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f  ПОМЕР БЛАЖЕННІШИЙ ЛЮБОМИР

31 травня 2017 року, о 18:30, на 85-му році життя після 
важкої недуги відійшов до вічності Блаженніший Любомир 
(Гузар), Архиєпископ-емерит УГКЦ.

Біографія

Народився 26 лютого 1933 року в м. Львові. Тут закінчив 
народну школу та перший клас гімназії.

У 1944 році сім'я змушена була покинути Україну. Спочатку 
зупинилися в Австрії. У м. Зальцбурзі хлопець продовжив 
навчання в українській гімназії.

У 1949 році родина Гузарів переїхала до США. Середню 
освіту майбутній владика здобув у Малій духовній семінарії в 
Стемфорді (штат Коннектикут).

Потім студіював філософію в Колегії святого Василія, де в 
1954 році одержав ступінь бакалавра.

Богословські студії відбув у Вашингтонському католицькому 
університеті в Америці.

У 1958 році, як вихованець Великої духовної семінарії 
святого Йосафата, одержав ліценціат богослов'я. Тридцятого 
березня того ж року владика Амврозій Сенишин висвятив 
Любомира Гузара на священика для служіння в Стемфордській 
єпархії.

У 1958-1959 роках працював вчителем і префектом у 
Стемфордській духовній семінарії святого Василія, а також 
служив у Кергонксоні (штат Нью-Йорк) як душпастир оселі 
"Союзівка" Українського народного союзу та виховної оселі 
Спілки української молоді Америки в Елленвілі (штат Нью- 
Йорк).

З  1965 року - настоятель парафії Пресвятої Трійці в 
Кергонксоні.

У Фордгамському університеті Нью-Йорка продовжував 
навчання, вивчаючи філософію. У 1967 році здобув ступінь 
магістра.

В 1969 році переїхав до Рима для продовженим 
богословських студій, які завершив доктором богослов'я в 
1972 році.

У 1972 році вступив до монастиря Святого 
Теодора (монахів Студійського уставу) в 
Гротгаферрата (Італія).

У 1973-1984 роках викладав у 
Папському місійному університеті 
"Урбаніана" в Римі, виконував різні 
доручення патріарха Йосифа Сліпого.

2 квітня 1977 року в монастирі 
Студійського уставу в Кастель- 
-Гандольфо поблизу Рима був 
висвячений патріархом Йосифом на 
єпископа.

У 1978 році патріарх Йосиф 
призначив єпископа Гузара 
архімандритом монастиря Святого 
Теодора, а також відповідальним за 
монастирі Студійського уставу за 
межами України.

3  1984 до 1991 року - протосинкел 
Львівської архиєпархії в Римі.

У 1993 році разом зі всією 
спільнотою з Гротгаферрата повернувся 
на рідну землю.

У 1993-1994 роках служив 
духівником у Львівській духовній 
семінарії Святого Духа.

У 1995 році спільнота осіла у 
своєму монастирі Святого Теодора 
Студита в с. Колодіївка на 
Тернопільщині.

У листопаді 1996 року владика

Любомир призначений Єпископом- 
-помічником Глави Української Греко- 
-Католицької Церкви.

26 січня 2001
Надзвичайному Синоді 
УГКЦ вибраний 
Архиєпископом УГКЦ.

21 лютого призначений папою 
Іваном Павлом П кардиналом
Католицької Церкви.

рощ на 
Єпископів 

Верховним

21 серпня 2005 року проголошено 
перенесення осідку Глави УГКЦ зі 
Львова до Києва.

10 лютого 2011 року на нрес- 
-конферешцї в Києві Блаженніший 
Любомир повідомив про те, що цього 
дня папа Венедикт XVI прийняв його 
зречення з уряду Верховного 
Архиєпископа УГКЦ. Відповідне 
прохання до Святішого Отця Глава

УГКЦ подав, коли йому виповнилося 75 
років.

Займався активною громадською 
діяльністю. Зокрема був учасником 
Ініціативної групи "Першого грудня”.

Департамент інформації УГКЦ
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Цінності і релативізм Os valores е о relativismo
Всяке непошанування моральних 

і Божих цінностей негативно 
відзеркалюється в суспільному житті. 
А такий переворот цінностей в 
приватному й суспільному житті це 
вислід релативизму який нині панує в 
світі.

Релативизм це філософія яка 
вчить, що кожна особа є правилом 
для себе самої. Це переконання, що 
нема абсолютного й незмінного 
закону, кожна особа творить правду 
для себе самої згідно з потребою 
робити те, що для неї подобається. 
Так, все є релативне, навіть Бог 
(кожний має свого бога й робить його 
собі таким якого хоче), Святе 
Письмо, воно має вартість хіба для 
християн, а не для усіх людей, Ісус 
Хистос це історична особа і хто хоче 
може її приймати а хто не хоче, має 
повну свободу. Кожний творить сам 
для себе свою віру, свої переконання й 
відноситься до Бога так як йому 
завгодно.

Для тих які живуть в релативизмі, 
Бога можна приймати або ні і те, що 
він об’явив має вартість якщо комусь 
захочеться. Звідси можна вбивати 
осіб коли це є вигідно, наприклад 
чинити аборт, вбивати кінцево 
хворих, можна заключати шлюби 
осіб тієї самої статті, згідно з 
потребами осіб чи бажань держави й
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політичних вигід. Правда, згідно з 
релативізмом міняється з часом, з 
місцем і з особами. Кожний є 
правилом для себе самого. Дивне воно 
лише те, що ніхто не дивиться на 
природні Богом встановлені закони 
релативно і коли зима каже, що зима, 
коли ніч, каже, що ніч! Про те все 
говорить пророк Ісая ось що “Горе 
вам, що зло добром звуть, а добро -  
злом; що з пітьми роблять світло, а зо 
світла -  пітьму, що гірке роблять 
солодким, а солодке гірким! Горе тим, 
хто в своїх очах мудрі та перед собою 
самими розумні...що за гостинець 
роблять винного правим, а правому 
відмовляють його права” (Іс 5,20-23).

Звичаї, так, можуть мінятися з 
часом і ніхто не зобов’язаний їх 
практикувати але закони й правила 
Богом встановлені ніколи не 
міняються. Бог встановив незміні 
закони, бо він сам незмінний і 
абсолютний, перед Його очима ніколи 
зло не стане добром ані добро злом. 
Людина мусить жити згідно з Божими 
незмінними рішеннями. Наприклад, 
нині практикується аборт, 
розірванння шлюбу цивільною 
владою, евтаназія, подружжя осіб тої 
самої статті, все те і ще багато більше 
приймається згідно зі забаганками 
осіб або уряду або політичних 
інтересів. Церква ніколи тут не зможе 
погодитися на ці перевороти 
цінностей. Божі закони є незмінні і 
мусять бути збережені. Людство, 
коли хоче мати гарне й сподійне 
життя, повинно зрозуміти, що мусить 
завсіди підкорятися тому хто 
найвищий і Пан світа й світового 
порядку.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

A inversão de valores compromete 
o convívio social e é uma consequên
cia do relativismo existente em nossos 
dias.

