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ПОДЯКА ТОБІ, БОЖЕ!

OSBM
O rdem  de São  Basílio  Ma g n o

В асиліянський Чин складає подяку 
Тобі, Боже, за безчисленні ласки зіслані 
на Чин Святого Василія Великого 
протягом 400 літ його існування і за 
благословення Провінції Святого 
Йосифа протягом 120 літ василіянської 
присутності в Бразилії.

Щира подяка Тобі, Господи, за 
провидіння і за постійну присутність в 
Чині в усіх часах його існування і праці; 
за самовіддані покликання розбуджені в 
серцях юнаків, які прийняли життя 
згідно з правилами Святого Василія 
Великого; за стільки шляхетних сердець 
які збагатили ряди послідовників 
Святого Василія Великого, Святого 
Йосафата й Веліямина Рутського; за 
мучеників і пожертвування життя за 
віру й за Церкву; за аскетів, містиків і за 
всіх які тихо віддавалиса молитві, за 
проповідників, письменників, учителів, 
професорів; за братів, які жертвували 
свої професійні праці для народу й для 
Чину; Дякуємо за всіх василіян, які 
вірно зберігали свої приреченння 
послуху, чистоти й убозтва; за тих, що 
віддавалися наукам, за всі вияви любови 
кожного члена Чина, за тих, що з 
готовістю лучили свої терпіння з 
Терплячим Христом.

Подяка за стільки друзів Чина, за 
батьків, які заохочували й спомагали 
своїх синів у покликанні до способу 
василіянського життя, за матеріяльну й 
духовну підтримку народу, за приязнь і

солідарність інших Чинів, Згромаджень, 
Інститутів, Братств; подяка за всі 
матеріяльні добра жертвовані для Чина, 
за помочі народу для утримання 
монастирів і різних завдань та вишкіл 
членів.

За все те і за багато більше, за дари 
знані й незнані, подяка від цілого Чину й 
від Повінції.

Покірно просимо прощення за всі

провини й гріхи членів Чину, за 
невірності, згіршення, холодність, 
слабості, обоятності.

Як овоч Ювілеїв, В асиліянський 
Чин і Провінція Святого Йосифа 
кладуть себе до диспозиції для Божих 
планів в майбутньому, жертвують все 
своє минуле на Божу Славу а за всі 
провини й за всі минулі невірності 
просять прощення.

Дай нам, Боже, жертвенно 
прийняти всі відповідальності 
накреслені для Чину Твоїм 
Провидінням й вірности членів Чину 
в прийнятих перед Богом зобов’ 
язаннях. Скріплюй нас у всіх 
змаганнях, щоб за прикладом Св. 
Василія, Св. Йосафата й Рутського, 
ми посвячували наші дари, здібнощі, 
сили й праці для Твого Царства!

OBRIGADO, SENHOR!
Ao encerrar os jubileus da Ordem e da 

Província Basiliana no Brasil, dos corações 
de todos basilianos do mundo - Obrigado, 
Senhor! Obrigado pelas infinitas graças 
derramadas sobre a Ordem de São Basilio 
Magno durante os seus 400 anos de 
existência e pelas copiosas bênçãos à 
Província Basiliana durante os seus 120 
anos da presença e missão no Brasil.

Obrigado, Senhor, pela providência e 
constante presença na Ordem em todos 
momentos da sua existência e de suas ativi
dades; pelas generosas e nobres vocações 
despertadas nos corações de jovens que 
abraçaram a vida segundo as Regras de São 
Basilio; por milhares de corações genero
sos que enriqueceram as fileiras dos segui

dores de São Basfiio, São Josafat e 
Veliamyn Rutskyj; pelos mártires e ofere
cimento de suas vidas pela fé e pela Igreja; 
pelos ascetas, místicos e por tantos que se 
dedicaram com ardor e humildade à 
oração, pelos pregadores, escritores, 
mestres, professores: pelos irmãos que 
ofereceram seus serviços proficionais em 
benefício do povo e da Ordem: obrigado 
pelos que praticaram com fidelidade e 
ardor os votos de obediência, pobreza e 
castidade; pelos estudiosos, pesquizadores, 
pintores, cantores; pelos que, perseguidos, 
generosamete colocaram seus sofrimentos 
e suas vidas diante do Senhor em união 
com Cristo sofredor.

Obrigado Senhor, pelos amigos da

Ordem, pelos pais que incentivaram e 
ajudaram seus filhos para ingressar na 
Ordem, pelo generoso apôio material e 
espiritual do bom povo, pela amizade e 
solidariedade de outras Ordens, Congrega
ções, Institutos, Confrarias; obrigado pelos 
abundantes bens materiais oferecidos pelo 
povo para o sustento de seus membros e 
para desempenho da sua missão.

Por tudo e por muito mais, pelos dons 
que conhecemos e pelos que não conhece
mos, obrigado, Senhor, neste jubileu da 
Ordem e da Província!

Pedimos perdão por todas as culpas e 
pecados dos membros da Ordem, pelas 
infidelidades, escândalos, tibiezas, fraque
zas, abandonos, indiferenças.

No final deste Jubileu, a Ordem e a 
Província de São José, colocam-se à dispo
sição aos planos de Deus na missão evan- 
gelizadora para o futuro, oferecem todo seu 
passado para maior glória de Deus e pelos 
pecados, pelos momentos do seu passado 
inglório, sombrio e infiel pedem perdão 
dos céus.

Dai-nos, Senhor, assumir com cora
gem e disposição as responsabilidades 
por Vós estabelecidas e por nós assumi
das perante o céu, e nos colocar genero
samente, à exemplo de São Basílio, São 
Josafat e Veliamyn Rutskyj à serviço do 
Teu Reino!



Редакційне Editorial
Ювілей 400 ліття заснування Василіянського Чину й Jubileu -  400 anos da Ordem de São Basilio Magno,
120 літта присутності василіянської місії в Бразилії. 120 anos da presença da Ordem Basiliana no Brasil
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Ювілей це святкування яке стається в 
християнських історичних Церквах, 
головно в Католицькій і в Православній, 
які святкують деякі дати з великими 
торжествами. Ювілей має свій початок в 
юдаїзмі. В християнстві знаходить першу 
згадку в публичному виступі Ісуса Христа 
в синагозі, проголошенням року відвідин 
Бога: “Йому подано книгу пророка Ісаї, і, 
розгорнувши книгу, він натрапив на місце, 
де було написано: “Господній Дух на мені, 
бо він мене помазав. Послав мене нести 
Добру Новину бідним, звіщати полоненим 
визволення, сліпим прозріння, випустити 
пригноблених на волю, оповістити рік 
Господній сприятливий (Лк 4, 17-19), як 
про це говорить Пророк Ісая (61,1-2)

Слово ювілей має два коріння, один 
жидівськй, а інший латинський. 
Жидівське слово в Біблії це “юбел”, 
відноситься до музичного інструмента - 
сурма, труба або ріг, на якім трубіли для 
проголошення спеціального року 
присвяченого Богові. А також є слово 
латинське “Юбілеум” (юбіларе), що 
означає щастя, радість, веселість або 
похвали. Коли Св. Єронім перекладав 
Біблію з єврейської мови на латинську 
між роками 391 і 403, він переклав 
єврейське слово юбел на юбілеус, і це 
латинське слово увійшло в уживання у 
відношенні до оригінального
ізраїльського слова, як спеціальний рік 
визволення і ласки.

Слово юбілеум між греками 
вживалося у відношенні до бога “Каірос” 
або в Римі до поганського бога “Оказіо” . 
Це були поганські боги які давали нагоду 
й можливість виконати якесь діло без 
обмеження часу, скористати з нагоди не 
думаючи проте скільки буде це тривати, а 
лигне виконати діло не журячися коли 
його закінчити, використати нагоду на 
мислення про діло, планування і 
здійснення діла.

