого сам Бог не вимагає.

Чому жиди квестіюнували уздоровлення в суботу?
Вони вимагали від людей заховування суботу як нерозумні й дволичні, 

бо уважали, що заховати закон це щось важніше ніж практика милосердя, а 
міжчасі самі витягали овечку яка впадала в яму в суботу (щоб не мати 
матеріяної втрати), але не хотіли, щоб Ісус простягав свою милосердну 
руку до хворих і грішників.

Заповідь, що Бог дав на Синаї (Ді 7,30-52) мала би зробити для людей 
суботний день гарним, веселим, приємним (Іс 58,13-14), але вони 
перетворили його в тягар, він стався незносним тягарем, що юдеї лицеміри 
накладали на людей. Тому Ісус настоював, що хоче милосердя, а не жертви. 
Творити діла милосердя а не заховання приписів має стояти на першому 
місці.

В Діяннях Апостолів підкреслюється, що на початках християнства 
багато поган приймали християнську релігію не так через якісь закони ані 
навіть не через науку але задля діл милосердя, що перші Христові учні 
ділали супроти всіх. Не закон спасає, але любов і милосердя, що християнин 
покликаний практикувати за прикладом Ісуса й апостолів. Перша 
християнська спільнота мала стільки успіхів між поганами не через те, що 
вимагалося заховання законів, але через діла милосердя, які практикувалися 
між вірними.

О. Тарсикій 3.

Nos relatos evangélicos se registram sete curas realizadas por Cristo no 
sábado. (Lucas 4:33, 38-39; 6:6-10; 13:10-17,14:2-4; João 5:5-10; 9:1-14). Ao 
examinarmos tais relatos, podemos ler uma mensagem importante que Jesus nos 
da colocar a prática do bem a misericórdia acima da cega observância das pres
crições, leis, ritos, etc.

(a) Sempre que Jesus cura alguém no dia de sábado, Ele é acusado de ser um 
transgressor do terceiro mandamento (Êxodo 20:8-ll);Jesus defende-se das 
acusações, querendo provar aos fariseus que ele não estava transgredindo o 
sábado, e o que ele estava fazendo era lícito fazer aos sábados, fazer o bem, e ele 
os convencia de que não estava transgredindo, tanto que seus acusadores saiam 
em silêncio (quem cala consente), se o sábado não fosse mais pra ser observado 
Jesus teria dito abertamente em vez de se justificar.

(c) Jesus não se considera um transgressor do sábado. Ele coloca a guarda do 
sábado em um nível superior ao dos judeus. Ele se declara Senhor do sábado 
(Marcos 2:27 e 28), diz que o sábado foi feito para o homem e que é lícito (de 
acordo com a lei) realizar atos de bondade no dia do sábado (Mateus 12:12). 
Fazer o bem está acima da simples e mera observância da prescrição.

Cristo chama os judeus de hipócritas quanto à guarda do sábado. (Lucas 
13:15), porque eles pretendiam guardá-lo, mas haviam colocado tradições, 
regras, mandamentos sobre o sábado como absolutos o que o próprio Deus 
jamais colocara.

Por que os judeus questionavam as curas no dia do sábado?
Eles guardavam como gente mesquinha, desumana e desprovida de qualquer 

misericórdia. Eram capazes de tirar uma ovelha que caísse num precipício (para 
evitar prejuízo material) mas não queriam que Jesus estendesse a mão para curar 
doentes e pecadores

E o mandamento que fora dado por Deus no monte Sinai (Atos 7:30-52) para 
ser um dia deleitoso, prazeroso (Is 58:13,14) tomou-se um fardo insuportável 
que os judeus hipócritas, impunham sobre os infelizes membros da nação judia. 
Por isso Jesus disse que queria misericórdia e não sacrifício. Fazer misericórdia 
está em primeiro lugar e não a mera observância da lei.

Nos Atos dos Apóstolos se destaca que muitos acreditavam em Jesus não 
pelo fato de ele ter observado cegamente as leis, mas por ele e seus discípulos 
tiverem praticado a misericórdia. Não é a lei que salva, mas o amor, a misericór
dia que um cristão deve praticar à exemplo de Jesus e dos apóstolos. A primeira 
comunidade cristã teve tanto sucesso entre os pagãos não por causa da observân
cia das leis dos judeus, mas por causa da obras de caridade praticadas entre os 
fiéis.
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РОЗДУМ УВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМ И Ж ИТТЯ
О. Блевтерій Дмитрів, ЧСВВ

ПРАЦЯ НАД САМИМ СОБОЮ

Ж иття людини неначе текуча вода, що все забирає і несе до моря. 
Море -  це колиска всіх вод землі, які приймає від рік і дощу, їх очищує, і 
знов повертає на землю в спосіб пари, яка переходить в хмари, які вітер 
розносить на всіх континентах а коли зустрінуть атмосфері зимно, 
застигають в краплі дощу, або в град впадаючи на землю. Такий цикль 
текучих вод не допустить, щоб води зіпсувалася, як це діється по 
калюжах, мочарі серед застояних вод.

Нехай та текуча вода стане підйомом для всіх, щоб ніколи не попали 
в застій, а противно день денно поступали в здобуття життєвого поступу, 
знаменитих осягів, винагород, чести й слави по трудній праці над самим 
собою.

Кожний юнак (а), що від ранніх літ має відчинений свій розум 
отвертий до будучого змагання старається покращати своє життя і 
працю напевно осягне великий поступ в скорому часі. Противно діється з

тими, що попадуть в застій 
залишаються позаді на всіх ділянках 
свого життя.

