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N0BEL DE MEDICINA PREMIA AMERICANO E JAPONÊS 
POR TERAPIA CONTRA 0 CÂNCER

James P. Allison e Tasuku Honjo 
são os ganhadores do Prêmio Nobel 
2018 de Medicina. A Academia Sueca 
anunciou nesta segunda-feira (01) que 
o americano e o japonês irão dividir o 
prêmio de 9 milhões de coroas suecas, 
equivalente a R$ 4.098.402.

Os dois desenvolveram pesquisas, 
separadamente, sobre duas proteínas 
produzidas por tumores — a CTLA-4 e 
a PD-1 — que paralisam o sistema 
imune do paciente durante o tratamento 
de câncer.

“Os tumores produzem as proteí
nas, chamadas de checkpoints, que 
bloqueiam o linfócito T, que é a célula 
mais importante do sistema imune que 
ataca o tumor. Essas drogas [pesquisa
das] retiram esse bloqueio e recuperam 
o poder de ataque dos linfócitos que 
estavam paralisados por essas proteí
nas” , explica o oncologista Fernando 
Maluf, diretor associado do Centro de 
Oncologia da Beneficência Portuguesa 
de São Paulo.

O imunologista James P. Allison, 
70, da Universidade do Texas, estudou 
a proteína CTLA-4. Ele descobriu que 
um bloqueio da proteína podería retirar 
o freio sobre os linfócitos T, fazendo 
com que as células voltassem a atacar o 
tumor. Em 1994, Allison realizou o 
primeiro experimento em ratos, que 
ficaram curados após o tratamento.

Em 2010, um estudo clínico mos
trou efeitos “impressionantes” , segun

do a Academia sueca, em pacientes 
com melanoma (um tipo de câncer de 
pele) avançado, que não haviam sido 
observados antes.

Já o imunologista Tasuku Honjo, 
76, da Universidade de Kyoto, no 
Japão, estudou uma outra proteína, a 
PD-1, que também atuava sobre os 
linfócitos T, só que de forma diferente. 
Após experimentos em laboratório, um 
estudo realizado em 2012 também 
demonstrou eficácia em tratar pacientes

com diversos tipos de câncer.
Maluf explica que esse tipo de 

tratamento, a imunoterapia, já  é utiliza
do em pacientes com câncer em estado 
avançado, no Brasil e no mundo, há 
cerca de quatro anos. No país, existe 
uma droga que bloqueia a CTLA-4 e 
outras cinco que atuam sobre a PD-1. 
Ele explica que, normalmente, são 
utilizadas em pessoas que não respon
deram a outros tratamentos.

“Essas drogas foram associadas a

ganho de sobrevida global em tumores 
graves como melanoma, câncer de 
pulmão, de bexiga, de rim, de cabeça e 
pescoço, linfoma, tumores intestinais, 
de fígado, gástricos também. São 
drogas que hoje fazem parte do dia a 
dia em várias situações importantes 
com tumores graves e muito avança
dos” afirma. O oncologista explica que 
elas também trazem menos efeitos 
colaterais que a quimioterapia tradicio
nal.

CHINA E VATICANO ANUNCIAM ACORDO HISTÓRICO PARA RETOMAR LAÇOS APÓS 67 ANOS
O primeiro passo foi o reconheci

mento de bispos nomeados pelo gover
no chinês.

O Vaticano assinou, neste sábado 
(22), um acordo preliminar histórico 
com o regime comunista de Pequim 
sobre a nomeação de bispos na China.

O acordo trata apenas do tema 
religioso, e não inclui o restabeleci
mento das relações diplomáticas entre 
Pequim e a Santa Sé, interrompidas 
desde 1951, dois anos após a chegada 
dos comunistas ao poder.

Minoritários em um país com 1,5 
bilhão de habitantes, os 12 milhões de 
católicos chineses professam sua fé 
divididos há décadas entre uma Igreja 
“patriótica” controlada pelo regime 
comunista e outra, clandestina, que

reconhece a autoridade do papa.
Após o anúncio, o papa Francisco 

reconheceu, neste sábado, sete bispos 
chineses que foram nomeados sem seu 
aval pelo regime comunista, alguns dos 
quais haviam sido excomungados. Um 
oitavo bispo, já  falecido, foi reconheci
do a título póstumo.

Há mais de três anos, a Santa Sé 
relançou as intermináveis negociações 
iniciadas nos anos 1980 para unificar a 
Igreja na China.

O acordo preliminar foi assinado 
hoje, em Pequim, entre os dois chefes 
negociadores: o subsecretário de
Estado da Santa Sé, Antoine Camilleri, 
e o vice-ministro chinês das Relações 
Exteriores, Wang Chao.

Continua na pág. 07 Papa Francisco: Igreja clandestina na China reconhece a autoridade do papa (Max Rossi/Reuters)
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Редакційне Editorial
“Бразилія якої я бажаю” “О Brasil que eu quero”

Вже протягом кілька місяців 
щоденно на телевізії (О Ґлобо) 
слухаємо й чуємо відповіді народу на 
запитання “Якої Бразилії ти хочеш?”. 
Гарна анкета яка має на меті прослідити 
чого й якого уряду справді нарід бажає. 
Тут виходять різні роди людей, старі й 
молодь, а навіть і діти, багаті й бідні, 
одинокі особи й групи, всі виявляють 
чим вони незадоволені з уряду Бразилії і 
чого би бажали для себе й для цілого 
бразилійского народу. Це не 
приготована кимось програма, щоб 
вказувати які мають бути відповіді, але 
звичайне просте запитання і сам нарід з 
глибини душі й зі щирого серця 
висказує з чого незадоволений й чого 
бажає. Це відповіді які випливають зі 
серця й висказують правдиве прагнення 
народу. Прокоментуємо деякі справи, 
що їх нарід заторкує.

На першому місці, нарід бажає 
Бразилії чесної, без корупції, де панує 
мир, справедливість і добробут. 
Кожного дня можемо чути від народу 
“хочу” або “хочемо Бразилії без 
корупції”. Це бажання виступає 
щоденно у відповідях, ледви чи є якийсь 
день, щоб кілька осіб не висловлювали 
цю турботу й бажання жити в країні, де 
уряд чесний, далекий від корупції, яка 
просякає велику скількість 
бразилійських політиків. З  відповідей 
можна ясно бачити, що корупція 
направду непокоїть нарід і спричиняє 
велике незадоволення проти 
скорумпованих політиків (а їх немало в 
наших урядових особах і установах), які 
перед виборами обіцюють, але опісля не 
дбають про добро народу й гідність 
країни, для чого були вибрані, а 
використовують свої урядові позиції і 
привілеї на те, щоб самим багатіти 
викрадаючи без милосердя скарби 
держави, які є власністю всього народу, 
бо це нарід своїми працями там вкладає 
свої заробітки на те, щоб були вживані 
на добро всього народу. У відповідях 
люди показуються досить виховані, 
говорять про корупцію, бо це звучить 
делікатніше, а не вдаються до грубязних 
висловів, як злодії і злодійство, яке 
запанувало між урядовцями, наповнило 
урядові палаци й всякі урядові 
департаменти. Є надія, що це обурення 
народу може дещо усвідомить уряд і 
урядовців і вони почнуть більше дбати 
про добро народу, а не тільки про своє 
власне збагачення. Коли би зважити 
все, що говориться і діється перед 
виборами, можна там побачити дві 
реальності: назверх, в словах, золоті 
обіцянки для народу, а в нутрі 
самолюбне бажання власного 
збагачення.

