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КАРДИНАЛ МЮЛЛЕР: ЗВИНУВАЧЕННЯ В «Г0М0Ф0БІЇ» ■ЦЕ
ІНСТРУМЕНТ ТОТАЛІТАРНОГО ПАНУВАННЯ
що знає кількох єпископів, котрі є

Кардинал Герхард М юллер,
колишній

глава

доктрини

віри,

Конгрегації
нещодавно

дав

більш

консервативними,

водночас

але

підтримують

такі

інтерв’ю , в якому відкинув поняття

ініціативи проти гомофобії, тому

«гомофобія» і пояснив, що воно є

запитала

інструментом

приймають

ідеології,

що

кардинала
цю

чому

«гру».

вони

Кардинал

відповів:

суперечить реальності.
«Гомофобія просто не існує. Це

«Сьогодні деякі єпископи більше

винахід і інструмент тоталітарного

не мають відваги говорити істину і

панування над думками інших. Гомо-

дозволяють залякувати себе. Вони не

-руху бракує наукових аргументів,

розумію ть,

тому вони створили ідеологію, яка

ілю зія, що служить для залякування

прагне домінувати, творюючи свою

людей. Однак нам, християнам, не

реальність.

слід

зразок,

Це

марксистський

відповідно

до

якого

що

лякатись

гомофобія

перед

-

це

обличчям

залякувань. В перших століттях (по

реальність не створює думання, але

Христі)

учнів

думання створює свою реальність.

в ’язниці

чи

Того, хто не приймає цю створену

звірям. Сьогодні їх роздирають на

поширюють

на

підірвати вчення про контрацепцію,

реальність, вважають хворим. Це так

шматки з допомогою психологічного

Заході, німецький кардинал відповів,

як викладено у «Humanae Vitae»,

само, якби хтось хотів вплинути на

терору, послуговуючись браком їх

що

кардинал сказав, що пояснює це

хворобу з допомогою поліції чи суду.

знань.

мають дбати про велику кількість

явище

В

християн

священика очікується, що він є

людей,

«Для деяких пастирів Церква є л и т е

поміщали у психіатричні лікарні. Це

здатним дивитись поза межі цих

проблеми низької народжуваності,

засобом

методи

ідеологій.

хто

про сімей та багато інших проблем».

політику, щоб задовольняти людей»,

ласкою,

«Натомість вони дуже зайняті тим,

- додав він. - «Для них важливішою є

комунізму. Те ж саме відбувається в

любити усіх людей, також і тих, кого

щоб перетворювати наші демократії

повага маси, аніж повага до Бож ого

Північній К ореї з тими, хто не

приваблює та ж сама стать. Однак

на тоталітарні системи. Ідеологія

Слова»,

приймає правлячий спосіб думання».

повинно бути чітко зрозуміло, що

сама по собі є насильницькою», -

М юллера LifeSiteNews.

Ж урналістка, що розмовляла з

любов не означає коритись тендерній

продовжив він. «Як може парламент

пропаганді».

вирішувати що є істинним, а що -

Радянському

союзі

тоталітарних

національного

режимів,

соціалізму

та

кардиналом М юллером, зазначила,

Ісуса

на

Однак

намагається,

з ’їдання

від

Ми
з

кидали

є

до

У відповідь на запитання про той

дикими

ф акт, що сьогодні тендерну політику

єпископа

тими,

Бож ою

і

«наші
про

численні
європейські

уряди

політики

безробітних,

про

ні?», - запитує кардинал М юллер.
Стосовно

військовослужбовці Збройних сил
України,
Національної
гвардії
України, Державної прикордонної
служби У країни, воїни, що були
поранені під час АТО, ж інки, які
втратили своїх чоловіків на війні, а
також
курсанти
та
оркестр
Національної академії сухопутних
військ імені П. Сагайдачного.
Делегацію
очолював
владика
Михайло
Колтун,
керівник
Департаменту
військового
капеланства
УГКЦ .
У країнські
військові
беруть
участь
в
М іжнародному
паломництві
до
Люрду від 1996 року.
Джерело: радіо атикан

спроб

«секуляризацією
для

цитує

ПАПА: БЛАГАЮ ГОСПОДА, ЩОБ ЗАГОЇВ РАНИ ТА ОБДАРУВАВ МИРОМУКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ
"Вітаю українських прочан, які
брали участь у 60-му Міжнародному
Військовому Паломництві до Люрду.
Неустанно благаю Господа, щоб
загоїв рани, завдані війною та
обдарував своїм миром дорогу
українську землю. Нехай Господь
Б ог благословить усіх вас!" - цими
словами Папа Франциск привітав
делегацію українських військових,
що брала участь у загальній аудієнції
в середу, 23 травня 2018 року.
Я к повідомляє Департамент
інформації
У ГКЦ ,
цьогорічна
делегація військових паломників з
України була найчисленнішою за всі
роки, нараховуючи 200 осіб. До
складу
неї
увійшли

сучасних

того,

Церкви».

щоб

слова

робити

кардинала
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Редакційне
Матеріальна ã Духовна біднота
Світ нині занепокоєний великою
загрозливою економічною кризою, яка
ставить під сумнів чи людина зможе
покращати свою майбутність у світі
згідно зі сподіваннями, які людство
плекало досі у своїх змаганнях
покращувати життя всіх на цій землі.
Крім
великих проблем, які нині
занепокоюють людство, як біднота
мільйонів людей у світі, зріст
злочинності,
наркотрафик,
різні
невилічимі слабості, маргиналізація,
яка, побіч і помимо добробуту декої
частини
людей,
приносить
занепокоєння для всіх, так для багатих
як і для бідноти.
Матеріальна біднота зростає в
багатьох країнах, економічна криза
може принести для світу в скорому часі
незносну убогість, головно в деяких
країнах світу.
Але світ переживає не лише
економічну кризу, де, помимо великих
багатств землі, не мають конечного для
життя мільйони людей, і це вимагає,
щоб звернути на це й подумати, щоб усі
мали принаймні необхідні кондиції
гідного житя. Людство переживає
також і велику духовну кризу й
убогість, велика частина людства
проживає без ніякої орієнтації, без
внутрішнього усвідомлення про свою
вартість, не зацікавлена у вищих ідеалах
життя, проживає без охоти жити й без
духовної енергії. І серед такої убогости
людина сама себе погрибає, закопує
свої найкращі сили, упокорює себе,
бойкотує свою
гідність, красу й
шляхетність свого життя.
Матеріальну убогість стараються
розв’язати світові лідери різними
зустрічами, економічними організаціми,
стараючись рятувати від цілковитого
затоплення
економію
яка
стала
серіозною загрозою для майбутності
людства. Щодо духовної убогості, її
стараються подолати різні духовні
лідери, виховничі організації, велика
частина преси, всякі інструменти
виховання і зросту свідомості про
людську гідність кожної особи й різні
зусилля багатьох, які занепокоєні
духовною кризою людства й журяться
про духовний і моральний зріст
людства. Між різними інструментами
тих зусиль про духовний зріст
знаходимо
конференції,
зібрання,
письма, літературні твори, часописи та
інші середники інтелектуального й
духовного розвитку людини.
Література завсіди була й дальше є
важливим
фактором
оцінювання
людської гідності, бо вона найбільше
здібна пробудити духа й освідомити
людину про самооцінення
своєї
гідності. А належне оцінювання людини
означає розвиток, який розбуджує в ній
її
головні
прикмети
створіння
розумного й морального, призводить до
рефлекції, до здобування правдивого
знання, до відкритості для ближнього,