Коли б хтось вийшов біля 
рухливої дороги на постій, і тут кивав 
головою і взором то на право то на 
ліво за рухом перехових авт не 
зізволяючи сам для себе перейти 
дорогу, чи рішитися піти пішоходом 
на право чи на ліво, а перебути 
довший час на постою, залишається 
йому одинокий вихід повернути назад 
на свій застій. Застій і постій, ті 
обидва слова убивають в людині всі 
ініціятиви до життєвого поступу на 
зовні до матеріального збагачення, а 
в нутрі не хотіти розвивати спосібні 
дари.,

Ж иття людини вимагає постійної 
праці над самим собою, щоб могти 
викорінити злі склоності й 
пристрастя, які спричинять так 
багато лиха відносно матеріального й 
духовного життя, Кожна шафа чи 
столик, коли є поліровані відбивають 
на собі речі, які знаходяться на 
поверхні, або круг них. Щось 
подібного діється з людиною, коли 
вона сама, або через інших осіб 
позволить себе вишліфовати з 
блудів, злих наклонів і пристрастей, 
вона тоді впливатиме на інших осіб 
своєю добродушністю, повагою, 
любов’ю, підйомом і лагідністю та 
добрим прикладом заохочуючи інших 
до наслідства.
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Атлети різних модальностей мусять день денно вправлятися, і 
переходити тяжкі проби, щоб тілесно й духовно себе приготовити й 
скріпити на силах до перемоги свого суперника. Грачі даної дружини 
футболю можуть бути дуже добре приготовані й мати знаменитих 
техніків, але щойно тоді здобувають повагу й славу, коли переможуть 
своїх противників. Тільки перемога над іншими дає їм повагу почесть, 
признання, і здобуття нагороди.

Славний Грецький бесідник Димостенис від дитинства загикувався і 
не мав виразної вимови, він йшов над море, брав камінчики в уста й біля 
моря себе виправляв, і по довгому часі такої управи став славним 
красномовником. Все можна здобути завдяки великого зусилля і жертви. 
Кожна людина має багато своїх особистих блудів проти котрих потребує 
довгої праці, жертвенності й зусилля, щоб могла сама себе перемогти й 
викорінити зі себе, що не належить до повного гармонійного життя.

Один монах рішився піти на пустню, на молитву й покуту. Завсіди, 
коли зустрічався з переходячими людьми скаржився, що має дуже багато 
праці, пращався і відзодив від них. Люди дивувалися про його праці у 
пустині!. Коли його питалися в чому полягала його праця?: Маю освоїти 
два соколи; вишколити два орли; пригодувати два заєці; сторожити одну 
змію, нести одного осла і присвоїти одного лева. Не бачимо жодної 
тварини у печері де перебуваєш відповідають переходячі?. Просимо дати 
нам на те вияснення!. Відповідає монах: всі ті тварини ми носимо в собі:

- Ті два соколи представляють у нас добро й зло, а -  це наші очі, які 
треба присвоювати до всюго доброго.

- Ті два орли, що своїма спонами калічуть і руйнують все, що 
схоплять. Потребую їх наставити виповняти праці, щоб нікого не 
калічили й нікому не завдавали шкоди. Ними є мої руки.

- Зайчики, які воліють йти там де їм довподоби. Втікають від 
важких ситуацій. Потребую їх научити, щоб перебували тихо, навіть 
тоді, коли є терпіння, і всіх речах, що не є їм до подоби, а -  це ноги 
людини.

- Гадюка найбільше тяжить її сторожити. Це гадина зачинита 
тридцять двома зубами. Все ж  таки завсіди готова щоб вкусити і отроїти 
тих, що знаходяться круг неї вистачить відкрити клітку. Тією гадиною є 
людський язик.

- Осел, що зі самої своєї природи є впертим, і не хоче сповняти своїх 
обов’язків. Воліє бути все змучиним, і не хотіти нести щоденні обов’язки, 
відповідальності тощо: а тим ослом є наше тіло.

- Лев, що все хоче бути царем любить вимагати першеньство. Його 
також маю усвоїти й викорінити в нього гордість і зарозумілість. Тим 
левом є наше серце.

Такі і інші негативні прояви сильно закорініні в кожній людині, яка 
потребує довгої і постійної праці над собою, щоб могти позбутися. Не 
личить наслідувати орла, який виріс серед курей і не навчився літати. Всі 
потребуємо перейти те зовнішнє й духовне вишліфовання, щоб могти 
себе якнайкраще відобразити перед іншими людьми. Приклад праці над 
собою дають всі Святі, котрі підчас свого життя осували злі склонності, 
спокуси й пристрасти, а на те місце набували чесноти.
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í ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА 
РОЗДУМУ

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Вогнем вогню не гаситься
Це всі ми дуже добре 

знаємо, але тільки знаємо, 
бо часто стараємося 
погасити вогонь іншим 
вогнем. А так має право 
поступати хіба тільки 
дитина, яка не розуміє 
справ, або хвора на голову 
людина, яка не розбирає що 
можна, а що не можна 
робити. Всі ми старші 
мусимо це знати ã  старатися 
такого не робити в нашому щоденному житті. А що це означає гасити вогонь 
вогнем?