Тніпі дві справи, які заторкуються 
дуже у цій анкеті, це здоров’я і 
вихованя. Майже не перейде день коли 
би нарід де висказував своє 
невдоволення щодо програм виховання 
й здоров’я в нашій країні. Часто бачимо 
й чуємо на телевізії ті великі драми коли 
хворі вмирають при дверях шпиталів бо 
в середині нема ані місця ані лікарів, 
щоб їм дати обслугу.

Гостро критикується виховання в 
країні де стільки неуків і труднощів 
біднішим дітям отримати належний 
вишкіл або вступити до вищих шкіл 
через брак фінансових можливостей,

щоб могти легше знайти працю й 
допомогти країні позбутися тої нужди, 
яка панує по періферіях міст, а то й 
навіть в більших містах які занедбані 
урядом. Справді, були й є деякі спроби 
усунути крайню нужду між народом, 
але без значних вислідів, бо класти 
готовий хліб на стіл убогих не розв’яже 
проблеми. Що потрібне це дати роботу, 
а, щоб могти взятися до роботи в 
нинішніх часах треба мати відповідний 
вишкіл, спеціялізації, до чого лише мала 
частина учнів має доступ, а більшісь 
залишається поза школами з 
наріканням, що нема праці. Щоб 
продуктувати їжу для країни треба мати 
спосібність це здійснити й виховання до 
того, а ту спосібність надає належний 
вишкіл.

Є ще й інші прагнення народу в тих 
відповідях які вживані так для цілої 
Бразилії, а головно для деяких частин 
країни, як брак доріг, старання про 
збереження природніх багатств, будови 
й добре остаткування шкіл і лікарень, 
зменшення платні для урядовів які 
заробляють великі суми дуже часто 
несправедливо, без праці, або 
фальшивої праці, з витрат рядових 
грошей на непотрібні справи, як будов 
фараонськх палаців і різних річей які не 
дають полекші для народу, а лише для 
деяких вибраних: - великі заплати для 
деяких робітників, завеликі заплати й 
пенсії для урядовців, закони які мало що 
помагають для більшості народу, а 
лише сприяють деяким привільйованим.

Багатьох мріють про стільки 
справ пітрібних і навіть не уявляють 
собі чи до того колись дістанеться наша 
країна. Але ця анкета повинна 
розбудити так уряд як і сам нарід, щоб 
мати перед собою якусь мету й зусилля, 
щоб досягнути те чого країні потрібно. 
Нарікання народу є справедливі й видно 
майже однозгідність в тих прагненнях.

Але в тому всьому слід зазначити, 
що винен не лише уряд, а сам нарід який 
вибирає скорумпованих тих, які щойно 
сиділи у в’язниці за сподіяні крадежі, а 
потім перед виборами роблять золоті 
обіцянки й тим захоплюють нарід і він 
на них голосує. Тут слід пригадати одну 
вже трохи давнішу пісню двох артистів, 
Дом і Равел, які в пісні повторяють 
багато разів слова: “Також і ти є 
відповідальний”. Справді також і сам 
нарід який давав голос за гроші, за 
утопійні обіцянки, за те або за тамте на 
тих, які досі нічого доброго для народу 
не зробили й не зроблять на майбутнє.

Já há alguns meses assistimos diaria
mente na televisão (Globo) respostas à 
pergunta: “Que Brasil você quer”? “O 
Brasil que eu quero”. Uma excelente 
enquete que revela os anseios do povo, 
pobres e ricos, homens e mulheres, jovens 
e até crianças, indivíduos e grupos. Todas 
as respostas estão cheias de sentido e reve
lam, em primeiro lugar, o que falta no 
Brasil, com o que o povo não está contente 
e o que espera para o futuro. Um programa 
não preparado por alguém que poderia 
sugerir as respostas e dar pistas e opiniões 
do povo. As opiniões surgem do coração 
dos respondentes e revelam as inquieta
ções e anseios que partem do profundo das 
almas simples que se sentem brasileiras e 
se preocupam com o futuro do Brasil. 
Propomos um breve comentário sobre as 
respostas mais repetidas.

Em primeiro lugar, o povo quer um 
Brasil livre de corrupção. Cada dia pode
mos ouvir a frase “Brasil sem corrupção”, 
“Governo sem corrupção” e dificilmente, 
que na série de respostas de cada dia não 
apareça alguém que não mostre preocupa
ção e repúdio da corrupção que tomou 
conta dos políticos brasileiros. Pelos 
depoimentos, vê-se que a praga da corrup
ção preocupa o povo e gera grande indig
nação contra os políticos corruptos (há 
dezenas ou até centenas de políticos 
corruptos) que pouco se preocupam com o 
bem-estar do povo e pela honradez do 
Brasil e, se servem de seus mandatos para 
seu próprio enriquecimento, devastando o 
tesouro nacional, ou melhor, tesouro do 
povo, acumulado pelo trabalho da maioria 
dos brasileiros que deveria ser usado para 
o bem de todos. Nas respostas o povo 
mostra-se muito educado e fala de “cor
rupção”, mas poderia ser mais direto e 
chamar de ladroeira. O povo não quer e 
não aceita a corrupção ou a ladroeira e fica 
indignado contra esse vício que se apode
rou dos políticos e se alastrou pelos 
palácios, câmaras e centenas de gabinetes 
dos governantes. Espera-se que essa revol
ta do povo e anseio por um Brasil honesto, 
digno e próspero não seja apenas um 
desejo sem se concretizar.

Outros dois anseios do povo é educa
ção e saúde. Não se passa um dia em que 
não apareça preocupação com o problema 
da educação e programas de saúde que 
deixam o povo brasileiro morrer nas 
portas dos hospitais por falta de médicos 
ou equipamentos para acolhê-los e dar 
assistência necessária ao que todos têm 
direito e o governo tem o dever de atender. 
Critica-se a educação no país com grande

número de analfabetos e dificuldades dos 
mais carentes de receber uma educação 
digna.

Aparecem muitas opiniões e suges
tões para diminuir a pobreza estrema de 
tantos brasileiros que vivem sem teto, sem 
infraestrutura nas periferias das cidades e 
até nas cidades menos privilegiadas e 
abandonadas pelos governos locais. De 
fato, houve alguns programas para atender 
esse problema, mas sem grandes resulta
dos, porque colocar pão na mesa do pobre 
não resolve o problema da pobreza. O que 
é necessário é oferecer emprêgo e ao 
mesmo tempo educar o povo para o traba
lho, favorecer especializações. Sem 
educação eficiente jamais algum governo 
poderá resolver o problema da pobreza, 
ainda que aplique todas a riquezas do país 
para dar alimento a todos. Alguém tem que 
fazer esse alimento e para o fazer tem que 
ter capacidade, isto é, receber educação e 
formação para produzir.

Existem outras preocupações do povo 
na enquete que são de grande importância 
para o bem do país e se referem a determi
nadas regiões e determinados setores da 
vida do brasileiro, como estradas, defesa 
do meio ambiente e conservação das 
riquezas da natureza, construções, dimi
nuição da máquina do governo, onde 
milhares vivem imerecidamente às custas 
do tesouro nacional. Reclama-se da falta 
de financiamento para setores essenciais 
na vida do povo e esbanjamento de dinhei
ro para o não essencial, altos salários e 
aposentadorias dos governantes e baixos 
salários para os que produzem as riquezas 
do país, leis que pouco interessam o bem 
geral do povo e não são tão essenciais e 
abandono daquilo que o povo precisa 
realmente.