Василіянський Чин святкує цього 
2017 року 400 літ від свого заснування 
Святим Йосафатом і Митрополитом 
Велямином Рутським, а в Бразилії 
василіяни святкують 120 літ своєї 
присутносте в цій країні. Не йдеться 
тільки про те, щоб пережити цей рік від 
початку до кінця але радіти, святкувати. В 
цьому році відбулися різні святкування в 
цілому світі де знаходиться Чин Святого 
Василія Великого включаючи торжества, 
промови, студії про присутність василіян 
у Христовй Церкві, а тут в Бразилії 
влаштовано святкування по головніших 
парафіях які є під опікою василіян. Але 
справа не лише в тому, що відбулися 
зорганізовані торжества й згадку про 
минуле, але йдеться про те, щоб зробити 
відповідні рішення на майбутнє.

В старинних греків було подвійне 
слово на означення часу - “Хронос” і 
“Кайрос”. Хронос це той час 
немилосердний, який тиранізує, мучить 
людей. Це час, який примушує людей 
проживати щоденне життя
контрольовано, під тиском, щоб діло 
почати й закінчити на час. І так воно є 
посьогодні, більшість людства живе під 
пануванням і тиском того мучителя, який 
вимагає точно діло розпочати й точно 
завершити. Панування того часу зроджує 
неспокій, журбу, нервовість і не залишає 
по собі нічого. От приходить і відходить. 
Приходить, щоб нас примусити щось 
точно виконати, ув’язнює, в’яже, 
обмежує. Інший час це Кайрос, що 
означає не міряти його скільки буде 
тривати, а лише виконати діло. Коли

хронос обмежує, вимагає точносте і тим 
зроджує журбу, неспокій, то Кайрос це 
нагода виконати якесь діло без обмеження 
скільки буде тривати. Важне не тривання 
виконання діла, але спокійне виконання. 
Кайрос означає час, виконати діло, 
скориставши з нагоди, не дивлячися коли 
діло буде закінчене. Не так виконати в 
означеному часі, а скористати з нагоди не 
дивлячися на “коли”, а лигне на “як” .В 
Новому завіті Кайрос це нагода коли Бог 
подає людям ласку, хоч людина того 
часто не признає: “Бо прийдуть дні на 
тебе, і вороги твої валом тебе оточать і 
тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусюди; 
вони розчавлять тебе й твоїх дітей, які 
будуть у тобі, і не зоставлять у тебе 
каменя на камені - за те, що ти не 
зрозуміло часу твоїх відвідин (Лк 19,44). 
В Євангелиста Марка, перше слово Ісуса 
на початку його місії це “сповнився час: 
“А коли видано Иоана, Ісус прийшов у 
Гали лею і проповідував там Божу 
Євангелію, кажучи: Сповнився час, і 
Царство Боже близько; покайтеся і вірте 
в Євангелію (Мк 1,15). Кайрос це нагода 
зустрічі з Богом, коли Бог в особливіший 
спосіб людину збагачує своїми ласками й 
від людини залежить ту нагоду 
використати. Це час коли земський час і 
вічність зустрічаються, це рішальна 
нагода дана людині, коли Бог об’являє 
нам вічні правди, приходить до людей і 
жертвує себе для них: Бог каже:
«Сприятливого часу я вислухав тебе, і в 
день спасіння я допоміг тобі. Ось тепер - 
час сприятливий, ось тепер - день 
спасіння.” (2 Кор 6,2). Це сприятливий 
святий час визначений Богом, час 
спасіння, який запрошує згадати про 
минуле й рішити прямувати до чогось 
нового, до переміни життя в краще в 
багатьох справах .Такий час проживає 
Василіянська Провінція Святого Йосифа. 
Це святий великий момент, 
благословенна теперішність і нагода 
відкинути з життя всякий хаох й обняти 
щасливе життя з Богом. Час 
освідомлення, читання часів і Божих дарів 
для нас особисто й для Чина та Провінції 
взагалі.

Переживати ювілей - Кайрос це 
розпочинати щось нове. Час, що його 
маємо нині ще не був вживаний, він 
новий, гарний, свіжий, це дар Божий, без 
плям і тому людина не повинна його 
забруджувати оспалістю, обоатністю, 
провинами, невдачами які ставалися в 
минулому.

Хтось намалював людину з трьома 
пакунками: один спереду, інший на
плечох, а третій позаду. На тому, що 
позаду написано - вчора і там зложені 
непотрібні минулі тягарі, невиконані й 
незакінчені діла. На передньому 
написано- завтра -  і там всякі можливості 
на майбутнє, що можна робити від нині на 
далі, а на тому, що на плечох -  нині, яке 
означає скористати з теперішньої нагоди 
що відноситься до слів Євангелія про 
використання відповідного моменту в 
житті (див. Мт 6,34).

Тільки згадувати й вихвалюватися 
минулим, воно може стати надхненням на 
майбутнє, але воно належить до інших, не 
наше і нема рації вихвалюватися тим, що 
інші зробили. Важне це святкування, що 
означає -  забуваючи за недобре минуле й 
використовуючи добре, і старатися 
покращати все на майбутнє.

О Jubileu é uma celebração que ocorre 
nas Igrejas cristãs históricas, particularmente 
na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa, que 
comemoram uma data com significados 
particulares. Tem suas origens no Judaísmo. Já 
no Cristianismo encontrou a sua primeira 
expressão no início do ministério público de 
Jesus de Nazaré, com o anúncio do ano da 
graça do Senhor: “O Espírito do Senhor está 
sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar 
boas novas aos pobres. Ele me enviou para 
proclamar liberdade aos cativos e recuperação 
da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e 
proclamar o ano da graça do Senhor” (Lucas 
4:18-19), tal como expressa o Livro de Isaías 
(Isaías 61,1-2).

A palavra “jubileu” tem duas raízes, uma 
no judeu e uma no latim. A palavra hebraica na 
Bíblia é yobel, referindo-se a um instrumento 
musical que foi usado para anunciar um ano 
excepcional dedicado a Deus. Yobel ano que 
assim foi chamado, ou seja, Jubileu, usado 
hoje na Igreja. Mas há também uma palavra 
latina, iubilum (derivado do verbo iubilare), 
que significa felicidade, alegria ou elogios, 
alegrar-se. Quando S. Jerônimo traduziu a 
Bíblia do hebraico para o latim entre 391 e 
406, ele traduziu o termo hebraico yobel por 
iubilaeus, termo em latim, que significa alegria 
que foi incorporado para o significado original 
da palavra no antigo Israel como um ano 
excepcional de liberação e de reconciliação

Jubileu -  entre os antigos gregos, era o 
reinado do deus pagão Kairós ou, segundo 
romanos, do deus Occasio. Eram considerados 
deuses que davam possibilidades de cumprir 
algo sem limites do tempo, eram abertos para 
fazer uma tarefa, aproveitar a ocasião sem 
pensar em quanto tempo, apenas em fazer sem 
se preocupar quando terminar esse tempo 
aberto para celebrar, refletir, fazer decisões e 
realizar a obra.

A Ordem de São Basilio Magno vive 
neste ano de 2017 os 400 anos da sua fundação 
e os basilianos no Brasil celebram 120 anos da 
sua presença neste país. Não se trata em viver 
um ano, mas em viver de uma maneira 
especial, jubilar, celebrar e não simplesmente 
em começar e terminar o tempo, trata-se em 
fazer e não em passar um tempo. A Ordem 
Basiliana celebrou este ano especial, em diver
sas datas, aqui no Basil, em algumas paróquias 
administradas por basilianos, com várias 
solenidades. Foram organizados festejos, 
celebrações, discursos sobre a Ordem e sobre a 
presença dos basilianos no Brasil. E toda a 
Ordem de São Basilio celebrou esta data 
especial em todos países onde se encontram e 
trabalham seus membros. Festas aconteceram 
e a conclusão do jubileu celebra-se no dia 12 
de novembro em Prudentópolis. Será que 
voltaremos pelo mesmo para o mesmo cami
nho, sem mudar nada?

