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ГЛАВА УГКЦ ВІДКРИВ ЮВІЛЕЙНИЙ РІК ПОДЯКИ ЗА ДАР ЖИТТЯ І СЛУЖІННЯ СЛУГИ
БОЖОГО 0 . КИРИЛА СЕЛЕЦЬКОГО

«Через зустріч з о. Кирилом люди 
могли сказати: “бачили очі мої
спасіння Твоє!”» - Блаж енні тттий 
Святослав в Головному домі 
Згромадження сестер св. Й осифа, 
ОПДМ , відкрив Ювілейний рік подяки 
за дар ж иття і служіння Слуги Бож ого
о. Кирила Селецького

15 лютого 2018 року, на свято 
Стрітення, Глава У ГК Ц  відвідав

Згромадження сестер св. Йосифа, 
ОПДМ , у їх  Головному домі в м. 
Львові. М айже всі сестри Української 
провінції зібралися разом, щоб з 
благословення Блаженнішого
Святослава Ш евчука розпочати 
відзначення 100-ліття з дня смерті 
свого засновника -  о. Кирила 
Селецького.

Глава У ГК Ц  звершив

Божественну Літургію в
монастирській каплиці блаженних 
преподобномучениць Олімпії та 
Лаврентії, де знаходяться їх мощі, у 
співслужінні о. Олега Олекси та о. 
Олега Федоренка, С Д Б, капелана 
сестер.

Під час проповіді Блаженні тттий 
Святослав розкрив значення зустрічі у 
події Стрітення. Зустріч праведного

Симеона з Христом - це звершення 
очікування й прагнення ізраїльського 
народу і всього людства побачити 
Бога. «Людина, яка створена, щоб 
бути богоприємцем, сьогодні у храмі 
сповняє те, до чого була створена.» Це 
свято -  в осереді місії «живої парафії, 
як  місця зустрічі з живим Христом». 
Людина створена для зустрічі, 
посередницею якої є Церква.

Отець і Глава У ГК Ц  відзначив, що 
зустріч є також  центром монашого 
покликання. Від особистої зустрічі на 
молитві з Богом випливає кожна 
харизма і місія інститутів 
богопосвяченого життя. Закликав 
сестер бути носіями радості зустрічі з 
ж ивим Христом.

Переходячи у проповіді до постаті 
о. Кирила Селецького, Блаженні тттий 
підкреслив, що нам потрібно багато 
Селецьких, які б могли запалити 
стільки молодих сердець до всецілої 
посвяти на службу Богові. Слуга 
Бож ий «перевершив те, що сьогодні 
би наші владики хотіли здійснити»: 
щоб через кожного священника 
зродилося хоча б одне покликання до 
священичого й монашого служіння. 
Тоді наша Церкви би «світилася», а 
монастирі були б переповнені. З  
парафії о. Кирила (села Ж ужеляни й 
Цеблів, Сокальщина) вийшло 10 
священиків, 26 сестер Служебниць і 
10 сестер Йосифіток. «Його плідність 
походила від глибокої зустрічі з 
Господом. Через зустріч з о. Кирилом

Прод. на стор. 07

PAPA PEDE COERÊNCIA EM NOSSO JEJUM

Jejuar com  coerência e não para 
aparecer. Na hom ilia da M issa na Casa 
Santa M arta, o Papa Francisco advertiu 
quanto ao jejum  incoerente, exortando a 
nos questionarmos como nos comporta
mos com os outros.

Na prim eira leitura, extraída do livro 
do Profeta Isaías (Is 58 ,l-9a), fala-se do 
jejum  que o Senhor quer: “quebrar as 
cadeias injustas, desligar as amarras do 
jugo, tom ar livres os que estão detidos, 
enfim  romper todo tipo de sujeição” .

O jejum  é um a dos deveres da Qua
resm a, recordou o Papa. “Se não puder 
fazer um  jejum  total, que faz sentir fome 
até os ossos, “faça um  jejum  hum ilde, 
mas verdadeiro” , pediu o Papa.

É Isaías que evidencia as inúmeras 
incoerências na prática da virtude: cuidar 
dos próprios interesses, o dinheiro, 
enquanto o jejum  é “um  pouco despojar- 
-se” ; fazer penitência em  paz : “não pode, 
de um  lado, falar com Deus e, de outro, 
falar com o diabo” , porque é incoerente, 
advertiu o Francisco.

“Não jejuem  mais como fazem  hoje, 
de modo que se ouça o barulho” , ou seja, 
nós jejuam os, nós somos católicos, 
somos praticantes; eu pertenço àquela 
associação, nós jejuam os sempre, faze
mos penitência. M as, vocês jejuam  com 
coerência ou fazem  a penitência incoe-

Cont. na pg. 07
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Редакційне E ditorial
НА ТЕМУ ЦЬОГОРІЧНОЇ КАМПАНІЇ 

БРАТЕРСТВА
PRESIDENTE DA CNBB REFLETE SOBRE 

O TEMA DA CF 2018
Кардинал С ерж іо Б р аґа , 

архиєпископ Б разіл ії і Президент 
К онф еренції Єпископів у Б разилії 
помістив статю  в газеті Ф оля де Сан 
П авло, в середу, дня 14 лю того, про 
цьогорічну Кампанію  Братерства: 
“Б ратество  й  подолання насилля” . 
Подаємо в перекладі його роздуму на 
цю тему.

Будувати братерство й  культуру 
миру, перемиря і справедливости це 
ціль цьогорічної Кампанії 
Б ратерства , проголош еної ц ієї 
середи. Її темою  є: “Б ратерство  й 
подолання культури  злочинства” , на 
підставі слів Ісуса, від М атея 23 
глава: “Всі ви брати” . Д ійсність 
всякого роду злочинств в різних 
видах проявляється все більш е 
ж орстока й  застраш аю ча і її 
суспільність дуж е відчуває. Вона 
щоденно займає сторінки й  екрани 
на мідіях.

Ж и ття  і гідність особи й 
соціяльних груп найбільш е 
вразливих постійно знаходиться під 
загрозою  злочинів в різних видах. 
Справа дуж е важ на і не м ож на нею 
нехтувати ані залиш ати на пізніш е, 
вона потребує дії і участи всіх.

Ч и  м ож ливо подолати 
насильство? Ч ерез погірш ування 
ситуації з труднощ ами дати 
справедливу відповідь виглядає, щ о 
для багатьох відповідь є  негативна. 
Зам отан ість проблеми, одначе, не 
м ож е вводити в пасивнсіть й в 
зневіру ані в неправильні розв’язки 
тільки  емоціонального характеру.

Відреагування тих, як і потерпіли 
або терплять на собі злочин це 
поборю вати іншим щ е гірш им 
злочином. А ле потрібно нам 
подумати разом  про її значення і її 
причини, щ об віднайти гідній вихід в 
пош ані до гідносги людини й  до 
демократичного порядку.

Н асилля просякає також  
соціяльні практики. М іж  іншими 
вона леж ить в контексті соціяльно 
економічного й  культурального 
характеру. Реакції проти насилля 
через соціяльні несправедливості й

заперечення ф ундаментальних прав, 
головно убогих і маргіналізованих в 
більш ості не менш а як  та  викликана 
різними ж орстоким и злочинами.

Інвестиція в публичні 

забезпечення повинна йти разом  з ще 

більш ими витратами на 
забезпечення умов гідного ж и ття  й 
фундаментальних прав людини. 
Соціяльна справедливість це дорога 
до подолання ж орстокостей  по 
м істах і поза ними. М ир це овоч 
справедливости. М и, як  Ц ерква, 
віримо, щ о є  м ож ливо, так , подолати 
злочинства всі разом  в одності й 
спільними силами.

Я к  колетивне завдання, 
потребує уваги й зусилля всіх, 
відповідно до різних степенів 
компетенції і відповідальності. 
М ож на багато зробити кож ною 
людиною спонтанно в амбієнтах в 
яких ж иве, і перемагаю чи, 
наприклад, агресивність і 
нетерпиливість в середниках 
повідомляння.

В аж не є  старання індивідуальне, 
але тако ж  потребуємо спільних 
ініціятив з ясним поглядом на 
місцеву і національну дійсність, 
обидві злучені. Я кщ о інші теми 
представлені К ампаніями Б атерств  
потребую ть і завзиваю ть до участі 
урядові верстви, це щ е більш е 
потрібне цього року. К онечна 
співраця організованого суспільства.

Н енависть, п імста і творити 
справедливість власними рукам и це 
не відповідь, а противно, погірш ує 
справу. Старання про
справедливість, яка  веде до миру, не 
м ож е бути практикована 
насильством. Ц е зродж ує надію на 
пош ану й  оборону ж и ття , гідности і 
прав кож ної особи, виявлена 
багатьом  всіма як і вірую ть в 
братерство й мир. Слова Ісуса “Всі 
ви брати” , підстава ц ієї кампанії 
Б ратерства  нас закликає й заохочує 
йти вперед.

Т ак, м ож ливо, побороти 
злочинства й  досягнути миру 
будуючи братерство.

C ardeal Sérgio da R ocha, arcebis

po de B rasília e presidente da C N B B , 

assina artigo publicado no jo rnal Folha 

de S .Paulo, na últim a quarta-feira, 14 

de fevereiro , tratando do tem a da C am 

panha da Fraternidade deste ano: “Fra

ternidade e superação da v iolência” .

C onstruir a fraternidade e a  cultura 

da paz, da reconciliação e da ju stiça  é o 

objetivo da C am panha da Fraternidade 

deste ano, que lançam os nesta quarta 

(14). Seu tem a é “Fraternidade e supe
ração da v iolência” , com  o lem a de 

inspiração bíblica “Vós sois todos 

irm ãos” extraído do capítulo 23 do E 

vangelho de São M ateus.