Muitos sonham com tantas coisas e 
nem imaginam como é possível tomar os 
sonhos em realidade. No entanto, é neces
sário que se estabeleçam metas e objetivos 
para assim se alcançar o sucesso. Os 
anseios do povo é justo e se vê que há um 
consenso comum em o que o povo quer. 
Mas e quem é responsável por tudo o que 
acontece no Brasil? Uma canção bastante 
antiga de Dom e Ravel oferece uma dica 
muito útil para todos: “Você também é 
responsável” . Os que estão no governo 
foram escolhidos pelo povo que os 
criticam. Você sabe em quem votou nas 
últimas eleições? Acompanhou e fiscali
zou o comportamento do teu eleito no 
governo?...

Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

І  TEMPO DE DIZER
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Був один чоловік багатий, що одягавсь у кармазин та вісон та 
бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь, на ім'я Лазар, лежав у нього 
при воротях, увесь струпами вкритий; він бажав насититися тим, що падало 
в багатого зо столу; ба навіть пси приходили й лизали рани його. Та сталося, 
що помер убогий, і ангели занесли його на лоно Авраама. Помер також 
багатий, і його поховали. В аді, терплячи тяжкі муки, зняв він очі й побачив 
здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і він закричав уголос: Отче 
Аврааме, змилуйся надо мною і пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець 
пальця свого й прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же 
промовив: Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так 
само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А 
крім того всього між нами й вами вирита велика пропасть, тож ті, що хотіли 
б перейти звідси до вас, не можуть; ані звідти до нас не переходять. Отче, 
сказав багатий, благаю ж  тебе, пошли його в дім батька мого; я маю п'ять 
братів, нехай він їм скаже, щоб і вони також не прийшли в це місце муки. 
Авраам мовив: Мають Мойсея і пророків; нехай їх слухають. Той відповів: 
Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. А 
той відозвавсь до нього: Як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть 
коли хто воскресне з мертвих, не повірять.”

Лист Св. Павла до Галатів: 2 ,16  - 20

Гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. Ті, що хочуть 
показатися гарними тілом, - вони силують вас обрізатися, щоб тільки 
уникнути переслідування за хрест Христа. Бо й самі обрізані, не 
додержують закону, а хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися 
вашим тілом. Мене ж  не доведи, Боже, чимсь хвалитися, як тільки хрестом 
Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, а я - світові; бо 
ані обрізання, ані необрізання є щось, лише - нове створіння. На тих, які 
поступають за цим правилом, мир на них і милосердя, а й на Ізраїля Божого. 
На майбутнє нехай ніхто мені не завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани 
Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вашим духом, 
брати! Амінь.

Ніхто ніколи не був і не буде караний за те, що був багатий. Багатство 
це овоч людської праці й старання, до чого Бог призначив людину, коли 
сказав володіти землею і над усім, що на землі. Тому мати й уживати добра 
земські це творити Божу волю щодо людини. Здобувати добра це 
виконувати Боже веління. Але в порядку історії людства бачимо, що не всі 
мають все потрібне. Деякі здібніші й більше багатіють, мають кращі 
обставини й нагоди збирати добра земські. Вже були різні споби зробити 
всіх однаковими, щоб все було спільне, але це не вдалося і ніколи не 
вдасться, бо люди між собою відмінні, праці відмінні, здібнощі відмінні й 
одні більше здобувають а іншим не вдається. І це природне й добре. Хто 
може й має здібність, треба, щоб збирав багатства, бо вони будуть служити 
не тільки для нього, але для інших. Інша це річ коли набувається багатства 
несправедливо, обдурюючи інших, загарбуючи те, що належить до інших. 
Це недобре й грішне, бо несправедливе і брак любови до ближнього. Але не 
нарушуючи правил справедливости, використовувати свої здібнощі й 
нагоди до збагачення, це добре й похвальне.

Щодо того багача, добре, що він був багатий. А як доробився, 
справедливо чи ні, це інша справа. Але тут в Євангелії Ісус хоче звернути

увагу на те, що коли ти маєш подостаком, а інший голодує і терпить, любов 
вимагає, щоб ти уділив йому дещо з твого. Тут входять діла милосердя - 
голодного нагодувати, спрагненого напоїти і це є вимога любови до 
ближнього. Не можеш розкошувати сам, а залишати іншого в крайній 
мізерії. Маєш для себе й для своєї родини, але також маєш на те, щоб 
спомогти того хто не має, бо не може мати, або з якоїсь причини не 
потрапляє мати потрібне для свого життя.

Але також бути бідним, не мати потрібного до життя коли це з 
лінивства або з марнотравства або з недоброго використовування своїх дібр, 
це також провина, бо каже Св .Павло “хто не працює той нехай не їсть...” Є 
ті, що не можуть працювати або не мають нагоди, ті заслуговують на те, 
щоб отримати від тих, що мають все потрібне до свого життя. В Святому 
Письмі багато говориться про те, щоб пам’ятати про бідних і для них мати 
серце. Бо цього вимагає любов до ближнього.
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О. Т. Залуцький, ЧСВВ

Nunca foi pecado ser rico e jamais a riqueza como riqueza será condenada 
por Deus. A riqueza justa é fruto do trabalho e da luta para a qual o homem foi 
criado e recebeu a ordem de dominar a terra e tudo o que na terra existe. Por isso, 
ter riqueza e usá-la é o direito e dever do homem. Conquistar tudo o que a 
pessoa precisa e usá-lo é cumprir a ordem de Deus. Mas na história dos homens 
vemos que há gente rica e há gente pobre. Alguns têm mais capacidade e mais 
oportunidade para adquirir bens e outros ou não têm capacidade e por causa de 
algum defeito não podem consegui-la. Na história houve muitas tentativas de 
introduzir entre os homens um sistema que todos sejam iguais quanto à posse 
dos bens, mas tais tentativas nunca deram certo, porque os homens são diferen
tes, trabalhos são diversos, nem todos têm as mesmas capacidades conseguir 
bens materiais, uns conseguem arrecadar mais e outros não conseguem. E isso é 
natural. O próprio Jesus disse que haverá sempre pobres no mundo. Quem pode 
e tem capacidade de conseguir bens, deve usá-las, porque tudo o que alguém 
consegue, vai servir não apenas para quem o conseguiu mas para muitos outros. 
Outra coisa é conquistar riquezas praticando injustiças, aproveitando-se dos 
outros, roubando. Isso é injustiça condenada por Deus, é falta de caridade para 
com o próximo que é a nova lei de Cristo. Mas não transgredindo as leis da justi
ça e caridade, usar os seus dons e capacidades é usar bem os talentos distribuídos 
por Deus. Conseguir riquezas é bom e louvável.

Quanto à parábola sobre o rico, não se condena-o por ser rico. Mas o Evan
gelho fala de um grande erro do rico: 
não dar ajuda ao pobre Lázaro, doente, 
que vivia sofrendo fome diante das suas 
portas. Fazia banquetes, mas não se dava 
um bocado de comida ao pobre doente.
Isso é falta de caridade, que é a nova lei 
de Cristo. Você tem direito de fazer 
festas, organizar banquetes, mas deve 
abrir o coração ao irmão que não têm o 
suficiente para viver.