Os antigos gregos conheciam duas 
palavras referentes ao tempo: Chronos identi
ficado com deus grego Kronos -  desapiedado 
pai do tempo. Há uma longa história na mitolo
gia dos gregos sobre este deus. Em resumo, ele 
é um tirano. Como antigamente, até hoje, o 
tempo mensurável obriga nos a viver num 
quotidiano rígido, controlado. De fato, a maio

ria hoje sofre a tirania da pressão do tempo. O 
domínio do Kronos gera aflição, angústia, sem 
nos deixar nada. Vem e vai para sempre. Chega 
apenas para nos amarrar, condicionar. O 
escritor inglês Ende fala de uma Caixa Econô
mica do tempo e seus donos, gente de toda 
espécie, que fazem de tudo, correm a toda 
velocidade para economizar o tempo. Mas 
existe o Chronos que se separa dessa correría e 
vive totalmente, aproveita cada momento, 
anda devagar, mas chega antes do que os que 
correm, se estressam para cumprir horários. O 
Kairós cumpre a sua missão e o chronos, o 
tempo mensurável nos obriga a se engajar, 
causa correría, preocupação, angústia sem 
resultados concretos. O Kairós nos possibilita 
de cumprir a determinada tarefa sem se condi
cionar pelo tempo mensurável, por um horário 
rígido, é um tempo propício para algo, onde a 
pessoa o aproveita sem pressa, pensando não 
no horário, mas na tarefa que se faz.

No Novo Testamento, o Kairós é o 
momento decisivo em que Deus oferece a sua 
graça, ainda que o homem não reconheça este 
tempo da graça (Lc 19,44). Em Marcos, a 
primeira palavra de Jesus é: “Completou-se o 
TEMPO (Mc 1,15). Kairós é o momento de 
encontro com Deus, em que Deus nos dá sua 
graça. Cabe a nós aproveitar esse momento, o 
Kairós. E o momento em que o tempo e a 
eternidade se encontram, é a plenitude, o 
momento supremo para o homem, em que 
Deus revela o eterno, e o eterno desce e se 
oferece ao homem. “No momento favorável, 
eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorrí” (2 
Cor,6,2). Tempo bem-vindo, marcado pelo 
beneplácito de Deus, tempo de salvação. O 
Kairós, ou o Jubileu convida a Ordem de São 
Basilio Magno e a Província basiliana de São 
Jose de agora pela frente a caminhar para algo 
novo, para a mudança de muitas coisas na 
Ordem fundada por São Josafat e Veliamyn 
Rutskyj.

Kairós simboliza o melhor instante no 
presente: o instante em que se consegue afastar 
o caos e abraçar a felicidade. É o momento 
oportuno de conscientização e leitura e delinia- 
mento do futuro para cada um pessoalmente e 
para as comunidades.

Viver o Kairós é recomeçar. O tempo 
ocasião que tenho agora, neste momento, ainda 
não foi usado, é novo, um presente novo de 
Deus, sem mancha, por isso não se deve turvá- 
-lo com feridas, culpas, fracassos do passado. 
Alguém representou o homem de hoje carre
gando um vaso limpo, no qual está escrito -  
agora (vaso sem preocupações, onde há paz, 
tranquilidade sem nada para preocupar e 
perturbar a paz), e puxando atrás de si um 
outro carrinho com a palavra -  passado (com 
pesos inúteis, coisas do passado, obras realiza
das por outros), e empurrando um carrinho 
com a inscrição -  futuro que significa o que 
fazer de agora em diante.

Jesus nos exorta a viver o tempo presente 
(Mt 6,34). Só lembrar o passado, isto é come
morar, é perder tempo e oportunidade de viver 
bem o presente. O mais importante de tudo é 
celebrar, que significa lembrar o passado para 
melhorar o futuro.

Pe. Tarcisio Zaluski, OSBM
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Я  - двері. Хто ввійде крізь мене - спасеться. Увійде він, вийде -і знайде 
пасовисько! Не приходить злодій, хіба щоб красти, вбивати, 
вигублювати. Я  прийшов, щоб мали життя - щоб достоту мали. Я  - 
добрий пастир .Добрий пастир життя своє за овець покладе. Наймит, що 
не є пастир, якому вівці не належать, - бачить вовка, що надходить, та й 
полишає вівці і біжить геть. А  вовк хапає їх і розполохує. Бо він - наймит 
і не турбується вівцями. Я  ж - добрий пастир і знаю своїх, а мої мене 
знають. Я к Отець мій мене знає, і я  знаю Отця, і життя своє кладу я  за 
моїх овець. Ще й інші вівці я  маю, що не з цієї кошари. Я  і їх мушу 
привести, і вчують вони мій голос, - і буде одне стадо й один пастир!

Лист до Євреїв -  4 ,14-5,10.

Мавши, отже, великого архиєрея, що вже пройшов небо, Ісуса, Божого 
Сина, тримаймося твердо віровизнання. Бо ми не маємо такого архиєрея, 
який не міг би співчувати нашим недугам: він же ж  зазнав усього, подібно як 
ми, крім гріха. Приступім, отже, з довір'ям до престолу благодаті, щоб 
отримати милость і знайти благодать на своєчасну поміч. Кожен бо 
архиєрей, узятий з-поміж людей, настановляється для людей у справах 
Божих, щоб приносив дари та жертви за гріхи; що може співчувати 
нетямущим та введеним в оману, бо й сам він неміччю охоплений, і тому 
повинен так за людей, як і за себе самого приносити жертви за гріхи. Чести 
ж  цієї ніхто не бере сам собі, лише той, хто покликаний Богом, як Арон. Так 
і Христос не сам собі присвоїв славу стати архиєреєм, вона бо від того, який 
до нього мовив: «Син мій єси, я сьогодні породив тебе.» Як і на іншому місці 
каже: «Ти - священик навіки за чином Мелхиседека.» Він за днів свого 
тілесного життя приніс був молитви й благання з великим голосінням та 
слізьми до того, який міг його спасти від смерти, і він був вислуханий за 
богобоязність; і хоч був Сином, навчився з того, що витерпів, значення 
послуху, і, ставши досконалим, спричинився до вічного спасіння всім, які 
йому слухняні, і Бог назвав його архиєреєм за чином Мелхиседека.

Одинокий пастир якого вірні християни повинні слухати -  це Христос. 
Його наука непомильна, його провід певний, бо це наука, що вийшла зі 
серця самого Бога, і це провід який веде певною дорогою до спасіння. Ісус 
Христос - не наймит, а добрий і непомильний пастир. Наймит турбується не 
так вівцями, але заплатою за свою працю. Хоч і наймит може добре 
провадити отарою, але найпевнішою дорогою веде сам пастир господар і всі 
ті, яких він вибрав і уповажнив, щоб у його імені провадити стадом,

В свято Святих священомучеників, а тут конкретно в свято Святого 
Йосафата, Церква ставить перед нами цю Євангелію про правдивого 
Пастиря, бо вона знає, що ті які віддали своє життя за стадо вони не є 
простими наймитами, які працювали шукаючи користи, але це правдиві учні 
Великого Пастиря Христа, які не вагалися пожертвувати своє життя за 
вівці, посвятили своє життя щоб їх провадити доброю і правильною 
дорогою. Тому Христові слова, що добрий пастир віддає своє життя за вівці 
прекрасно відносяться до всіх тих пастирів у Христовій Церкві, які не 
дозволяли, щоб дорога фальшивої науки зводила вівці з доброї на 
неправильну й фальшиву дорогу. І до тих добрих пастирів належав Св.

Йосафат, який не зневірився і не піддався перед всякими труднощами й 
намаганнями провадити вірних непевними дорогами, а віддав своє життя 
показючи, що він вірний для Христа й що його навчання й провід стадом це 
не його навчання і провід, а це сам Христос, що діяв в його особі.