Є вогонь фізичний, той, що нас огріває, світить, варить чи пече поживу, 
а є вогонь нервів, який справді може деколи зробити якесь добро, бо й нерви 
створені на якусь ціль й нераз треба ними послужитися для власної оборони 
або оборони правди. Сам Ісус вживав нервів проти Ірода, якого назвав лисом, 
проти Петра якого назвав сатаною, проти продавців в храмі, яких бичем 
розганяв або проти фарисеїв яких картав за їхню твердосердість і 
затверділість яка не дозволяла їм бачити й приймати правду. Але тут не 
справа про ті нерви яких всім треба деколи пустити в рух. В такому 
поступуванні Ісуса не було реакції на нерви інших, на образу яку він зазнавав 
від противників, але на неправду, на брак здорового думання, на затверділість 
в злому. Бачимо зовсім інше поступування Ісуса тоді коли його ображали. На 
приклад, коли слуга вдарив його в лице під час суду, він не обурився, не 
зареагував своїми нервами, але спокійно, без обурення запитався пощо його 
б’є. Нам тут йдеться про нерви нерозумні, які хіба приносять клопіт, 
непорозуміння, роздратованість. А це тоді коли хтось нас ображає, на нас 
обурюється, відповідати тою самою монетою, тобто також відповідати 
таким самим обуренням. Це означає хотіти гасити вогонь вогнем. Нерви, 
злість, обурення проти нас й у відповідь на це все з нашої сторони такі самі 
нерви, таке саме обурення і злість. І це ніякої користи не приносить, бо в 
такий спосіб ніхто себе не оправдає, ані не згасить нервів іншого. Нехай 
послужить нам за приклад як нам треба поступати наступна коротка байка 
Бзопа.

Зберігати зрівноваження коли нас щось дразнить це початок мудрости. 
Правдива й найкраща сила це вміти запанувати над собою. Байка Езопа: 
Ведмідь вишпорав у лісі сподіючися знайти собі якісь овочі, щоб заспокоїти 
голод. Нараз натрапив на лежаче дерево, в дуплі якого побачив гніздо бджіл і 
відразу подумав про смачний мед на сніданок. З  великою увагою почав 
нюхати довкола дерева страючись переконатися чи там багато бджіл і чи 
вони вдома. Нараз надлетіла з поля бджола, несучи мед до свого дому й 
побачила ведмедя, який захланно нюхав і кружляв довкола, щоб схаласувати 
все, що бджоли собі наносили на зиму. Знаючи ведмежу натуру й чого він тут 
шукає, набрала відваги, стрілою полетіла до звірюки й вжалила його в якесь 
місце, що його дуже заболіло й влетіла в гніздо де була ціла купа бджіл. 
Відчувши сильний біль спричинений жалом бджілки, ведмід, з великою 
лютістю кинувся до дупла й почав продиратися до меду думаючи про те, щоб 
пімститися лютих бджолах. Але це тільки розлютило цілий рій, який 
кинувся на звірюку й бджоли почали його жалити в найделікатніших місцях 
де його найбільше боліло. Залишилося йому тільки одне - втікати й 
рятуватися від малих лютих бджілок.

Наука: більше розумно перенести мовчки одну провокацію і уступити 
перед тим, що нас ображає, ніж викликати велику злість противника.

Ведмідь хотів погасити вогонь злости бджілки своєю злістю. А це не є 
добра філософія, бо замість успокоїти противника, ще більше його 
розлютить.

Ця філософія всім нам корисна й спасаюча. Можемо зауважити, що 
навіть звірята, коли з ними поводитися по доброму й коли на їхню злість 
відповімо делікатність, вони успокоюються і не ставляться вороже до нас.

Дорогий читачу, не слухай своїх нервів й не гаси вогню злости вогнем, бо 
це не доведе тебе до нічого доброго.
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Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

Uma Promessa Esquecida
Alguns jovens, durante as 

férias aventuraram-se de 
passar um bom tempo nas 
montanhas, onde havia muito 
frio. Chegaram e se divertiram 
durante o dia todo. Quando 
começou a escurecer, um 
vento frio e cortante começou 
a soprar nas encostas. Junta
mente com as irias rajadas, 
vinham nevascas e cortantes 
cristais de gelo. Já não se via mais o quente sol da tarde e as encostas das monta
nhas estavam escuras e geladas, na verdade, perigosas. Perdidas no ruído do vento 
uivante, duas pequenas vozes se ouviam:

- Puxa, está realmente frio h... hoje!"
- Se ficar mais frio podemos até morrer. Podemos morrer congelados neste 

mesmo lugar!"
- Sinto que minhas mãos e pés estão congeladas. Se tivéssemos feito um 

abrigo, à tarde, em vez de brincar o dia todo ... Oh ! está tão f  ...frio!!!"
Todos eles aconchegavam-se no tronco de uma velha árvore curtida pelo 

tempo, no alto da cordilheira do Himalaia. Na altitude em que viviam, a neve 
dificilmente deixava a terra, mesmo em pleno verão. Б  durante o dia, quando o sol 
aparecia, esquentava tão pouco que quase não se percebia. Esse era o problema 
deles.

Eles juravam fazer um abrigo para afastar o terrível frio da noite, mas esque
ciam as promessas durante o dia e esvoaçavam à procura de aventuras, cochila
vam um pouco e brincavam sob a luz e o calor do sol. Agora, estavam amarga- 
mente arrependidos da tolice que fizeram.

- A ... Acho que v ... vamos morrer desta vez. O f  ... frio é demais. Vamos 
morrer...

- Quando o sol vier, vamos fazer um abrigo. Está Bem ? Desta vez não vamos 
esquecer.

Na realidade, era tão grande o frio naquela noite, que eles não conseguiram 
nem dormir. Durante a noite toda, choraram e se queixaram, prometendo fazer um 
um abrigo logo que o sol nascesse. A noite parecia durar séculos e séculos, 
enquanto o frio penetrava em seus ossos. Não faltava muito para darem o ultimo 
suspiro. Suas vozes enfraqueceram e os corpos caíram, congelaram.