A  realidade da v iolência, com  suas 
m últiplas faces, tem  se revelado cada 

vez m ais cruel e assustadora, duram en

te  sentida pela  população brasileira e 

cotidianam ente estam pada pela m ídia.

A  vida e a dignidade das pessoas e 

de grupos sociais m ais vulneráveis são 

continuam ente violadas de m uitos 

m odos. O  assunto é urgente, não pode 

ser descuidado, nem  deixado para 

depois. R equer a atenção e a participa

ção de todos.

É  possível superar a  violência? O 

agravam ento da situação, com  a 
dificuldade de respostas ju stas , parece 

indicar a m uitos que a  resposta é nega

tiva. A  com plexidade do problem a, 

contudo, não pode levar à passividade 

e ao desânim o, nem  a soluções equivo

cadas de cunho puram ente em ocional.
A s reações de quem  justifica  a 

v io lência ou pretende com batê-la com  

m ais v iolência são ainda piores. P reci

sam os pensar jun tos sobre o seu signi

ficado e as suas causas para  encontrar 
saídas condizentes com  a  dignidade 

hum ana e a ordem  dem ocrática.

A  violência perm eia tam bém  as 

práticas sociais. D entre os seus m últi

plos fatores está  o contexto socioeco- 

nôm ico e cultural. A  indignação diante 
da v iolência representada pelas situa

ções de exclusão e negação dos d irei
tos fundam entais, especialm ente dos 

pobres e fragilizados, não pode ser 

m enor do que a  despertada po r crim es 
bárbaros.

O  investim ento em  segurança 
pública deveria ser acom panhado por 
gastos ainda m aiores com  o objetivo de 
assegurar condições de v ida digna e os 
direitos fundam entais. A  ju stiça  social 
é o  cam inho para vencer a  v io lência na 
cidade e no cam po. A  paz é fruto da 
justiça . Enquanto igreja, acreditam os 
que é possível, sim , superar a vio lên
cia, em  m utirão , cultivando parcerias e 
unindo as forças.

Com o tarefa coletiva, necessita da 
atenção e  dos esforços de todos, de 
acordo com  os diversos graus de com 
petência e responsabilidade. H á m uito 
a ser feito po r cada um , espontanea
m ente, nos am bientes em  que vive 
superando, por exem plo, a agressivida
de e a  in tolerância nas redes sociais.

E m bora seja im portante a ação 
individual, tam bém  necessitam os de 
iniciativas com unitárias, com  olhares 
atentos para as realidades local e 
nacional, am bas entrelaçadas. Se os 
tem as trabalhados pela  C am panha da 
Fraternidade exigem  e conclam am  a 
participação dos poderes públicos, isso 
é ainda m ais verdadeiro neste ano, 
assim  com o é vital um a m aior coopera
ção da sociedade civil organizada.

O ódio, a vingança e o fazer justiça  
pelas próprias m ãos não são respostas; 
ao contrário , agravam  ainda m ais a 
realidade. A  busca da ju stiça  que 
conduz à paz não se faz por m eio da 
violência. É  m otivo de esperança a 
defesa apaixonada da vida, da dignida
de e  dos direitos de toda e qualquer 
pessoa hum ana, testem unhada por 
m uitos que acreditam  na  fraternidade e 
na paz.

A  palavra de Jesus, “V ós sois 
todos irm ãos” , lem a desta C am panha 
da F raternidade, nos desafia e anim a a 
cam inhar. É  possível, sim , superar a 
v io lência e alcançar a paz construindo 
a fraternidade.

C ardeal Sérgio da R ocha
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Євангельське Читання
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І сказав Ісусові один з народу: У чителю , привів я  до тебе сина мого, що 

м ає німого духа, і де тільки  його вхопить, кидає його об землю  так , що 
піниться, скрегоче зубами, дерев'яніє. П росив я  учнів твоїх , щ об його 
вигнали, та  не змогли. В ін ж е  у відповідь каж е їм: О  роде невірний! Д оки я 
буду з вами? Д оки вас терпітиму? П риведіть но його до мене. І привели його 
до нього. С коро дух угледів його, притьмом того затряс, і поваливш ись той 
на землю , запінившися, почав качатися. Спитав ж е  його батька: С кільки 

часу, як  це йому сталося? - 3  дитинства, - відповів той. І часто він кидає його 
у вогонь і в воду, щ об його погубити. Т а якщ о м ож еш , пом ож и нам, 
змилосердивш ись над ним. Ісус ж е  каж е йому: Щодо того - якщ о м ож еш  - 
то  все мож ливо том у, хто вірує. І вмить батько хлопчини викрикнув крізь 
сльози: В ірю , пом ож и м оєм у невірству! Ісус ж е , бачивш и, щ о збігається 
народ, погрозив нечистому духові, каж учи: Н імий та  глухий душе! Н аказую  

тобі: Вийди з нього й  не входь більш е в нього. І, закричавш и та  сильно його 
стрясш и, вийш ов з нього. І наче змертвів той , то ж  многі казали: Вмер він. 
А ле Ісус, узявш и його за  руку, підвів його, і той  устав. К оли  ж  увійш ов у 
дім, то  учні його питали його насамоті: Ч ом у ми не могли його вигнати? Він 
відповів їм: Ц ей рід нічим не м ож на вигнати, т ільки молитвою  та  постом. 
Вийш овш и звідти, проходили крізь Галилею , і він не хотів, щ об будь-хто 
знав. Навчав бо своїх учнів і казав їм: Син Чоловічий буде виданий у руки 
людям, і вб 'ю ть його, і, вбитий, по трьох днях, воскресне.

Послання до Євреїв; 6,13-20

І справді, коли  Б о г  учиняв А враамові обітницю , не маю чи поклястися 
ніким вищ им, то  поклявся самим собою , каж учи: «Справді поблагословлю  
тебе щ едро й розм нож у тебе вельми.» І він, завдяки довгій терпеливості, 
осягнув обітницю: люди клянуться більш им від себе, і всякі їхні суперечки 
кінчаю ться клятвою  на ствердження. Тому й  Б о г , баж аю чи дати 
спадкоємцям обітниці якнайсильніший доказ, щ о його ріш ення непоруш не, 
вж ив клятви, щ об двома незмінними речам и, в яких немож ливо, щ об Б ог 
казав неправду, ми мали сильну заохоту - ми, щ о прибігли прийняти надію, 
призначену нам. В ньому м аєм о, неначе якір  душ і, безпечний та  міцний, що 
входить аж  до середини за  завісу, куди ввійш ов за  нас, як  предтеча, Ісус, 
ставш и архиєреєм  повіки, на зразок М елхиседека.

Б атько  хворого хлопця не м іг діж датися нічого від апостолів, вони не 
були всилі уздоровити його сина. В дається до Ісуса, який показав те  чим він 
є , показав Б о ж у  силу в собі й  уздоровив хлопця. Т ут добре воно 
застановитися над силою  людей і силою  Б ож ою . Люди багато справ не 
м ож уть осягнути своїми зусиллями, як  це бачимо в стараннях апостолів 
уздоровити дитину. Ісус показує тут ту  велику різницю м іж  силою  людини 
і силою  Б ож ою , він все робить силою  Б о ж о ю , а апостоли вповали на свою 
силу.

Ц ей приклад нам вказує те , щ о не є  воно дивно, щ о стільки  недоброго 
діється у світі й  хоч люди стараю ться це якось розв’язати , не потрапляю ть, 
а  виглядає, щ о все більш е застряваю ть в труднощ ах і проблемах. Людина 
переконана, щ о вона всемогуча, щ о м ож е зробити те , щ о захоче. А ле ні. 
Т ільки Б о г  м ож е зробити те , щ о захоче, а  людина обмеж ена в своїх

спромож ностях, а т ільки  тоді зм ож е зробити великі речі, коли  візьме собі 
Б о ж у  силу через віру й  буде діяти не своєю  силою  а Б ож ою .

Л ист до Євреїв каж е ясно, що коли  Б о г  обіцю є, він це здійснить. А  коли 
не здійснить обіцянки, це том у, що той  хто  мав би отрим ати ласку не вірить. 
Тому Ісус каж е да батька дитини, щ о все м ож ливе том у хто вірить. Б атько , 
зі своєї сторони, не чекав на ніщ о, відразу визнав, щ о вірить. І том у хлопець 
одужав.

Н іколи не м ож емо нарікати на те , щ о Б о г  нас не вислухав. Радше треба 
нарікати на себе том у, бо не віримо, наш а віра слабка й  більш е віримо собі 
або ком усь іншому н іж  Б огові. Звичайно кидаємо вину на Б ога , щ о не дає 
нам того чи там того , щ о наш і молитви не отрим ую ть відповіді. А ле треба би 
радш е нарікати на себе самих, щ о в нас брак віри. А  вірити це не лиш е 
сказати “вірую ” , але залиш ити все на Б о га  не лиш е тоді коли чогось 
потребуємо, але завсіди, в кож ній  хвилині. П равдива віра не є  тоді коли 
йдемо до Б о га  за  поміччю  коли виникне якась потреба, але тоді коли 
ж ивем о вірою  завсіди в усіх днях наш ого ж иття.
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О pai do m enino nada conseguiu com  os apóstolos que não conseguiram  
curar o  doente. Então se dirige a Jesus e recebe a graça, Jesus pova que não é 
com  o poder hum ano que cura m as com  poder divino. Vale refletir a respeito 
deste fato sobre a força dos hom ens e a força de D eus. O  hom em  pode fazer 
m uitas coisas com  suas forças, m as nem  tudo , com o vem os que os esforços 
hum anos não conseguem  curar o m enino. Jesus m ostra a grande diferença entre 
o poder do hom em  e o poder de D eus. E le faz todo com  poder divino, enquanto 
os apóstolos queriam  curar o jovem  com  o poder hum ano.