Doutra parte, ser pobre não é mérito 
nenhum e ninguém vai receber recom
pensa porque foi pobre. Pobreza é algo 
que acontece por diversos motivos, mas 
se for por falta do próprio pobre, como 
preguiça, esbanjamento de bens ou por 
outros motivos indevidos, é também 
uma culpa e esses pobres têm culpa 
porque ficaram pobres por sua própria 
culpa. S. Paulo escreve claramente:
“Quem não trabalha não coma” . Aqui 
trata-se dos que podem e tem oportuni
dade de trabalhar, mas não o fazem por 
não querer lutar pelo seu sustento. Pre
guiça, esbanjamento indevido de bens é 
um pecado. Na Sagrada Escritura insis
te-se muito sobre a caridade para com os 
necessitados. Portanto, nem a riqueza 
nem a pobreza como tal são virtudes.
Virtude é o trabalho. Mas a injustiça, 
falta de caridade dos ricos e falta de 
esforço para conseguir o seu sustento 
são condenados por Deus.

Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА 
РОЗДУМУ

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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Пощо існує релігія?
Запитання може виглядає не на місці. Всі думаємо, що релігія це 

визнання людиною Бога й відношення її до Бога. Це також найкраще 
почування людини, це її відношення до свого Творця. І це найкраще 
почування людського серця, воно має свої наслідки у відношенні людини до 
людини. Гарне й величне почування людського серця повинно би зроджувати 
між людьми гарну, мирну атмосферу, повинно би лучити людей в одну 
родину, в спокійну й щасливу спільноту, далеку від всякого непорозуміння, 
ворожнечі. Релігія є на те, щоб людей лучити, об’єднувати, зближувати, 
згуртовувати в одне. І що ж  діється, що релігія приносить для світу й для 
людства?

Коли ж  поглянути на історію світа, на історію всіх релігій протягом 
тисячів літ, скільки то клопотів, непорозумінь, ворожнеч релігія принесла й 
далі приносить! Можна би навіть сказати, що релігія стала і стає далі 
причиною одного з найбільших і найболючіших непорозумінь у світі між 
людьми. Через релігію різні сварки, війни, ненависті, переслідування, 
убивства, бо одні мають свої переконання, а інші свої, і через те ненавидять 
себе. Наведемо тут одну ніби байку, ніби притчу про релігії. Притча 
називається “Всесвітня вистава релігій” .

Я з моїм товаришем пішли відвідувати Всесвітню Виставу Релігій. Був 
там рух, суперечки, компетинціїї і пропаганди! Там при павільйоні Жидів 
роздавали летючки з написом: “Ягве це Бог доброти! Наш жидівський нарід 
це вибраний нарід і ніякий інший нарід не є вибраний, а тільки наш 
жидівсський нарід” . В павільйоні Ізламу нас вчили й переконували, що Алаг 
е милосердя і тільки Магомет є його пророк, і спасеться тільки той хто 
слухає того пророка! А хто не слухає його, того треба знищити. В павільйоні 
християн ми відкрили, що Бог це любов і нема спасіння поза Церквою. 
Закликали нас:“Прийдіть до нас або готовтеся опинитися в пеклі після 
смерти” . І було там багато, десятки або може й сотки павільйонів, де кожна 
релігія і кожне віровизнання, робило рекламу на свою релігію і всі 
підкреслювали, що Бог це любов, доброта, вирозуміння, милосердя і т. д. 
Коли ж  прийшов час обідати всі зійшлися до ресторану. І що ми там бачили? 
Ніхто з ніким не хотів говорити. Одні від других оберталися плечима, 
сперечалися за перші місця при столах, попихалися брутально, щоб першими 
набрати їжу... і кривими ворожими очима дивилися одні на одних.

Відходячи звідси, я запитався мого друга: “Що ти думаєш тепер про 
Бога?. Він мені відповів:“Бог є жорстокий, переповнений фанатизмом і 
упередженнями, Він створив релігії на те, щоб вірні себе ненавиділи” ...

Приходячи додому я молився до Бога: “Як Ти, Боже, витримаєш цей хаос 
з тими релігіями. Чи не видиш, що протягом стільки століть люди Тебе 
називають фальшивим словом, кажуть, що Ти добрий, мирний, милосердний, 
а в дійсності релігії показують ось зовсім інакше? Релігії живуть між собою 
у ворожнечі, вірні себе ненавидять! А Бог мені відповів: “Це не я 
зорганізував ту виставу. Я створив одну релігію, а поділили її і зорганізували 
по своєму всякі провідники! Я створив релігію, щоб всі були одно. Я 
встидавбися навіть піти на ту виставу... Там мало що мого Божого, майже 
все продумане людьми...

- Яка різниця між поганами й віруючими людьми? - запиталися раз малу 
дівчину. Вона відповіла: - “Погани це ті які не сваряться задля Бога, а віруючі 
це які плекають ненависть і роблять війни, вбивають через релігію44!

Дорогий читачу, тут нема що робити коментарів. Вистачить поглянути 
на світ і на релігії у світі й заключення прийде само собою...
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Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

Incoerência e contradições das religiões

As três maiores religiões que conhece
mos melhor são o cristianismo, o islamismo 
e o judaísmo. Todas elas têm coisas belas e 
boas na sua doutrina. E o que é bom e belo, 
provêm de Deus. Portanto, todas elas têm 
doutrinas de Deus, cada uma expressando-a 
de sua maneira, conforme sua mentalidade.
Mas uma coisa é a doutrina em si, escrita ou 
falada e é bem diferente a prática dos adeptos 
de cada religião. Dizer amor, paz, bondade, é 
fácil, bom e louvável. Mas traduzir isso na 
prática é bem diferente. E é o que acontece 
nas religiões. Vejamos isso na seguinte pará
bola narrada por Anthony de Mello e aqui um pouco modificada.

“Meu amigo e eu fomos visitar uma feira, não uma feira comercial, mas uma 
feira especial -  Feira Mundial das Religiões. Ao entrar no pátio vimos muitos 
estantes onde corria grande e ruidosa competição, uma propaganda estrondosa em 
cada barraco. No pavilhão dos Judeus foram nos oferecidos folhetos onde se dizia 
que Deus é Deus da misericórdia e que o povo judeu é um povo escolhido. 
Nenhum outro povo foi escolhido, mas nós judeus somos o povo eleito. Fomos, 
em seguida, visitar o pavilhão do islamismo e ali soubemos dos propagadores do 
Islamismo que Alah é misericordioso e Maomé é seu profeta. Para conseguir a 
salvação precisamos escutar e seguir os ensinamentos do único profeta de Deus, 
Maomé. Continuamos a nossa visita e chegamos até o estante dos cristãos. Ali 
fomos descobrir que Deus é Deus do amor e que não existe salvação fora da 
Igreja. Ou você entra na Igreja ou corre o risco de ir para o inferno. Ao sair daque
la feira perguntei ao meu amigo: “E daí, o que você pensa sobre quem e como é 
Deus? Ele respondeu: “Ouvi de todos que Deus é alguém misericordioso, bom, 
que Deus é amor” . Logo depois fomos para o restaurante onde todos missionários 
da sua religião se reuniam para o almoço. E o que vi ali? Ninguém falava com 
outro, viravam as costas uns para outros, se empurravam com desrespeito para 
conseguir quanto antes a refeição, discutiam sobre as mesas, olhavam uns aos 
outros com olhos cheios de ódio. Saindo do restaurante, perguntei novamente ao 
meu amigo: ”Que ideia você tem de Deus agora quando viu o comportamento dos 
pregadores de Deus de cada religião? Respondeu: “Agora aprendi que Deus é 
intolerante, fanático, cruel, Deus do ódio. Quando cheguei em casa, disse a Deus: 
“Deus, como você aguenta essas mentiras. Não vês que estão desrespeitando o 
Teu nome por séculos. E Deus me respondeu: “Essas religiões não são como eu as 
quis. Eu criei uma religião e seus dirigentes criaram as que existem agora. Eu 
tenho vergonha de visitar essa tal feira das religiões deturpadas onde se fala a 
verdade sobre por que existe a religião, mas se vive o contrário.