вишколу духовного, до зрозуміння
найважливіших проблем життя, до
оцінення правдивої краси, моральності,
релігійності,
духовних
вартостей
людини, культу особистої гордості як
людини
обдарованої
безмежними
можливостями
інтелектуально
й
духовно зростати.
Можемо
порівняти
дійсність
людського життя з будовою дому.
Цегла, цемент та інші матеріали
вживані в будові дому можуть означати
добра матеріальні. Але, щоб будова
могла
бути
здійснена,
потрібно
організації, плану праці, потрібно
когось, що розуміє штуку будівництва й
що вміє будувати. Це були би ті духовні
вартості людини, які повинні бути
покладені в практику, щоб будова
суспільства й добробуту людства могла
здійснитися.
В такому значенні конечно є не
л и т е журитися про розв’язання
економічних проблем, але людство
мусить старатися зрозуміти ту кризу
духовну, інтелектуальну й морлальну
яка стоїть загрозою у нинішньому світі.
До того помічними середниками є добра
література, преса, студії, різні знаряддя
які нам подає релігія, оцінення
духовних, моральних і релігійних сил та
можливостей в людині. Нічого не
допоможуть однобічні зусилля світових
лідерів щоб рятувати економію від
краху, коли не увійде в програму
розвитку й дискусій духовна й моральна
криза, в якій людство все більше
затоплюється, Без релігії і без етики,
людина далі буде вовком для іншої
людини. Коли не буде в ній віри в Бога,
коли вона не буде приймати релігійних
вартостей і моральних принципів-засад,
які є конечні, незаступимі для гідного
життя людини й цілого суспільства,
надармо будуть трудитися будівничі
добробуту у світі. В цій будові
необхідна присутність Бога та Його
мудрости.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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Editorial
A pobreza material е a pobreza espiritual
О mundo vive hoje um momento de
grande preocupação com a crise econômi
ca que vem ameaçando o futuro da huma
nidade e a continuação da vida humana no
mundo conforme os moldes que vinham
sendo adotados pelas sociedades até hoje.
Além dos graves problemas que vinham
preocupando a sociedade nestes últimos
tempos, como a miséria de milhões de
seres humanos, a criminalidade, o narco
tráfico, diversos tipos de doenças, a marginalização, que apesar do bem-estar econô
mico de uma parte da sociedade, vem
trazendo transtornos para todos, para os
ricos e pobres.
A pobreza material avança. A crise
econômica atual pode trazer num futuro
próximo níveis insuportáveis de pobreza
em muitos paises.
Mas não há só a pobreza material de
milhões de seres humanos, que clama ao
céu e a todo custo deve ser erradicada,
para que todos tenham condições dignas
de vida. Há também a pobreza interior, um
tipo de pobreza em que as pessoas estão
desorientadas, desorganizadas interior
mente, desinteressadas por ideais superio
res na vida, vivendo num mundo de
inércia espiritual. Com este tipo de pobre
za, a pessoa frauda a si mesma, suas
melhores potencialidades, humilha-se a si
mesma, boicota a beleza e a nobreza da
sua vida.
A pobreza material vem sendo enfren
tada pelos líderes mundiais e por diversas
organizações financeiras, tentando salvar
do naufrágio a economia que tomou-se
uma ameaça séria para o futuro da huma
nidade. Quanto a pobreza espiritual, esta
vem sendo enfrentada pelos lideres
religiosos, pelas organizações educativas,
pela imprensa, por diversos instrumentos
de formação e crescimento pessoal e por
outras forças preocupadas com a valoriza
ção e o progresso espiritual e moral da
humanidade. Entre tantos instrumentos de
formação da pessoa humana intelectual e
espiritual, consta a atividade literária,
jornalística e tantas outras fontes de desen
volvimento intelectual e espiritual
humano.

A literatura é um importantíssimo
fator de humanização. E humanizar impli
ca o progresso que desenvolve no homem
traços essenciais do seu ser racional e
moral, como o exercício de reflexão, a
aquisição do saber, a abertura ao próximo,
o afinamento das emoções, senso para
com os problemas da vida, senso da
beleza, da moralidade, da religiosidade,
noção da complexividade do humano,
cultivo do orgulho de ser alguém dotado
de infinitas possibilidades de crescer
intelectual e espiritualmente.
Podemos comparar a realidade da
vida humana com uma construção. Os
tijolos, o cimento e outro material usado
na construção seriam os bens materiais.
Mas para que a construção possa ser reali
zada, há necessidade de uma organização,
um plano e um trabalho de alguém que
conhece a arte de construir e sabe por que
construir. Este segundo item seriam as
riquezas espirituais do homem que devem
ser colocadas em prática para que a cons
trução da vida e do bem-estar humano
possa concretizar-se.
Neste sentido, urge a necessidade não
apenas de resolver a crise econômica, mas
a humanidade precisa resolver a grande
crise intelectual e moral que se abate sobre
o mundo de hoje. Para isso temos a litera
tura, a imprensa, a reflexão, o estudo,
todos os recursos que nos oferece a
religião, a valorização e a vivência das
potencialidades espirituais, religiosas e
morais do homem.
De nada adiantarão os esforços dos
lideres mundiais para salvar a economia
da sua decadência, se não entrar na pauta
das discussões o sério problema da crise
espiritual e moral na qual a humanidade
afunda-se sempre mais. Sem a religião e
ética, o homem continuará ser lobo para o
seu próximo se for privado da fé em Deus,
da crença em valores religiosos e princí
pios morais que são uma necessidade
incondicional para uma vida digna do
homem e de toda a sociedade humana.
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Євангельське Читання
Свято Христового Серця - Йо 3,13-17
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воскресіння аж посьогоді. І того самого Він бажає від своїх послідовників
християн. Він приймає всіх і всіх закликає: Прийдіть до мене всі, я світло
для світу, я правда і ж иття, отворіть ваші серця для любови і замкніт для
ненависги. Прийміть і їж те моє тіло і пийте мою кров і будете мати вічне
життя.
Злучені з Христом в Хршцені, наша любов до інших це вже не наша
любов, а любов самого Христа, який живе і діє в нас. “Ніхто не має більш ої
любови як той, що віддає ж иття за друзів”
О. Т. Залуцький, ЧСВВ

Ніхто не ввійшов у небо, крім того, хто зійшов з неба: Син Чоловічий!
Тож так, як М ойсей змія підняв у пустині, - так треба Синові Чоловічому
бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує у нього, жив ж иттям вічним. Б ог бо
так полюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в
нього, не загинув, а ж ив ж иттям вічним. Бо не послав Б ог у світ Сина світ
засудити, лише ним - світ спасти.