Este exem plo nos m ostra que apesar de tantos esforços hum anos para  reso l
ver os problem as do m undo as crises continuam , os problem as da sociedade 
ficam  sem  solução, e o pior, parece que o m undo atola cada vez m ais nos proble
m as de toda espécie. Os hom ens pensam  que podem  fazer todo com  a  sua in teli
gência, que possuen poderes para  conseguir o que querem . M as não. Som ente 
D eus faz o que quer. O  hom em  é lim itado no seu poder, e é grande apenas no seu 
orgulho. Som ente quando a pessoa hum ana serve-se do poder dvino pela  fé, 
poderá conseguir m aravilhas.

N a carta aos hebreus diz-se com  clareza que D eus prom ete e realiza e não 
precisa dos hom ens para  realizar o que quer. D eus confia em  si m esm o. O 
hom em  é fraco, m as no seu orgulho 
confia no seu poder. Para que a graça e a 
força de D eus chegue até o hom em  ele 
precisa de fé. Jesus diz que tudo é possível 
para quem  tem  fé. É  porque a fé faz baixar 
o poder divino sobre o hom em  para que 
possa d izer com o S. Paulo “N ão vivo 
m ais eu , m as é C risto  que vive em  m im ” .
O pai do jovem  diz ter fé, e recebe a graça 
que pedia.

N ão se deve reclam ar contra Deus 
que não atende os nossos pedidos. Antes 
precisam os reclam ar contra nós m esm sos, 
porque falta-nos fé suficiente para  fazer o 
poder divino chegar até nós. E  ter fé, não 
significa d izer que se crê no m om ento 
quando precisam os do poder superior.
Ter fé é v iver segundo a fé, é reconhecer e 
adm itir que dependem os em  todo de Deus 
e v iver unidos a D eus. Ter fé, é v iver com  
D eus e em  D eus todos os m om entos e 
todos os dias da nossa vida.

Pe. Tarcísio Z.
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РОЗДУМУ
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Ш/%1 Чому мудрий Соломон ставWotíJm дурним Соломоном?
Ч и треба нам все розум іти  й  все знати? Н авіть коли  би хотіли, всього не 

зрозум ієм о в цій великій тайні всесвіту, часу й  вічності. А  через те 
зм енш ується наш а вартість і чи щ ось на том у тратим о? Н е тратимо нічого 
через те , щ о мілярди тайн стоять перед нами як  темна ніч, де не второпаємо 
нічого з того всього або щ ось лиш е тріш ечки нам проясниться. А ле є 
правдива мудрість. М аєм о розум , м ож емо дещо розум іти , уваж аєм о себе за 
розумних створінь, але тайни ж и ття  і всіх всесвітніх справ завеликі, щ об їх  
обняти нашим розумом. Ц е неначе старатися зібрати в м аленьку скляночку 
всю  воду всіх всесвітніх вод або вм істити в наш  кулачок всі листки всіх 
земських рослин. К аж еться  про декого, щ о він мудрий і м ає глибоке й 
ш ироке знання про різні справи ж и ття . А ле це дуж е обмеж ене, бо знати 
багато це лиш е лизнути кінцем язика всесвітні тайни. Н айбільш і й 
найславніш і мудреці в історії лю дства хіба лиш е м аленьочку крапочку всіх 
всесвітніх тайн зрозуміли. Сказав американський ф ілозоф  В іл Дурант: 
“Ш істьдесят л іт  том у взад я  все знав. А  нині знаю , щ о нічого не знаю . 
Виховання це прогресивне пізнання наш ого незнання” . А  багато століт 
скорш е сказав ф іл ософ  Сократ: “Т ільки знаю , щ о нічого не знаю , й цей 
ф ак т , щ о цього я  свідомий, це мене кладе попереду тих , які дещ о знаю ть” .

П равдива мудрість це не знати різні тайни світу, але м ати добре серце. 
Т ут слід приглянутися до мудрости Соломона, який отримав від Б о га  дар 
мудрости, але прогайнував його недобрим серцем. О сь щ о читаємо про того 
царя ізраїльського.

Перед смертю  Давид призначив Соломона спадкоємцем царського 
престолу. Б о г  запитав його уві сні, чого він прагне. Соломон попросив 
мудрості та  знання, щ об справедливо й  мудро судити народ. Б огові це 
сподобалося, і він дав Соломонові розумне серце. Я кщ о Соломон 
залиш атиметься слухняним, Б о г  поблагословить його багатством , славою  і 
довгим ж иттям .

Соломон прославився своїми мудрими ріш еннями. Приклад: Я кось дві 

ж інки  сперечалися про те , хто з них є справж ньою  мамою  немовляти. Тоді 
цар дав наказ розрубати немовля надвоє і віддати кож ній по половин і. Одна 
ж інка погодилась, але справж ня мама стала благати, щ об дитину віддали тій  
ж інці. Соломон одразу зрозумів, щ о справж ньою  м атір ’ю  хлопчика є та  
співчутлива ж інка. Тому він віддав дитину їй . Невдовзі весь Ізраїль почув про 
таке мудре ріш ення, і люди зрозум іли, щ о Соломон м ає Б о ж у  мудрість.

С лава про Соломона сягнула інших країв. їхали  звідусюди, щ об 
побачити його славу й  випробувати глибину його мудрості. В сіх настільки 
разила царева мудрість і достаток Ізраїлю , щ о вихваляли Б о га  за  те , щ о він 
посадив на трон такого мудрого керівника. Соломонове правління було 
найбільш  вдалим і мирним в історії стародавнього Ізраїлю .

Н а ж аль , Соломон не зумів до кінця керуватися мудрістю  Б огом  йому 
даною. Знехтувавш и Б ож и м  наказом , взяв собі сотні ж інок , чимало які 
поклонялися чуж оземним  бож кам . П оступово ж інки віддалили його серце 
від Б ога , і Соломон почав поклонятися ідолам. Задля того , його славне 
царство зруйнувалося. Л иш е невеликий клаптик Ізраїлю  залиш иться з ним, 
бо Соломон думав руководитися не мудрістю  Б ож ою  й  том у втратив славу 
мудрої людини.

Дорогий читачу, вчитися треба, здобувати знання оскільки м ож ливо. 
А ле здобувати мудре й  правдиве знання, а не лю дську хитрість і гордість.

В дійсності, навіть неграмотні бабці й  простенькі селяни, невчені, які 
ж ивуть по бож ом у, й чесно, дуж е перевш цаю ть славних академіків і 
мудреців, як і не вм ію ть ж ити  по Б ож ом у , і думаю ть, щ о вони мудріші від 
Б ога . Вони справж ні дурні. Т ут ясно чому Б огом  обдарований мудрий 
Соломон, задля свого поступування став дурним Соломоном.

Н а кінець прочитаймо слова Св. А постола Якова: “М удрість, щ о 
походить згори, найперш е чиста, потім  мирна, поблаж лива, примирлива, 
милосердя та  добрих плодів повна, безстороння, нелицемірна (Я ків 3,17).
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Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

O Avarento

O ricaço
M oavid era  um  m ão 
de vaca, m esquinho, 
pão-duro, unha de 
fom e. V ivia apro
veitando-se do 
povo, principalm en- 
te dos pobres e 
iletrados.

O  ju iz  (cadi)
A hm ed H assã, justo  
e enérgico, ao ouvir, 
certa  vez, com entar 
a avareza sem -par e 
as injustiças que praticava com  o povo, de M oaw id abastado m ercador em  
M uazzã, bairro  de B agdá m andou cham á-lo e com  o fim  de obrigá-lo  a praticar 
esm ola - conform e determ ina os preceitos de caridade - disse-lhe:

- N o bairro em  que resides, m eu am igo, m ora, tam bém  um  velho artesão que, 
em bora trabalhe de m anhã à noite, vive na m aior pobreza com  oito filhos m eno
res. Ficarás encarregado de hoje em  diante, de proteger essa infeliz fam ília. Todas 
as sem anas deverás levar um  auxílio , um a esm ola qualquer ao artesão. Os teus 
bens não podem  ser som ente teus. Você tem  que repartir com  os necessitados.

- A ssim  farei, senhor! - respondeu M oaw id - N ão pouparei sacrifícios para 
m elhorar a situação do m eu infeliz protegido...

Passados três dias, soube o ju iz  - que o avarento havia  levado ao artesão um  
pedaço de carneiro. A  carne estava, porém , em  tal estado de podridão que deixa
va desprender um  m au cheiro horrível e o pobre pai de fam ília e seus filhos não 
podiam  com e-la.

- M iserável! - reclam ou o ju iz , revoltado com  o proceder do avarento. - 
C om prou, po r preço vil, um  pedaço de carne deteriorada que nem  m esm o um  
cachorro seria capaz de comer! Vou castigar esse hom em ! E  o enérgico A hm ed 
m andou que o trouxessem  à sua presença e disse-lhe:

- A cabo de ser inform ado da tua  indignidade, ó hom em  sem  coração! Para 
cum prires com  a ordem  que te  dei, deste ao pobre artesão um  pedaço de carne 
estragada, intragável! E  para  que aprendas a ser generoso, vais sofrer um  castigo 
que tu  m esm o irás escolher: ou pagas um a m ulta de cem  m oedas de ouro , ou 
apanhas cem  chibatadas, ou , então, com es toda a carne repelente com  que insu l
tastes a  pobreza do artesão ! Vamos! escolhe um  desses três castigos!