- Estamos ... m ... morrendo!
- Logo ... que ... o ... s ... s o l ......."
Exatamente quando parecia tarde demais, um raio dourado refletiu-se na face 

congelada de um penhasco. Abriram lentamente os olhos para uma última visão 
neste mundo. Quando avistaram o feixe dourado da luz do sol, gritaram repentina- 
mente:

- É  o s o l ! Acorde ! E o s o l ! ... É  verdade ? Então não vamos morrer!" - Oh ! 
Como é maravilhoso sentir a vida!"

Seguramente, o sol subiu aos poucos pelos picos gelados das montanhas e 
lentamente os aventureiros começaram a sentir o calor aquecer seus corpos conge
lados.

- Ah ! ... O sol está tão bom. Acho que vamos dormir um pouco. Não conse
guimos dormir a noite inteira. Teremos muito tempo depois de dormirmos e 
comermos um pouco para construir o abrigo. Precismaos dormir.

Assim, eles dormiram e comeram, apreciando o calor do dia. Eles acordaram 
e continuaram a brincar por várias horas até perceberem que estava começando a 
ficar frio. Eles olharam para o sol e perceberam horrorizados que ele estava come
çando a se pôr no oeste. Perceberam repentinamente que não havia mais tempo 
para construir o abrigo antes de escurecer. Então um deles disse com um sorriso 
disfarçado:

- "Bem, o sol está baixando e, mesmo que comecemos, não há tempo para 
terminar o trabalho. Vamos aproveitar o resto do sol."

Assim, eles esbanjaram o resto do dia. Não demorou muito para ficar frio 
outra vez.

E assim, os aventureiros viveram o resto das suas férias, desperdiçando total- 
mente os dias em se divertindo e sofrendo durante as noites.

Amoral desta história é que podemos evitar a problemas e sofrimentos desne
cessários, se não esquecermos a promessa que fizemos quando estávamos de bem 
com a vida dispostos para levar ma vida digna, honesta e sábia.

Colaboração de Márcio Barros - RJ
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OSBM
Ordem de São basílio Magno

BASILIANOS NO BRASIL

A história dos Basilianos no Brasil está indissoluvelmente ligada à imigra
ção ucraniana. Essa história começa com um único padre e se desenvolve com o 
trabalho incansável e sacrificado de tantos membros da Ordem em prol desse 
povo ao longo de 120 anos, vindo a se firmar como uma instituição que tem seu 
nome quase que identificado com a vida dessa etnia no Brasil.

Os primeiros imigrantes começam a chegar aqui a partir de 1895, em grupos 
menores ou maiores: em 1897 já  eram cerca de 15.000 no Estado do Paraná (que 
naquele tempo abrangia uma parte do norte de Santa Catarina). O principal 
núcleo de ucranianos era Prudentópolis, centro de atuação dos padres basilianos. 
Outro núcleo era Rio Claro e região sul do Estado, atendido historicamente pelos 
padres seculares ou eparquiais.

As condições de vida dos primeiros imigrantes eram por demais precárias, 
principalmente por falta de infraestrutura para desenvolver as atividades econô
micas básicas de sustento. Mas, talvez mais que tudo, os imigrantes sentiam o 
abandono espiritual, a falta de atendimento religioso, atendimento segundo suas 
caras tradições. Foi por esse motivo que as lideranças ucranianas de Prudentópo
lis dirigiram-se ao Provincialado dos Padres Basilianos na Ucrânia, pedindo 
encarecidamente o envio de padres para suprirem suas necessidades espirituais.

O pedido foi até prontamente atendido e no dia 21 de junho de 1897 chegava 
a Curitiba o primeiro missionário basiliano, padre Silvestre Kizema. No ano 
anterior já  tinham vindo dois padres diocesanos que se instalaram em Rio Claro- 
-Mallet. Após entendimentos com o bispo de Curitiba, padre Silvestre dirigiu-se 
para Prudentópolis e de imediato iniciou um trabalho de extensas proporções 
entre os imigrantes ucranianos. Nos primeiros tempos, dedicou-se a tarefas 
religiosas básicas, celebrar os sacramentos, batizados e matrimônios em massa, 
visto que os imigrantes ficaram longo tempo praticamente sem acesso algum aos 
sacramentos.

Já em 1898, padre Silvestre construiu em Prudentópolis uma primeira capela 
que dedicou a São Basílio Magno. Em 1904 foi construída no local uma igreja 
mais espaçosa, igualmente dedicada a São Basílio.

Em setembro de 1898, padre Silvestre recebeu da Ucrânia um auxiliar, padre 
Antonio Martyniuk. Os dois sacerdotes se puseram, então, a organizar comuni
dades em tomo de Prudentópolis. Em menos de um ano, construíram mais cinco 
igrejas na região: Esperança, Eduardo Chaves, Piquiri, Linha Paraná, Coronel 
Borman. O padre Martyniuk era um talentoso pregador de missões. Na virada do 
século, ele efetivou missões em praticamente todos os núcleos ucranianos no 
Paraná e em Santa Catarina. Foi ele também quem introduziu o Apostolado de 
Oração nas comunidades ucranianas. Os padres tiveram igualmente a iniciativa 
de fundar escolas para os imigrantes.

Em 1902, os padres Kizema e Martyniuk retomaram à Ucrânia e em seu 
lugar vieram três novos missionários: padre Myron Khmilevskyi, padre Marcia
no Schkirpan e padre Clemente Bzhukhovskyi. Com eles veio também um 
irmão, Gabriel Budnyi, um hábil construtor de igrejas, montador de altares e 
iconóstases, além de possuir aptidões para a música e artes gráficas. Os padres 
Schkirpan e Bzhukhovskyi, o primeiro trabalhando em Prudentópolis e o segun
do na região de Iracema, Santa Catarina, conquistaram grande estima do povo e 
se tomaram os grandes pilares da Missão basiliana no Brasil.