Євр. 23,11-18
Б о той, що освячує, і ті, що освячую ться, всі від одного. Тому й не
соромиться називати їх братами, коли каже: «Я звіщу ім'я твоє моїм братам,
хвалитиму тебе серед громади.» І ще: «Буду надіятись на нього.» Та й: «Ось
я і діти, що їх Бог мені дав.» А що діти були учасниками тіла і крови, то й
він подібно участь у тому брав, щоб смертю знищити того, хто мав владу
смерти, тобто диявола, і визволити тих, що їх страх смерти все ж иття
тримав у рабстві. Адже не ангелам іде на допомогу, а потомству Авраама.
Тому він мусів бути в усьому подібний до братів, щоб стати милосердним та
вірним архиереєм у справах Бож их на спокутування гріхів народу. Тому,
власне, що страждав і сам був випробуваний, він може допомогти тим, що
проходять через пробу.
Набожність до Христового Серця почалася незамітно й спочатку
практикувалася по деяких монастирях а щойно в 17-ому столітті, завдяки
великому почитателеві Христового Серца Іванові Еду розійш лася по світі.
А так як сьогодні практиковане набоженство до Христового Серця
почалося в Франції від покірної монахині М арії М аргарети Алякок, коли
Ісус під час адорації Найсвятіших Тай відкрив перед нею своє серце і просив
посвяти для Нього й винагородження за зневаги які він зазнає від людей.
В 17-ому столітті панувала велика недовіра, а то й негативне ставлення
до Церкви через те, що по церквах проповідувалася строга мораль,
підкреслювалися строгі кари за найменші гріхи й через те нарід відступав
від Церкви й запановував матріалізм, розбещ еність, грішне ж иття, бо
загальне переконання було, що спастися дуже і дуже тяж ко і тому нарід
відступав від Церкви. В тому часі Ісус об’явив, що до Нього належить
любити, прощати а не карати.
Апостолкою набоженства стала свята М аргарета А лякок і від неї
почалося велике поширення почитання Хрстового Серця, посвяти й
молитов та ж ертв для винагородження Ісусові за зневаи які він дізнає від
людства. По церквах почалося проповідувати, що до Христа належить не
карати, а любити, милосердитися. Набожність до Христове Серце принесло
новий погляд на християнське ж иття. Проповідувалося Ісуса не як строгого
судію, але милосердного і люблячого приятелю людей. Він датель ж иття.
Спаситель, джерело ж иття в Б озі, Він переміг смерть і дарував ж иття
світові, він початок святості, бо переміг ворога диявола який є ворогом
святости і духовного поступу. В Христовому Серці починається в нас
Історія безмежної любови Христового Серця: Ісус тихий і покірний серцем
народився убого в стайні у Вифлеємі, переслідуваний мусів втікати з
и
_
.
.
.
.
М арією і Иосифом до Єгипту від Ірода, прожив в тихості в покірній родині
в Н азареті тридцять років виконуючи домашні праці і “зростаю чи мудрості,
і в ласці Бож ій перед людьми й перед Богом” . Покірний, тихий і послушний
.
w
.
.
.
.
в хршценні в Йордані, покірний і тихий протягом тридцять літ укритого
ж иття і під час трьох років проповіди Бож ого Ц арства, уздоровляючи,
роблячи чуда на те, щоб люди взнали Його М есією , а не на те, щоб Його
звеличували. Тихий і покірний коли його критикую ть, переслідують ув’
язнюють судять, бичують, над ним знущаються, ведуть на розп’яття,
приймає вияв любови від Симеона Керенейського і від Вероніки, яка
обтирає Його спітніле й окровавлене лице. Тихий і покірний коли з нього
здирають одіж і розпинають Він не нарікає, але молиться за розпинателів.
Тихий і покірний Серцем ціле ж иття від народження до смерти й після

A devoção ao Sagrado Coração começou е inicialm ente era praticada nos
conventos por um número restrito de pessoas, e só a partir do século XVII
tom ou-se comum entre o povo cristão.
A devoção ao Sagrado Coração de Jesus tal como hoje é praticada, deve-se
às revelações de Nosso Senhor a Santa M argarida M aria A lacoque, em fins do
século X V II, quando Jesus mostrando seu coração revelou a infinidade de seu
amor por nós, e de m aneira particular pediu a consagração a Ele e a reparação
das ofensas que recebe da parte dos homens.
No século X V II, havia um a grande hostilidade à Igreja que pregava severos
castigos por qualquer pecado. O que dava à época um aspecto som brio, marcado
pelo pecado, m aterialism o, descristianização e paganism o. N essa época o Sagra
do Coração de Jesus vem se m ostrar em sua infinita m isericórdia, bondade e
amor por todos nós. Santa M argarida M aria Alacoque é escolhida por Deus para
revelar ao mundo o Coração de Jesus, sob um a nova perspectiva não aquele que
castiga, mas que am a, que é fonte de vida, porque por seu interm édio se realizou
a vitória sobre a m orte. Ele é tam bém fonte de santidade, porque nele é derrotado
o pecado, que é inim igo da santidade e do progresso espiritual do homem. No
Coração do Senhor Jesus, tem início a santidade de cada um de nós.
A história do amor do Coração de Jesus é m aravilhosa: Jesus manso e hum il
de de coração e despojado, aceita nascer numa estrebaria, em Belém . Pobre,
m anso, hum ilde e desprotegido, desloca-se para o Egito, com José e M aria,
fugindo de H erodes, o infanticida. Jesus submisso e obediente acompanha seus
pais a N azaré, partilhando com eles trinta anos de trabalho caseiro e na oficina,
“crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e dos hom ens” . M anso, hum ilde
e obediente, aceita ser batizado por João B atista, nas águas do Jordão. M anso e
hum ilde, ao longo dos seus três anos de pregação. R ealiza m ilagres não para
ganhar prestígio e com over as m ultidões. Suas curas e seus prestígios visam a
gloria do Pai, a difusão do Reino e o socorro aos pobres, aos doentes e necessita
dos. M anso, hum ilde, deixa-se prender, algem ar, flagelar e coroar de espinhos.
Quando Judas o trai com um ósculo, seu Coração com passivo pergunta: “Amigo
com um beijo atraiçoas o Filho de
Deus”? (Lc 22,48). Quando um guarda
lhe bate no rosto, na casa de C aifás,
EXPEDIENTE
interroga apenas: “Se falei m al, prova-o,
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mas se falei bem , por que me bates”? Jornal Ucraíno-Católico Publicado
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ДЛЯ СТАРШ ИХ І М ОЛОДШ ИХ Н А
РО ЗДУ М У
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Чому так часто ганиться зло а
мало хвалиться добро?