O velho avarento, ao ouvir a  terrível am eaça do ju iz , pensou:
- Pagar a  m ulta? N ão pago! Tenho que guardar para  m im a m inha riqueza. 

A panhar cem  chibatadas é doloroso! O m elhor que tenho a fazer, afinal, é com er 
a carne. E  depois de assim  m editar, dirigiu-se ao governo da cidade e disse:

- Senhor! Já  escolhi. Estou pronto a  com er a carne!
M andou o governador que trouxessem  um  prato com  o pedaço da vianda 

repulsiva com  que tinha presenteado o artesão. O avarento encheu-se de ânim o e 
com eçou a com er. A  carne estava tão estragada que seu estôm ago com eçou a ter 
ânsias e com eçou a  vom itar. S im plesm ente era im possível com er aquilo.

- P iedade, o cádi! E u não posso com er esta  carne!
- E stá  bem ! - respondeu o ju iz , escolhe então: a m ulta ou a  cem  chibatadas?
- As chibatadas, senhor!
Por ordem  do ju iz  surgiu-lhe pela  frente um  escravo negro , arm ado de 

açoite. O  avarento foi am arrado e com eçou a  receber as chibatadas. N o oitavo 
golpe o m ercador sentiu que m orrería se continuasse a  a p a n h a r .. - Piedade!
Piedade! - exclam ou desesperado. - E u pago a m ulta! N ão aguento a dor das 
chibatadas.

O rdenou o ju iz  que o soltassem  e ele, ali m esm o, efetuou o pagam ento da 
m ulta, tirando o dinheiro de um a bolsa.

D isse então, o governador: - Esse dinheiro vai ser distribuído em  esm ola 
pelos habitantes pobres do bairro. E  dirigindo-se ao avarento:

- E  tu , m eu avarento, foste po r causa da tua extrem a avareza três vezes casti
gado. Prim eiro , com este a carne podre, depois apanhaste e finalm ente, pagaste a 
m ulta. E  isto  acontece sem pre aos hom ens im piedosos. Sofrem  três vezes e 
poderíam  sofrer m uitos m enos se tivessem  coração para com  outros e os ajudas
sem  nas suas necessidades. (M alba Tahan - Lendas do D eserto , Editora C onquis
t a - 1964, p . 141).

Os avarentos jun tam  riquezas para  aqueles que desejam  vê-lo m orto.
Os avarentos são com o as bestas de carga: carregam  o ouro e se alim entam  

de aveia.
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СВЯТИЙ ВАСИЛІЙ ВЕЛИКИЙ 
ПРО ПІСТ

Про піст - Проповідь перша
1. Сказано: Засурміть у ріг, як новий місяць 

зійде у небі, у світлий день свята нашого (Пс. 80,
4). Таким є веління пророка. Для нас же гучніше 
за всі сурми й солодше від усіх музичних 
інструментів звучать слова Святого Письма, що 
сповіщають свято, яке передує цим дням. Бо ж  
про благодать посту дізналися від Ісаї, котрий не 
приймав юдейської традиції посту, але навчав 
нас посту істинного: Не задля чвар і суперечок 
треба постити, але скинь пута неправедности (Іс.
58, 4-6). Про це каже й Господь: Не будьте 
сумні, а ти, коли постиш, намасти свою голову, і 
лице своє вмий (Мт. 6, 16-17). Отож, добре 
засвоївши науку, не будемо сумувати в 
прийдешні дні, але з радістю зустрінемо їх, як 
належить святим.

Жоден слабкодухий вінця не отримає, а засмучений -  перемоги. Не сумуй, 
коли тебе лікують. Нерозумно замість того, щоб радіти зціленню, страждати через 
зміну способу харчування й виказувати, що більшою насолодою є вдоволення 
забаганок шлунку, аніж турбота про душу. Бо ж  насичення -  втіха для шлунку, а 
піст -  для душі. Радій, що Цілитель дав тобі ліки від гріха. Подібно до того, як 
глистів, що знайшли оселю в нутрощах дитини, знищують гіркими ліками, так і 
гріх, що оселився в глибинах душі, витравлюють постом, але постом справжнім, 
гідним такої назви.

2. Намасти свою голову, і лице своє вмий (Мт. 6, 17). До таїнств прикликає 
тебе Писання. Намащений став помазаним і омитий очистився. Нехай це стане для 
тебе внутрішнім законом. Омий душу від гріхів! Помасти голову святим 
помазанням, щоб стати причастником Христа, і в такий спосіб приступи до посту. 
Не ходи засмучений, як чинять лицеміри. Бо обличчя стає сумне, коли внутрішній 
стан підмінюють зовнішнім удаваним виглядом, закриваючись обманом, як 
завісою. Як актор у театрі, що вдягає маску іншого: будучи рабом, грає роль пана, 
будучи простолюдином, -  царя, так само люди в цьому житті грають, наче на сцені, 
і, маючи в серці одне, вдають геть інше. Тож не чіпляй сумної маски на обличчя.

Який ти є, таким і показуй себе. Чи є тобі потреба розігрувати смуток, щоб 
зажити слави мудреця? Яка користь у доброчинності, коли про неї сурмлять в усі 
сурми, яка користь від посту, про який з усіма теревениш? Ніякої! Те, що робиться 
про людське око, не принесе вічного плоду, а вся користь від того обмежиться 
людською похвалою. Отже, з радістю прийми дар посту, бо піст -  дар прадавній, 
проте нестаріючий і нев’янучий, завжди молодий і квітучий.

3 . Як гадаєш, чи ж  настільки він давній, як Закон? Та ж  ні! Старший і за Закон. 
Пригадай і побачиш істинність цього твердження. Не вважай, що день очищення, 
встановлений для Ізраїля на десятий день сьомого місяця (Лев. 11,29), -  це початок 
традиції посту. Заглибся в історію і відшукаєш, наскільки він давній. Це не винахід 
сьогодення, а скарб наших предків, усе, що вирізняється давністю, заслуговує на 
шану. Схили голову перед сивинами посту. Він -  одноліток людства: бо ж  
встановлено його ще в раю. Першу заповідь було дано Адамові: Із дерева пізнання 
добра і зла не їстимете (Бут. 2, 17). Ці Божі слова не їстимете є встановленням 
посту і стриманосте. Якби ж  то дотрималася Єва посту й утрималася від плодів 
дерева, то ми б не мали потреби в теперішньому пощенні: Лікаря потребують не 
здорові, а слабі (Мт. 9, 12). Наша хвороба спричинена гріхом, а зцілюється 
покаянням, яке без посту марне. Проклята земля, терни й будяки буде вона тобі 
родити (Бут. 3 , 17-18).

Оскільки ми приречені жити у смутку, а не в розкошах, то завдяки посту 
маємо нагоду виправдатися перед Богом. Але й саме перебування в раю є 
прообразом посту, і не тільки тому, що людина провадила ангельське життя і, 
подібно до ангелів, вдовольнилася малим, а й тому, що ті речі, які людина 
винайшла пізніше, не були відомі і навіть не спадали на думку мешканцям раю, а 
саме: пияцтво, полювання та й інші, що паморочать розум людини.

4. Оскільки ми не дотрималися того першого посту, то були вигнані з раю; тож 
постімо тепер, щоб мати можливість повернутися до нього. Чи ж  не маємо перед 
очима прикладу Лазаря, який завдяки посту увійшов до раю? (Лк. 16, 20-31) Не 
повторюй непослуху Єви, стань глухим до порад змія, який пропонує тобі їжу наче 
для того, щоб ти підтримав свою плоть.

Нехай слабкість тіла й хвороби не стануть тобі виправданням. Бо ж  не переді 
мною ти виправдовуєшся, а говориш Тому, Хто все знає.

Задумайся над цим: постити не можеш, а надмірно насичувати, обтяжувати й 
мучити шкідливими наїдками тіло можеш? Хіба ж  не знаєш, що лікарі 
призначають хворим не різноманітні страви, а рекомендують утримуватися й 
обмежувати себе в їжі. Як же ти одне можеш зробити, а друге не можеш? Що є 
легшим для шлунку? Провести ніч натщесерце чи лежати надмірно 
переобтяженому стравами? Та й не просто лежати, а крутитися на ліжку, бо їжа 
розпирає шлунок і тисне зсередини? Поміркуй, який корабель керманичам легше 
рятувати: навантажений товарами чи легкий і порожній? Бо ж  перевантажений 
[корабель] потоплять розбурхані хвилі, а помірно навантажений швидко переможе 
бурю, і ніщо не перешкоджатиме йому продовжувати шлях. Подібне відбувається 
і з людським тілом: обтяжене пересиченням, воно стає легкою здобиччю хвороб, а 
тіло, сили якого підтримуються простою їжею, не тільки уникне хвороб, що 
очікують його в майбутньому й подібні до нападу бурі, а й сьогоденні скорботи 
сприйме легко, немов подуви вітерця.

Ти вважаєш, що жити у спокої важче, ніж у поспіху, і жити в мирі тяжче, ніж 
воювати, коли кажеш, що для хворого краще перебувати в розкошах, ніж

обмежувати себе в їжі. Бо життєві сили легше засвоюють помірну їжу й живлять 
тіло, а дорогі й різноманітні наїдки, що їх організм не здатен перетравити до кінця, 
спричиняють різного роду хвороби.