A partir de 1906 foram chegando novos padres e irmãos e a missão basiliana

foi cada vez mais se encorpando. Em 1909, o padre Schkirpan comprou em 
Viena uma máquina tipográfica e a trouxe para Curitiba, onde foi montada uma 
pequena gráfica. Começou então, no ano de 1910, a ser publicado um periódico 
bimensal, o “Prapor” (“Bandeira”). No ano seguinte, a gráfica foi transferida 
para Prudentópolis. O “Prapor” foi interrompido, mas dois novos periódicos 
começaram a ser impressos pelos padres: o “Misssionar” (“Missionário”), dire
cionado mais ao Apostolado de Oração, e o jornal “Prácia” (“Trabalho”), de 
assuntos gerais, mas também de cunho religioso. Apesar de todos os percalços e 
em periodicidade variada, ambos os periódicos são publicados até os dias de 
hoje.

Em 1922 foi criada oficialmente a Missão Basiliana no Brasil pelo superior 
provincial da Ucrânia, Pe. Anastácio Kalysh, que tinha vindo para realizar visita 
canônica entre os padres. A equipe da Missão ficou assim constituída:

Superior da Missão: Pe. Marciano Schkirpan.
Conselheiros: Pe. Clemente Bzhukhovskyi, Pe. Eustáquio Turkovyd e Pe. 

Januário Kotsylovskyi.
Secretário: Pe. Rafael Krynytskyi.

Com a instituição da Missão, a Comunidade Basiliana foi crescendo ano a 
ano: novos padres foram chegando da Ucrânia e o campo de trabalho foi se 
estendendo. Os padres tinham condições de atender pastoralmente mais núcleos 
ucranianos, embora isso importasse em viagens longas e sacrificadas, o mais das 
vezes em lombo de cavalo.

Em 1930, a Missão contava com 8 padres e 3 irmãos, além de dois padres 
nativos que estavam se formando na Ucrânia: Josafat Roga e José Martenetz, 
futuro primeiro bispo para os ucranianos no Brasil. Já havia, portanto, um 
número suficiente para ser criada uma Vice-Província no Brasil.

Assim, pois, com a aprovação da Sagrada Congregação para as Igrejas 
Orientais, o superior geral da Ordem, padre Dionísio Tkatchuk, por meio do 
decreto do dia 6 de dezembro de 1931, elevava a Missão brasileira à categoria de 
Vice-Província. Com o mesmo decreto, o superior geral aprovava o desejo dos 
padres do Brasil e abria em Prudentópolis o noviciado para a Vice-Província 
brasileira.

O primeiro superior vice-provincial foi o padre Eustáquio Turkovyd. Depois 
dele, vieram mais dois vice-provinciais: Pe. Marciano Schkirpan e Pe. José Mar
tenetz. Em 1935, a Vice-Província fundava, em Prudentópolis, o Seminário São 
José, com o principal objetivo de preparar vocações para o noviciado da Ordem. 
Esse estabelecimento teve vital importância para o crescimento da Ordem no 
Brasil, como também deu importante contribuição para a formação de tantos 
jovens que, mesmo não ingressando na Ordem, alcançaram razoável projeção no 
campo profissional.

Em 1948, quando a Comunidade Basiliana no Brasil celebrava seu 50° 
aniversário de presença e atuação no país, a Vice-Província vivia tempos de 
ampla prosperidade. Contava então com 47 membros: 22 padres, 3 irmãos, 16 
clérigos-seminaristas maiores, e mais 12 noviços. A comunidade tinha atingido 
a maturidade para se tomar Província.

Assim, nesse mesmo ano de 1948, o superior geral da Ordem, na pessoa do 
Pe. Hlib Kinach, dirigiu-se à Congregação para as Igrejas Orientais formulando 
o pedido de criar no Brasil uma nova Província da Ordem. A Congregação 
respondeu positivamente e o superior geral, através do decreto do dia 22 de maio 
de 1948, criava a Província de São José no Brasil. O decreto requeria que fosse 
convocado de imediato um primeiro Capítulo Provincial para eleger o Superior 
Provincial e constituir toda a cúria provincial. Foi eleito como primeiro superior 
da nova Província o padre José Martenetz. Com a instalação da Província, a 
Comunidade Basiliana recebeu um considerável empuxo nos seus quadros e nas 
suas atividades.

Atualmente, atuando nos Estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, os 
membros da Ordem estão à frente de 13 paróquias, sendo que cada paróquia 
inclui um número plural de igrejas ou capelas dependentes da matriz. A Provín
cia é mantenedora de dois estabelecimentos de ensino: um de ensino fundamen
tal e médio, o Colégio São José em Prudentópolis, ocupando as instalações do 
antigo Seminário São José, e outro de nível superior, a Faculdade São Basílio 
Magno (FASBAM) em Curitiba, que oferece o Curso de Filosofia, credenciado, 
desde 2014, pelo Ministério de Educação e Cultura. O Curso de Filosofia, 
porém, funcionava como curso livre desde 1969.

Vale registrar ainda que dos quadros da Província foram nomeados 5 bispos



Собор Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о) 
офіційно підтвердив Ватикану намір єднатися з

УГКЦ

5 квітня 2017 р., рівно за чверть століття після першого собору 
відновленої Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ, в Свято-Дмитрівському 
храмі Харкова пройшов її 27-ий собор. У  соборі взяли участь 32 делегати (12 
священиків і 20 мирян). На соборі був присутній і брав участь в обговоренні 
Глава УГКЦ Патріярх Святослав.