В листі до Євреїв показується, що немає іншого священика, чи архиєрея 
крім Христа, бо тільки Він міг приносити жертву за гріхи не свої а людські, 
а всі інші, що покликані, щоб продовжувати службу Христа, вони не від 
себе беруть ту владу й не від себе беруться до священичої служби, а мають 
ту владу служити за гріхи людства й за свої гріхи від самого Христа й в 
імені Христа. Вірний для Христа священик не робить те чого він хоче, а те, 
що від нього вимагає Христос. І це бачимо в житті Св. Йосафата, який не 
працював зі своєї власної волі але, як архиєрей, був вірним голосом і вірно 
висвітлював своєму житті особу й науку Найвищого Архиєрея Христа.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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Único pastor que deve ser seguido pelos cristãos é Jesus Cristo. Sua doutrina 
provém do coração de Deus e por isso é infalível, a sua direção é segura, conduz 
com segurança para a salvação. Jesus Cristo é o Bom Pastor, e não simples mer
cenário, é guia seguro que conduz seu rebanho para a casa do Pai. Um mercená
rio trabalha visando, antes de tudo, o seu lucro e não se preocupa de todo coração 
com as ovelhas, pensa mais em recompensa pelo trabalho, e o Bom Pastor a 
quem as ovelhas pertencem e todos aqueles que foram convidados e autorizados 
por Cristo para apascentar suas ovelhas em seu nome, por amor a elas dão a sua 
vida.

Celebrando os santos hiemártires (mártir bispo), e no nosso caso concreto, 
celebrando o dia do bispo mártir São Josafat, a Igreja propõe esta passagem do 
Evangelho sobre o Bom Pastor, lembrando que os que ofereceram suas vidas 
pelo rebanho (pelos fieis) não foram meros mercenários, mas bons pastores, fiéis 
ao Pastor Supremo, Jesus Cristo e trabalharam sem visar algum lucro seu, mas 
sacrificaram seus trabalhos e suas vidas para conduzir os fiéis pelo bom caminho 
até o ponto de entregar sua vida e derramar seu sangue pelas ovelhas e dedica
ram-se completamente para dirigir seus fiéis pelo caminho traçado por Cristo. 
Por isso, as palavras de Jesus sobre o bom pastor que entrega sua vida pelas 
ovelhas referem-se, em primeiro lugar 
ao Pastor Supremo, Jesus e também a 
todos os que conduziram o rebanho 
seguindo o caminho indicadoo por Jesus 
Cristo e não permitiram que pastores 
estranhos tomassem conta do rebanho. A 
esse grande número de bons pastores 
pertence São Josafat, que seguiu 
fielmente os ensinamentos de Cristo e a 
sua vida em defesa da verdade do Evan
gelho. No seu trabalho pastoral Cristo 
foi a sua força e meta da sua vida.

Na leitura da carta aos Hebreus 
fala-se do único Sacerdote, Cristo, que 
tem o poder de oferecer sacrifícios pelos 
pecados dos homens, enquanto todos 
outos sacerdotes devem oferecer sacrifí
cios, antes de tudo, pelos seus pecados e 
depois pelos pecados dos outros, sendo 
que não possuem o poder de oferecer 
sacrifícios pelos pecados do mundo a 
não ser que recebam esse poder do único 
Sacerdote Jesus Cristo. Os sacerdotes 
que recebem o poder do Sacerdote 
Sopremo não agem em seu nome mas 
em nome do Sacerdote Supremo Jesus 
Cristo. Na vida de S. Josafat vê-se essa 
atitude de agir fielmente em nome de 
Jesus Cristo. Ele não conduzia seus fiéis 
pelos caminhos de sua escolha pessoal, 
mas pelos caminhos de Cristo e como 
sacerdote de Cristo foi fiél até a morte ao 
Bom Pastor e único Sacerdote Jesus 
Cristo,

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

ЛЮБИ БОГА, БЛИЖНЬОГО Й ЦІНИ СВОЄ Я

Одного разу, один книжник запитав Ісуса Христа: «Яка перша з усіх 
заповідей?» Ісус відповів на його запитання кажучи: «Будеш любити Господа 
Бога твого, всім серцем твоїм, усією душею своєю, всією думкою твоєю й 
усією силою твоєю»(Мар. 12,30).

Сам Бог це любов. При Хршценні вливає в нашу душу три чесноти: віру, 
надію і любов. Цими трьома чеснотами маємо жити й заслуговувати на 
Життя Вічне. Коли помремо, віру й надію залишимо, бо не буде більше 
потрібно на тому світі ані вірувати ані надіятися, але любов піде з нами, бо в 
небі панує любов, і хто спасеться буде повіки Бога любити.

Любити Бога тут на землі, означає вповні злучитися з Богом всіма 
своїми членами й змислами на те, щоб гармонійно лучитися з Божою волею 
усім і у всьому, що Його свята воля домагатиметься від нас під час туземного 
життя. Щоб дійти до такого повного з ’єднання і злуки з Богом, потрібно 
виконати деякі вимоги: Першою вимогою є перемогти самого себе, тобто, 
зачати співпрацювати з ласкою Божого, щоб осунути всі пристрасті, злі 
привички, що з часом їх набувається, і які з легкістю можуть стати нам на 
перешкоді до злуки з Богом.

Хто спроможеться перемогти сам себе і всі злі склонності -  це правдивий 
герой. А цей переможений ворог в нас це ніхто інший, як наше особисте «Я». 
Раз моє особисте «Я» звільнене від поривів лукавих, щойно тоді можу піднести 
моє серце й душу до мого Творця і визнати Його як найвище й найцінніше моє 
єство, до котрого належу в цілості, щоб його почитати й любити.

Раз наставивши себе на такий стан досконалости через злуку з Богом, тоді 
постає повна гармонія і взаємне співдіяння мого «Я» з Богом. Можна тоді 
відважно сказати: «Все можу в тому, що мене скріпляє». За Божою поміччю 
легше мені заховати Заповіді Божі, переводити в життя Св. Тайни, які уділені 
мені за дитинства, і яких я підприйнявся пізніше вже в дорослому віці.

Тому, що любов -  це справа нашого розуму, почуття і волі вона має свої 
особисті прояви на зовні. Наприклад, любов до нашої рідні, любов чутєва, 
коли знаходимо уподобання в якійсь особі, предметі чи в звіряткові. Така 
любов часова, переминаюча. Знова, любов до Бога є вічна, і свята любов.

Сам Бог любить себе, бо Він сама краса, правда, доброта. Всім тим 
притягає Бог до себе всі уми і серця.

Отже, кожний християнин, на першому місці, мусить любити Бога понад 
усе, опісля -  ближнього, а накінець -  себе самого. «Всяке добре даяння й 
усякий досконалий дар з гори сходить від Отця світла, в якого нема ані зміни, 
ані тіні переміни (Як 1,17). «Що маєш чого б не одержав?» (1 Кор.4,7). «Хто 
любить Бога, той з радістю говорить про Божі справи; бо що в серці, те й на 
язиці» (Мат. 13,34).

Коли досі ми старалися описати нашу любов супроти нашого Творця, і ця 
любов основується на Заповіді Божій, яка вимагає від нас любови до Бога 
понад усе, бо Він є нашим Створителем і Добрим Батьком. Міра нашої 
любови до Бога має бути безмірність. Завдяки Божій любові досягаємо 
небесних радощів, як вчить св. Апостол Павло: «Те чого око не бачило й вухо 
не чуло, що на думку людині не впало, те наготував Бог тим, що його 
люблять» (1 КОР 2,9).

Ісус Христос, коли вказав книжникові на першу заповідь любови до 
Бога, додав й про другу заповідь: Будеш любити ближього твого, як себе 
самого. Іншої, більшої від них, заповіді немає.(Мар. 12,31).

Любов до ближнього вимагає нераз великої жертви. «Нема юдея, ані 
грека, нема невільника ні вільного, німає ні чоловіка ані жінки, бо всі ви одно 
у Христі Ісусі» (Гал. 3,38). Жидівські вчені в часи Ісуса Христа вважали 
своїми ближніми л и т е тих, котрі були тої самої народності і визнавали ту 
саму віру, і вони дальше продовжають між собою це давнє поняття відносно 
інших народів.