Entendemos por relativismo como 
sendo a ideia de que todos os pontos de 
vista são tão validos e certos quanto 
outros, e que o individuo é a medida do 
que verdade para si. Não existe uma 
verdade absoluta, cada um pode ter 
uma verdade para si, de acordo com a 
sua conveniência, e fazer o que lhe 
apraz, de acordo com essa designação 
de verdade. Neste tipo de posiciona
mento, todas as coisas são relativas, 
inclusive Deus (cada um tem o seu e 
acredita no que quiser), a Bíblia (é 
valida apenas para os cristãos, não para 
todas as pessoas), o Senhor Jesus 
Cristo (que deixa de ser filho de Deus 
para ser uma figura histórica importan
te) a fé e a salvação (cada um tem o 
direito de buscar para si uma forma de 
aproximar-se de Deus, sem que Jesus 
seja considerado a única forma dessa 
aproximação).

Se tudo é verdadeiramente relati
vo, Deus pode existir ou não, e o que 
Ele diz sobre a verdade pode ser limi
tado àqueles que consideram a Bíblia 
como sendo a palavra de Deus. Com 
base nessa premissa, pode-se matar 
pessoas por considerar que ainda não 
nasceram ou são doentes terminais, são 
pessoas fracas, incapazes ou dispensá
veis, pois a verdade está centrada na

procura do bem-estar material ou na 
doutrina política, sem respeito a qual
quer outro valor. A verdade, no relati
vismo, varia de acordo com o lugar, 
com a época e com as pessoas. Curio
samente falando, não se questiona a 
relatividade de leis naturais consagra
das. Sobre aqueles que invertem os 
valores estabelecidos por Deus disse 
Isaias: “Ai dos que ao mal chamam 
bem, e ao bem, chamam mal! Que 
fazem da escuridão luz, e da luz escuri
dão, e fazem do amargo doce, e do 
doce, amargo! Ai dos que são sábios 
aos seus próprios olhos e prudentes 
diante de si mesmos... Dos que justifi
cam o ímpio por presentes e negam a 
justiça!” (Is 5.20-23).

Os costumes até podem variar com 
o tempo, mas os princípios não. Deus 
estabeleceu princípios imutáveis e 
absolutos, pois Ele mesmo é imutável 
e absoluto, e devemos andar de acordo 
com Seus princípios. A Igreja, como 
representante de Deus, deve apontar as 
distorções no mundo, mostrar a verda
de. Exemplos disso são o aborto, o 
divórcio, a eutanásia, o matrimônio 
entre pessoas do mesmo sexo, que têm 
sido aceitos em determinados grupos 
cristãos e continuam sendo condena
dos pela Bíblia. A Igreja jamais poderá 
ceder a essas distorções e inversão de 
valores. As leis divinas são imutáveis e 
a humanidade deve viver dentro dos 
padrões absolutos de Deus.

mailto:graficaprudentopolis@gmail.com
http://www.graficaprudentopolis.com.br
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Євангельське Читання
П ресвят а Євхаристія И о 6, 48-54

Сказав Ісус до юдеїв, що прийшли до нього: Я - хліб життя. Батьки 
ваші манну в пустині споживали, - і померли. Це ж  хліб, що з неба сходить, 
щоб той, хто їстиме його, не вмер. Я - хліб живий, що з неба зійшов. Коли 
хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. І хліб, що його я дам, це - тіло моє за 
життя світу.» Отож юдеї заходилися сперечатись між собою, кажучи: «Як 
отой може нам своє тіло дати їсти?» А Ісус їм: «Істинно, істинно говорю 
вам: Якщо не споживатимете тіло Чоловічого Сина й не питимете його 
кров, не матимете життя в собі. Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе 
життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.

І послання Св. Павла до Корінтян 11,23-32

Я бо, що прийняв від Господа, те й передав вам: Господь Ісус тієї ночі, 
якої був виданий, узяв хліб і, віддавши подяку, розламав і сказав: «Це моє 
тіло, воно за вас дається. Це робіть на мій спомин.» Так само й чашу по 
вечері, кажучи: «Ця чаша - Новий Завіт у моїй крові. Робіть це кожний раз, 
коли будете пити, на мій спомин.» Бо кожного разу, як їсте хліб цей і п'єте 
цю чашу, звіщаєте смерть Господню, аж доки він не прийде. Тому хто буде 
їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров 
Господню. Хай, отже, кожний випробує себе самого і тоді їсть цей хліб і п'є 
цю чашу. Бо той, хто їсть і п'є, не розрізняючи Господнього тіла, суд собі 
їсть і п'є. Ось чому у вас багато недужих та хворих, а чимало й умирають. 
Якби ми самі себе осуджували, то нас би не судили. Коли ж  Господь судить, 
нас тим поправляє, щоб не були ми засуджені зо світом.

Євхаристія це велична тайна нашої віри й безмежна велич Божої 
любови, вершок, найвищий степень життя християнина в Бозі. Це 
матеріалізація або можемо сказати воплочення Христової любови, яка стає 
видима для нас в хлібі й вині. Брати участь в Євхаристії це приймати не то 
що тільки освячений хліб і вино , тому, що “Бог це любов” (1 Йоан 4,16) і 
приймати до себе Бога це приймати ЛЮБОВ Христа-ЛЮБОВ. Ісус, в 
цілому своєму житті, в навчаннях, в терпіннях, в страстях, смерті й 
воскресінні все робив тільки з любови до юдей і зібрав всю свою безмежну 
любов в, на перший вигляд, незначій речі, як Євхаристійний хліб і вино.

Ісус був обіцяв установити Євхаристію, тобто дати зібрану всю свою 
безмежну любов в хлібі й вині, перемінив себе у вид хіба й вина, кажучи: 
“Хліб, що його вам дам це моє тіло й напій це моя кров” . А тіло й кров Ісуса 
це сама безмежна любов. Це тайна, дійсність, яка для очей видима й для 
смаку відчувана як хліб і вино а в таїнственний і невидимий спосіб це 
Христова любов, встановлена як запорука життя. Євхаристія це жертва й 
пожива, постійне відновлення жертва життя Ісуса для Отця за спасісння 
світу. В Євхарстійнім бенкеті приймаємо хліб життя, поживу й напиток 
вічного життя. Євхаристійне Тіло й Кров Ісуса це те саме, що ЛЮБОВ, бо 
сам “Бог це Любов” (1 Йоан 4,16). Це щось подібне але багато досконаліше 
як вогонь і тепло, що від вогню походить. Це дві відмінні речі але це одне й 
те саме. Так діється в Євхаристії -  Тіло й Кров Христова й Любов це те 
саме.