5. Тепер звернуся до історії, яка засвідчить давність посту й те, що всі святі 
дотримувалися його, наче безцінного спадку, що передається від батька до сина. У 
такий спосіб і ми успадкували його. У  раю вина не пили, тварин не вбивали, м ’яса 
не споживали. Вино з ’явилося вже після потопу, по закінченні якого було сказано: 
їжте все, що росте на землі (Бут. 9 ,3 ). Коли втратили надію на досконалість, тоді 
й скуштували вина. Підтвердженням, що тодішні люди не знали вина, є те, що не 
знав його Ной. Воно ще не ввійшло у вжиток, і люди ще не звикли до нього. Ной, 
що не бачив дії вина на інших і сам ніколи не перебував у стані сп’яніння, зазнав 
шкоди через свою необачність. Насадив Ной виноградник, скуштував вина і 
сп’янів (Бут. 9,20-21); сп’янів не тому, що був п’яницею, а тому, що не знав міри. 
Отож, винопиття винайшли вже по вигнанні з раю, тому піст -  давніший.

Знаємо, що Мойсей завдяки посту зійшов на гору (Вих. 24,18). Чи наважився 
б він наблизитися до вершини, що димилася, чи насмілився б увійти в темряву, 
якби не озброївся постом? Саме під час посту отримав він заповідь, яку Божа рука 
записала на скрижалях. І як на горі піст став захисником законів, так внизу 
ненажерливість призвела до ідолослужіння: Сів народ їсти й пити, і знову стали 
забавлятися (Вих. 32,6). Так надуживання вином звело нанівець сорокаденний піст 
і молитву слуги Божого. Бо написані рукою Божою скрижалі, що їх він у нагороду 
за піст отримав, розбило пияцтво, оскільки пророк розсудив, що п’яний народ 
негідний закону Божого. Цей народ, якому Бог явив Себе через великі чудеса, в 
одну мить через нестриманість став поклонятися єгипетським ідолам. Поміркуй: 
піст веде до Бога, а розкоші зраджують спасіння. Звернімося знову до історії.

6. Що понизило Ісава й зробило його рабом брата? Чи не їжа, за яку він продав 
первородство (Бут. 25,30-34)? І хіба не молитва та піст подарували Самуїла матері 
(1 Сам. 1,13-16)? Що дало непереможну міць великому героєві Самсону? Чи ж  не 
піст, який допоміг його матері зачата (Суд. 13, 4)? Піст його зачав, піст його 
виховав, піст зробив його мужнім -  піст, якого ангел наказав дотримуватися його 
матері: того, що походить з винограду, щоб не їла, вина й п’янкого напою щоб не 
пила (Суд. 13,14).

Піст породжує пророків, зміцнює сильних; піст робить мудрими законодавців, 
він -  добра охорона душі, щирий приятель тіла, зброя для хоробрих, учитель 
подвижників. Він захищає від спокус, готує до благочестя, помічник стриманосте, 
творець розсудливосте. Під час війни він надихає до мужносте, у мирі навчає 
спокою, назорея освячує, священика вдосконалює. Без посту не вільно 
наважитися на священнодійство, не тільки в сьогоденному служінні таїнства, а й у 
служінні, що стало прообразом згідно із законом.

Під час посту Ілля отримав велике видіння, бо, очистивши душу сорокаденним 
постом, удостоївся бачити Господа (наскільки це є можливим для людини) у 
Хоривській печері (1 Цар. 19, 8-13); постячи, повернув удові сина, бо піст зробив 
його сильнішим за смерть. Слова, що вийшли з уст постника, на три роки і шість 
місяців закрили небо беззаконному народові. Бо він задля того, щоб зворушити 
скам’янілі серця жорстоких, прирік їх на страждання, проте й сам розділив їхню 
участь. Сказав: Як живий Господь, якщо буде вода на землі, то тільки через моє 
слово (1 Цар. 17,1). І наклав на весь народ піст через голод, щоб спокутували гріх 
розпусного життя.

Згадаймо життя пророка Єлисея: про те, як він у сунамітки гостював, як сам 
приймав пророків у своєму домі. Чи не зіллям польовим і жменькою борошна 
змушений був їх частувати (2 Цар. 4,42-44)? Наражалися на небезпеку навіть ті, 
хто торкнеться гіркого гарбуза, що ним змушений був Єлисей частувати своїх 
гостей, але молитва постника знищила отруту (2 Цар. 4, 39-41). Розсуди і 
зрозумієш, що всіх святих піст спрямовував до життя в Бозі.

Є у природі речовина, що зветься аміянт. Вона непідвладна вогню, бо, 
потрапивши в нього, начебто обвуглюється, а вийнята очищується, наче водою 
омита. Такими були тіла тих трьох юнаків у Вавилоні, які завдяки посту отримали 
властивості аміянту (Дан. 1, 8-16). їх вкинули в палаючу піч, але вони, неначе 
зроблені із золота, не піддалися вогню. Навіть і за золото виявилися міцніші, бо не 
розплавив їх вогонь, а залишив неушкодженими. А той вогонь від горіння нафти, 
смоли і гілля був настільки сильний, що, піднявшись на 49 ліктів і поширившись 
навколо, переншцив багатьох халдеїв. Однак юнаки, ввійшовши в це полум’я, не 
зважали на нього (бо піст їх боронив), хоча й мусили дихати в страшному вогнищі 
їдким і вологим повітрям. Вогонь ж е не спромігся ушкодити жодної волосини на 
їхніх головах, бо піст змінив їхню фізичну природу (Дан. 3 ,24-50).

7. Даниїл, чоловік ревних діл, що три тижні не їв хліба і не пив води, 
опинившись у ямі з левами, навчив постити й левів (Дан. 6,16-22). І леви не змогли 
завдати йому шкоди, неначе він був з каміння або міді або з іншої якоїсь твердої 
речовини. Як занурення у крижану воду зміцнює залізо, так і піст, зміцнивши тіло 
святого чоловіка, зробив його таким, на якого леви не змогли напасти. Піст загасив 
силу вогню, стулив пащі хижаків. Піст посилає молитву на небо, стаючи для неї 
неначе крилами для піднесення вгору.

Піст -  зміцнення сім’ї, мати здоров’я, вихователь молоді, окраса старших, 
добрий супутник мандрівникам, надійний співмешканець тим, що живуть разом. 
Не підозрює зради у шлюбі чоловік, коли бачить, що жінка віддана посту, і не 
виснажується ревнощами жінка, коли бачить, що чоловік дотримується посту. 
Хто збіднив свій дім під час посту? Порахуй, що сьогодні в ньому, і порахуй після 
того: ніщо через піст не зникло. Жодна тварина не лякається смерте, ніде немає 
крови, ніде вирок невблаганного шлунку не позбавляє тварин життя. Відпочиває 
ніж кухарів, стіл задовольняється тим, що дала земля.

Субота була дана юдеям, як сказано, щоб відпочивала худоба твоя і раб твій 
(Вих. 20, 10). Нехай піст буде відпочинком від безперервної праці для слуг, які 
цілий рік прислуговують. Дай спокій своєму кухареві, дай свободу тому, хто 
накриває на стіл, зупини руку винаря; хай спочине колись і пекар. Нехай відпочине 
і дім від гамору, і від диму, і від запаху жиру, і від тих, хто бігає вгору і вниз,
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прислуговуючи невблаганному господареві -  шлункові. Навіть збирачі податків 
дозволяють своїм підлеглим трохи вільностей. Нехай укладе з нами п’ятиденний 
договір і дасть якесь перемир’я устам шлунок, який завжди вимагає і ніколи не 
насичується, який сьогодні отримує і завтра забуває: коли він повний, то 
розмірковує про стриманість, а коли голодний, то забуває про науку.

8. Піст не знає природи позики: трапеза посгника не пахне відсотками. Не 
душать дитя п о ети к а  батьківські борги, як змії, що обвиваються навколо. З  
іншого боку, піст є приводом для радости. Бо як спрага готує солодкий напій і 
перенесений голод робить трапезу солодкого, так і піст робить веселим 
споживання їжі. Він, перервавши постійну розкіш, зробить так, що зміна способу 
харчування виявиться приємною, неначе повернення додому після розлуки. Тому, 
якщо хочеш приготувати собі трапезу, яка збуджує апетит, погодься на зміну 
страв. Ти ж , оточений великого розкішшю, непомітно й для себе отримуєш все 
менше насолоди від неї і через ластолюбство втрачаєш приємні відчуття. Ніщо не 
є настільки бажаним, що безперервністю насолод не викликало б зн еохот .

А насолода від того, що отримуєш зрідка, стає бажанішою. Наш Творець 
влаштував так, щоб задоволення від того, що ми отримуємо, було постійним 
внаслідок зміни відчуттів упродовж життя. Чи не бачиш, що і сонце яскравіше 
після ночі? І прокидатися приємніше після доброго сну? І здоров’я більше цінуємо 
після хвороби? І трапеза краще смакує після посту як багатіям і тим, що мають 
заможний стіл, так і простим людям, які споживають невибагливу їжу.

9. Бійся прикладу багатія. Розкіш, що супроводжувала його все життя, 
зробила його здобиччю вогню. Бо він мучився в полум’ї печі, звинувачений не в 
несправедливості, а лише в тому, що жив у розкошах. Щоб погасити вогонь, 
потрібна вода. І не тільки для майбутнього життя важливий піст, а й для 
сьогоднішнього, оскільки для цілого тіла він корисний. Навіть людина, яка має 
найміцніше здоров’я, відчуває зміни в ньому і напади слабости, оскільки людська 
природа слабка і не може зносити тягар здоров’я. Дивись, щоб, нехтуючи водою 
зараз, пізніше не бажав хоча б краплі, як той багатій (Лк. 16, 24), Ніхто не п’янів 
від води. Ні в кого ніколи не боліла голова, обтяжена водою. Ніхто, звикнувши 
пити воду, не потребував допомоги чужих ніг. Ні в кого не запліталися ноги й не 
віднімалися руки, зрошені водою. Бо розлад травлення, який обов’язково 
супроводжує тих, хто живе в розкоші, викликає в організмі сильні хвороби. У  
постника ж  поважний колір обличчя, не схожий до безсоромної червоност, його 
прикрашає непорочна блідість; очі лагідніші, хода спокійна, обличчя замислене, не 
спотворене нестриманим сміхом: він помірний у словах, чистий у серці.