Любов до ближнього набирає велику вагу вартості серед ближніх щойно 
тоді, коли взаємно особи будуть себе освідомлювати, що всі того самого 
походження і отримали життя від того самого Бога. Коли Бог є центром, в другій 
заповіді любови ближнього, і всі свідомі, що тим самим стають синами й дочками 
того любого й Небесного Батька, то напевно ця заповідь любови ближнього 
буде вповні виконана й добре обгрунтована в серцях всіх людей світу.
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА 
РОЗДУМУ

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ 
НА РОЗДУМУ

Чин Святого Василія Великого й василіянська Провінція Святого 
Йосифа цього року святкують ювілеї - 400 років від заснування Чину й 120 
ліття присутности василіянської місії у Бразилії. Святкувати ювілей означає 
торжествувати, організувати різного роду зібрання, гостини, конференції, 
промови, пригадувати й звеличувати значення свята й осіб, що започаткували 
й довершили означене діло. Все це гарне й похвальне. А найкращий вияв, 
душа святкування ювілею це подяка за минуле яке святкується. Всякі прояви 
святкування це лише зверхня частина свята і без подяки воно становить лише 
зверхню частину торжеств, а подяка це душа, яка надає йому життя і 
властивого значення. Ювілей без виявів подяки був би нічим інтим  як 
лишень порожною фанфаронадою й пустим звуком самохвальби.

Були торжества всюди де знаходиться і діє Чин Святого Василія 
Великого, були благодарствені богослужби й пригадки на всю службу яку 
Чин виконав протягом тих 400 літ а тут в Бразилії пригадки всього того, що 
василіяни здійснили протягом 120 літ присутності в Бразилії. Були похвали 
й критики на адресу Чину. В цій призадумі годиться нам звернути особлившу 
увагу на наше минуле й скласти подяку для всіх, що те минуле побудували 
своїми працями й жертвами.

Дорогий читачу, як виглядала би нині наша Церква в Бразилії, де 
знаходилися б наші люди, яке було би їхнє релігійне вироблення, що було б 
з нашої теперішньої молоді, коли би не кілька жертвенних людей, які там за 
морем залишили свого батька й маму, братів і сестер й добра та 
посвятившись на службу Богові й народові прибули до Бразилії, щоб 
віддатися праці між нашим народом? Говорю про перших отців, василіян і 
дієцезальних, які тут поклали основи нашої Церкви й тут зложили жертву 
свого життя для добра своїх братів і сестер. Всі вони вже спочивають у Бозі, 
а на їхнє місце може деякі ще догоряють наче свічка на престолі жертви, ще 
інші, одні сильніші, іштгі немічні, дальше продовжають працю попередників 
на розбудову нашої Церкви, радіють її здобутками й сумують її невдачами.

Читачу, чи ти би залишив своїх батьків, братів і сестер, щоб виїхати 
далеко за море й посвятитися праці над зовсім тобі незнаними людьми? Вони 
це зробили. Залишили дім, рідню, залишили все. Одні приїхали сюди вже 
старшими, інші ж  у молодих літах і всі свої праці посвятили праці для 
Божого Царства тут у Бразилії між українськими емігрантами.

Не бачили ані я ані ти, які були їхні початкові праці, але, з описів можна 
сказати, що легкі не були. Не було доріг, не було автомашин, не було церков 
ані каплиць. Частенько приходилося ночувати по лісах, терпіти голод, 
переносити всякі труднощі. Але вони не зражалися. Йшли в ліси, 
розшукували наших людей згромаджували, навчали, заохочували, закликали 
до вірності Богові й Церкві. І на основі їхньої жертвенної праці стоїть нині 
наша українська Церква в Бразилії, яка має тут понад двісті церков і 
каплиць, около сотку священиків, гарне число тих, що приготовляються до 
священства, немало сестер і катехиток, понад двіста тисяч наших вірних. Ми 
гордимося тим всім. А ціла наша Церква в Бразилії вдячна, щиро вдячна за 
труди, що їх тут поклали перші місіонери на цій землі Святого Хреста. їх вже 
немає між нами й їм належиться наша вдячність і молитви. Належить нам 
продовжувати їхні труди, щоб Українська Церква в Бразилії ще більше 
зростала.

Сподіємося, що вона далі буде зростати і розвиватися, буде міцніти коли 
ми, що тут живемо й працюємо, старші й молодші, разом як брати й сестри, 
подамо собі руки, створимо велике коло, візмемо в те коло гарні спогади про 
всіх місіонарів які вже у вічності й заявимо перед ними: Дякуємо вам за 
труди, що їх ви вклали для нашого добра. А ми рішені не дозволити, щоб 
ваша праця ниділа, але бажаємо й будемо працювати, щоб вона розросталася 
і приносила дальші добрі плоди віри серед нашого народу.

Цей Ювілей 120 ліття Василіянської Місії в Бразилії повинен дати новий 
поштовх для наших трудів для добра народу й для зросту Божого Царства. З і 
сердець Василіян, як і Дієцезальних священиків, Сестер Служебниць, 
Василіянок, Йосифіток і Святої Анни та Катехиток Ісусового Серця нехай 
дальше підноситься до Бога щира подяка для Бога за множество Його святих 
ласк в тій праці, а заразом і сильне рішення і постанова вірно Богові служити 
в нашій Церкві.
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Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

Celebração do Jubileu

A Ordem de São Basílio 
Magno celebra este ano o jubileu 
dos 400 anos de sua fundação e a 
Província Basiliana de São José 
no Brasil, 120 anos da sua 
presença neste país. Celebrar 
essa data significa promover 
orações, retiros, comemorar, 
organizar eventos, estudos, 
conferências, discursos, banque
tes, lembrar e engrandecer o 
sentido da data e o valor das pessoas que deram início e concluíram a obra que 
se celebra. Tudo isso é louvável. Mas a mais bela manifestação, alma do jubileu 
é o agradecimento pelo passado que se comemora. Todas as manifestações festi
vas são apenas o exterior. Sem o sentimento de gratidão ao passado, o jubileu 
tomar-se-ia apenas uma festa superficial da gabolice. Celebração jubilar sem o 
agradecimento, sem a alma, perde todo seu real e profundo sentido, sem a grati
dão seria apenas uma vazia fanfaronada e um fútil e eco oco de pavonada.

Houve, durante este ano, celebrações e comemorações por tudo onde se 
encontra a Ordem de São Basilio Magno, houve celebrações, ações de graça e 
lembranças de tantas obras que a ordem realizou durante esse período. Houve 
elogios e também críticas da ordem. Na presente reflexão vamos lembrar, em 
poucas palavras, o nosso passado e prestar homenagem de gratidão a todos que 
o construíram com seus sacrifícios.

Prezado leitor, como seria hoje a nossa Igreja do rito ucraniano no Brasil, 
onde estariam as nossas famílias, o povo, qual seria a sua vida religiosa, o que 
seria da nossa juventude sem o espírito evangelizador de algumas pessoas gene
rosas, que da Ucrânia, além do oceano, deixaram seus pais e suas famílias, seus 
bens e chegassem para o Brasil e consagrassem seu serviço e suas vidas, em prol 
do nosso povo aqui no Brasil? Estou falando dos primeiros missionários ucrania- 
nos, Basilianos e diocesanos colocando aqui os fundamentos da Igreja do rito 
Ucraniano com grandes sacrifícios, em prol de seus irmãos e irmãs. Todos eles 
já  se encontram na eternidade e em seu lugar, outros, alguns já  idosos e outros 
ainda jovens, continuaram o trabalho missionário na obra da construção da nossa 
Igreja, e hoje celebramos seus sucessos e deploramos os fracassos.

Prezado leitor, você conseguiría deixar seus pais, irmãos e irmãs para se 
dirigir além do mar, sem saber que futuro o espera e consagrar-se ao serviço 
entre pessoas e famílias completamente desconhecidas. Eles o fizeram. Deixa
ram a casa, a família, deixaram tudo. Uns chegaram para o Brasil já em idade 
bastante avançada e outros ainda jovens e aqui ofereceram seus trabalhos para a 
construção do reino de Deus entre os imigrantes ucranianos.