Тайну Євхарстії було тяжко й неможливо зрозуміти колись для юдеїв і 
є тяжко і неможливо для зрозуміння нинітпній людині: Ісус проголосив, що 
дає в поживу своє тіло і свою кров, що означає, дає себе, всю свою любов.

В Святому Письмі й в цілій традиції народів, символ хіба означає

поживу яка потрібна для життя. Хліб, іншими словами, це те саме, що 
пожива, їжа, згідно з традицією всіх культур світу. Ісус вживає цей символ 
(хліб і вино) достосовуючи його не до біологічного, тілесного життя, але до 
життя в Бозі. Як пожива й напиток необхідний для життя людини, так само 
кожна людина потребує любови Христа, щоб мати вічне життя.

Ісусова любов це не тільки пожива, але також найкраща присутність 
Бога в житті людини. В Євхаристії Ісус залишив видимий знак Його 
присутности й любови в глибині нашого життя. Це Хтось, що входить в 
нашу душу, нам товаришить найглибшить в глибинах нашої душі.

Цієї Найсвятішої Тайни нам не можливо зрозуміти, а прийняти вірою в 
Ісусові нам слова: “Коли не будете їсти мого тіла й не будете пити моєї 
крови не будете мати в собі життя”. Життя, тут в своємо властивму 
значенні це не просте існування, як це земське, але означає з луку, 
занурення, нашого життя в безмежну любов Христа.

A Eucaristia é о mistério da nossa fé e do Amor. É o ápice, o ponto culmi
nante de toda a vida cristã, resumo, a materialização do amor de Cristo que se faz 
visível, encarnado no pão e no vinho. Receber a Eucaristia é receber o amor de 
Cristo. Jesus, em toda sua vida, nos ensinamentos, nos sofrimentos, na paixão e 
ressurreição fez tudo por amor à humanidade e resumiu todo esse seu amor 
infinito em algo pequenino e aparentemente insignificante, no pão o no vinho 
Eucarístico.

Jesus prometeu instituir a Sagrada Eucaristia depois da multiplicação dos 
pães com as palavras: “o pão que vos darei é minha carne e a bebida é o meu 
sangue” . Poderiamos dizem que na Eucaristia carne e sangue de Jesus tem o 
mesmo sentido que AMOR de Deus. Na Sagrada Eucaristia está presente, de 
uma maneira real, verdadeira e perfeita o mesmo corpo com que Cristo nasceu, 
sofreu, morreu e ressuscitou dos mortos. E Jesus é o mesmo que amor encarna
do, é Deus e “Deus é AMOR” (1 João 4,16).

Eucaristia é sacramento, uma realidade visível que invisivelmente é amor, 
isto é, o próprio Cristo, que se oferece como alimento da vida. Este sacramento 
é refeição e sacrifício, renovação constante do oferecimento da vida de Cristo ao 
Pai pela salvação do mundo. No banquete Eucarístico recebemos o pão da vida 
eterna, conforme promessa de Jesus, o Alimento para a vida eterna. E a vida 
eterna é um amor total e perfeito.

O mistério da Eucaristia foi difícil de entender para os judeus daquela época, 
e é difícil de compreender para todo homem ou mulher de qualquer tempo: Jesus 
se oferece a nós como comida, como alimento não para saciar o corpo, mas para 
nos envolver com amor divino.

Na Sagrada Escritura, e em toda tradição cultural, a simbologia do pão é 
muito clara: representa o alimento básico que todo homem necessita para viver. 
É um modo mais concreto de dizer comida, tomando a imagem mais frequente 
em todas as culturas. Cristo usa esta imagem aplicando-a à vida humana não no 
sentido biológico mas no sentido sacramental. Da mesma forma que todo 
homem necessita alimentar-se para que seu corpo viva, igualmente necessita do 
amor de Cristo para ter uma vida superior, uma vida em Deus.

Jesus não é só alimento, é também nossa melhor companhia. Na Eucaristia 
ele nos deixou uma forma de nos acompanhar como amor no mais íntimo do 
nosso ser, entrar na nossa alma e nos acompanhar no íntimo da nossa alma.

Precisamos comer e beber para viver. Ainda mais, sem nos nutrirmos do 
amor de Deus, não há vida . Jesus lembra-nos expressamente: “Se não comerdes 
minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis vida em vós” . Trata-se da 
vida aqui num sentido superior do que do simples existir, mas da vida que signi
fica amor, união do nosso viver com o infinito calor do amor de Deus em prepa
ração para a vida eterna no céu. A vida eterna que Jesus promete não é a mera 
existência, mas o aprofundar-se totalmente no amor de Deus.

I  Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ

БАТЬКІВСЬКА СТАРІСТЬ ВИМАГАЄ 
ПОШАНИ!

«Дитино допомагай твоєму батькові у старості і не засмучуй його за 
його життя» (Книга Сирах, 3,12).

Сам Господь передав через Мойсея четверту заповідь Божу про пошану 
дітей відносно батьків. «Шануй батька твого й матір твою, щоб було тобі 
добре, і щоб довго прожив на землі». Діти від ранніх літ мають обов’язок 
слухати любити й шанувати своїх батьків. До тої пошанівки й послуху 
приготовляють і навчають самі батьки починаючи від дитинства. Вся та 
пошана залежить від впливу й виховання самих батьків. Діти взоруються на 
батьках з якою пошаною відносяться між собою, і заразом до дітей. Коли 
Бог створив чоловіка й жінку і дав їм дар дітородження й тим вони стають 
заступниками Бога тут на землі і найбільшими добродіями для своїх дітей.

їсус Христос напоминає, щоб ми не йменували отця собі на землі, один бо 
у вас Отець -  той, що на небі. (Мат.23,9). Всі ми є діти лише Отця небесного. 
Бог всіх народжених дітей віддає батькам, щоб вони їх виховали й ними 
заопікувалися для нього, бо всіх по смерти хоче мати біля себе у небі. Тому 
та відповідальність щодо виховання для Бога тяжить на самих батьках. 
Батьки для дітей заступають місце Бога. Діти обов’язані батьків любити, 
слухати и шанувати протягом цілого життя.

Пошана й любов до батьків від дітей залежатиме від самих батьків. Добре 
й солідне виховання починається від самих батьків. Вони з любов’ю повинні 
повчати й наставляти, щоб діти вправлялися: в послусі, пошані й любові, і 
коли батьки їх супроваджають на добру дорогу життя вони мають бути 
послушні. Любов і пошана має також відноситися і до інших наставників як: 
учителів, опікунів, вихователів і добродіїв. Батьки чи наставники не тільки 
повинні їх повчати словами, але домагатися, щоб діти переводили ті 
наставлений, і поучення у щоденні діла. «Ділом та словом шануй твого 
батька, щоб його благословення зійшло на тебе» ( Книга Сирах.8,9).