правильно жили й творили добро. Справді деколи й декуди таки хвалив, але в
більш ості звертав увагу, ганив, ганьбив, критикував зло. Так, бо зло не мало
би належати до нашого ж иття й його треба за всяку ціну викорінювати,
усувати. Тому не треба дививатися, що за добро мало хвалиться а зло тільки
ганиться і критикується. Ж ити добре це мав би бути нормальний порядок в
людей. А робити зло це щось ненормальне, неправильне й тому його треба
викорінювати з душі і зі світу.
Справді воно так і є. Коли побачиться якесь кимось сподіяне зло, зараз
всі його ганять, критикую ть, осуджують. Коли ж появиться якесь добро, то
ледви чи хтось буде це хвалити, виносити того, що добро робить, показувати
його й ставити перед всіма. А чому воно так є? Б о так має бути. От
пригляньмося до деяких прикалдів.
Коли в садівника росте добре, буйне, дерево, він тим радіє, подивляє, але
не вихвалюється перед всіма. Б о дерево на те було посаджене, щоб рости
буйно й бурти гарним. Коли ж в саді якесь дерево почне нидіти, вянути,
сохнути. Тоді так, садівник коло нього ходить, кропить всякими речовинами,
обтинає сухі гілля, підгноює. Ц е на те, щоб направити те, що не добре
розвивається. Або на полі. Коли там, приміром, пшениця, чи кукурудза чи
щ ось інше буйно виростає, хлібороб не приходить до кожної рослинки, щоб
її подивляти, вихвалювати. Він погляне, порадіє й йде далі. Але коли та
рослинка ж овкне, нидіє, коли її підгинає хробак або якесь інше сшкідливе
створінячко, хлібороб це критикує, цього не любить, йде рятувати, кропить,
доглядає, щоб направити рослинку. Що посаджене або посіяне, воно на те
посаджене й посіяне, щоб виростати гарно й буйно й нема що тут багато
заходитися коли воно так і виростає. Але є рація денервуватися, добачати
недоліки, рятувати коли та рослинка не виростає так як мала би виростати.
Інший приклад. В ш колі коли учні напишуть задачу й професор
прочитавши, дає оцінку за те, що добре й не підкреслює червоним колпьором
всіх слів добре написаних. Підскреслює і звертає увагу на ті слова, які
недобре написані. Це на те, щоб справити. Б о це обов’язок написати добре й
коректно й тому вистачить дати добру оцінку й не потрібно вихвалювати,
підкреслювати кожне добре написане слово чи речення. Що добре зроблене,
його не підчеркується. Але що змилене, неправильне, на те звертається
увагу, щоб справити.
Ще третій приклад. Убрання. Коли ми вдягнені в чисту й неподерту одіж,
ніхто не вихвалює нас, що ми вживаємо чисте і неушкоджене убрання. Але
коли в убранні є якась вада, коли воно подерте, подіравлене, забруджене,
непрасопване, всі на це звернуть увагу .От наприклад візьми вберися
сорочклу навиворіт. Відразу всі будут показуварти пальцем і будуть
підсміхуватися або тобі просто скаж уть, що ти взяв навиворіт сорочку. Але
ніхто не буде казати тобі що ти вдягнувся в сорочку правильно. Так бо воно
має бути й нема що за кожним правильно зробленим ділом говорити, що воно
правильне.
Ще четвертий приклад. Коли ти добре й правильно їдеш автом, то міліція
не буде тебе спиняти, вихвалювати, що ти добре їдеш. Але буде стримувати
й ш трафувати коли будеш переступати првила їзди й неправильно будеш
провадити автом по дорогах. Так, бо водій має їздити після приписів, мусить
заховувати закони й за це ніхто не буде його надгороджувати, вихвалювати.
Він так мусить поводитися і кінець. Коли хоче бути ш офером, то мусить
прийняти закони шоферування.
Так воно в ж итті людей. Ц е обов’язок всіх ж ити правильно й коректно,
робити добро, поводитися гідно й чесно. Тому коли ти чесно живеш , то ледви
чи хтось підійде до тебе й скаж е, що ти чесний. Бути чесним це нормальне
для людини. Коли говориш правду, ніхто не буде ходити за тобою і
повторяти, що ти говориш правду. Так бо треба говорити правду. 1 так далі.
З а добре зроблене діло нема що всюди на кожнім кроці вихвалювати всіх.
Дорогйи читачу, навіть Ісус Христос не дуже то вихвалював тих, що

Молоді парафіяни вступили до Марійської дружини.
Jovens paroquianos ingressam
na Congregação M ariana.

A Congregação M ariana é uma associação pública de leigos católicos. Seus
membros buscam seguir a Jesus C risto e tem um a devoção especial a N ossa
Senhora. Entre o povo ucraniano no B rasil o Padre Rafael Krenetskei,OSBM foi
quem iniciou esse movim ento no ano de 1929. N o dia 20 de m aio de 2018 mais
de 30 jovens da Paróquia São Josafat em Prudentópolis se consagraram a M aria.
Esse grupo coordenado pela Ir. Cláudia D erhun, SM I e auxiliado pelo D iác. Estefano,OSBM , testem unha o am or à Deus e a devoção filial a M aria no apostolado
que exercem nas suas vidas cotidianas e na vida da igreja. Os jovens m arianos da
Paróquia São Josafat levam a sério a consagração. No inicio do ano foram mais de
150 fam ílias da cidade e das redondezas a serem visitadas com as “kolhadas”;
m uitas com unidades rurais fizeram convite para que os jovens cantassem a D ivina
Liturgia, m erece grande destaque a Rom aria Penitencial de Iracem a onde a D ivina
Liturgia foi cantada por estes jovens. Que este testem unho abrase outros jovens e
com unidades a serem com prom etidos com a Igreja; participar de um grupo m ariano leva a am adurecer a vida, desperta vocações seja para vida religiosa, sacerdotal
ou como autênticos casais cristãos. Que M aria seja a condutora destes jovens, que
a consagração seja diária, e que não se esqueçam de que a mãe M aria que é a
m edianeira das graças sempre está protegendo e abençoando aqueles que a ela
recorrem .

О Маріє непорочно зачата, молися за нас що до Тебе прибігаємо!
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ
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УКРАЇНЦІ ЧИСЛЕННО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У
ЩОРІЧНОМУ СВЯТІ НАРОДІВ В РИМІ