Prezado leitor amigo, o que se pode dizer sobre as três religiões que foram 
visitadas, sobre as suas doutrinas e comportamento de seus fiéis. Em todas elas a 
ideia central é Deus do amor da bondade e da paz. Mas como é diferente a vida 
dos seus adeptos!

Vale a pena, amigos, refletir sobre o que disseram no estante do cristianismo 
e o que se pratica.

Eis um pequeno exemplo: perguntaram a uma menina: - menininha, o que 
você pode dizer, qual é a diferença entre os cristãos e os pagãos? - Ela responde: 
pagãos são os que não brigam por causa da religião e cristãos são os que por causa 
da religião se odeiam, fazem guerras e brigam!

Vejamos o que diz Jesus: Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Obede
çam e façam tudo o que os fariseus vos dizem. Mas não façam o que eles fazem, 
pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os 
ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo 
para movê-los... desobedecem aos mandamentos de Deus, seguindo as suas 
próprias tradições... Hipócritas! Isaías estava certo quando profetizou a respeito 
de vocês e disse: “Esse povo me honra com suas palavras, mas o seu coração está 
longe de mim. E em vão me adoram, ensinando coisas que são mandamentos de 
homens” .
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Блевтерій Дмитрів, ЧСВВ

ІСУС НАЙВИЩА ЛЮБОВ

Коли читаємо Святе Письмо Старого Завіту, часто знаходимо пікантні 
відношення і наставлення жидів проти своїх ворогів. Такі відношення тривають і по 
сьогодні, бо не сприймили науки Ісуса Христа, ані самого Христа. Тому й за 
дочасних часів вони дальше зберігають Старозавітні Закони, і продовжають пімсти 
над своїми ворогами. Часто до нас надходять вістки, як жиди провадять жорстокі 
відношення супроти своїх ворогів, а головно в відношенні до Палестинців 
займаючи їхні землі, бомбардують і їх вбивають: «Перелом за перелом, око за око, 
зуб за зуб; яке ушкодження він заподіяв людині, такого нехай завдадуть йому». 
(Левіт 24,20).

Для жидів протеставиться наука Новозавітнього Закону, що прийшла через 
Ісуса Христа, а для нас християн за просвіченням св. Духа маємо можність 
зрозуміти й перевести в щоденну практику, як прощення і вияв любові супроти 
наших ближніх. (А я кажу вам: «Любіть ворогів ваших, і моліться за них, що гонять 
вас: таким чином станете синами Отця вашого, що на небі...(Мат. 5,44).

Ісус не осунув Старозавітний Закон, відносно до ворогів, але його перемінив, 
щоб не було більше пімсти, але любов за любов! Серце за серце!. Сам він це об’явив 
для Маргарети Марії Алякок. «Ось це серце, що так людей полюбило, а одержує 
велику невдячність. Дай взаміну твоє серце, дай взаміну твою любов, каже 
Христос».

Найкраще відчув биття любові Христового серця супроти людей св. Іван, коли 
спочив на грудях Ісуса Христа на Тайній Вечері. На Голготі дав свій бік проколоти, 
щоб залишити рану свого серця на доказ, що прийшов на цей світ з любові й 
відходить на той світ з любові до всіх людей. Ісус Христос залишив рану свого серця 
на тілі на доказ любові для віруючих і не віруючих людей, щоб ніколи ніхто не міг 
сумніватися чи її заперечити.

Святий Тома хотя був Апостолом Ісуса Христа все ж  таки не повірив, аж поки 
Христос не сказав до Томи: «Подай твій палець, і вклади у бік мій. Та не будь 
невіруючий - а віруючий». (Іван, 20,27). Щойно тоді Тома уживив свою віру, 
відчувше неначе горіючу іскру Христової любові і мовив: «Господь мій і Бог мій».

Сучасний світ не відбігає далеко від Апостола Томи у своєму невірстві. Хотя 
знає про життя і науку Ісуса, але недовіряє, і не бере до уваги нею жити й її 
заховувати. Наука Ісуса Христа не для одних християн тяжить, бо вони хотя 
приймили хршцення, але з часом нидіють в своїй вірі й віддаляються від любові 
Ісуса Христа, незважаючи, що були відкуплені ним з любові.

У таких християн запановує така байдужість, що вони хоч дуже добре знають 
науку й вимоги Ісуса Христа, але ними не числяться. Наприклад скільки молоді й 
старших жиють без церковного шлюбу, або розводяться і беруть інших й все їм стає 
обоятно. Тут можна також зачислити політиків, які викрадають державні гроші на 
власну користь, і не бояться вмирати в грісі. Тнті відчужуються від Церкви, св. Тайн 
і Божих заповідей. Завжди на перешкоді стоїть світовий добробут, який зводить 
християн в зневірство і тим приглушує Христову Євангелію і любов людей до 
всього, що від Бога походить.

Ісус Христос прийшов на цей світ з любові до людей, і почав її виявляти від 
самої Вифлеємської стаєнки аж до Голготи. На хресті, коли вояк проколов списом 
його бік витикла остання крапля крови на завершення любові до цілого людства.

Гарний доказ любові Ісус залишив при гробі Лазаря: «Заплакав Ісус. І 
заговорили юдеї: “Бач як він його любив!“ Іван. 11 35-36).

Наша любов до Христа не повинна основуватися тільки на словах чи на мізерних 
чувствах, але на добрих ділах, бо лите діла спосібні дати доказ правдивої любові. “Якщо 
любите мене, то мої заповіді берегтимете41 (Іван 14,15).

Справжній християнин через своє ревне життя також може засвічити свою 
правдиву любов до Ісуса Христа. Отже, питається св. Апостол Павло: “Хто нас 
відлучить від Христової любови? Горе чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи 
нагота, чи небезпека, чи меч“? (Рим. 8,35). Хто сильно стоїть при св. Вірі, нічого не 
страхається, а все перемагає з любові до Ісуса Христа.

Для нас християн залишається день денно розвивати й збільшувати цей дар 
любові, що ми одержали при Тайні Хршцення, і вона товаришитиме по нашій смерті 
в вічність.

Нема більшої любові -  казав Ісус Христос, як хтось своє життя віддась за свого 
друга. Ісус Христос прийшов на землю, щоб виявити свою повноту любові і 
запалилити остиглі серця людей своєю містичною любов’ю.

Кого Бог любить того досвічає, каже пословиця. Нераз можна почути скарги 
супроти Бога: “Чому Бог забув про мене44 Тнті зі своїми терпіннями просять смерти, 
щоб увільнитися, ще інші нарікають, і т.д. Нераз тяжко зрозуміти всі ці допусти Божі 
на людей. Але всі вони походять від Бога для добра особистого чи спільного. Нераз Бог 
покористовується терпіннями одних, щоб допомогти іншим особам, які призабули на 
Нього, але Він хоче їх навернення, згоди, взаємного співжиття, щоб всі люди жили в 
любові з Ним.

Нераз людям тяжить сприймити Божі допусти, але вони все послужать комусь 
на добро, коли є згода з Його святою волею.
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З  великою радістю, і серцем сповненим надії, Сестри Служебниці Непорочної 
Діви Марії в Бразилії відзначали подвійний ювілей: 09-го вересня 2018 р. в селі 
Тіжуко Прето - коло Прудентополя, 75-ліття присутності Сестер Служебниць в 
селі, та 50-лшгій ювілей богопосвяченого життя: С. Албіни Мартинишин, С. 
Теодозії Дацишин, С. Аделії Крефер і С. Віргінії Іванків.