Коли дитина доросте до уживання розуму, чуйність батьків над нею 
повинна подвоюватися щоденно. Добрі діла в неї підсилювати, а з негатвних 
поступувань поправляти. Ніколи батьки не повинні дозволити, щоб їхніми 
наказами дитина легковажила й не виконала. Коли батьки мовчатимуть на 
непослух і нарікання тим самим втрачатимуть свій авторитет, а синок чи доня 
незабаром візьмуть верх над самими батьками.

Батьки повинні так наставляти своїх дітей, щоб вони відносилися з 
пошаною до них самих, і до старших віком, бо вони мають більше життєвого 
досвіду, і звичайно бажають своїм дітям тільки добра. Бгагородна 
доброзичливість і щирість для дітей вимагає глибокої вдячності від дітей до 
батьків і до всіх наставників. Сам Ісус Христос залишив нам приклад пошани, 
бо протягом свого туземного життя все поважав свою Матір і опікуна 
Йосифа. «Діти, слухайтеся батьків у всьому, бо це Господеві вгодне» (Кол. З, 
20). Послух батькам має бути тільки в справах чесних і дозволених. Коли 
накази батьків противляться Божим наказам, діти мають слухати більше 
Бога, як людей. (Діян. Ап. 5 ,29).

Непослух і непошанівку супроти батьків чинять ті діти, що їх 
обмовляють, жорстоко з ними поводяться, їх встидаються, не люблять, 
обкрадають і не допомагають у потребах, головно в часі недуги. Коли хтось з 
батьків захворіє потрібно постаратися про доброго лікаря, а хворі нехай 
заживають лікарства приписані лікарем.. «Лікар бо існує з Господньої 
установи» (Сир 38,1). Це Бог створив ліки з землі і розумний не нехтує ними. 
(Сир 38,4).

Діти ніколи не повинні цуратися своїх батьків, що може не такі вчені, як 
вони, або коли знаходяться склерозовані чи згорблені, але їм треба 
допомагати, приймати й любити такими якими вони є. Гарний приклад 
залишив нам Пій X відносно своєї матері. Вибраний на Папу, римські жінки 
подалися до села де жила його старенька мама. Привезли до Риму, гарно 
прибрали й поставили її на зустріч із сином Папою. Папа, коли ввійшов до 
залі на зустріч з мамою, зауваживши її прибраною і під іншим виглядом 
сказав: “То не є моя мама, я хочу бачити мою маму таку, яку залишив на 
селі” . Жінки мусіли її взяти зі залі, привернути їй назад селанський одяг, тоді 
Папа її гарно прийняв, перед нею вклякнув поцілував руки й сказав: “Ось це 
є моя мама!” Папа прийняв її як матір, і заразом вшанував її старечий вік 
приймаючи її в такому стані в якому проживала свої останні роки на селі.

Добрі діти завсіди шанують і люблять своїх батьків буть в якому стані 
вони знаходяться. Нераз ми є свідками як по родинах батько чи матір хворі 
приковані довгими роками до ліжка, а діти без нарікання їх допильновують. 
Нераз коли зайдуть в хату хворих осіб зять чи невістка то краще 
допильновують, як були б допильновували самі діти, але це трапляється 
рідко. Переважно зять чи невістка знущаються над свекрухою чи тестьом не 
доглядаючи, нарікаючи, обкрадаючи їхню пенсію і.т.д. Так воно буває серед 
люду на щоденному порядку з тими дітьми, що не одержали від своїх батьків 
солідного виховання про пошану до батьків. Батьки передають своїм дітям 
свої чесноти, або блуди, і це яскраво проявлятиметься в їхньому пізнішому

ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА 
РОЗДУМУ

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Чому Бог???

Може наївне, а може й слушне наступне запитання: Чому Бог сам 
особисто не зійшов на землю у своєму властивому виді, а прийняв людську 
природу, став людиною, щоб спасти людство? Можна таке запитання 
ставити перед собою самим і перед іншими. Відповіді на це різні. Найперше, 
Бог невидимий а прийняв людську природу, щоб стати видимим для людей. 
Щоб його можна бачити конечно він мусів прийняти якусь річ або видиму 
природу. Невидимого не можна бачити людськими очима, ані духа як такого 
людське око ніяк не може бачити. Наприклад, любов що це? Можна її бачити 
нашими очима? Ні, не можна. А можна бачити когось, що любить, бачиться 
познаки й прояви любови, відчувається її, але не бачиться її як такої. Так 
само з мудрістю, з милосердям, з добротою, з красою і так далі, не бачиться 
на очі, але бачиться когось мудрого, доброго, гарного, милосердного. Тому, 
що “Бог це любов” (Йоан 4 ,16), його неможливо бачити й щоб об’явитися у 
видимім способі він бере юдську природу, душу й тіло в Ісуса Христа. Міг 
би з ’явитися в іншім виді, в якомусь знакові, як це й ставалося в Старому 
Завіті й в Новому в різних об’явленнях, як блискавка, грім, горіючий кущ, 
голос, голуб... Але всі ці знаки це знаки Божої присутности й це люди могли 
бачити й чути, але не бачили ані не чули Божого голосу як такого бо й 
голосу Бог не потребує мати. А будь, що будь, таки на простий наш розум 
ясно, що найкраще було об’явитися як людина, яка створена на Його образ і 
подобу. І в цій людині люди без віри бачили й бачать лише людину, а хто мав 
і має віру бачив і бачить Бога.

Від цих думок перейдімо на іншу справу й правду. Будучи чистою любов 
’ю, Бог, в особі Ісуса Христа хотів, щоб люди могли Його бачити тепер і 
постійно до кінця віків. Як в першім воплоченні Бог Любов стався видимою 
людиною, так і після його вознесіння на небо сталося друге вошючення Бога 
любови: Це сталося тоді коли Ісус Бог, хоч постійно присутній у світі, але 
невидимий, Він втілився в найкращий символ життя, в хліб і вино. І нині він 
видимий, людина віруюча його бачить і не тільки бачить, але з ним повно 
лучиться споживаючио освячений хліб і вино в Пресвятій Тайні Євхаристії. 
Про Пресвяту Тайну Євхаристію звичайно кажемо, що це освячений хліб і 
вино. Але можна сміло казати, що це видима Бож а любов, як і про Ісуса за 
його життя на землі віруюча людина каже, що це Бог любов є між нами у 
видимий спосіб.

В різних чудах, знаках, голосах Бог об’являє людям себе, правду, свою 
волю, свої перестороги, обіцянки, але в Пресвятій Євхаристії діється 
величніше таїнство: тут бачимо Бога Любов. Очі бачать хліб і вино, але віра 
бачить Бога, так як за життя Ісуса на землі люди бачили людину, її діла, але 
в дійсності це був Бог, який об’явився і нині нам об’являється як він уважає 
для нас найкраще.