ПРО ЛЮБОВ ДО СЕБЕ САМОГО!
Одного разу приступив до Ісуса один законоучитель ставлячи питання?
«Учителю, котра найбільша заповідь у законі? Ісус же сказав до нього: “Люби
Господа, Бога твого: всім твоїм серцем, усією твоєю душею і всією думкою твоєю:
це найбільша й найперша заповідь. Друга: “Люби ближнього твого, як себе самого1'
(Мат.22. 36-39).
Для всіх людей відомо, що на першому місці маємо любити Бога понад все інше.
Він нас створив з любови, нами опікується, і є нашим любим Батьком. Сам Ісус
Христос залишив нам заповідь любови до Отця Небесного. Друга заповідь любити
ближнього, як самого себе. Ісус також натякує на любов до себе самого, бо особа,
яка себе не любить не може любити Бога якого не бачить, і ближнього якого
бачить... Ніхто нікому не може помогти в чомусь, коли нічого сам не має.
Кожна особа має обов’язок любити Бога, бо є його створінням. З любови до
людського роду післав свого Єдинородного Сина, щоб відкупити, коли людство
перебувало у грісі, і від нього відпало. Любити Бога тому, що створив нас на свій
образ і подобу. Любов до Бога повинна палати в кожній особі задля її синівства
силою тайни Хршцення. В стані ласки освячаючій і любові, ми не тільки є храмом
св. Духа, але Пресвятої Тройці. Сам Ісус Христос заявлає: “Коли хтось мене
любить, то й слово моє берегтиме і злюбить його мій Отець, і прийдемо ми до нього,
і в ньому закладемо житло" (Иоан, 14,23).
Любов також освідомляє, що ми маємо Бога любити й прославляти задля
незмежного, незкінченого Божого життя, бо тільки в ньому знаходиться повнота
життя, а живі істоти живуть в злуці з Його життям. Бо всі живі істоти світу це
частини єдиного Життя. Мертві істоти також голосять Божу славу, красу, велич,
всемогучість, і закликають нас до вдячності й любові до Творця, бо на них
відзеркалюється люба рука Божого створіння в нашу користь. Коли поглянемо на
травичку під нашими ногами на дерево або квітку на них зауважуємо відбитку
Божого життя.
Любити Бога є потрібно для кожного з нас, уміти в природі відчитувати Божу
любов і життя, в всіх речах, коли на них задивляємося, як гори, хмари, рослини,
звірята, квіти, моря, всі є Божим творивом, і в них криється життя в злуці з Божою
любов’ю.
У кожного християнина на першому місці має бути вияв любові до Бога . На
другому місці любов до себе самого. Ісус говорить: “Люби ближнього, як себе
самого. Коли йде про любов власну, вона має бути мірилом любові до ближнього.
Коли хтось себе не любить не буде любити ближнього, а тим більше Господа Бога.
Любов до себе самого виринає в нас вже зі самої природи надану самим Творцем.
Любов до себе самого вимагає тому, що ми створені на образ і подобу Божу. Себе
любімо, бо ми є діти Божі, відкуплені не золотом чи сріблом, але кров’ю Ісуса
Христа (І Петра,1,18).
Мати в собі християнську любов до себе самого означає себе шанувати при
здоров’ю, не пересичуватися їдою ані пияцтвом, не уживати наркотиків, або
виснажувати себе надмірною працею задля туземного багаства. В житті потрібно
завсіди мати повну свідомість власного оцінення задля будучих благ, тобто осягнути
вічне щастя.
Любов до себе самого має вартість тільки тоді, коли злучина з любов’ю Божою.
Дуже часто християни дуже часто відвертаються від вічних благ, а клоняться до
світової любові, відступають від всього, що походить від Бога на задоволення своїх
власних пристрастей. Перестають любити себе ті особи, що залишають вічне
спасіння душі, а віддаються всім світовим засадам думаючи тільки про тіло.
Покидають св. Тайни, Церкву, не заховують Божих Заповідей, жиють без
церковного шюбу, піддаються наркотикам, розпусті і.т.д.. Такі особи не люблять
Бога, ані себе й ближніх.
Часто зауважується, що люди себе люблять і цінять понад інших осіб не
вартостями духовними, але після матеріальних здобутків, як слави,майна,
становища. Така любов проявляється фальшивою, і правдивим грішним
самолюбством. “Що допоможе людині, якщо вона здобуде увесь світ, а душу свою
занапастить?" (Мат. 16,26). Наша любов до себе самого тільки тоді набуває духовну
вартість, коли себе любимо задля Бога.
Ніхто не матиме любові до інших осіб, коли її не матиме до себе самого. Хто
любить себе, ділитиметься любов’ю з інтими особами. Кожний християнин має
бути джерелом любові сам у собі. Коли джерело сильне на воду, воно всім достачає
і не зменшується, ані не висихає. Це саме повинно діятися з кожним християнином
бути не вичерпальним джерелом любові до Бога до себе й ближніх.
Любов до ближніх в першій мірі нам вказує, що вони також є Божим
створінням, як і ми, і всі ми є учасниками того самого життя в Бозі. Всі наші ближні
- це всі особи світу, які належать до того самого корення людського життя
незалежно від способу думання, поведінки, нації, кольору тощо...
Ми, як християни повинні обіймати всіх осіб світу нашою безмежною любов’ю,
бо вони всі Божі діти, котрими Бог щоденно опікується, і всім дає життя. Коли
любимо осіб, вони й нас любитемуть. Хто вимагає любови тільки від інших, а сам
немає. Навіть звір'ята розпізнають своїх любителів і не любителів. Рослини також
є учасниками Божої любові, бо сповняють Його закони.
Ісус Христос не тільки встановив заповідь любові ближнього, але закликає нас
любити ворогів наших. А я кажу вам: “Любіть ворогів ваших і моліться за тих, що
гонять вас; таким чином станете синами Отця вашого, що на небі" (Мат 5,44-45).
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«Приймайте, як і Христос прийняв вас» - під таким гаслом 20 травня 2018
року у Римі, вже в двадцять сьоме, відбулося Свято Народів. Урочистості
проходили в базиліці святого Йоана на Латерані та на площі перед нею.
Організаторами свята були пасторальний відділ «Мігрантес» та Благодійний
фонд «Карітас» Римської єпархії у співпраці з етнічними спільнотами міста
Рима.
Україну на Святі Народів численно представляли віряни парафії свв.
Сергія і Вакха, церкви Христа Царя та собору Святої Софії.
Свято Народів розпочалося у неділю вранці у Папській Вищій Духовній
семінарії конференцією на тему «Церква, яка слухає».
Серцевиною свята стала Свята Літургія в базиліці святого Йоана на
Латерані, яку цього року очолив архиєпископ Луїс Ладарія Феррер, префект
Конгрегації доктрини віри, у співслужінні з численними душпастирями і
капеланами різних обрядів, які представляли іноземні католицькі громади
Рима. Від Української Греко-Католицької Церкви співслужили о. Марко
Семеген, настоятель собору Святої Софії, о. Іван Кулик, парох церкви свв.
Сергія і Вакха, о. Андрій Солецький, віце-ректор собору Святої Софії та о.
Тарас Остафіїв, віце-парох української парафії в Римі. Під час Святої Літургії
хор парафії свв. Сергія і Вакха під диригуванням Галини Громик виконав
піснеспів «Свят, свят, свят».
Архиєпископ Луїс Ладарія у своїй проповіді під час Святої Літургії,
мовлячи про свято П ’ятидесятниці, яке саме цього дня святкувалося за
Григоріанським календарем, наголосив: «Сьогодні, в день П ’ятидесятниці,
Святий Дух відкриває всім глибоку правду про Христа: Його буття у вічному
сопричасті любові з Отцем, і ця любов об’являється нам, так як і учням в день
народження Церкви».
Плоди діяння Святого Духа виявились щедро у перших апостолах та
показались у них «відвагою свідчення і вмінням говорити, і бути почутими у
всіх мовах, - наголосив проповідник, - тому ніхто не був більше виключений,
адже Церква - це велика многота людей, і множинність для Церкви це її
багатство, а не обмеження». Коментуючи слова св. апостола Павла з Послання
до римлян «Приймайте, як і Христос прийняв вас», що стали головною темою
свята, архиєпископ зазначив: «Ці слова в особливий спосіб звернені до нас, що
живемо у цьому місті, щоб ми вміли визнавати один одного через огонь любові
Отця, Який мешкає в нас і Який є нашою силою».
Після Святої Літургії монс. П ’єрпаоло Феліколо (Pierpaolo Felicolo),
директор фундації «Мігрантес» Римської єпархії, від імені всіх національних
спільнот Рима привітав архиєпископа Луїса Ладарію з кардинальським
призначенням, і як вияв великої вдячності за спільну молитву та увагу до
мігрантів новопроголошеному кардиналові було подаровано ікону Бож ої
М атері «Замилування», написану і виготовлену в Україні. Ікону номінованому
кардиналові мав честь вручити о. Марко Семеген, настоятель собору Святої
Софії.
Після Літургії на площі перед собором відбувся обід, в іменю якого
входили типові національні страви різних країн світу. Українська кухня на
Святі Народів була зорганізована парафіянами церкви свв. Сергія і Вакха, а
смачні українські традиційні страви швидко розходилися між учасниками
свята.
Відтак на площі перед Латеранською базилікою розпочався святковий
концерт, в якому взяли участь представники різних національностей.
Традиційна творчість України була представлена співом Христини Фрейдун та
Віри Гудь.
Особливістю цьогорічного Свята Народів був парад у національних
строях, де українці представили багатство і різноманітність української
вишиванки. Варто додати, що у параді вишиванок на Святі Народів взяла
участь українська письменниця, журналіст та громадський діяч, член
Національної спілки журналістів України Леся Воронюк, яка також є
засновницею Всесвітнього дня вишиванки.
Свято Народів є доброю традицією Рима, яка виявляє гармонійне
поєднання різних культур в одному суспільстві, що не стає змішанням чи
поглинанням різноманітних звичаїв, але збагачується людським досвідом з
далеких і близьких кутків світу.
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ЧИ ПРАВИЛЬНО ВВАЖАТИ СТИХІЙНІ ЛИХА
КАРОЮ ЗА ГРІХИ?