Неділя 23-го вересня 2018 р. в селі Палмітал -  коло Прудентополя Сестри 
також подякували Господу Богу за 75-ліття присутності в цьому селі, як також 
відзначали 50-літній ювілей богопосвяченого життя іхньої Провінціальної 
Настоягельки С. Розалії Паращук.

Отці Василіяни постаралися 
щоб з України приїхали Сестри 
Служебниці, щоб допомагати отцям 
в пасторальній праці, і давали 
обслугу людям, особливо 
імігрантам, які спочатку багато тут 
натерпілися. І так сталося, з 1911-го 
Сестри трудяться в нашій Церкві в 
Бразилії, багато вже зробили і 
роблять для тих що найбільше 
потребують.

Молімося щоб ця праця 
продовжалася, щоб Господь Бог, 
через заступництво Пресвятої Богородиці, і Блаженної Йосафати Гордашевської, 
давав добрі і святі покликання для Провінції Св. Архангела Михаїла в Бразилії.

Благодаримо Господа за дар життя і покликання Сестер ювіляток, і за 
присутність у тих згадуваних селах: Тіжуко Прето і Палмітал. Бажємо їм кріпкого 
здоров'я і Божої благодаті на дорозі богопосвяченого життя та Многая і благая 
Літа!

Д. Стефан Вонсік, ЧСВВ 
Fotos: página das Irmãs Servas de Maria Imaculada no facebook.

Ir. Dionísia Diadio, SMI



PRIMEIRO RETIRO ACAMPAMENTO DOS JOVENS EM ITAPARÁ
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Nas passagens do antigo testamento muitas são as referências feitas às mon
tanhas como lugares sagrados, de forte simbolismo religioso. Podemos lembrar 
do sacrifício de Isaac em uma montanha. De Noé e sua arca no alto de um monte. 
Moisés recebeu os Mandamentos da Lei de Deus no Monte Sinai.

Já no Novo Testamento em vários momentos de sua vida Jesus, fez referên
cia à montanha e frequentemente dirigia-se até o topo para rezar. Era do alto que 
Cristo estando mais próximo de Deus recebia as forças para poder cumprir sua 
missão. O Calvário, ou Gólgota, por exemplo, foi o lugar da crucifixão de Jesus 
Cristo. Enfim, foi do alto que recebemos a nossa salvação.

E foi pensando em toda esta simbologia que a montanha nos proporciona, 
que nos dia 14,15 e 16 de setembro deste ano, a equipe da PJUV (Pastoral da 
Juventude e Vocações) da Eparquia Imaculada Conceição, juntamente com a 
comunidade de Itapará, em Irati-PR, promoveu o Primeiro Retiro acampamento 
para jovens.

Neste lugar abençoado pelas romarias penitenciais realizadas anualmente 
estiveram presentes 85 jovens, os quais puderam subir à montanha para estar 
mais perto de Deus. E assim reconhecer o quanto Deus os ama, o quanto cada 
jovem deve ser grato por esse amor de Deus Pai. Com esta experiência de Deus, 
certamente podemos almejar que Itapará tome-se cada vez mais, um lugar de 
peregrinação dos jovens ucranianos.
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O retiro teve como tema base: “Oração -  Encontro com Deus”. As reflexões 
foram conduzidas pela Ir. Deonísia Diadio, SMI, Ir. Eliceia Harmatiuk, SMI, Pe. 
Cristiano Silva, OSBM, Pe. Cláudio Melnicki e Diácono Pedro Fulop. Sob coor
denação dos membros da PAJUV (Padre Cristiano Silva, OSBM Pe. Cláudio 
Melnicki, Catequista Marta Beló ICSCJ, Ir. Zenóbia Michalichen, SMI e jovens 
leigos - Mateus Federizzi, Flávia Ivanski e Felipe Bobalo). A parte da animação

foi feita pelo jovem Tobias Slota da Catedral Imaculada Conceição.
No sábado, jovens e toda comunidade de Itapará meditaram a via-sacra 

encenada pelo Grupo de Jovens Marianos da Catedral Imaculada Conceição, 
coordenados pela catequista Jaqueline Litvin, ICSCJ. Refletir e seguir os passos 
de Cristo no longo e tenebroso trajeto de sua crucifixão, suportar dores, injúrias 
e humilhações foi um momento profundo para cada jovem agradecer o amor de 
seu Filho por nós.

Também, por meio do especial olhar de Maria de Nazaré, que soube ser a 
presença mais sublime e carinhosa que a humanidade de todos os tempos podería 
oferecer ao Filho de Deus pudemos acompanhar todos os passos de seu filho na 
Via Dolorosa e pedir que aumente em nós o amor ao Deus misericordioso e aos 
irmãos.

Na Divina Liturgia de enceramento tivemos a presença do bispo D. Meron 
Mazur, o qual incentivou aos jovens que vivam sua missão de cristãos autênticos 
sempre unidos em Cristo conforme dizia o evangelho do dia: “Se alguém me 
quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me” (Lc. 8,34).

Ao fim da Divina Liturgia os jovens foram enviados em missão com a 
benção feita pelo reverendíssimo Dom Merom Mazur. E desta forma todos 
convidados a descer da montanha de Itapará e seguir unidos com Cristo, para 
anunciar e glorificar o nome de Deus no cotidiano dos seus dias.

Em nome da equipe da Pastoral da Juventude e Vocações nosso muito obri
gado ao pároco de Itapará, Pe. Deonisio Mazur, OSBM, as Irmãs da comunidade 
local, ao grupo de Jovens Marianos que com tanto amor e carinho trabalharam. 
Às senhoras e senhores da comunidade que prepararam a alimentação e o 
ambiente sob coordenação do presidente senhor Pedro Hanex o nosso muito 
obrigado.

Mais detalhes sobre este evento e outras atividades da pastoral da juventude 
podem ser encontradas na página da PAJUV no facebook (PAJUV - Pastoral da 
Juventude & Vocações). Ficam aqui nossas orações, que Deus cumule vossas 
vidas com bênçãos e Maria Santíssima cubra com seu manto Divino. E a cruz na 
qual cada jovem deixou inscrito seu nome seja uma lembrança que nunca mais 
se apague nos corações de cada um que viveu aqueles momentos.

Marta Belo, ICSCJ
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CHINA E VATICANO ANUNCIAM ACORDO HISTÓRICO PARA 
RETOMAR LAÇOS APÓS 67 ANOS

Continua na pág. 01

Acordo “pastoral” , e não político

Ambas as partes esperam que o acordo possa “favorecer um processo frutí
fero e progressivo de diálogo institucional e que possa contribuir positivamente 
para a vida da Igreja católica na China, para o bem comum do povo chinês e para 
a paz no mundo” .

“Este não é o fim do processo. É  o começo” , para “permitir aos fiéis ter 
bispos em comunhão com Roma, mas, ao mesmo tempo, reconhecidos pelas 
autoridades chinesas” , disse o porta-voz do Vaticano, Greg Burke, de Vilnius, 
onde o sumo pontífice desembarcou neste sábado para uma viagem de quatro 
dias pelos países bálticos.

“O objetivo do acordo não é político, mas pastoral” , frisou.
Desde que foi nomeado em 2013, Francisco busca aproximar o Vaticano do 

governo chinês, em um momento de auge do cristianismo no país.
O acordo pode ser criticado, já  que coincide, paradoxalmente, com uma 

brutal campanha de destruição de igrejas cristãs em algumas regiões chinesas.