За  інформацією прес-служби Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ 
(о), темою соборових дискусій була «жива парафія» як модель 
функціонування парафіяльної громади. В її обговоренні взяли участь 
архиєпископ Ігор (Ісіченко), настоятелі й представники парафіяльних 
громад. Було прийнято відповідну ухвалу.

Архиєпископ Ігор і Патріярх Святослав розповіли про перебіг процесу 
об’єднання Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о) з УГКЦ.

Делегати звернулися до Папи Франциска з листом, у якому підтвердили 
намір до здобуття адміністративної єдності й повного сопричастя з УГКЦ. 
Відбулися вибори єпархіальної ради, ревізійної комісії та єпархіального 
суду. Прощу до Зарваниці вирішено провести 15-16 липня 2017 р.

Як РІСУ повідомляла, в одному з інтерв’ю газеті «Нація і Держава» 
Архиєпископ Ігор (Ісіченко) розповів, на яких засадах Харківсько- 
-Полгавська єпархія УАПЦ єднається з УГКЦ. У  питанні єдності єпархії 
Харківсько-Полтавської УАПЦ з УГКЦ ідеться не про переходи в іншу 
конфесію чи приєднання до неї, а, як говорить владика Ігор, а «про братні 
поради щодо відновлення євхаристійної та адміністративної єдності між 
двома Церквами».

Архиєпископ Ісіченко пояснив, що «УГКЦ з кінця XIX ст. успішно 
проходить процес відновлення автентичного київського обряду і є 
найближчою до київської традиції частиною нашої помісної християнської 
спільноти».

«Ми звернулися до єпископату УГКЦ з проханням про братні поради 
щодо відновлення євхаристійної та адміністративної єдності між нашими 
Церквами. І я безмежно вдячний за те, що наше звернення, попри його 
цілковиту несподіваність для УГКЦ, було прийняте з прихильністю, 
розумінням і пошаною до нашої позиції. Архиєрейський синод УГКЦ у 
вересні 2015 року створив комісію для підготовки відповіді на це звернення. 
Нині триває праця згаданої комісії», -  розповів архиєпископ Ігор (Ісіченко).
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МОЛОДИМ
ЧИТАЧАМ

Гензель і Гретель
Казка для дітей 

Брати Грімм

Жив у лісі бідний дроворуб.
Дружина в нього померла, і залишилось 
двоє дітей. Хлопчика звали Гензель, а 
дівчинку — Гретель. Одружився 
дроворуб удруге. Жив він у злиднях, не 
міг навіть на шматок хліба заробити.

От якось увечері полягали вони 
спати, сон не бере бідного чоловіка.
Зітхнув він тяжко та й каже до своєї 
дружини:

— Що ж тепер буде з нами? Як 
прогодувати бідних діток, адже нам і 
самим їсти нічого!

— А знаєш що, чоловіче,— 
відповідає дружина,— от завтра, тільки 
почне світати, заведемо дітей у ліс; 
розкладемо багаття, дамо по шматочку 
хліба, а самі підемо на роботу і 
залишимо їх там. Дороги додому вони 
не знайдуть, от ми їх спекаємося. Дикі 
звірі їх розірвуть.

Чоловік ніяк цього не хотів зробити, але жінка так настоювала, що вкінці 
згодився.

— А все-таки шкода дітей! —сказав дроворуб.
Діти чули все, що говорила мачуха батькові. Залилася Гретель гіркими 

сльозами.
— Не плач, Гретель,— сказав Гензель,— я вже щось та придумаю.
І от, коли старші поснули, він прочинив двері в сіни і вислизнув на вулицю. 

На ту пору яскраво світив місяць, і білі камінці, що лежали перед хатинкою, 
блищали. Гензель назбирав цих камінців повну кишеню. Потім повернувся 
додому та й каже для Гретель:

— Тепер можемо спати спокійно, люба сестрице.
Рано-вранці, ще й сонечко не сходило, а мачуха вже розбудила дітей. Дала 

вона Гензелю і Гретель по шматочку хліба й каже:
— Оце буде вам на обід. Та дивіться, не з’їжте його раніше, бо вже нічого 

не одержите.
Гретель сховала хліб у свій фартушок, а в Гензеля в кишені було повно 

каміння.
Пішли вони в ліс. Ідуть, а Гензель все зупиняється та озирається, бере з 

кишені блискучі камінці і кидає їх на шлях. От зайшли вони у хащі, а батько 
каже:

— Ну, дітки, збирайте хмиз, а я розкладу багаття — погрітися. Гензель і 
Гретель назбирали сухих галузок. Розпалили багаття. Мачуха й каже:

— Сідайте, дітки, до вогню та чекайте нас, а ми підемо дрова рубати.
Сіли Гензель і Гретель біля багаття та й чекають. А коли дуже зголодніли,

то з ’їли по шматочку хліба. Довго сиділи вони так біля багаття, очі у них 
почали злипатися, і вони заснули. А коли прокинулися, була вже глупа ніч. А 
як зійшов місяць, взяв Гензель сестрицю за руку і пішов від камінця до 
камінця,— а сяяли вони, ніби нові срібні грошики. Діти йшли цілу ніч і на 
світанку опинилися біля батькової хатинки. Постукали вони в двері, а мачуха 
їм і каже:

— Що ж це ви, сякі-такі, так довго спали в лісі? А ми думали, що ви додому 
не хочете повертатися.

Зрадів батько, побачивши дітей. Та знову настав голод. І в ночі мачуха 
дало намовила дроворуба позбутися дітей, бо інакше всі повмирають з голоду. 
Гірко стало дроворубові, але вкінці мусів згодитися на те що говорила мачуха.