Пригадай святих від початку віків, тих, яких світ був невартий, які тинялися в 
овечих і козячих шкурах, збідовані, гноблені, кривджені (Євр. 11,36-37). Наслідуй 
їх спосіб життя, якщо тільки шукаєш частки з ними. Що заспокоїло Лазаря на лоні 
Авраама (Лк. 16,23)? Чи ж  не піст? А життя Иоана було суцільним постом (Мт. З, 
4). Він не мав ні ліжка, ні столу, ні обробленої землі, ні вола для оранки, ні хліба, 
ні пекарні, ні іншого чогось для прожиття. Тому більшого за Иоана Христителя не 
було між народженими від жінок(Мт. 11,11).

Павла підняв на третє небо разом з іншим і піст, що про нього він згадує, 
говорячи про свої страждання (2 Кор. 11, 27; 12, 2). Головне ж  у сказаному, що 
Господь наш зміцнив постом тіло, яке задля нас прийняв, і подолав напади диявола, 
навчаючи нас постом вправлятея в подвигах під час випробувань, не даючи 
приводу супротивникові нападати через голод (Мт. 4 ,2 ). Бо неприступний Він був 
би через висоту божественности, якби через голод не зійшов до людської природи. 
Піднімаючись на небо, Він скуштував їжі, щоб переконати нас у природності 
воскреслого тіла (Лк. 24,43).

А ти ж  не припиняєш робити себе огрядним і наповнювати тіло жиром?! 
Висушуючи розум недостатнім харчуванням, ні за що маєш спасительні і 
животворні вчення?! Чи не знаєш, як у бойовому строю допомога одному 
приносить поразку іншому, -  так і той, хто віддається тілу, перемагає дух, а хто 
переходить на бік духа, упокорює тіло. Бо вони один одному супротивні (Гал. 5, 
17). Якщо хочеш зміцнити розум, приборкай тіло постом. Апостол сказав, що 
наскільки зовнішня людина тліє, настільки внутрішня оновлюється (2 Кор. 4 ,16), 
і коли я слабкий, тоді сильний (2 Кор. 12,10).

Чи не зневажатимеш наїдки, що нищать тіло? Чи не бажатимеш трапези в 
Царстві, що її готує теперішній піст? Чи не знаєш, що надмірною їжею готуєш собі 
жирного мучителя -  хробака. Хто, надмірно споживаючи їжу й безперестанно 
розкошуючи, мав якусь спільність у духовних дарах? Мойсей, щоб прийняти другі 
закони, мав потребу в другому пості. Якби з ніневітянами не постили й немовлята, 
вони не уникли б загрози загибелі (Ио. З, 4-10). Чиї трупи залишилися в пустелі 
(Євр. З, 17)? Чи не тих, що бажали м ’ясної їжі (Чис. 14, 27)? Вони, поки 
задовольнялися манною і водою зі скелі, перемагали єгиптян, ходили через море, і 
не було між племенами їхніми хисткого (Пс. 104, 37); коли ж  згадали про котли з 
м ’ясом і повернулися бажаннями до Єгипту, не побачили землі обіцяної. Чи не 
лякає цей приклад? Чи не боїшся ненажерливост, щоб вона не відлучила тебе від 
очікуваних благ?

І мудрий Даниїл видіння не побачив би, якби через піст не зробив душу 
прозорішою. Бо від ситної їжі, подібно до в густої мли, затьмарюються відчуття, 
породжені в розумі Святим Духом. Якщо ж  і є якась пожива в ангелів, то це хліб; 
як каже пророк: Хліб ангельський їла людина (Пс. 77,25) -  не м ’ясо, не вино, ні те, 
чого шукають раби шлунку. Піст є зброєю для битви з бісами, бо цей рід не 
виходить інакше, як тільки молитвою та постом (Мр. 9,28).

Такі великі блага від посту. А пересичення є початком свавілля, бо розкіш, 
п ’янство, і всілякі ласі страви породжують тваринячу розпусту. Звідси чоловіки 
через жало, занесене в душу розкошами, стають жеребцями, знавіснілими через 
жінок (Єр. 5, 8). У  п’яних відбувається зміна єства: чоловіки жіночого, а жінки 
чоловічого шукають. Піст же навчає і поміркованости у шлюбних стосунках і, 
виправляючи надмірності в дозволеному за законом, дає належний відпочинок, 
щоб перебувати в молитві (1 Кор. 7 ,5 ).

10. Але не тільки в стриманості щодо їжі вбачай користь посту. Бо справжній

піст і від поганих справ віддаляє: Скинь пута неправди (Іс. 58, 6), прости 
ближньому скорботу, прости йому борги. Не постіть задля чвар і суперечок (Іс. 58, 
4). М ’яса не їси, але їси брата, від вина утримуєшся, а безчинств не уникаєш, 
вечора чекаєш, щоб споживати їжу, а день марнуєш у судових місцях. Горе п’яним 
не від вина (Іс. 51,22). Гнів є сп’янінням душі, він, наче вино, робить її безумною. 
Печаль так само є сп’янінням, бо пригнічує розум. Страх -  ще одне сп’яніння, 
якщо виникає не від того, від чого слід, як сказано: Від страху ворожого бережи 
мою душу (Пс. 63, 2). І взагалі, усяка пристрасть є поміщанням розуму і 
справедливо може бути названа сп’янінням.

Погодься зі мною, що той, хто гнівається, ніби п’яніє від почуття. Він не 
господар сам собі, не тямить себе, не помічає присутніх, наче воюючи вночі, на 
всіх кидається, усіх ображає, говорить необдумано; він непогамований, лається, 
б ’ється, погрожує, клянеться, надривається від крику. Уникай такого сп’яніння, як 
і того, що постає від уживання вина.

Не намагайся впитися наперед, до посту, коли слід пити саму воду. Нехай не 
вводить тебе в таїнство посту п’янство. Не через п’янство вхід до посту, як і не 
через корисливість -  до благочинства, ні через надмірність -  до стриманости, ані 
не через гріх -  до благочестя.

До посту -  інший вхід. Пияцтво приводить до надмірност, до посту ж  
стриманість. Атлет наперед тренується, той же, хто постить, наперед утримується. 
Не так, ніби надолужуєш дні, і не так, ніби обманюєш Законодавця, а за п’ять днів 
відклади гульню. Бо марно стараєшся, мучиш тіло, а потребу в їжі не зменшуєш. 
Ненадійна це скарбниця, з дірявої посудини черпаєш. Бо вино виходить, своєю 
дорогою стікаючи, гріх же залишається. Раб утікає від господаря, що б’є його, ти 
ж  зостаєшся з вином, яке щодня б’є тобі в голову. Найкраща міра вживання вина 
цс потреба тіла. Якщо ж  виходиш за розумні межі, то завтра відчуватимеш 
важкість, будеш слабкий, збентежений, від тебе нестиме гнилим вином; тобі 
здаватиметься, що все крутиться, все хитається. Пиятика наводить сон -  брата 
смерти, і створює дійсність, подібну до сну.

11. Чи знаєш ти, хто той, кого збираєшся прийняти? Це Той, Хто сказав нам, 
що Я і Отець прийдемо і замешкаємо у ньому (Ио. 14, 23). То чому ти надаєш 
перевагу пияцтву і закриваєш Господеві доступ до тебе? Чому спонукаєш ворога 
наперед захопити т о ї  укріплення? Сп’яніння не приймає Господа, п ’янство 
відлучає Святого Духа. Як дим відганяє бджіл, так і пиятика відганяє духовні 
обдарування. Піст є основою благоустрою міст, надійност управління, спокою 
будинків, добробуту м аєтостей .

Хочеш побачити його велич? Порівняй сьогоднішній вечір із завтрашнім і 
побачити місто, в якому тривога і колотнеча змінилися глибокою тишею. Молюся, 
щоб і сьогоднішній день величчю був подібний до завтрашнього і щоб завтрашній 
не втратив св ітл о ст  сьогоднішнього. А Той, Хто зберіг нас до цього часу, 
Господь, нехай дасть нам (тим, хто до цього докладає зусиль, виявивши в цих 
попередніх змаганнях твердість і силу терпіння) змогу досягти і дня, призначеного 
для вінців, а зараз ж е -  пам’ятати про страждання заради спасіння і про винагороду 
в майбутньому за перенесене в цьому віці згідно із з праведним присудом самого 
Христа, Якому слава навіки. Амінь.

ВАСИЛІЯНИ ВИДАЛИ КНИЖКУ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТА 
ОРГАШЗАЩЮ ТАБОРІВ «ВЕСЕЛІ КАНІКУЛИ З БОГОМ»

Книга -  це письмовий записник, який 
відкриває нам світ, допомагає уявити минуле і 
заглянути в майбутнє, допомагає подорожувати 
століттями та дізнаватись щось нове.

Знаєте, кажуть, що книга -  це маленьке чудо, 
яке народжується л и т е справді у талановитих 
людей.

І ось у нашій спільноті Василіянських 
аніматорів Івано-Франківська також «народилось» 
таке чудо, у якому ми вирішили поділитись своїм 
досвідом і знаннями.