Na China, por exemplo, retirou-se a Bíblia dos sites de venda na Internet, e 
os padres católicos da Igreja “clandestina” , reconhecida pela Santa Sé, foram há 
pouco detidos e depois liberados.

O acordo também pode ser criticado por um de seus principais opositores, o 
bispo emérito de Hong Kong, Joseph Zen. O cardeal, de 86 anos, repete há meses 
que os católicos chineses fiéis ao Vaticano, vítimas há anos da repressão das 
autoridades chinesas, seriam os grandes perdedores desta aproximação.

Um “passo ingênuo” do Vaticano
“Durante décadas, o governo tomou a vida deles dura, mas permaneceram 

leais ao papa. E agora eles pede a eles que se rendam?” , lamentou, em declara
ções àAFP.

Para Francesco Sisci, pesquisador italiano que trabalha em Pequim por conta 
do governo chinês, a liberdade religiosa não é comparável com a da Europa, mas 
“a normalização entre o Vaticano e a China deveria contribuir para melhorá-la”. 
Ele lembra que a Igreja “clandestina” seguirá a decisão de Francisco.

O diretor do China Programs, instituto de pesquisa sobre Ásia da Universida
de de Nottingham (Inglaterra), Jonathan Sullivan, mostra-se muito mais crítico.

“É um passo estratégico para a China, e um passo ingênuo, para o Vaticano. 
O Partido Comunista usará o acordo como um cheque em branco do Vaticano 
para a Igreja controlada pelo Estado, no momento em que os fiéis são severa
mente reprimidos por suas crenças e práticas religiosas” , sentenciou.

МОЛОДИМ
ЧИТАЧАМ

Як Архангел Михаїл Сатану Закував 
Казкар-чарівник - Українська народна казка

Перше не було нічого, ні зем лі, була 
тільки тьма а потім вода, що її  створив 
Б ог, а Бог був Святим Духом понад 
водою , яка шуміла піною. От раз Бог 
дихнув на воду і сказав: -  Нехай буде 
янгол! І виліз з води маленький 
чорненький чоловічок з хвостом і 
ріжками, але без крил. Б ог дав цьому 
створінню ім ’я Сатанаїл і чотири крила.
От він і літає. Тоді Бог сотворив світ і 
небеса. П отім, Бог почав випробовувати

и
Сатанаїла чи він буде Йому послушний.
Але дарма. Бог побачив, що Сатанаїл не 
виконує його повеління і сказав: “Нічого 
робити” . Бог тоді взяв трошки пороху зі 
землі й посипав по воді і раптом з ’явився на воді гарний пагорбок, а 
на ньому -  зелень і дерева. Потім Бог створив на землі різні 
створіння, зліпив із  землі людину, дихнув на неї, -  і  вона стала 
ходити і розмовляти. Потім створив усіх  інших всяких живих тварей 
і звірів. Тоді Бог на небі створив собі незліченну кількість 
гарненьких янголів. З-пом іж  усіх  янголів Він особливо полюбив 
одного і дав йому ім ’я М иха і надолив його двома крилами. Цьому 
М исі Він звелів всіляко перешкоджати Сатанаїлові чинити людям 
зло. Тоді Сатанаїл взяв порох з-під своїх нігців, посипав по морю і 
вмить з ’явилося ціле безчесленне військо малих чортинят як він. І 
він міркує собі: -  Ось тепер я цар, є  в мене своє військо, свої слуги, 
своє царство. Тепер я вже нікого не бою сь і Бога на небо не пущ у, а 
правуватиму тут сам. І от Сатанаїл наказав своїм слугам, щ об вони 
ставили йому царський престол. Коли ж  престол був готовий, 
Сатанаїл розсівся па престолі, наїжачився й каже до свого війська, 
щ об воно уважно стеж ило, щ об Бога не пустило в небо. А  Бог з ’ 
явився перед входом до неба а там сила-силенна маленьких 
сатанаїлчиків, і кожне в Нього кидає -  той каменем, той піском, той 
грязюкою, хто чим попало. А  Сатанаїл нап’яв на голову подаровану 
йому Богом корону, сидить на престолі і командує ними, щ об не 
пускали Й ого на небо. Однак Бог усе ж  увійшов на небо і прокляв 
Сатанаїла, штовхнув Сатанаїлів престол -  і  той престол разом із 
Сатанаїлом і всіма його слугами звалився на землю. А  Б ог приказав 
для М иха стерети, щ об Сатанаїл не шкодив людям ні нічому на землі.

А ле М иха заявив Богові, що він нічого не мож е вдіяти із 
Сатанаїлом, тому що він маючи ш ість крил і швидше літає і М иха не 
мож е впантрувати за ним. Б ог сказав на ще Мисі: - їд а  і хитрощами 
обдури Станаїла й відбери від нього корону. М иха вчинив так, як 
звелів йому Бог: вирушив на землю , потоваришував із  Сатанаїлом. 
Якось М иха запрошує Сатанаїла купатися і вибрав для цього 
найглибше море. Роздяглися обидва і Сатанаїл зняв і корону й лишив 
її  на березі. Купаються, М иха й каже Сатанаїлу: Ану пірнімо в море 
і побачимо хто довше там буде не випиливаючи наверх води. Пішли 
вони в море і заложилися хто довше буде під водою. Так М иха як і 
Сатанаїл пірнули у воду опустилися на дно, а М иха тільки що 
пірнув, зараз вийшов на берег, схопив Сатанаїлову корону й давай на 
небо. А  Б ог наказав тоді морозу, щ об він заморозив те море на цілих 
три дні. Сатанаїл сидів під водою , доки стало сили. Та ось вже не 
мож е довше сидіти. Він нагору... Коли це щось негаразд: лід не 
пускає. А  Сатанаїл вискочив з-води нагору. Дивиться - М иха вже на 
середині шляху м іж  небом і землею . Сатанаїл за ним навздогін. От 
Сатанаїл вже недалеко, та тут якраз на небі з ’явився Бог і кинув 
М исі величезний вогненний меч, мовлячи: Бери й не пусти чорта до 
неба. М иха впіймав на льоту меча, замахнув мечем і відрубав у