Запитання: Чи правильно вважати стихійні лиха карою за гріхи?
Відповідь: Неправильним є твердження, ніби Бог карає людину за
скоєне зло. Правильно було б говорити, що покарання міститься в скоєному
злі. Якщо людина випиває отруту і помирає, неправильно було б
стверджувати, що її карає Господь.
У сі наші гріхи маю ть не тільки особисті наслідки, а й наслідки на
всесвітньому рівні, проте ми не знаємо, як саме це конкретно проявляється.
Наслідки гріха очевидні на прикладі первородного гріха. Святе Письмо
наводить слова, які Бог сказав Адаму: «За те, що ти послухав голос твоєї
жінки і їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята земля через тебе.
В тяж кім труді живитимешся з неї по всі дні ж иття твого. Терня й будяки
буде вона тобі родити, і їстимеш польові рослини. В поті лиця твого
їстимеш хліб твій» (Б ут. З, 17-19). Ось як пояснює це Катехизм
Католицької Церкви: «Св. Письмо показує трагічні наслідки цього першого
непослуху. Адам і Єва відразу втрачаю ть благодать первородної святості.
Вони бояться Бога, фальшивий образ Якого вони собі створили - Бога,
заздрісного на Свої привілеї. Гармонія, у якій вони жили і яка була
встановлена завдяки первородній праведності, зруйнована; зруйноване і
панування духовних властивостей душі над тілом; єдність чоловіка і жінки
зазнає напруження; їхні стосунки відтепер позначатимуться пристрастю і
жадобою панування. Гармонія зі створеним світом розірвана: видиме
створіння стало для людини чужим і ворожим» (399-400). Відсутність
гармонії з творінням - це наслідок гріха, яким був розірваний зв'язок зі
створеним світом. Таким чином, ворож ість стихії - це прояв розриву
гармонії з навколишнім світом. Але неприпустимо стверджувати, що та чи
інша подія є покаранням для тієї чи іншої людини, для певної категорії
людей або для цілого народу. Н е треба забувати, що і наші гріхи можуть
невідомим нам чином впливати на лиха, що відбуваються з іншими людьми.
Про це, зокрема, згадував святий Папа Іван Павло Q в апостольському
напоумленні «Reconciliatio et Paenitentia»: «Визнавати, що в силу людської
солідарності, настільки таємничої і невловимої, як реальної і конкретної,
гріх кожного певним чином відбивається на інших: це - інша сторона
солідарності, яка на релігійному рівні зростає в глибокій і чудовій таємниці
спілкування святих, завдяки якому можливо говорити, що будь-яка душа,
що підноситься, прославляє світ. Цьому закону піднесення, на ж аль,
відповідає закон опускання, так що можна говорити і про спілкування в
гріху, через яке всяка душа, що опускається, разом із собою опускає і
Ц еркву, а певного мірою і весь світ. Іншими словами, немає такого гріха,
навіть найпотаємнішого і прихованого, навіть суто особистого, який би
стосувався тільки того, хто його чинить. Кож ен гріх більшою чи меншою
мірою , з більшим чи меншим збитком відбивається на всій структурі
Церкви і на всій людській сім'ї. Згідно з цим першим значенням, кожному
гріху можна безперечно приписати характер гріха соціального» (16).
Різні лиха, що відбуваються довкола нас, спонукають підносити
молитву вслід за святою Катериною Сієнською: «Господи, я згрішив,
помилуй мене». Але неправильно стверджувати, ніби стихійні лиха
«посилаються» як покарання за той чи інший гріх.
Джерело: радіо В атікан
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У НІГЕРІЇ ПРОЙШЛИ МАСОВІ МАНІФЕСТАЩ Ї
ПРОТИ ВБИВСТВА ХРИСТИЯН
22
травня
відбувся
похорон
17
католиків,
вбитих під час Л ітургії в
М акурді. У всій Н ігерії
християни
вийшли
на
вулиці, щоб протестувати
проти цих злочинів. На
думку
кардинала
Онайєнкана, ця подія безпрецедентна.
У 54 містах Н ігерії відбулись демонстрації проти вбивства християн у
цій країні. Приводом для демонстрацій був похорон двох священиків і
сімнадцятьох вірних, вбитих минулого місяця під час Ш тургії в єпархії
М акурді. У похороні брали участь кільканадцять єпископів та кардинал
Джон Онайєкан, а також віце-президент країни Ємі Осінбайо.
З а словами кардинала, в Н ігерії ще не було такого зрушення, і він
сподівається, що це стимулюватиме владу гарантувати християнам більшу
безпеку. «Сподіваюсь, що те, що відбувалось не лише на похороні, але й у
всіх єпархіях Н ігерії, виведе на світло проблему безпеки християн в нашій
країні, оскільки впродовж останніх трьох-чотирьох років кількість вбивств
зростає. Тепер до вбивств доходить мало не кожного дня. Так більше не
може тривати. Щось повинно змінитись», - розповів він в інтерв’ю для Радіо
В атікану.
Своїм вірним кардинал наголош ує, щоб зберігали спокій і не
відповідали насильством на насильство, інформує w iara.pl.

Pais processam filho de 30 anos que recusa
a sair de casa
M ichael Rotondo se recusa a sair de casa (Crédito: Reprodução CNN)

Um homem de 30 anos está vivendo um a situação inusitada em Nova York
(EUA). Depois de cinco avisos e um a oferta de dinheiro para ajudá-lo a encon
trar um novo local para m orar, seus pais decidiram entrar com um a ação judicial
para que o filho saia de casa. As inform ações são da CNN.
Os pais, C hristina e M ark Rotondo, entraram com ação judicial no início do
mês de m aio, após cinco tentativas para que o rapaz deixasse a casa.
O prim eiro aviso dizia: “Depois de um a discussão com sua m ãe, decidim os
que você deve deixar esta casa im ediatam ente. Você tem 14 dias para desocupar.
Você não terá perm issão para voltar. Nós tomaremos todas as ações necessárias
para im por essa decisão.”
Em seguida, os pais deram o prazo de 30 dias para que ele saísse e ainda
deram a ele US$ 1.000 ( cerca de R$ 3.800) para ajudá-lo a encontrar um novo
lugar para morar. Como o rapaz não tom ou nenhum a atitude neste período, eles
decidiram recorrer à Justiça.
N a últim a terça (2 2 ), o juiz do Condado de Nova York, D onald Greenwood,
decidiu a favor dos pais e autorizou o despejo do rapaz. M ichael Rotondo consi
derou a decisão “ridícula” . Ele alega que não estava preparado para se sustentar
na época dos avisos e afirm a que precisava de um tem po m aior para deixar a casa
dos pais.
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Papa: explorar о trabalhador é pecado mortal
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deve tom ar distância e rezar para o Senhor. Se o Senhor lhe deu riquezas é para
distribui-las aos outros, para fazer em seu nom e tantas coisas boas para os outros.
M as as riquezas têm esta capacidade de nos seduzir e nesta sedução nós caím os,
somos escravos das riquezas.