У  нас «народилась» наша книжечка.
Наша перша та найдовгоочікуваніша 

книжечка про проведення та організацію таборів 
«Веселі канікули з Богом» під назвою «З василіянами крізь століття», присвячена 
Ювілею 400-ліття Василіянського чину.

Шлях розробки книжки був довгим та важким, проте ми щиро хотіли та 
докладали всіх зусиль, щоб наша книжечка побачила світ.

У  авторський колектив увійшли: о. Амвросій Козак ЧСВВ; бр. Матей 
Кравчишин ЧСВВ; Софія Герега; Х ри стн а  Радик та уся команда Василіянських 
аніматорів Івано-Франківська, що допомагала у створенні книжки.

У  книжці висвітлена програма табору на 7 днів. Подано повністю всі важливі 
елементи для проведення крутого християнського табору -  розпорядки днів, 
захоплюючі катехизації, сценки, пісні, ігри, банси, квести, описані у загадковій 
формі та багато іншої цікавої інформації.

Також окремо у додатку книжки ви знайдете окремо бланки для реєстрації та 
запису дітей на табір, обов’язки аніматорів, бланки харчування дітей, план 
«Веселих канікул», шаблони для квестів і тд .

Не зважаючи на те, що наша книжка присвячена Ювілею Василіянського 
Чину, подані у ній матеріали безперечно будуть цікавими для кожного, хто працює 
з дітьми та молоддю не л и т е на парафіях отців васшгіан, але й в усій нашій УГКЦ.

Для співпраці та замовлення книжки звертайтесь до адміністрації спільноти 
Василіянських аніматорів м. Івано-Франківськ, пишучи нам на e-mail: ап іта- 
tory.if.osbm.@gmail.com.



Os diferentes de cruz e seus significados
Philip  K osloski
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Conheça as verdades espirituais que cada cruz transmite
A o longo da história da Igreja, os cristãos representaram visualmente a  cruz de 

diferentes maneiras. Em  cada caso, a  cruz é ligeiramente diferente e  costumava 
simbolizar diferentes verdades espirituais. A qui, há cinco cruzes que foram  usadas ao 
longo dos séculos pelos cristãos ao redor do mundo.

Cruz Papal

Esta cruz é usada oficialmente para representar o Papa. A  cruz de três camadas 
lembra a Tiara Papal -  uma referência ao triplo ofício de Cristo: sacerdote, profeta e  rei.

Cruz Celta

M ais comum  na Irlanda, a  Cruz Celta é  composta por um a cruz crista típica colo
cada em  frente a  um  círculo. Em bora sua origem  exata seja desconhecida, muitos a 
vinculam  a São Patrício e  afirmam  que ele a  lançou para converter pagãos. A  cruz 
ficava em  frente ao sol -  adorado pelos pagãos m ostrando a supremacia de Cristo 
sobre o  m undo natural. A lém  disso, lem bra que Cristo é  a  única fonte de luz e vida. 
Às vezes, tam bém  recebe o nom e de Cruz do Sol.

Cruz de Santo André

Foi criada para simbolizar a  cruz em  que Santo André, o  apóstolo, foi morto. A  
tradição conta que Santo André pediu para ser crucificado sobre este tipo de cruz, pois 
ele se sentiu indigno de ser crucificado de m aneira idêntica à  de Cristo.

Cruz de São Pedro

Tem origem semelhante à  cruz de Santo André. Pedro tam bém  não quis ser cruci
ficado da m esm a m aneira do Salvador e  pediu para ser colocado de cabeça para baixo 
na cruz. Por essa razão, essa cruz é usada para representar a  hum ildade. Às vezes, faz 
referência ao papa, que é o sucessor de São Pedro.

Cruz Ortodoxa

É  usada até hoje nas igrejas cristãs ortodoxas/bizantinas. A  barra superior repre
senta a  placa pregada no topo da cruz por Pilatos (Jesus Nazareno, Rei dos Judeus). A  
segunda barra representa a  tábua horizontal em  que as mãos de Jesus foram  pregadas. 
Já a  terceira barra simboliza o apoio para os pés que teria sido usado para suportar os 
pés de Jesus. Está inclinada em  reconhecimento ao fato de Cristo ter prometido o 
paraíso ao bom  ladrão crucificado ao lado direito Dele. A  liturgia ortodoxa se refere a 
esse simbolismo nas sextas-feiras:

“No meio, entre dois ladrões, sua Cruz fo i encontrada como o feixe de equilíbrio 
da justiça; enquanto um era levado para o inferno pelo fardo de sua blasfêmia, o 
outro fo i iluminado de seus pecados até o conhecimento de coisas divinas”.

ГЛАВА УГКЦ ВІДКРИВ ЮВІЛЕЙНИЙ РІК ПОДЯКИ ЗА ДАР ЖИТТЯ 
І СЛУЖІННЯ СЛУГИ БОЖОГО 0. КИРИЛА СЕЛЕЦЬКОГО
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люди могли казати: “бачили очі мої спасіння Твоє”».
На закінчення проповіді Блаженніший Святослав подякував сестрам за 

віддане служіння і побажав, щоби «Стрітення» у  їх  спільноті «ніколи не 
закінчувалося, а  стало притягальною силою для багатьох».

Головна Настоятелька Згромадження с. Єлисавета Бігун подякувала Главі 
Церкви за пастирський візит і подарувала на пам'ять медаль Ю вілейного року о. 
Кирила Селецького та  ікону блаженних преподобномучениць Олімпії та 
Лаврентії.

Відзначення Ю вілейного року подяки продовжиться у місцях пов‘язаних із 
життям і служінням Слуги Бож ого. Основне святкування відбудеться в день 
смерті о. Кирила 28 квітня 2018 року в с. Цеблові, місці його довголітнього 
служіння й  упокоєння.

с. Євфросини Сеник, 
Згромадження сс. св. Й осифа, ОПДМ

PAPA PEDE COERÊNCIA EM NOSSO JEJUM
Cont. da pg. 01

rentemente como diz o  Senhor, com  barulho, para que todos vejam  e digam: “Mas 
que pessoa justa, que hom em  justo , que m ulher ju s ta ...” Este é um  disfarce; é 
m aquiar a virtude” .

É preciso disfarçar, m as seriamente, com  o sorriso, isto é , não m ostrar que está 
fazendo penitência. “Procura a fome para ajudar os outros, m as sempre com  o sorri
so” , exortou o Santo Padre.

O jejum  consiste tam bém  em  humilhar-se e  isso se realiza pensando nos próprios 
pecados e pedindo perdão ao Senhor. “M as, se este pecado que eu cometi fosse 
descoberto, fosse publicado nos jornais, que vergonha!” -  “Pois bem , envergonha- 
-te!” , disse o Papa, convidando tam bém  a quebrar as cadeias injustas.

“Eu penso a tantas domésticas que ganham  o pão com  o  seu trabalho: hum ilha
das, desprezadas... N unca pude esquecer um a vez que fui a  casa de um  amigo quando 
criança. Vi a  m ãe dar um  tapa na doméstica. 81 anos... Não esquecí aquilo. “Sim, 
não Pai, eu nunca dou um  tapa” -  “M as como os trata? Como pessoas ou como escra
vos? Pagas a eles o  justo? Dás a eles as férias, é  um a pessoa ou um  animal que te 
ajuda em  casa?” . Pensem  somente nisto. Nas nossas casas, nas nossas instituições, 
existe isto. Com o eu m e comporto com  a dom éstica que tenho em  casa, com  as 
domésticas que estão em  casa?”

Então, um  outro exemplo nascido de sua experiência pessoal. Falando com  um  
senhor muito culto que explorava as dom ésticas, o Papa o fez entender que se tratava 
de um  pecado grave, porque são “como nós, imagem  de Deus” , enquanto ele susten
tava que eram  “pessoas inferiores” .

O jejum  que o Senhor quer -  como recorda ainda a Prim eira leitura -  consiste em  
“partilhar o pão com  o fam into, no acolher em  casa os m iseráveis, sem-teto, em  vestir 
os nus, sem  negligenciar o teu sangue” .

“Hoje -  observa Francisco -  se discute se damos o  teto ou não àqueles que vem 
pedi-lo” .

E , ao concluir, exorta a  fazer penitência, a  “sentir um  pouco a fome” , a  “rezar 
m ais” durante a  Quaresm a e a  perguntar-se como se comporta com  os outros:

“O m eu jejum  chega a ajudar os outros? Se não chega, é fingido, é  incoerente e 
te leva pelo caminho da vida dupla. Faço de conta ser cristão, ju s to .... como os 
fariseus, como os saduceus. M as, por dentro, não o  sou. Peça hum ildem ente a  graça 
da coerência. A  coerência. Se eu não posso fazer algo, não a faço. M as não fazê-la 
incoerentemente. Fazer somente aquilo que eu posso fazer, m as com  coerência cristã. 
Que o Senhor nos dê esta graça” .

Por Vatican News



МОЛОДИМ
ЧИТАЧАМ

І в а с и к - Т  е л е с и к  - Українська народна казка

Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба: «Хто нашої й смерті 
догляне, що в нас дітей нема?» От баба й просить діда:

— Поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку, та зробимо колисочку, то я положу деревинку в 
колисочку та й буду колихати; от буде мені хоч забавка! Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. 
Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку... Положила баба ту деревинку в колисочку, 
колише й пісню співає.

Колихала-колихала, аж поки полягали вони спати. Встають уранці — аж з тієї деревинки та став синок 
маленький. Вони так зраділи, що й не сказати! Та й назвали того сина Івасиком-Телесиком.