Діти чули всю розмову. І тільки батьки поснули.
Уранці мачуха розбудила дітей і дала їм по шматочку хліба, але ще по 

меншому, ніж минулого разу. Дорогою Гензель кришив хліб у кишені і кидав 
крихти на землю. Завели дітей у глухі нетрі. Розклали багаття й зробили як 
перший раз, залишили їх самих. Прийшов вечір, а далі ніч. Коли зійшов місяць 
діти рушили в дорогу. Але крихіт хліба вже не було, їх поклювали птахи. 
Гензель втішає Гретель, що якось дійдуть додому батька, але не дійшли. Йшли 
вони цілу ніч і ще день з ранку й до самого вечора, але вибратися з лісу не 
могли. Нічого не їли, крім ягід, і так втомилися, що їх уже й ноги не несли. 
Лягли вони під деревом і заснули. Ранком пішли далі. Раптом чують 
пташиний спів, такий чудовий, що вони зупинилися і заслухалися. Бачать — 
сидить на гілці гарна пташка. Вона махнула крильцями і полетіла перед ними. 
Діти рушили слідом, йшли вони довго, аж пташка й сіла на покрівлю маленької
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Пише Юзьо Шило
Вітаємо всєх після сьвит Великодня!

Не є ніяка новідаде, що сеньор Рафаел вмів брехати, бо багато таких на світі знайдеш, 
але найцікавіше, що вмів з брехні сівикрутити так, що ніхто не дисконфіював, що то була 
неправда коли він брехав аж сікурило за вухами. Хто знав, що це неправда, то знав, а хто не 
знав, то вірив і часто сісміяв, бо це були такі брехні, що тільки сісьмій...

Було якесь сьвито в домі його сина й там, комо симпри нас фестас, був тато того сина. 
Приїхав з колонії партісіпувати й тикже ані му вати фесту, як звичайно вмів це робити. Ном 
сий з якої нагоди, на фесту аміґос запросили якихось панів з Курітиби чи то з Бразілії, не 
знаю добре донде вієрам, але були з якогось великого міста. Феста йшла весело й пани 
сізацікавили тим чоловіком, що вогорив безперестанку й своїми ніби правдами ніби 
неправдами всіх зацікавлював. Сірозвогорили з ним зацікавилися його оповіданими, де 
більше як половина було неправдою. От люди з міста вірили свято у все, що він вогорив. 
Десь нума алтура вони сіспитали його де він мешкає і що робит. А він: “Мешкаю там на 
Гервал, квазі трінта кілометрос дакі”. Сізацікавили чим займається. А він почав вогорити 
собре все те, що має і чим сізаймає: “Маю велику фазенду ком муйто ґадо, маю танкес пра 
песка, боскес пра десканса і муйтас отрас койзас на фазенда”. Пани сізацікавили тим і 
сказали, що прецізаминти приїхали тут но інтеріор пра пассар алґунс діяс нум луґар 
сосиґадо, пескар, дискансар і пасар алґунс діяс де фолґа, бо в місті людина не відпочине так 
як сіналежит. І сіподивили один на одного та сказали: “Сабе, сенгор Рафаел, ми поїдемо на 
твою фазенду, добре тобі заплатимо і хочемо там перебути кілька днів. Компрамо ум бой да 
туа фазинда пра шураскеяр...” Ну, Рафаел може сіпокаяв, жи таке вогорив, бо він нічого з 
того не мав. Його фазенда то була може одна корова і те летко, один пес, дойс ґатос, а став 
пра пескар то була криничка де ледви сі влізло балде пра пеґар аґва а в ньому не було навіть 
жаби, а вся та фазенда то було ніц, от пайо, а навіть в його хаті, чи пайорові, ледви там сівліз 
він сам і ще може двоє-троє людей жи приходили на шімарон, і нада майс. Він там перебував 
бо любив бути сам, але ніякого конфорто там не було, а з якоїсь фазенди не було нинь сінал. 
Ну , як тепер сівикрутити з тої брехні!? І почав вогорити о сеґніте: “Сінь сеньорес, пра мім 
була би ґранде онра вас там гостити і показати все, що маю, але сабинь, нистис ултімос 
тимпос я  був муйто окупадо і мої камарадас тамбинь були при роботі, а ціла та фазенда 
позаростала, прос танкес ледви дасть зайти, тудо пор иньрода со мато і спіньос. А о піор це, 
що нистис ултімос тимпос якось сізанадили кобрас і ті вененозас, що здибиш їх пор тудо, 
навіть до хати лізут. А пернилонґів то як еншаме де абиляс. Що я  вже сінакупував того 
венино, але ніц з того. От візму те пшикало пра матар пернілонґос, попшикаю, то ті 
пернілонґи жи в хаті поздихають але ти ще добре сінеподивиш довкола, а ту нові прилітают 
і то десь здибают шпарку так що сінеобженеш від них. Я сібою, щоб вам, панове, ном 
аконтесир щось недоброго. Коли перейдут часи роботи, то зроблю там фашіну й тоді буде 
все файле, але аґора таки є періґозо там їхати”. Пани сінастрапшли того всього і відразу 
сказали, що дезістинь, не хочут там їхати, бо дуже сібоят гадюк, а щодо пернілоніїв то нинь 
си фала, é ум дезасіре. І так чоловік сівикрутив з тої брехні, а пани навіть сінездогадаи, що 
він ніц з того не мав а лише сіхвалив тим чого в його пайорі не було. Він но фундо сітішив 
жи вони дезістіром там їхати, бо інакше сам не знав як би все те полагодив...