П о с м е р тн і З га д к и
t Юлія Гієда Духовенна
t Julia Hyeda Duchovne
Em Ponta G rossa, Paróquia Transfiguração de Nosso Senhor, dia 17 de M aio
Tom ar distância das riquezas, porque estas nos foram oferecidas por Deus

de 2018, faleceu a Paroquiana Julia H yeda Duchov

para doá-las aos outros. A este tem a o Papa Francisco dedicou a M issa celebrada

ne, aos 83 anos de idade, nasceu na cidade de Ivaí/Pr.

na Casa Santa M arta.

O seu esposo João Duchovne e sua filha Gisele

N a m em ória de N ossa Senhora Auxiliadora, o Pontífice celebrou a M issa na
intenção do “nobre povo chinês” , que festeja a Virgem de Sheshan em Xangai.

descrevem um a singela hom enagem de despedia da
JULIA , foi um a M ulher com pleta para quem a conhe

Riqueza apodrecida

ceu sendo esposa virtuosa, mãe de coração, religiosa,

O Papa se inspirou na Leitura de São Tiago apóstolo, que fala do salário não

honesta, forte, trabalhadora, irm ã, tia, m adrinha,

pago aos trabalhadores e o seu clam or que chega aos ouvidos do Senhor. Francis

voluntária, am iga, ótim a cozinheira e adorava flores,

co destaca que Tiago usa expressões contundentes para falar aos ricos, sem m eias

plantas, pássaros, gatos, etc.

palavras, condenando a “riqueza apodrecida” , com o fez Jesus:
“Ai de vós ricos!” , é o prim eiro ataque depois das Bem -aventuranças na

N o início da doença degenerativa da m inha mãe
Julia há 10 anos, a sua m em ória foi sendo desligada

versão de Lucas. “A i de vós ricos!” . Se alguém fizer um a pregação assim , no dia

dia a dia em relação aos afazeres dom ésticos, o esquecim ento do nom e dos fam i

seguinte nos jornais aparece: “Aquele padre é com unista!”. M as a pobreza está no

liares, dos horários, dos com prom issos religiosos, do descuido pessoal em tom ar

centro do Evangelho. A pregação sobre a pobreza está no centro da pregação de

os rem édios, guardava as coisas em locais errados e não lem brava onde os tinha

Jesus: “Bem -aventurados os pobres” é a prim eira das Bem -aventuranças. E a

colocado, etc. Nos últim os três anos ficou acam ada, raram ente conversava e a

carteira de identidade com a qual Jesus se apresenta quando volta ao seu vilarejo,

alim entação era adm inistrada por sonda, recebeu a comunhão e a unção dos enfer

a N azaré, na sinagoga, é: “O Espírito está sobre m im , fui enviado para anunciar o

mos por mãos de R eligiosos(as) da Paróquia Transfiguração de Nosso Senhor e

Evangelho, a Boa Nova aos pobres, o alegre anúncio aos pobres” . M as na história

visitas de M inistros, Legionárias de M aria, Diáconos e Padres da Paróquia São

sempre tivem os esta fraqueza de tentar tirar esta pregação sobre a pobreza, acredi

José - PG/Pr.

tando se tratar de algo social, político. Não! É Evangelho puro, é Evangelho puro.

E com a sua saúde m ais frágil a cada dia o que prevalecia era o olhar m eigo e

D ois senhores

as respostas inteligentes quando os lapsos da m em ória voltavam , como exemplo

Francisco convidou a refletir sobre o porquê de um a pregação assim “tão

“NÃO EXISTEM PESSOAS FEIAS PARA DEUS TODAS ELAS SÃO BONI

dura” . A razão está no fato de que “as riquezas são um a idolatria” , são capazes de

TAS AOS SEUS OLHOS” .

“seduzir” . O próprio Jesus, explicou o Papa, disse que “não se pode servir a dois

Agradeço a todos os parentes, religiosos, amigos e conhecidos em meu nome

senhores: ou você serve a Deus ou às riquezas”: dá, portanto, um a “categoria de

e do meu Pai, as orações, as visitas dom iciliares e hospitalares, o carinho da

‘senhor’ às riquezas, isto é, a riqueza “o pega e não o larga e vai contra o prim eiro

lem brança quando perguntavam da m inha mãe JULIA . Acim a de tudo, é im por

m andam ento” , am ar a Deus com todo o coração.

tante buscar consolo em JESUS, que saiu vitorioso da m orte e, em Sua vida terre

A s riquezas vão tam bém contra o segundo m andam ento, porque destroem a

na, tam bém passou pela experiência da perda e chorou a m orte de Seu amigo

relação harm oniosa “entre nós hom ens” , “estragam os a vida” , “estragam os a

Lázaro. Com oveu-se com a dor de suas irm ãs M arta e M aria, foi ao encontro

alma” . O Papa recordou a Parábola do rico - que pensava na “boa vida” , nas

delas, ouviu M arta e a consolou dizendo: “Eu sou a ressuieição e a vida. Quem crê

festas, nas roupas luxuosas - e do m endicante Lázaro, “que não tinha nada” .

em m im , ainda que m orra, viverá. E quem vive e crê em mim jam ais m orrerá.

Tiago sindicalista

Crês nisso” (Jo 11,25-26).

A s riquezas, reiterou, “nos levam em bora a harm onia com os irm ãos, o amor
ao próxim o, nos fazem egoístas” . Tiago reivindica o salário dos trabalhadores que
cultivaram a terra dos ricos e não foram pagos: “alguém podería confundir o após
tolo Tiago com um sindicalista” , afirmou Francisco. E na verdade, acrescentou, o
apóstolo “fala sob a inspiração do Espírito Santo” . Parece um a coisa dos nossos
dias, disse o Papa:
Também aqui, na Itália, para salvar os grandes capitais deixam as pessoas sem
trabalho. Vai contra o segundo mandam ento e quem faz isto: “A i de vós!” . N ão eu,
Jesus. Ai de vocês que exploram as pessoas, que exploram o trabalho, que pagam
de m aneira inform al, que não pagam a contribuição para a aposentadoria, que não
dão férias. A i de vós! Fazer “econom ias” , fraudar o que se deve pagar, o salário, é
pecado, é pecado. “N ão, padre, eu vou à M issa todos os domingos e participo
daquela associação católica e sou m uito católico e faço a novena d isso ...” . M as
você não paga? Essa injustiça é pecado m ortal. Você não está nas graças de Deus.
Não sou eu que estou dizendo, é Jesus, é o apóstolo Tiago. Por isso as riquezas nos
afastam do segundo m andam ento, do am or ao próxim o.
R ezar pelos ricos
A s riquezas, portanto, têm um a capacidade de nos tom ar “escravos”: por isso
Francisco exorta a “fazer um pouco m ais de oração e um pouco m ais de penitên
cia” não pelos pobres, mas pelos ricos.
Você não é livre diante das riquezas. Você para ser livre diante das riquezas