Сатанаїла з одного боку три крила. Сатанаїл, як підстрелений, з 
відрубаними крилами, отак каменем й полетів донизу й гепнувся на 
землю. Тоді Бог відокремив від імені Сатанаїла склад «їл» і додав 
його до імені янгола свого М ихи, внаслідок чого Сатанаїла стали 
звати просто Сатана, а М иху -  М ихаїл. З  цього часу Сатана зробився 
найлютішим ворогом М ихаїл а і став вигадувати, як би захопити його 
і що б йому заподіяти, якій би карі піддати за те, що він його 
знедолив: відняв корону й відрубав крила. От Сатана викопав 
глибоку яму в землі й закопав у ту яму величезний і грубий стовп, 
поприроблював до стовпа кілька ланцюгів: для ш иї, для рук, для ніг 
і так міцно все зробив, що якби кого прикути до того стовпа тими 
ланцюгами, то він би до кінця світу з них не вирвався. Коли Сатана 
скінчив усі ці приготування, то вдягнув на себе ті ланцюги, прикував 
себе ними до стовпа й спробував, чи міцно стоїть стовп і не 
похитнувся. І справді не похитнулися. Тоді Сатана зняв із себе 
ланцюги й каже: -  Коли потрапиш до моїх рук тепер, ненависний 
М ихаїле, то не вирвешся більше від мене! Як би там не було, а я все- 
-таки тебе захоплю й засаджу сюди! Коли дивиться, проходить повз 
нього якийсь старенький дідок. -  Здорові були, паночку! -  
Добридень, діду! -  А  що це ви спорудили, паночку? -  Тюрму таку, 
діду. -  А  пощо ця тюрма? Я щось не можу цього зрозуміти. -  Який 
ж е ти нездогадливий! Ходи-но, ставай сюди -  я тебе закую , то й 
побачиш. Дідок став. Сатана надів на нього всі ті ланцюги й 
позамикав. Та що дідок був старенький і худенький, то він легко 
звільнився з ланцюгів так що нічого з того не вийшло. Тоді Сатана 
сказав: -  Вилізай звідти, діду, ти старий і дуж е худий для ц ієї тюрми, 
а я її спорудив для сильного козака. Дивись, як я влізу в кайдани, і 
побачиш! Сатана надів на себе кайдани, сам їх  позамикав й питає: -  
А  щ о, діду, добре? Га? -  Амінь! -  крикнув дід. І те АМ ІНЬ мало 
Бож у силу і в ту ж  мить все залізо злилося, скувалося докупи саме 
собою , й Сатана лишився в ньому вікувати до суду Бож ого. А  дідом  
тим був ніхто інший, як сам Бог. Після цього бачить Сатана, що в ту 
біду, яку готував для інш ого, вскочив сам, -  скликав усіх  своїх слуг 
і наказав їм гризти залізо, щ об визволити його з неволі. І гризуть 
чорти те залізо цілий рік до Святого Великодня, вже залишається їм  
зовсім мало гризти, аби визволити свого Люцифера, іноді бувають 
такі роки, що залишається прогризти дуж е тоненький залізний 
шнурочок, та як тільки священик проголосить у церкві на 
Великдень: «Христос воскрес! -  в ту ж  мить залізо, яке вони гризли, 
стає таким само грубим, як і було, -  наростає. Вони знову починають 
його гризти, гризуть, гризуть, -  лишається тільки перекусити, та 
прийде Великдень, і воно знов удвічі наростає. Так воно собі йшлося 
з року в рік, так і нині ведеться. Сатана закутий і не може 
визволитися, бо Христос Син Бога своєю смертю і воскресінням 
його закував у сильні ланцюги.
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Засмійся
Досить моїх помилок!
—  Татку, наш учитель сказав, щоб ти не допомагав мені більше робити 

домашні задачі.
-Ч ом у?
—  Казав учитель, що досить і тих блудів, котрі я роблю сам.

Чому спішитися?
—  Швидше збирайся, а то запізнишся в школу,- каже мама синові.
—  Нічого, пощо спішитися, школа відчинена цілий день.

“Хоч круть, хоч верть”
—  Павлику, чому в тебе один черевик чорний, а другий жовтий? - 

запитав учитель у хлопчика, тільки-но той 
з'явився в клясі. - Ану біжи додому й 
перевзуйся!

—  Та я вже повертався, тільки вдома 
теж один черевик чорний, а другий 
жовтий...

П и ш е  Ю з ь о  Ш и л о
Ой,

Коли хочеться когось заохотити, щоб записав собі Працю або 
Місіонаріо, то почуєте дескулпу - ном сий лир инь укрййно. А то не жи ном 
сабе лир, але сімплезминти, щоб не брати газети. Як ном сабе инь украйно, 
то тинь ки сабир инь бразілийро, бо ж всі ходили до школи і напевно 
сінавчити лир і ескревир. А то що ном сий лир то ном é неньума дескулпа, 
бо наші тобі ревісти, так Праця як і Місіонаріо мають написано і инь 
україно і инь бразілийро. Тому та дескулпа жи ном сий лир иь україно то 
просте крутійство. Треба сказати, що наші люди чомусь так здичіли, що 
сівчипили до телевізому і думають жи то пра илис баста і скуйтандо і виндо 
телевізом вони наберут мудрости. Але не наберут ніякої мудрости, а 
сінавчут тодо ки тіпо де бестийрас. Бо що та телевізом нині показує, то да 
верґоня, що таке сідіє но Бразіл католіко. Або дехто думає, жи сідивит на 
той ватзапе і то сьиґа пра сабир тудо. Той ватзапе, селулар і всяке подібне 
то не приносить ніякої культури, а вчит бестийрас. Ви напевно сідивити на 
телевізію до Фавстом. Він йного разу ном файз тимпо сказав, що селулар до 
пініко да сосієдаде. Там сізбирає вся сужийра. Ном неґо, жи так телевізом 
як і селулар то є щось файне жи людина видумала. Але пра ки іссо é узадо, 
то ном é неньума текніка, ані проґресо, але корупсом да сосієдаде. Добре 
сівживає на всяке зло. З селуларом так сідіє, жи часто вдома не вогориться, 
але баста вийти на дорогу, вже розмовлєют синь парар, а коли сівернут 
додому, оутра вийз перестают вогорити...Бо фалар но телефоне то сіки, а 
фалар инь каза то бреґа...

Сівернімо до того, же ном сий лир. Не ном сабе, але é муйто майє 
мельор сказати “ном керо лир”. Сістало тому кілька років о сеґінте: вотец 
ходив з кропилом і офересував книжку Лівро да Фамілія. Ґосподар не дуже 
то хотів вкупити, але щоб сівідчипити взєв гроші і заплатив за ту ревісту, а 
вотец поставив її на одну полицю но армаріо. Минув цілий рік і на другий 
рік отра вийз прийла візіта дає фаміліяс. Минув рік і в тій Господарці ще 
минулого року падре лишив на полиці Лівро да Фамілія тудо мудоу. Нові 
мотосіклетас і карос коло хати, стратори, а инь муйтос луґарис нові файні 
хати. Ну там де вотец минулого року продав той Лівро да Фамілія хата та 
сама і в хаті квазі все те жи було но ано пасадо те саме, але коло хати авто і 
стратор. А коли був у тій хаті і розмовлєв з ґосподарами, оутра вийз хтів 
вендир о Лівро да Фамілія. Але сіподивив, там на полиці вже був той лівро. 
А новідаде - той лівро стояв но мизмо луґар жи вотец минулого року 
поставив! Вотец сіподивив, то була та сама книжка жи він там на полицю 
поставив ще но ано пасадо і так вона сізберегла так само й там само, 
інтийра, синь сир аберта.... Вотец вже тепер не мав коражинь офересувати 
нову свіжу, бо ще ніхто ном абріу о лівро ки фой вендідо но ано пасадо...

Тепер воно сідіє так жи люди сівзєли до телевізому й селулар, а читати 
щось добре не хочуть. Ніц не кажу, телевізом добра, селулар добрий, то є 
проґресо, але ані телевізом, ані селулар не заступить книжки або Газети. На 
телевізом і на селулар є гроші і то не малі, а на нашу Газету нема, бо то тих 
сінквинта, а цього року сесинта реайс то забагато. Та ж сінквинта або 
сисинта реайс хлопи зґастують квазі кожної суботи й неділі в барі або на 
труко. Сізабавити, випити сервижю треба, бо на те вона є. Але преціза 
тикже трошки сінавчити більше і читати щось добре. Телевізом і селулар не 
навчат ніякої мудрости, а навчат дурниць які ном сервинь пра нада на віда.

Ваш Юзьо ТІТило
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Життя навчає
Коли твоє серце 

зранене і  відчуваєш 
душевний біль, май 
терпеливість.
Лікування і  виздоровлення йде поволі; не 
статься відразу. Це т ак я к з раною на тілі. 
Чим глибша рана тим довше часу, щоб 
загоїлася. Май терпеливість і  не шпортай 
постійно рани твого серця. Щоб рана загоїлася, 
не слід постійно їїшкрабати.