Papa escreve emotiva carta ao povo ucraniano 
pela morte do Cardeal Lubomyr Husar
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VATICANO, 05 Jun. 17 / 12:30 pm (АСІ).- O Papa Francisco escreveu uma emotiva 
carta aos fiéis cristãos ucranianos por ocasião do funeral do Cardeal Lubomyr Husar, 
Arcebispo Maior Emérito de Kyiv-Halyc, Ucrânia, falecido em 31 de maio, que tirou os 
cristãos ucranianos das “catacumbas” da perseguição.

O Santo Padre destacou em sua carta dirigida ao atual Arcebispo Maior de Kiev- 
-Halyc, Dom Sviatoslav Shevchuk, que o Cardeal Husar foi “uma grande e respeitada 
autoridade moral do povo ucraniano nas últimas décadas”. O Cardeal foi uma figura 
chave no renascimento da Igreja Greco-Catôlica no país eslavo depois da queda do totali
tarismo comunista soviético.

O Pontífice sublinhou o trabalho apostólico do Cardeal nos seus últimos anos de 
vida, como Arcebispo Emérito: “Depois de seu período de trabalho intenso em seu minis
tério como ‘Padre e líder’ da Igreja Greco-Católica, devido à sua idade avançada e à sua 
doença, a sua presença com o povo teve que mudar. Tomou-se ainda mais intensa e 
forte”.

“Quase sempre interferia na vida do seu país como um mestre de sabedoria: Seu 
modo de falar era simples, compreensível para todos, mas muito profundo. Seu conheci
mento do Evangelho era o pão da Palavra de Deus explicado para as pessoas simples, para 
as que sofrem, para todos aqueles que buscavam dignidade”.

Nesse sentido, afirmou que “as suas exortações eram doces, mas também muito 
exigentes para todos. Rezava por todos incessantemente, sentindo que esta era a sua nova 
obrigação. E muitos se sentiam representados, desafiados e consolados por ele, crentes e 
não crentes, além das diferenças confessionais”.

“Todos sentiam que um cristão falava - assegurou - ,  um ucraniano apaixonado por 
sua identidade, sempre cheio de esperança, aberto ao futuro de Deus. Tinha uma palavra 
para cada pessoa, escutava as pessoas com o calor da sua grande humanidade, de uma 
refinada gentileza. Amava dialogar com os jovens, pois tinha uma extraordinária capaci
dade de se comunicar com eles”.

Francisco assegurou que ficou comovido com o profundo pesar de todo o povo ucra
niano por esta perda. “Comove-me pensar que hoje toda a Ucrânia está chorando e que 
muitos têm a certeza de que já se encontra no abraço do Pai que está no céu”.

E finalizou a sua carta garantindo aos ucranianos que, depois de ter tido no Cardeal 
Husar “um exemplo de vida coerente e de credibilidade, continuarão se beneficiando da 
sua oração, através da qual protegerá o seu povo que ainda sofre, marcado pela violência 
e pela insegurança, com a certeza de que o amor de Cristo não decepciona”.

Papa recorda o Cardeal Husar em suas exéquias:
mestre de sabedoria

Cardeal Lubomyr Husar - RV

Ш Г
Cidade do Vticano (RV) -  

“Pensar que hoje em toda a Ucrânia 
se chore pelo Cardeal Husar, mas 
que muitos estão certos de que ele já  
repousa no abraço do Pai celeste, те 
comove. Eles sentem que, após terem 
tido um exemplo de vida coerente e 
crível, poderão continuar se benefi
ciando de sua oração com a qual 
protegerá o seu povo ainda sofredor, 
marcado pela violência e pela insegurança, e todavia seguro de que o amor de Cristo 
não decepcionaf*.

Com essas palavras, o Papa Francisco recorda mais uma vez o arcebispo-mor eméri
to de Kiev, na Ucrânia, Cardeal Lubomyr Husar, falecido na última quarta-feira (31/05) 
aos 84 anos.

Numa carta ao arcebispo-mor de Kiev, Sua Beatitude Sviatoslav Shevchuk, o Pontí
fice expressa -  no dia das exéquias do purpurado -  o desejo de mais uma vez colocar-se 
entre os que rezam confiando ao Pai celeste “a alma eleita do nosso Irmão”, afirma.

Francisco alude ao extraordinário afluxo de pessoas que estes dias quiseram despe
dir-se do falecido purpurado, sinal eloquente -  afirma -  daquilo que ele foi: “urna das 
mais altas e respeitadas autoridades morais do povo ucraniano nas últimas décadas”.

Ele o foi para toda a Igreja greco-católica, que ele agregou a partir da herança das

“catacumbas” às quais esta tinha sido obrigada pela perseguição, e para a qual deu não 
somente estruturas eclesiásticas, mas, sobretudo, a alegria da própria história, fundada na 
fé mediante e para além de todo sofrimento.

Apôs o operoso e intenso período de seu ministério qual “pai e chefe” da Igreja 
greco-católica, com o advento da idade avançada e da enfermidade, sua presença em 
meio ao povo mudou de estilo, mas, se possível, se fez ainda mais rica e intensa, afirma 
o Santo Padre.

Quase regularmente ele intervinha na vida de seu país como mestre de sabedoria: 
“seu falar era simples, compreensível a todos, mas muito profundo. Sua sabedoria era a 
sabedoria do Evangelho, era o pão da Palavra de Deus partilhado para os simples, para os 
sofredores, para todos aqueles que buscavam dignidade”, lê-se na carta do Pontífice.

Grato por esta presença única, religiosa e social na história da Ucrânia -  conclui o 
Papa em sua missava - ,  “convido-os a serem fiéis ao constante ensinamento e total aban
dono à Providência. Continuem a sentir o seu sorriso e a sua carícia.”

O purpurado foi sepultado nesta segunda-feira (05/06), em Kiev, na cripta da Cate
dral Patriarcal Ressurreição de Nosso Senhor. (RL)
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Патріарх Філарет у Патріаршому соборі 
відслужив Панахиду за світлої пам’яті 

Блаженнішим Любомиром

Предстоятель Української Православної Церкви Київського 
Патріархату, Патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет очолив у 
Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ Панахиду за 
новопредставленим Блаженнішим Любомиром.

«Хочу побажати Блаженнішому кардиналу Любомиру, людині, яка 
служила Церкві протягом усього свого життя, аби Господь Бог дав йому 
Царство Небесне, блаженне і вічне життя. А пастві його бажаю молитися за 
свого пастиря і виявляти любов», -  сказав Предстоятель УПЦ КП у 
коментарі Департаменту інформації УГКЦ.

І додав, що для нього Блаженніший Любомир був доброю і м ’якою 
людиною, чим робив дуже багато.

Департамент інформації УГКЦ



Блаженнішого Любомира поховали в крипті 
Патріаршого собору (прощальне слово 

Блаженнішого Святослава і фоторепортаж)
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Світлої пам’яті Блаженнішого Любомира в супроводі єпископів, 
численного духовенства, тисяч вірних та всіх людей доброї волі 5 червня 
2017 року поховали в крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового.