Não fomos testemunhas vivas, nem eu nem você, como foram os inícios da 
sua estada neste país. Mas de cartas e notícias da imprensa sabe-se que foram 
tempos difíceis. Não havia estradas, nem meios de locomoção, não havia capelas 
nem igrejas e nem sequer encontraram aqui uma moradia entre o povo que 
apenas estava começando a conhecer o terreno novo da sua nova pátria. Seguida
mente tinham que passar noites nas selvas, sofrer frio e fome, suportar todo tipo 
de dificuldades. Mas não desistiram. Dirigiam-se a pé para as selvas em procura 
do povo, reuniam, ensinavam, incentivavam e encorajavam para se manter fiéis 
à fé e à Igreja. Sobre os fundamentos de seus trabalhos e sacrifícios vive hoje a 
nossa Igreja no Brasil, que conta com mais de duzentas igrejas e capelas e mais 
de duzentos sacerdotes e irmãos leigos basilianos, sem contar um bom número 
de irmãs de três Congregações e uma Ordem Religiosa, como também leigas 
consagradas no Instituto do Sagrado Coração das Catequistas, fundado por 
sacerdote basiliano. Ficamos orgulhosos com tudo isso, toda a nossa Igreja no 
Brasil agradece aos primeiros missionários nesta Terra de Santa Cruz. Eles já 
não se encontram entre nós e na eternidade recebem a nossa gratidão e nossas 
orações. A nós convém continuar com mesmo ardor e zelo os seus trabalhos na 
Igreja do rito ucraniano, a qual, Esperamos que continuará a crescer e se desen
volver, se nós que continuamos os seus trabalhos, adultos e jovens, sacerdotes, 
irmãs e catequistas nos irmanar para conservar e aperfeiçoar o que foi realizado 
e nos comprometer de continuar o trabalho que foi feito antes de nós, mas ainda 
com extenso espaço para fazer o Reino de Deus se consolidar entre o nosso 
povo.

O jubileu dos 120 anos da presença dos Basilianos no Brasil servirá para dar 
um novo impulso nos nossos esforços para o bem do povo e fortalecimento entre 
ele e o Reino de Deus.

Dos corações Basilianos, juntamente com sacerdotes diocesanos, com as 
irmãs Servas da Imaculada Virgem Maria, Irmãs Catequistas de Santana, irmãs 
de São José, de São Basilio, as catequistas do Sagrado Coração de Jesus eleva
mos os nossos agradecimentos pelas inúmeras graças de Deus neste trabalho e, 
ao mesmo tempo, a Província Basiliana de São José, expressa o propósito de 
continuar com zelo o trabalho evangelizador entre o nosso povo.
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OSBM
ORDEM DE SÃO BASÍLIO MAGNO

Canonizações: “Reavivemos a memória do primitivo amor” 
“Os Santos canonizados hoje indicam-nos esta estrada”

“Reavivemos a memória do primitivo amor: somos os amados, os convida
dos para as núpcias, e a nossa vida é um dom, sendo-nos dada em cada dia a 
magnífica oportunidade de responder ao convite” , disse o Papa Francisco em sua 
homília pelas canonizações deste 15 de outubro de 2017, em Roma, Praça de São 
Pedro, na presença de 35 mil pessoas.

“Peçamos a Ele, pela intercessão destes nossos irmãos e irmãs santos, a 
graça de optar por trazer cada dia esta veste e de a manter branca. Como conse
gui-lo? Antes de mais nada, indo sem medo receber o perdão do Senhor: é o 
passo decisivo para entrar na sala das núpcias e celebrar a festa do amor com 
Ele” , concluiu o Papa.

Além dos 30 brasileiros, considerados os primeiros mártires do Brasil, 
foram assassinados em 1645, o Papa proclamou santos 3 meninos mártires do 
México, assassinados entre 1527 e 1529.

O Arcebispo Metropolitano de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha; o Arcebispo 
emérito, Dom Heitor de Araújo Sales, outros bispos do Brasil e vários sacerdotes 
da Arquidiocese de Natal também participam da celebração.

Além da canonização, no dia 14, às 17 horas, foram celebradas as Vésperas 
Solenes na capela do Pontifício Colégio Pio Brasileiro.

A lista de novos santos brasileiros inclui um total de 25 homens, entre eles 
dois padres, e cinco mulheres. Eram 16 adultos, 12 jovens e duas crianças - a 
mais nova, o bebê de dois meses de idade.

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

no no Brasil

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

O  boleto deve ser registrado no sistema bancário com a informa
ção do nom e e do  núm ero do C P F  ou do C N PJ do pagador. Isso 
é uma exigência do Banco Central.

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

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

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

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

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

Gráfica Prudentópolis
Rua Cândido de Abreu, 1579

84400-000 PR U D EN T Ó PO L IS  - P R

mailto:graficaprudentopolis@gmail.com
http://www.graficaprudentopolis.com.br/assinaturas
http://www.facebook.com/GraficaPrudentopolis
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Profecia de Ratzinger sobre o futuro da Igreja,
feita em 1969

“O futuro da Igreja pode e vai sair daqueles cujas raízes são profundas e que 
vivem da plenitude pura de sua fé. Não será daqueles que se acomodam apenas 
ao momento de passagem ou daqueles que meramente criticam os outros e assu
mem que eles próprios são varas de medição infalíveis; nem será daqueles que 
tomam o caminho mais fácil, que esquivam a paixão da fé, declarando falsa e 
obsoleta, tirânica ou legalista tudo o que faz exigências aos homens, que os fere 
e os obriga a sacrificar-se. Para expor isto de modo mais positivo: o futuro da 
Igreja, uma vez mais e como sempre, será remodelado pelos santos pelos 
homens - ,  ou seja, por aqueles cujas mentes sondam mais profundamente do que 
os slogans do momento, que veem mais do que os outros veem, porque suas 
vidas abraçam uma realidade mais ampla. O altruísmo, que liberta os homens, só 
é alcançado através da paciência, nos pequenos atos cotidianos de abnegação. 
Por esta prática diária, que revela a um homem de quantas maneiras ele é escra
vizado pelo seu próprio ego, os olhos de um homem são lentamente abertos. Ele 
enxerga apenas na medida em que viveu e sofreu. Se hoje já  não conseguimos 
mais tomar consciência de Deus, é porque achamos tão fácil evadir-nos, fugir 
das profundezas de nosso ser, seja por meio dos narcóticos ou de algum outro
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prazer. Assim, nossas próprias profundidades interiores permanecem fechadas 
para nós mesmos. Se é verdade que um homem só pode ver com o seu coração, 
então, quão cegos somos! Como tudo isso afeta o problema que estamos exami
nando? Significa que a grande conversa daqueles que profetizam uma Igreja sem 
Deus e sem fé é apenas oversa vazia. Não precisamos de uma Igreja que celebre 
o culto da ação nas orações políticas. Isto é absolutamente supérfluo. Portanto, 
tal igreja se destruirl. O que permanecerá é a Igreja de Jesus Cristo^ Igreja que 
crê no Deus que se tomou homem e nos promete vida além da morte. O tipo de 
padre que não passa de assistente social pode ser substituído pelo psicoterapeuta 
e outros especialistas; mas o sacerdote que não é apenas um especialista, que não 
se mantém à margem observando o jogo, dando conselhos oficiais, mas em 
Nome de Deus se coloca à disposição do homem e permanece ao lado dele em 
suas tristezas, alegrias, esperanças e medos. Vamos dar um passo adiante. Da 
crise de hoje surgirá a Igreja do amanhã -  uma Igreja que perdeu muito. Ela vai 
se tomar pequena e terá que começar de novo mais ou menos desde o início. Ela 
não poderá mais habitar muitos dos edifícios que construiu em prosperidade. À 
medida que diminuir o número de seus adeptos, perderá muitos dos seus privilé
gios sociais. Em contraste com uma idade mais precoce, será vista mais como 
uma sociedade voluntária, na qual se entra apenas por livre decisão. Como uma 
sociedade pequena, fará demandas muito maiores na iniciativa de seus membros 
individuais. Indubitavelmente, ele descobrirá novas formas de ministério e orde
nará ao sacerdócio os cristãos aprovados que perseguem alguma profissão. Em 
muitas congregações menores ou em grupos sociais autônomos, assistência 
pastoral será normalmente fornecida desta forma. Ao lado deste lado, O ministé
rio de tempo integral do sacerdócio será indispensável como antigamente. Mas, 
em todas as mudanças que se podem adivinhar, a Igreja encontrará de novo a sua 
essência e com convicção naquilo que sempre esteve no seu centro: a fé no Deus 
Trino, em Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem, na Presença do Espírito até 
o fim do mundo. Na fé e na oração ela reconhecerá novamente os como um 
assunto pa erudição litúrgica. A Igreja será uma Igreja mais espiritual, não presu
mindo um mandato político, flertando tão pouco com a esquerda como com a 
direita. Será difícil para a Igreja, pois o processo de cristalização e clarificação 
lhe custará muita energia valiosa. Isso a fará pobre e fará com que ela se tome a 
Igreja dos mansos. O processo será ainda mais árduo, pois a estreiteza sectária, 
assim como a auto-vontade pomposa, terão de ser derramadas. Pode-se prever 
que tudo isso levará tempo. O processo será longo e cansativo como foi o cami
nho do falso progressismo na véspera da Revolução Francesa quando um 
bispo podia ser visto como inteligente se zombasse dos dogmas e até insinuasse 
que a existência de Deus não era certa para a renovação do século XIX. Mas 
quando esta peneiração tiver passado, um grande poder fluirá de uma Igreja mais 
encontrarão indescritivelmente solitários. Se eles perderem completamente a 
risão de Deus, sentirão todo o horror de sua pobreza. Em seguida, descobrirão o 
pequeno rebanho de crentes como algo totalmente novo. Eles a descobrirão 
zomo uma esperança para eles, uma resposta a qual sempre procuraram em 
segredo, E  assim, parece-me que a Igreja está enfrentando tempos muito difíceis. 
A verdadeira crise mal começou. Teremos de contar com grandes tréguas. Mas 
sstou igualmente certo sobre o que permanecerá no final: não permanecerá a 
Igreja do culto político, que já  está morto, mas a Igreja da Fé. Pode muito bem 
aão ter mais o poder social dominante que teve até recentemente; mas vai desfru
tar de um frescor e um reflorescimento e será vista como Casa do homem, onde 
sle vai encontrar vida e esperança para além da morte.”