Сеньор Рафаел залишив саудадес. Так вмів брехати комо ніґинь, а ще краще вмів 
сівибріхувати й еівикручувати з брехні.... Але тут вале а лина сказати прос лийторес, що то 
були такі брехні що нікому не шкодили, а соминти веселили всєх... Думаю, що навіть за те 
отримав від Бога заплату. Залишив дітей, головно синів які тикже весельчаки, але сіздає, 
жи не всьо, що вогорат то неправда, пило минос деколи кажут правду й ас визис їм можна 
повірити, але нинь симпри, бо, як то кажут, фільо де пейше é пейшшьо, істо é, який батько 
такий син...

Всього доброго всім,

Юзьо Шило
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хатинки. Гензель поліз угору на покрівлю, а Гретель підійшла до віконця і 
почала зазирати хто в хатинці. Раптом двері хатинки відчинились, і на порозі 
з'явилася старезна бабуся. Гензель і Гретель дуже злякалися, а стара 
похитала головою і каже:

— А хто це вас сюди привів, любі дітки? Та заходьте до хати, зле вам тут 
не буде.

Взяла вона їх за руки і ввела до своєї хатинки. Принесла їм смачної їжі — 
молока з оладками, посипала ними цукром, яблук і горіхів. Потім постелила 
два гарні ліжечка і накрила їх білими ковдрами. Полягали Гензель і Гретель, 
гадаючи, що їм пощастило.

Але стара тільки удала з себе добру, а була вона насправді злою відьмою. 
Рано-вранці, коли діти ще спали, встала вона, схопила Гензеля з постелі та й 
замкнула у хліві. Потім розбудила Гретель і каже:

— Вставай, ледащо, та звари щось смачне своєму братові,— он сидить 
він у хліві. А коли потовстіє, я його з ’їм.

Залилася Гретель гіркими сльозами, та довелося їй виконати наказ лютої 
відьми. Гензелеві приготували найсмачніші страви, а для Гретель дісталися 
самі недоїдки. Щоранку стара йшла до хліва й дивилася чи хлопець потовстів. 
Минуло чотири тижні й вкінці стара крикнула вона дівчинці.

— Принеси води. Завтра я його з’їм.
Ох, як плакала бідна сестриця, коли носила воду! Рано-вранці Гретель 

мусіла була встати, вийти на подвір’я і розпалити в печі вогонь.
— Спочатку ми спечемо хліб,— сказала стара,— я вже витопила піч і 

вчинила тісто.— Вона штовхнула бідну Гретель до самої печі, звідки так і 
шугало полум’я та сказала підійти до отвору печі й подивися, чи можна вже 
хліб саджати?

Але Гретель здогадалася, що стара хоче п запхати до середини печі та й 
каже:

— Та я не знаю, як мені влізти туди.
— От дурепа,— сказала відьма,— отвір же великий, я і то влізу, — і вона 

видерлася на припічок і просунула голову в піч. Тут Гретель штовхнула 
відьму і заслонила піч. У-ух, як страшно завила відьма в гарячій печі. А 
Гретель утекла. І згоріла відьма в страшних муках.

Кинулася Гретель зараз же до братика, відчинила хлів і крикнула:
— Гензелю, ми врятовані: стара відьма загинула!
Як зраділи діти, як стрибали вони і як міцно цілувалися! Тепер їм нічого 

вже було боятися, і вони увійшли до відьминої хатинки. А там скрізь по 
кутках стояли скриньки з перлами і коштовним камінням. І насипала їх 
повний фартушок і відійшли, щоб дібратися до рідного дому. Йшли вони, 
йшли аж той ліс їм здався знайомим. А незабаром вони помітили в далині 
батьківську оселю. Діти побігли чимдуж, вскочили в хату — і кинулися 
батькові на шию.

Батько дуже зрадів, бо відтоді, як залишив дітей у лісі, не мав він ні 
радості, ні спокою. Дружина його померла. Опустила Гретель фартушок, і 
розсипалися по кімнаті перли й коштовні камінці, а Гензель діставав їх з 
кишені цілими жменями.

І настав кінець їхнім злидням та горю, і вони почали жити у щасті й 
достатку. Тут і кінець нашій казці.

З осмійся
Яка різниця між похороном і весіллям?
А так, що на похороні плачуть зараз, а на весіллях часто після кількох 

місяців.

Дай, Боже, щоб це була кров...

П ’яний йшов під гору й ніс під пахвою пляшку горілки, сильно 
притиснувши, щоб не згубити. Нараз зашпортався і повалився на землю. 
Коли опритомився з удару, відчув під пахвою щось мокре.

-  Ой, йой, дай Боже, щоб це була кров а не горілка...

Пішов хлопець до школи до міста й за рік вернувся до дому та й 
хвалиться, що вже навчився багато річей, але не пригадує нічого, що скорше 
вже в дома знав. Батько говорить своєю мовою, а син на все відовідає, що не 
розуміє. Батько просить: “подай мені мої сандалі! -  “Не знаю про що 
вогориш!” “Подай мені рушник** - “Не знаю що це таке!” На все хлопець 
каже, що ніц не розумії. А ж тут до 
хати входить сусідня дівчина.
Хлопець встає і вітає її: “О, яка ти 
гарна зробилася за рік. Я про тебе не 
забував ніколи коли був у школі, 
тримаю у себе рушник, що ти мені 
дала, вживаю сандалі, твій дарунок 
для мене.”

ЖИТТЯ НАВЧАЄ
Час не затре твоїх 

терпінь й журби після 
якоїсь втрати, але він її 
віддалить все дальше й 
дальше. Рана залишиться, 
й деколи вона знова 
заболить наче свіжа. Май 
терпеливість тоді коли 
біль до тебе навідається і 
час до часу знова й знова 
буде навідуватися.