Eternas saudades de seus fam iliares!
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МОЛОДИМ

Привіт для всєх, дорогенькі,

ЧИТАЧАМ
Аконтеси жи часто на світі є забагато дощу або завелика посуха і в тому

Когут перехитрив лиса
Казка-чарівник
Для дош кільного віку

люди самі нічого не можут порадити й тому вдаються до Бога з молитвами
і замовлєют М олебні, тирсос і М іссас пра шовир або пра парар де шовир.
Аконтесиу ума вийз нума локалідаде жи настала велика посуха. Сонце,

У країнська народна казка
Свого часу сидів в одного ґазди когут на яблуньці коло хати. Нараз
надбіг відкись дуже голоден лис, поглянув вгору, і побачив когута, та
погадав собі: “Ото була би добра їда з когута, коби лиш мож на його якось
відти з дерева дістати на землю ” .
Х итро оглянувся лис і піш ов під ту яблуньку, що на ній сидів когут,
та й зазирає вгору до когута, а когут підлетів щ е вище, як побачив лиса,
щ оби бути безпечніш им перед своїм ворогом. А ле лис узявся на спосіб і
зачав до когута говорити, приговорю вати:
— Чого ти ся, побратиме, мене боїш і не зійдеш на землю до мене,
щ оби ми собі разом щ ось побесідували та поради, але втікаєш чимраз
вищ е на дерево? Х іба ти не чув, щ о межи звірами вже мир настав, що вся
звірина м ає ж ити по-братськи й не мож на вже одні одним кривду робити,
а нам, лисам строго зборонено курей їсти!
Та когут був таки недурний і відповідає:
— Та я про такий мир щ е нічого не чув. До нас такий декрет щ е не
дійшов.
— Я к то,— ніби з обуренням перервав знов лис когутові,— може
бути, щ оби ти про цей мир нічого не чув? Т а же то наш король звірячий
— лев — видав такий декерет, і так мусить бути. Х то би того не слухав,
смертю умре.
— Ні, я таки нічого не чув про це,— відповів когут лисові і кудись
далеко задивився в той бік, де був ліс.
— А щ о ти кудись задивився і не ідеш до мене? — запитав лис когута,
як уздрів, щ о когут так ся приязно дивить у ліс, а й лис зачув брехання
котю г та й крик людей.
— Куди я ся дивлю ? — зачав спокійно говорити когут до лиса, не
відвертаю чи очей від лісу.— Ади, генде з лісу ідуть стрільці з цілою
зграєю псів, то я них дивлю ся, як вони файно сю ди просто на нас ідуть.
— Ов,— обізвався настраш ено лис,— коли так, то ти будь здоров, а я
втікаю борш е звідси геть з-перед стрільців і псів.
— Та чого втікаєш ? — вспокою вав когут лиса на збитки вже.— Та же
тобі ті котю ги нічо не скажуть, коли ти мені кажеш, щ о король звірячий
лев видав гострий бефель про мир. В они зірячого роду й ти, том у між
вами тепер має панувати мир й одні одним не можуть робити ніякого зла.
— Ага, нічо не скажуть,— відворкнув злісно лис,— ану ж, ті пси не
дістали щ е того бефелю, може, до них сю ди щ е цей бефель не дійшов, і
можуть з мене зараз ш кіру здерти.
Х итрий лис дав драла і злісно пігнав до лісу. Завстидався і
розсердився, щ о не вдалася йому ш тука здурити когута і щ е мало смерті
не пожив. А когут лиш ився далі на яблуньці, смію чись з лиса, як той рвав
перед котюгами.

Засмійся
Заборонили входити в церкву

Якомусь грішникові за кару заборонили заходити до церкви на
молитву. Він пішов зплачем скаржитися до Бога:
- Чому плачеш, що з тобою діється? - запитався Бог.
- Боже мій добрий забороили мені заходити до церкви, бо я рішник.
- Не плач і не журися, мені також забороняють заходити до церкви, бо
хоч я не рішник, але йнакше думаю як вони.
Г арна дитина

Переходили жінки коло мами яка тримала на руках дитину й вихваляли
крає малятко:
- Що за гарна твоя дитина!!!
- Це ще ніщо, - гордо відповіла мама. - Треба було би вам подивитися
які гарні знимки з неї, багато кращі.
Місяць вдолині

Пяний переходив черех міст. На середині моста стрінувся з приятеем і
оба схилилися на поруччя моста та
подивляли у воді відблиск місяця.
- Що це так світиться там в долині, запитався пияк.
- Це місяць!
- Гей, яким способом я опинився тут
на горі а місяць в долині?

спека, порохи, вода в рівчаках і в криницях висихала. І муйта жинти мусіли
ходити по сусідах брати воду, бо по багатьох домах вже не було води, а
накилис тимпос ще не було аґва енканада. Люди іям фалар ком о падре і
замомлєли молебні й М іссу пра шовир. І де фато почало дощіти. Дощ падав
синь парар де дія і в ночі, ріки повипивали, всюди болото, дороги повно
енкалядорів, тиждень, два і дощ не переставав падати, а люди сіжурили, бо
не могли зібрати фіжону, що бротував на росах. Нема ради, треба було
вдаватися до Бога і нарід почав сімолити й замовлєти М ісси пра парар де
сьовир. Багато було інтенсонів і вотець приймав і казав, жи не може
відправити всєх де ума вийз, а буде правити кожного дня одну. І правив ті
інтенції день за днем і дощ перестав падати, сіпоказало сонце, сівипогодило
й диу пра колєр о фіжом що ще не був збротував. До комисо люди спіш или,
жи добра погода, але сонце і спека почали інкомодувати людей. М инув
тиждень, два, три, місяць і далі спека, а на небі ані хмаринки, пор тудо
порохи, духота, а нос ріос і нос посос квазі вже не було води, а подекуди
криниці повисихали. Ну і о ки фазир? Самою журбою годі було дочекатися
дощу. Оутра вийз треба вдаватися до неба, енкоменувати М ісас пра шовир.І
де фато почав знов падати дощ синь парар. І падав і падав і ном парава.
Пішли люди до вотця і давай давати інтенсони пра педір тимпо бом. А
Вотец сказав про пово: “Есперинь ум поко, таж я ще не скінчив відправляти
тамтих з минулих місяців пра шовир”. Сказав, що пор енкванто хоче
скінчити ті давніш і інтенсони, що люди замовили пра шовир, а пор
енкванто нехай люди терплят слоту, бо самі просили й випросили демайс
сюва і дощ не хоче перестати падати тепер коли його вже треба а треба
тимпо бом.
Сабинь о ки? З тої історії треба нам сінавчити, щоб не інкомодувати
Бога за всякі справи, а залишити Богові диськи Він сам мандує у світі і не
треба нам підказувати Йому що Він має робити,

Ваш Ю зьо Ш ило

ЖИТТЯ НАВЧАЄ
Плачвиливаєз

душі

наверх і улегшує біль
який відчуваємо. Це
одна з найкращ их річей,
що ти можеш робити
коли переживаєш біль або тілесний або
душевний. Дозволь, щоб сльози текли по
обличчю, вони багато допоможуть тебе
заспокоїти й уздоровити душу.