Засмійся
Заслужив

Велика пані відіслала до дому служницю. А служниця, виходячи з хати 
до дому кинула котові кусник хліба.

- А це що, пощо даєш хліб котові? - запиталася пані.
- Та ж  він заслужив собі, бо протягом того часу коли я у вас служила, 

він так дочиста вилизував тарілки, що треба було їх мити.

Ти мені втечеш

Поліцай веде дорогою злодія. Нараз вітер забрав у злодія капелюх і 
котить ним по дорозі.

- Пане поліцай, пустіть мене, я 
побіжу здігнати мого капелюха!- 
просить злодій.

- Не будь дурний, ти мені втечеш. От 
зачекай тут а я сам побіжу за твоїм 
капелюхом!

д і ї *
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МОЛОДИМ
ЧИТАЧАМ

Вдячна журавка

Жили колись собі старий із старою. Були вони дуже 
бідні, але добрі й лагідні на вдачу.

Якось поніс старий продавати дрова до міста. Та, як на лихо, 
з самого ранку пішов сніг, паля і шри вкрилися білою габою.

— Шкода, що я вибрався до міста в таку негоду,— 
зітхнув старий, поглядаючи на небо.— Проте як не продам 
дров, то й жменьки рису (рижу) на обід не зможу купити.

Та ради не було — і старий почвалав до міста.
Невдовзі він почув, що на рисовому полі, яке він саме проминав, щось несамовито 

лопотить.
«Що воно таке?» — подумав старий і підійшов до того місця, звідки долинав шум.
Дивиться — журавка б'ється в сильці.
— Зараз я тебе звільню! — сказав він і почав розмотувати мотузку. Незабаром 

журавка змахнула крилами і знялася в небо.
— Кру-кру-кру! — закурликала вона і, покружлявши над старим, звернула до гір.
— Вдруге не попадайся! — мовив старий і пішов своєю дорогою. Того дня, на превеликий

свій подив, він продав геть усі дрова, тож повертався надвечір додому веселий та щасливий.
— Я продав усі дрова! Чуєш, стара? — похвалився він жінці, а потім розповів, як 

урятував журавку.
— Добре зробив! — раділа стара.
Того ж таки вечора, коли старий і стара погасили світло й збиралися облягатись, у 

двері хтось постукав.
— Хто ж це прийшов у таку заметіль?..
Стара відчинила двері, дивиться — перед нею стоїть обсипана снігом дівчина.
— Я збилася з дороги. Будь ласка, прийміть мене хоч на одну ніч. Пересплю навіть у коморі.
— Заходь, голубонько! — Стара провела дівчину до хати й додала: — Ми такі бідні, 

що й пристойної їжі та постелі не маємо. Одне добре — дрівець вистачає.
І стара підкинула у вогонь полінцят.
— Не клопочіться більше мною! Спасибі, що пустили переночувати. Ви мене просто вряіували!
Наступного ранку старий із старою, прокинувшись, побачили: вогонь уже 

розпалено, хату прибрано, сніданок зготовано. Все це зробила дівчина.
— Ой, яка ж ти моторна! —в один голос хвалили її старий та стара. Дівчина 

вклонилася їм до землі і сказала:
— Я не маю ні батька, ні матері, ні сестри, ні брата. Будь ласка, прийміть мене до 

себе! Я залюбки на вас працюватиму.
— Ти хочеш стати нашою донькою? Яке ж то щастя нам на старість! Стали вони 

жити втрьох. Старі не могли натішитись своєю донькою: така вона була роботяща, добра 
й лагідна. Дбала про батька і матір, замітала хату, прала білизну, ходила в ліс по дрова. 
Якось звернулася вона до старого з такими словами:

— Тату, купіть мені ниток. Я хочу ткати полотно.
— Гаразд, доню. Зроблю все, що ти просиш. Старий продав на базарі дрова й купив ниток.
Дівчина перенесла із сіней до комори ткацький верстат, припалий порохом, і

затулила його ширмою.
— Тільки про одне я вас прошу,—сказала вона. — Хоч би що сталося — сюди, коли 

я працюватиму, не заглядайте.
— Будь спокійна, не заглядатимемо.
Дівчина зачинилася в коморі й узялася до ткання. Звідти долинав розмірений 

перестук: «Та-тах, та-тах! Та-тах, та-тах! Та-тах, та-тах!»
Видно, вміє ткати.
Еге ж, вона до всякої роботи зугарна.
Сидячи біля вогнища, старий і стара захоплено слухали, як стукотить верстат.
Два дні — від рання до смерку — забувши про їжу, дівчина ткала полотно. Увечері 

третього дня вона нарешті вийшла з комори.
— Тату й мамо, ось що я виткала!
Старий і стара взяли в руки біле як сніг полотно.
— Яке гарне!
Дивлячись на їхні радісні обличчя, дівчина сказала:
— Будь ласка, продайте його і ще купіть мені ниток.
Наступного дня старий здибався в місті з вельможею і, показавши йому свій крам, 

боязко спитав:
— Пане, вам не треба такого полотна?
— Чудове полотно, я беру його, — відповів вельможа й відрахував стільки грошей, 

що старий аж рота роззявив із подиву.
Накупивши ниток і подарунків, старий подався додому. Того вечора в хаті панувала 

радість, на столі з'явилися смачні наїдки. Вранці дівчина знову зачинилася в коморі, а 
через три дні показала старим виткане полотно — ще біліше, ще гарніше, ніж попереднє. 
Старий продав його в місті вельможі за дуже великі гроші.

— Добру дівчину послала нам доля, заживемо тепер, як люди!
— Правду кажеш, старий! Такої ткалі світ іще не бачив. Як мені хочеться зазирнути 

в комору, де вона працює!
— Не роби цього, стара! Хіба ж ти забула, як вона просила, щоб ми туди не 

заглядали й не ходили!
— Тая тільки оком кину, — сказала стара і, зиркнула крізь щілину між паперовими 

перегородками в комору, ойкнула. За верстатом стояла журавка і, вимахуючи крилами, 
ткала податно. Висмикувала дзьобом із крил пір'я й переплітала його з нитками.