Росте він і росте — і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, то 
й каже:

— Зробіть мені, тату, золотий човник і срібнеє весельце, буду я рибку ловити та вас годувати!
От дід так і зробив. Спустили на річку, він і поїхав. їздить по річці, ловить рибку та годує діда й бабу,

наловить та віддасть — і знову поїде. А мати йому їсти носить. Та й каже:
— Гляди ж, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі! От мати 

наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе:
— Івасику-Телесику! Приплинь, приплинь до бережка! Дам я тобі їсти й пити! Телесик почув.
— Ближче, ближче, човнику, до бережка! Це ж моя матінка снідати принесла.
Пливе. Пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив 

далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, та прийшла до берега і давай гукати 
товстим голосом:

— Івасику-Телесику! Приплинь, приплинь до бережка! Дам я тобі їсти й пити! А він чує. Пізнав, що 
це не його матінки голос! Махнув весельцем — човник і поплив. А змія стояла-стояла та й пішла від бережка 
геть.

От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе як і перше. А він приплив,
наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник і поплив знову.
А змія приходить до берега та знов товстим голосом:
— Івасику-Телесику! Приплинь, приплинь до бережка! Дам я тобі їсти й пити!
А він почув, що не материн голос, та махнув весельцем, що не приплине. І човник і поплив далі.
Змія бачить, що нічого не вдіє, та пішла до коваля, щоб скував її голос як у Телесикової матері!
Коваль і скував. Вона пішла до бережка й стала кликати так ям матір кликала. І він приплив до

бережка. А змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати.
— Зміючко Оленко, відчини!
Оленка й відчинила, змія ввійшла в хату.
— Оленко, напали в печі піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені Телесика, а я піду гостей 

покличу, та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей.
От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається а тоді й каже:
— Сідай, Телесику, на лопату! А він каже:
— Коли ж я не вмію,— як його сідати?
— Та вже сідай! — каже Оленка. Він і положив на лопату руку.
— Так? — каже.
— Та ні-бо: сідай зовсім! Він положив голову:
— Отак, може?
— Та ні-бо, ні! Сідай увесь!
— А як же? Хіба так? — та й поклав ногу.
— Та ні-бо,— каже Оленка,— ні, не так!
— Ну, так покажи ж,— каже Телесик,— бо я не знаю як. Вона й стала показувати, та тільки сіла, а він 

за лопату та й укинув її в піч, і заслінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора та й 
сидить. От змія прилітає з гостями і кличе Оленку, щоб відчинила. А вона не озивається.

От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Вийняла з печі, та й їдять — думали, 
що то Телесик. Попоїли добре, повиходили надвір та й качаються по траві.

— Покочуся, повалюся, Телесикового м’ясця наївшись!
А Телесик із явора кличе, що вони наїлись ленченого м’яса.
А Вони давай шукати, давай дивитися, хто це говорить та й угледіли Телесика на яворі. Кинулись до 

явора та й почали його гризти. Гризли-гризли аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. А 
коваль і скував їм зуби. Вони як почали знову... От-от уже перегризуть. Коли летить табун гусей. Телесик 
їх і просить:

— Гуси-гуси, гусенята! Візьміть мене на крилята Та понесіть до батенька, А в батенька їсти, й пити, 
Ще й хороше походити! А гуси й кажуть:

— Нехай тебе середні візьмуть!
А змії гризуть-гризуть... Аж летить знову табун гусей. Телесик і просить, щоб взяли його на свої 

крила.
Так ці не взяли. А явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знов гризуть... Аж летить іще табун гусей. 

Телесик і їх просить, щоб взяли його на крила. Але й ті не взяли.
Сидить сердешний Телесик, от-от явір упаде, от-от доведеться пропасти! Коли це летить собі одне 

гусеня: відбилося — насилу летить, Телесик до нього:
— Гуся-гуся, гусенятко! Візьми мене на крилятко! От воно:
— Сідай!— каже та й ухопило його на крила. Та втомилось сердешне, так низько несе. А змія за ним 

— ледве не вхопить його але не наздогнала. От і принесло та й посадило Телесика на призьбі, а само ходить 
по двору, пасеться.

От сидить Телесик на призьбі та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, та виймає в 
печі, і каже:

— Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок! А Телесик знадвору:
— А мені?
Вони й почули. Що це?
— Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає?
— Та то,— каже дід,— мабуть, так учувається.
Та знов баба:
— Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені!
А Телесик далі питається “а мені?”
Баба поглянула у вікно — аж на призьбі Телесик. Вони тоді з хати, та вхопили його, та внесли в хату, 

та такі раді...
А гусятко ходить по двору, то мати й побачила.
— Он гусятко ходить. Піду впіймаю та заріжу.
А Телесик каже:
— Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його! Коли б не воно, то я б у вас і не був.
От вони нагодували його, й напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло.
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Засмійся
Я кийсь побож ний м олільник прийш ов до храм у ПОМОЛИТИСЯ і скинув 

черевики і залиш ив їх  перед дверима, щ об бути босому в храмі. К оли ж  
закінчив свої молитви, вийш ов і 
черевиків перед дверим а вж е не було, 
хтось вкрав. В ін  собі подумав:

- Я кий то я  був невторопний. Коли 
би був подарував м ої черевики комусь 
бідному, то мав би заслугу, а так буду 
мати провину, щ о дав нагоду для злодія 
красти!

Пише Юзьо Шило
В сього доброго дорогим  читачам,

Н ом  сий проки ісо аконтеси, але воу тентар есплікар як  то лю ди 
сіповодят з Бож им и створіннями. Справа про звірів дом аш ніх і диких. 
К аж ут ж е звірі не м аю т розум у і десерто не маю т, бо не видимо в них 
якогось проґресо. Н априклад, як  птахи робили свої гн ізда давно так  і роблят 
нині, кож на еспесіє по своєму; відколи знаємо про бджіл, вони не видумали 
нічого нового і дуранте секулос так  само збираю т м ед і його депозітую т в 
приготованих м ісцях; пернілонґи  симпри так  само ж ивут і непокоят лю дей, 
форміґас не продумали чогось нового для свого ж иття, риби  не вигадали 
якусь техніку, щ об ж ити ф ора дос ріос. В се те показує, щ о вони не м аю т 
розум у й ж ивут, працю ю т, розм нож ую ться симпри до м измо модо, синь 
прогрессо, х іба щ о в деяких звірів є м алий прогресо щ одо ком іди або 
способу ж иття депендиндо до амбієнти де вони живут. А  лю ди ні. Й накш е 
ж или колись й інакш е ж ивут нині, йнакш і м али доми колись й нині йнакш і 
будую т, не вм іли ані читати, ані писати, а навчилися й видум али всяку 
техніку пра м ельорар суа віда. А  інтереснате є те  ж и квазі всі звірі сібоят 
лю дини, втікаю т від неї, ф ора дом аш ніх котів і псів, які сіприсвоїли. А ле й 
вони не дуж е то відваж ні перед лю диною . А  чому, хоч вж е доместікадос 
бояться лю дини? Бо лю дина для них є  караско круел. Л ю дина сварит пса 
коли гавкає, а коли не гавкає каж е ж и то ж аґвара; копає коли він  леж ит під 
порогом, та  ж  він  не знає пра ки  служ ит поріг; кота пестит, пригортає, а 
коли біднятко вискоче на стіл  пра роубар ум  педасо де карне, то визиває 
всяким и палавронами й лупит батогом; хоче, щ об курка м ала розум  і не 
л ізла до хати де м ож е знайти собі якесь згублене зернятко і т. д. Л ю дина 
хоче, щ об звірята які ж ивут в Господарці м али розум  і зам ість по добром у їх 
трим ати в дисципліті, то  квазі симпри криком, всяким и палавронами 
проганєє, копає, б ’є, стукотит, ш пурає каменем , лупит батогом. Запитання; 
чи  лю дина не м огла би по добром у виховувати дом аш ніх звірат? К оли хоче, 
щ об пес був добрим  ґвардіоном, не треба копати його; коли хоче, щ об кіт 
ловив щ урів і не крав зі стола коміди, диськи не б ’є його батогом; коли хоче 
їсти  курку, нехай не викрикує на неї коли вона л ізе  в хату, а по добром у 
виганєє пра ф ора де її м ісце...

С інь сеньор, коли є деякі звірі доместікадос, то  треба їх  ш анувати й по 
добром у їх  трактувати. Бо коли видимо ж и вся звірина дом аш на й  дика 
втікає від  лю дини, то тому, бо всі звірі синтинь, щ о лю дина є круел, 
немилосердна, і пинса, щ о вона м ає право робити те, щ о її сізахоче. А ле де 
фато не є воно так. Х оч лю дина м ає розум , не м ож е бути дикою  і треба, щ об 
м ала серце і доброту для всіх створінь. Н іколи лю дина ном  поде си 
ком портар ком  райва зі звірятам и, але ком  бондаде, треба м ати серце 
там бинь прос анімайс. Тинь ж инти ж и вбиває звірину со пра матар. Так не 
можна. К оли звірина тобі не робить ш коди й коли ти  не будеш  з неї 
апровийтувати, нехай собі ж иве, не знущ айся над звірятами...

Баж аю  вам  багато добра і щ астя,
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В аш  Ю зьо Ш ило

ЖИТТЯ НАВЧАЄ ^
Переміни все, що в 
тобі недобре на добро, 
що негарне на гарне, 
засолоди серце 
любов'ю, засвіти очі 
радістю. Мале діло любови до 
ближнього або коротка молитва не 
тільки покаже Бога для інших але й 
розбудить дивні й чудові почування в 
твоїй душі.