Перед похованням Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніншй Святослав від імені свого попередника 
новопреставленого Блаженнішого Любомира висловив слова прощання та 
слова вдячності єпископату, священикам, монахам, вірним, родині й усім, з 
ким доводилося покійному архиєрею співпрацювати та співе лужити.

Блаженніпіий Любомир сьогодні передусім прощається зі Святішим 
Отцем Франциском, Папою Римським, якого так давно знав як кардинала 
Буенос-Айреса, від якого почув вітання українською мовою "Слава Ісусу 
Христу" і перший прийняв свідчення, які ще тоді Бергольйо Хорхе Марія 
кардинал Буенос-Айреса розповів про свого учителя владику Степана 
(Чміля). Сьогодні на ваші руки, владико Циріле (спеціальний посланець на 
похорон. -  Ред.), Блаженніншй Любомир складає вдячність Святішому 
Отцеві. Вдячність за те, що послав свого особистого представника і зараз 
серцем та молитвою є поміж нами.

Прощається Блаженніншй Любомир з Апостольським нунцієм 
владикою Клаудіо Гуджеротті, якого знав так багато років. Він був 
архімандритом римським студитів, а владика молодим монсеньйором у 
Східній конгрегації. Блаженніпіий вам дякує за всі ті останні роки і місяці 
вашого спілкування уваги і молитви за нього.

Блаженніпіий Любомир прощається з усією Колегією кардиналів 
Святої Римської Церкви. Зокрема, дякує тим, які послали своїх особистих 
представників сюди, аби бути разом із нами і розділяти наш смуток.

Блаженніпіий Любомир дякує своєму давньому приятелеві кардиналові 
Крістофу Шенборну, Архиєпископу Відня, за його лист-сігівчуття і за його 
представника, який привіз глибокі сердечні слова його еміненції з Відня до 
Києва.

Наш Блаженніпіий Любомир дякує кардиналу Вен-Труа з Парижа, який 
теж послав свого представника.

Блаженніпіий Любомир дякує своїм співбратам у кардинальському 
сігівслужінні: Архиєпископу Дзівішу з Кракова, кардиналу Нікольсу з 
Лондона, які так перейнялися кончиною нашого батька і назвали його 
одним із найбільших єпископів нашого часу. Усім членам Кардинальської 
колегії Блаженніншй Любомир сьогодні щиро вдячний за молитви.

Блаженніпіий Любомир прощається з членами Синоду Єпископів 
Української Греко-Католицької Церкви. Каже усім вам: Дорогі сігівбраття 
у єпископстві, спасибі за любов, молитву.

Гадаю, Блаженніншй Любомир є той, який збудував єдність усередині 
нашого Синоду і залишає нам цю єдність як великий заповіт -  у мирі і 
любові Любомира будуймо глобальну Українську Церкву.

Блаженніпіий Любомир хотів би подякувати нашим владикам, які 
приїхали здалеку: Митрополиту Стефану з Філадельфії, владикам зі 
Стемфорда, Парми. Дякує владиці Враяну зі Саскатуна, який представляє 
всю нашу українську Канаду. Дякує Митрополиту владиці Євгенові, який 
представляє нашу Церкву з Польщі. Дякує нашим владикам з усієї Західної 
Європи: Італії, Франції, Англії, які залишили все і потрудилися бути тут із 
нами.

Гадаю, Блаженніншй Любомир сказав би: Дякую, що потрудилися.
Щире спасибі від Блаженнішого Любомира владикам Римо- 

-Католицької Церкви в Україні, які його любили й поважали і прибули 
сьогодні, аби разом з нами молитися.

Дякуємо за той момент братерства і єднання. Любімося і живімо в мирі.
Особливе слово вдячності Блаженніншй Любомир сьогодні скеровує 

тим, хто приїхав сьогодні з-за кордону і представляє інші Греко-Католицькі

Церкви свого права.
Особлива вдячність від Блаженнішого Любомира владиці Йосифу 

Верту, який приїхав аж із Новосибірська (Росії) і є ординарієм для східних 
католиків у Російські Федерації.

Блаженніншй Любомир дякує отцю-архімандриту Сергію Гаїку, який 
очолює Греко-Католицьку Церкву в Білорусі. І теж сьогодні є між нами.

Особлива вдячність сьогодні лунає до наших братів у Румунії. Між 
нами є владика Флоріан, єпископ Клуж-Напоки, який привіз сердечне 
співчуття від Верховного Архієпископа Лучано, кардинала, Отця і Глави 
Румунської Греко-Католицької Церкви.

Блаженніншй Любомир особливим словом вдячності звертається до 
Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій. Бо від імені нашої 
Церкви був її співзасновником.

Особливо Блаженніншй Любомир дякує предстоятелям наших 
Українських Православних Церков, які особисто прийшли, аби помолитися 
за його вічний спочинок і скласти нашій Церкві свої співчуття. На руки 
владики Євстратія Зорі Блаженніншй Любомир складає слова вдячності 
його святості Патріарху Філарету за молитву, за присутність, за повагу.

Також Блаженніншй Любомир складає вдячність Предстоятелю 
Української Православної Автокефальної Церкви. Між нами є священик, 
який представляє їхню спільноту, - отець Віталій. А всі бачили, як пізно 
ввечері п ’ятниці у Львові владика Макарій особисто прибув, щоб віддати 
шану Б лаженнішому Любомирові.

Дуже дякуємо владиці Ігореві (Ісіченкові) з Харкова, який теж прибув, 
аби сьогодні разом із нами молитися.

Дякуємо представникові Лютеранської протестантської Церкви в 
Україні. Між нами є пастор Андрій, який її представляє.

Блаженніншй Любомир дякує всім іншим членам Всеукраїнської ради 
Церков і релігійних організацій, які в ці дні до нас завітали. Зокрема, 
владиці Маркосу, який очолює Вірменську Апостольську Церкву в Україні 
і вчора разом з нами молився на Літургії.

Блаженніншй Любомир дякує всім християнам України та людям 
доброї волі незалежно від конфесії, які в ці дні з ним моляться і за нього 
моляться.

Блаженніншй Любомир каже сьогодні щире спасибі нашому 
духовенству, яке так численно сьогодні прибуло, аби провести в останню 
путь свого батька.

Блаженніншй Любомир прощається зі своїми найближчими 
співпрацівниками у Києві, особливо з владикою Богданом (Дзюрахом). 
Владико Богдане, Господь Бог саме вам дав ласку уділити Таїнство 
Маслосвяття за день до його відходу у вічність. Він вдячний вам за те, що ви 
очолили оргкомітет і все зробили для того, аби ми спокійно молилися. Ми 
знаємо, що ви були його вірним не л и т е співпрацівником, а й сином.