— Старий, а йди-но сюди!..
Старий прибіг до старої зляканий — такий незвичайний був у неї голос.
— Он як! Так то журавка! — мовив він, глянувши в щілину.
Того вечора дівчина винесла з комори біле-білісіньке, твжке-тонісіньке полотно, 

поклала його перед господарями і, низько їм уклонившись, сказала:
— Тату й мамо, я довго жила у вашій хаті. Я — та сама журавка, яку ви, тату, 

врятували того димового дня. Та ви побачили мене в моїй справжній подобі, і я не можу 
більше бути людиною. Бажаю вам щастя. Прощавайте!

І дівчина вмить перетворилася у журавку, вибігла надвір і знялася в небо.
— Кру-кру-кру! — закурликала вона і, покружлявши над хатою, полетіла світ за очі.

Пише Юзьо Шило
Всього добра для вас, дорогенькі

Ординь Базіліяна святкує цього року жубілеу, оу мельор, дойс жубілиус: 
штириста років заснування Чину і сто двайцяць років жи василіяни працюють но 
Бразіл. Бинь, инь прімийро луґар треба дати парабинс пра Ординь і прос 
базіліянос. Мересинь, бо вложили багато праці й трудів між нашими тутечки но 
Бразіл. Але не тільки вони, бо багато працювали отці діосезанос, штири 
Згромадження сестер, або мельор три Згромадження, а одна, Базіліянас то не є 
Згромадження але Ордень ди Сом Базіліо а трйс Згромадження або Конґреґасойнс, 
то є Служебниці, які перші приїхали фазир трабальо місіонаріо но Бразіл, а 
диспойс сестри ди Сантана, які колись були франсісканас а диспойс сіперетворили 
на Сантана, потім сестри Святого Йосифа, як також ще є Катекістас до Саґрадо 
Корасом де Жезус, які не є фрирас, але світські посвячені для Бога і про трабальо 
пасторал і сосіял. Коли Василіяни святкуют синто і вінте анос присутности но 
Бразіл, вони ном подинь думати соминти за себе, бо знаємо, жи вони багато 
працювали, але не самі, муйто і муйто помагали їм всякі сестри і пор іссо їм 
сіналежить зложити подяку пила колаборасом, яка не була симпри фасіл, бо так 
воно є, жи хлопи симпри хочут мандувати ком мулєрес і тому я сидумаю жи 
сестри мусіли мати багато пасієнсії з вотцями, а вотці зі сестрами. Але инь тодо 
казо о трабальо ера фийто пара о бинь до пово і да Іґрежя і одні другим помагали, 
вибачали, колаборували були аміґос. Вотці заохочували дівчат щоб ішли прос 
колежіос дас фрирас а сестри заохочували хлопців пра ентрар но семінаріо дос 
падре. Нині є багато сестер які кажут жи пішли до сестер бо вотец їх заохотив, як 
тамбинь є вотці які стали вотцями бо сестри їх заохотили йти до вотців.

Але я зайшов задалеко, треба шось написати собре о трабальо дос падрес 
нисис синто і вінте анос. Пишу собре ос падрес базіліянос бо то їх жубілиу а 
діосезанос тикже багато працювали, але вони дисерто будут мати свій час пра 
селебрар алґум їх аконтесіминто.

Вотці василіяни приїхали про Бразіл бо деякі іміґрантес майє сабідос просили 
їх і вони приїхали з України. Було тєжко до комисо, але деваґар привикли до 
всього, піднеслися, почали свій новісіядо а диспойс семінаріо менор звідки 
вийшло багато вотців. Багато ентрарам но новісіядо, але не всі аґвентарам а 
сівернули до фамілії, або пішли до якогось емприґо і нині маємо муйтос жи були 
но новісіядо або но семінаріо які є добрі християни і багато лідеруют в Церкві. Ну 
не можемо скривати, бо всі знают жи атб алґунс падрес абандонарам о сасердосіо, 
бо їм було затєжко, а може і не мали покликання. Тут треба сказати жи када песова 
é лівре й робит зі своїм життям що хоче, а ми ном дивимос жулґар що той таке 
зробив, а тамтой сяке. Вони мали право, попросили діспинса і нині перед Богом 
вони є добрі християни. Нінґинь поде жулґар нінґинь, бо сам Ісус сказав жи він не 
судить нікого, а Вотцеві Небесному залишив судити. Пор іссо, всі мають сілюбити 
і не думати жи цей гірший від тамтого. Всі добрі й всі хочут добра і всіх треба 
розуміти і любити, бо всі ми ума гранде фамілія і між собою ми брати й сестри.

Бинь, воно діфісіл написати всьо жи сіхотіло би писати. Але тут я хочу дати 
реконєсіминто пра Провінсія Базіліяна де Сом Жозе пор тудо, що тут сідіяло і за 
всю працю, бо, синь дувіда, всі хотіли бути добрими для народу і нарід наш всіх 
любив і любит і вибачає за їх фаляс.

Просимо доброго Бога, щоб далі благословив Василіянський Чин і давав добрі 
покликання для чину але тикже щоб давав покликання прас Конґреґасом 
фемінінас і про Інстітуто дас Катекістас, бо без них вотцям тєжко працювати, вони 
провадять всякі збори, пильнуют Церкву, помагают багато на пасторал і тому ми 
всі повинні просити Бога, щоб дав багато добрих покликань прос падрес прас 
фрирас і катекістас, а що ті жи Бог кличе коли пізнають жи їх Бог кличе, не казали 
Богові жи не послухают його, а сказали як сказав Ісус: Нехай буде воля Отця - і як 
сказала Марія до Ангела: Я слугиня Господня і нехай сістане як Бог хоче.

На все добро всім - Ваш Юзьо Щило

ЖИТТЯ НАВЧАЄ
«Всі наш і скарги на те, що 

жит т я складне і 

нестерпне, наш і нарікання 

з приводу того, чого ми 

позбавлені, виникают ь від 

нест ачі подяки за  те, що 

м и маємо.» ДефоД.

«Вдячність -  борг, який  

треба сплатити, але який  

н іш о  не має права чекати, 

бо не завсіди й не всі будуть 

вміти дякувати» Руссо Ж.

-Ґ
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ІКОНА 400 ЛІТТЯ ЗАСНУВАННЯ ЧИНУ 
СВЯТОГО ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО

В центрі зображений отець наш Василій Великий, основоположних чернечого життя і патріярх Чину, від якого походить його назва.
V

Над постаттю Василія у небесній сфері -  Христос-Спаситель, який постаті Василіянського Чину: святий священномученик Иосафат та 
митрополит Иосиф Велямин Рутський, зачинатель реформи 1617 року; слуга Божий митрополит Андрей Шептицький, блаженні 

священномученики Иосафат Коциловський, єпископ Перемишльський і Павло Гойдич, єпископ Пряшівський; преподобномученики 
Северіян Бараник, Віталій Байрак та Яким Сеньківський. Внизу, під зображенням св. Василія -  зайняття Чину, які насамперед

виявилися у навчанні й молитві та праці і проповідуванню Слова Божого.

ICONE DOS 400 ANOS DA FUNDAÇAO DA ORDEM
DE SÃO BASILIO MAGNO

No centro -  São Basilio Magno, fundador da vida monástica e patriarca da Ordem, do qual provém o seu nome da Ordem. Acima de S. Basilio 
na abóbada celeste -  Cristo Redentor abençoando a todos. Nos lados - santos e eminentes personalidades da Ordem: São Hieromartir Josafat 

Kuntsevitch e Metropolita Veliamyn Rutskyj, iniciadores da reforma (fundação) em 1617; Servo de Deus Metropolita Andrey Sheptytskyj, Beatos 
Mártires Josafat Kotselovskyj, bispo de Peremeshl e Paulo Goidetch, bispo de Priachiv; sacerdotes e Mártires Beatos Severian Baranyk, Yakym 

Senkivskyj, Vitay Bayrak. Embaixo são representadas as principais atividades da Ordem: oração, ensino, trabalho e anúncio da Palavra de Deus -
Roman Vassylyk - 2016