Блаженніншй Любомир прощається з владикою Йосипом (Міляном) і 
всією Київською архиєпархією, з її духовенством і монашеством.

Блаженніншй Любомир особливо хотів би подякувати тим, які творили 
його найближчу і найріднішу спільноту в його домі, і обійняти їх. Він дякує 
сестрі Вероніці, яка дванадцять років рано, ввечері, вдень і вночі чувала над 
нашим Батьком. Це вона закрила йому очі і дала вістку, що наш 
Блаженніпіий Любомир уже з Господом. Спасибі вам, сестро, за особисту 
відданість і любов до нашого батька.

Блаженніншй Любомир дякує отцеві Єроніму, отцю Миколаєві -  
своєму секретареві. Усій спільноті сестер служебниць у Княжичах. Усім 
отцям і сусідам.

Особливо Блаженніпіий Любомир хоче попрощатися і сказати своє 
батьківське спасибі нашій Трьохсвятительській семінарії у Княжичах, яку 
він відродив у Києві майже після 300-літнього забуття.

Прощається з тими лікарями, які чували над його здоров’ям останні 
роки, місяці, години.

Його Блаженство прощається з монашетсвом. Він завжди за своєю 
позицією, своїм духом залишався монахом. Зокрема, прощається зі 
студійським монашеством.

Блаженніншй Любомир прощається зі своєю родиною. Він усіх нас 
вчив бути дітьми так, як він був дитиною в себе в родині.

Ми вдячні тій родині, яка видала із себе такого Великого мужа, 
чоловіка, Велику людину, якого, як ми бачимо в останні дні, Господь уже 
починає прославляти своєю славою.

Блаженніншй прощається сьогодні з цілою нашою Церквою в Україні і 
на поселеннях. Це він дав гасло: Єдиний Божий люд у краї на Київських 
горах. Це він намагався помогти нашій Церкві відкрити своє київське 
коріння як Церкви спадкоємниці Володимирового Хрещення. Тому за 
велінням Божим саме тут, на березі хрещальної купелі сивоголового 
Дніпра, Господь Бог велів йому спочивати навіки.

Усім вірним нашої Церкви Блаженніншй Любомир складає своє 
батьківське спасибі і просить про молитву.

Блаженніншй Любомир прощається з тобою, золотоверхий Києве. Він 
вдячний тим десяткам тисяч людей, які впродовж останніх днів прийшли до 
Собору попрощатися з ним.

Блаженніншй Любомир вдячний всім киянам і гостям столиці, які по
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кілька годин під пекучим сонцем стояли в черзі, аби прийти і в сльозах перед 
ним схилити свою голову. Блаженніший бачив немічних людей на інвалідних 
візочках, на милицях, з паличками, які тремтячою рукою торкалися його 
домовини. Блаженніший бачив батьків, які з дитячими візками приїжджали 
сюди, аби показати своїм дітям Велику людину. З і зворушенням прикладали 
образки до його домовини.

Києве, дякую тобі, лишайся християнським, лишайся другим 
Єрусалимом.

Блаженніший Любомир виграє свою останню кобзарську лебедину 
пісню тобі, Україно, тобі, обітована земле, українського народу. За тебе, за 
твою свободу і гідність, за мир і перемогу він сьогодні молиться у небі перед 
престолом Всевишнього. І каже до тебе, Україно: Заповідь Христову 
залишаю вам -  любіть один одного. По тому пізнають люди, що ви є мої учні, 
каже Христос, як матимете любов між собою.

Прощаємося з тобою, наш дорогий Батьку! Спочивай у мирі, у домі 
Небесного Отця молися за всіх нас. Вічная тобі пам'ять.

Фото: Роман Малко 
Департамент інформації УГКЦ



МОЛОДИМ 
ЧИТАЧАМ

Про неробу Юрка — маминого синка
Мамин синок Юрцьо до двадцяти років і стеблинки не перервав. Добре їв, пив, гуляв, ходив по 

селу, як пава, а батько з ранку до ночі працював та в старій одені ходив. Юрасика в селі прозивали 
пестучиком, цуциком і як кому прийшло на язик. Та батькове терпіння увірвалося, і він сказав:

— Досить я робив на тебе, забирайся з хати, дармоїде! їда  працювати, як другі людські діти.
Мати плакала, але нічого не помагало. Поклала своєму соколику в торбу солонини, бринзи,

меду, білого хліба та й сказала:
- Іди, синочку, та розум май, тяжкого не піднімай, низенько спину не згинай, холодочок не

минай.
В дорозі мамин синок одно думав: як би то добре жити і нічого не робити?
Ішов він, ішов лісом та й вийшов на зелену поляну, бачить —на пні дід з  білою , як молоко, 

бородою. — Що ви робите, діду? — запитав Юрцьо гордовито.
— Я , хлопче, ніколи не робив, не буду робити, а все добре жив і буду жити.
— А  як би й мені не робити та добре жити?

- Я тобі допоможу. Дам тобі одну вівцю. Коли тобі буде треба грошей, скажеш: «Овечко, 
потрясися». Вона потрясеться, а зпід хвоста посиплються гроші.

Подякував пестунчик і пішов. Зайшов у село, повернув у  корчму і попросив їсти — пити. А  
як треба було платити, сказав: «Овечко, потрясися». Овечка потряслася, і  посипалися гроші. 
Корчмар хитро посміхнувся, а коли гість заснув як убитий, підмінив вівцю.

Пестунчик пробудився і погнав овечку додому.
— Н у, як, синку, скільки заробив грошей? — запитав батько.
— М ені не треба робити, я й так добре буду жити. Коли захочу — з т ієї овечки гроші будуть 

падати, — відповів син і сказав: «Овечко, потрясися!» Але овечка й хвостом не махнула. Батько 
взяв сина, відлупив добре та й послав знову роботу шукати.

— Пішов він до діда і розказав, що трапилося з його овечкою. Тепер дід дав йому маленьку 
шкатулку, якій треба сказати: «Шкатулко, відкрийся!» — і з неї посиплються гроші.

Повернув Юрчик у корчму, і тут знову так вийшло, як з овечкою. Дома як не просив, щоб 
шкатулка відкрилася, а грошей нема. Мати плакала, а батько взяв кочергу та вигнав із хати 
пестунчика.

Прийшов він знову до діда й почав жалітися, нарікати. Дід погладив бороду і каже:
— Даю тобі оцей маленький барабан. Коли тобі треба буде грошей, скажеш: «До танцю», а 

як буде доста — скажеш: «До танцю».
«Тепер я вже не дам обдурити себе корчмареві, наперед гроші підготую», — подумав він.
Вийшов із лісу і весело сказав: «До танцю». В ту хвилину з  барабана вийшло десять легінів із 

ціпами та почали неробу молотити, куди попало. Він верещав, плакав, ледве потім вимовив: «Із 
танцю» — і легіні пропали, як під землю.

Після цього Юрик проклинав діда всіма святими і нечистими.
— Не проклинай! Іди і того шахрая — корчмаря похрести, —почув він знайомий голос діда.
Нероба взяв барабан і пішов у корчму. Наївся, напився, крикнув: — «До танцю!» — і легіні

почалии хрестити корчмаря. Корчмар реве, стогне, а Юрик каже:
— Віддай овечку і шкатулку.
Даю, даю, паночку, лиш не бийте.
— Добре, — весело сказав Юрик і додав: — «Із танцю!» — і легіні зникли.
Віддав корчмар овечку і шкатулку, і мамин синок, наспівуючи, пішов додому. Не встиг 

переступити пріг, як похвалився:
— А ж  тепер я , мамо, буду добре жити і нічого не робити.
— Слава Богу, Юрцю, — сказала мати, а батько посміявся над сином.
— Не смійся, бо битий будеш, — пригрозив син, а потім сказав:
— Овечко, потрясися!
А  овечка й вухами не стриже. Він розсердився і закричав:
— Шкатулко, відкрийся! Шкатулка стоїть, як камінь при дорозі.
Батько і сестри почали реготати, а мати сльозами вмивалась.
— Не регочіть, зараз будете плакати, — сказав син і промовив:
— Із батьком, із сестрами до танцю.
Увійшло десять легінів та давай періщити. Але не батька, не сестер, а сина і матір.
Хто знає, як довго тривав би цей танець, якби в дверях не з'явився дідусь. Він махнув рукою, 

і легіні посідали, котрий куди. Дід сказав:
— Нерозумна мати, яка змалку не привчає дітей працювати. Нещасний той синок, що чекає 

грошей від овечок і шкатулок. Лиш той гроші буде мати, який любить працювати. Як ти кажеш, мати?
— Ой, ой, ой, і я так кажу, дідусю.
— А  ти як кажеш, Юро?
— О х-ох-ох, і  я так кажу, дідусю.
— Дід потряс бородою і зник, а за ним і легіні, і  овечка, і шкатулка. Залишився тільки 

барабан.
— Юра тиждень пролежав, а на другий — узявся за роботу. Допомагав батькові в господарстві, 

ходив робити в ліс, пускав по річці плоти з дерев .Чародійний барабан і донині береж е чесний, 
працьовитий Юрко. Я недавно чув, як він закричав «До танцю», — і бачив, як десять легінів ціпами 
вчили любити працю одного молодого дармоїда.
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Засмійся
У  дентиста

Дентист до пацієнта:
- Повідомляю вас, що буде боліти коли буду витягати зуба. Затисніть 

сильно зуби й отворіть уста й будемо братися до роботи!

Два брехунчики

Знаєш, Юрко, мій тато 
потрапить обголитися не витягаючи 
папіроса з уст!

- Ова, велика річ. Моя бабця 
потрапить пообтинати нігці в ногах 
не скидаючи панчіх.

Пише Юзьо Шило
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На здоров’я  всєм, керідос,

Нині розкажу про один цікавий фато, що сітрафив в одній колонії. Був 
хлоп брехун, брехав пор атакадо, дурив і брехав аж сікурило. І  всі на колонії 
знали його й навіть лю били слухати його брехнів і піядів. А  він то такий 
був еспертальон в своїх брехах, що ніколи нинюм есперава, так майстеро 
брехав що переконував слухачів в тому, що вогорив.

о

И  одного разу кілька кавалірів зайшли до венди й посідай за столом та 
пили сервизьу. Д о  венди зайшов той брехун і попросив накоти соли, 
заплатив і скоро виходив з венди. Хлопці спровокували його й сізапитали 
пор ки танта преса. Один з  хлопців попросив: “Аміго, заки підеш скажи 
нам якусь мент іру!” Хлоп вже був у  дверох і сказав пор ки тинь танта 
преса: “хлопці, залиш мо жарти пра оутро дія. От бачите, я  взєв ум  
пакоти ди сал, бо вдома зарізалисьмо годованого бика й фалтоу сал пра 
темперар о шураско. Си кізерит , то прийдіт вечером до моєї хати, буде 
шураскада прос візіньо, амаіґос й там будемо щось думати про мент ірас”. 
Сказав і скорим ходом пішов, оу мельор побіг додому. Хлопці були ліврес 
т ою  дня і резолвирам вечером піти на ту шураскаду й повеселитися з  
амігами. Закінчили пити сервизю, заплатили й розійш лися і скомбінували 
в якій годині підут на ту шураскаду. Не хт іли пити більше сервижі, бо 
знали, жи шураскади синь сервизя нема. Пішли додому, сіповбирали й 
пішли, навіть не вечерали вдома, бо пра ки вечерати коли буде шураскада. 
Зайш ли до дому того брехуна, а там нікого, а він собі з  фамілією п ’є 
шімарон на варанда. Прийшли поздоровили й зізапатали де та шураскада, 
жи обіцявись нам. А хлоп сірозсміяв і сказав: “Чи ви не просили мене пра 
дізир ума ментіра? Е у сіплесмини ф із о ки восийс керіям, дар ума ментіра. 
А шураскади нема в нас. Фуй бускар сал на бодега бо моя кубіта варила 
зупу на вечеру і вислала мене по ту сіль...”. І  хлопці сіпосміяли, випили 
кілька куядас де шімаром й мусіли йти до своїх домів вечерати, бо 
шураскади ніякої не мали...

То брінкидо. Але вже при тій нагоді хочу сказати вам, дорогі аміги, ума 
койза: десь хтось видумав, що то é  пекадо ментір і що ойтаво 
Мандаминто каже пра нон ментір. Ойтаво Мандаминто ном діз нада пра 
ном ментір, а діз пра ном левантар фалсо тестемуньо, або по нашому, не 
свідчити фальшиво на ближнього а Заповідь не каже пра ном ментір. 
Ессас ментірас і ментіріняс жи сітрафляют між людьми то ном е неньум 
пекадо, бо тут ном си файз прежуізо пра нінгинь. А  часто й треба 
сказати деяку ментіру пра си салвар ди алгум апуро або пор брінкидо і то 
не є контра о Мандаминто диД иус . Мандамито диДиус проібе прежудікар 
о просімо ком ментіра...

Бувайте здорові, дорогенькі. Пра си дівертір, можете брехати, тільки 
не брехати або не свідчити фальшво контра о просімо.

Ваш Юзьо Шило.

ЖИТТЯ НАВЧАЄ
Дитяча молитви

Моїй донечці всього 2 
рочки. Все, що я роблю стає 
на коліна, хреститься (якщо 
це можна так назвати).
Після того я беру і вчу її таку 
молитву\ говорю а вона 
повторює\

Я  лягаю спати біля мене 
Божа мати,

Два ангелики по боках а Ісусик в головах.
Я  до тебе руки зношу і здоров \я в тебе прошу
Для мами для тата для всієї родини.
Послухай Ісусе молитву малої дитини.


