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ГЛАВА УГКЦ ПРЕДСТАВИВ ПРЕДСТАВНИКУ НІМЕЧЧИНИ ПОЗИЦІЮ УГКЦ ЩОДО 
ОБ’ЄДНАВЧИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я

2 листопада 2018 року Отець і 
Глава Української Греко-
-Католицької Церкви Блаженні птий 
Святослав зустрівся з керівником 
відділу культури Посольства
Німеччини в Україні паном 
Себастіаном Ґроміґом. Під час 
зустрічі, яка відбулася на прохання 
німецької сторони, йшлося про 
сьогоднішню релігійну ситуації в 
Україні. Пан Ґроміґ цікавився
думкою та позицією УГКЦ щодо 
об’єднавчих процесів у середовищі 
українського православ’я.

«Найперше, -  сказав 
Блаженніший Святослав, -  ми 
позитивно оцінюємо всі спроби 
досягнути внутрішньої єдності 
українського православ’я і подолати 
існуючі поділи. А також урегулювати 
канонічний статус усіх православних 
юрисдикцій в Україні. Ми це 
оцінюємо, насамперед, з точки зору 
пастирського погляду і турботи про 
добро і спасіння людських душ».

Водночас, ми вважаємо, додав 
Предстоятель, що ці процеси є 
внутрішньою справою самої 
православної сторони. «Ми в них не 
втручаємося, не беремо в них участі і 
загалом стараємося не коментувати, 
оскільки це є за межами нашої 
компетенції. Хоча нам не байдуже, 
що діється з нашими православними 
братами. Відповідно до нашої 
екуменічної концепції, хочемо

будувати щирі, відкриті відносини з 
усіма Церквами і релігійними 
організаціями України», -  наголосив 
Блаженніший Святослав.

Глава Церкви також підкреслив, 
що УГКЦ намагається бути тою 
Церквою, яка стоїть на сторожі 
справжньої релігійної свободи в 
Україні. «Ми цілковито виступаємо 
проти того, аби держава ставилася 
привілейовано до однієї окремо взятої 
Церкви чи релігійної організації.

Тому що всі Церкви, незалежно від їх 
розміру, є рівними перед законом», -  
відзначив Предстоятель.

Блаженніший Святослав під час 
зустрічі висловив переконання, що 
справжня демократія і рівень
релігійної свободи проявляється не в 
тому, наскільки держава підтримує 
найбільшу і найсильнішу конфесію, а 
наскільки є забезпечені права
релігійних меншин.

На завершення представник

Посольства Німеччини запевнив, що 
німецька сторона дуже пильно 
слідкує за процесом об’єднання 
православних в Україні і виступає за 
те, аби релігійні права всіх громадян 
були дотримані. Відповідно, 
виступатиме за те, аби права і 
свободи УГКЦ з боку Української 
держави були належним чином 
забезпечені.

Джерело: news.ugcc.ua

RÚSSIA Е UCRÂNIA HOMENAGEIAM VÍTIMAS DE ATAQUE NA CRIMEIA
Unidas pelo luto, Rússia e Ucrânia 

prestaram homenagem às vítimas do 
tiroteio na faculdade da Crimeia.

As autoridades identificaram o 
atacante solitário como Vladislav Ros- 
lyakov, de 18 anos de idade - um estu
dante da Escola Politécnica Querche, 
onde ocorreu o ataque.

Testemunhas dizem que todo come
çou com uma explosão que foi seguida 
de mais rebentamentos e depois de tiros.

Pelo menos 19 pessoas morreram e 
dezenas foram feridas antes de Ros- 
lyakov virar a arma contra si e se suici
dar.

A Rússia anexou a Crimeia da 
Ucrânia em 2014, provocando condena
ção e sanções internacionais. Por isso, o 
Presidente da Ucrânia, Petro

Poroshenko, reclama que seja o seu país 
a ter jurisdição sobre a investigação.

"Por que é tão importante para nós? 
Porque são cidadãos ucranianos e 
quando os cidadãos ucranianos são 
mortos, onde quer que isso aconteça, é 
uma tragédia," declarou Petro 
Poroshenko.

Mas Moscovo vê o incidente como 
uma perda russa, e agradece o apoio 
manifestado.

"Nestes momentos trágicos, somos 
gratos pelas palavras sinceras, pelas 
condolências e pelo apoio que recebe
mos," declarou a porta-voz da diploma
cia russa, Maria Zakharova.

Contudo, para aqueles que em 
Kersh, à porta do hospital, aguardam 
por notícias dos seus familiares e

amigos, essa é, provavelmente, uma 
discussão que pode esperar.
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Редакційне Editorial
Досконалий Уряд? Um governo perfeito?

Хто не нарікає на уряд? Більшість 
горожан завсіди знайде щось, щоб не 
годитися з поступуванням уряду. 
Суспільність має у собі мрію про 
доскоснале суспільство без нічого 
негативного, що в дійсності конкретно 
ніколи не здійсниться у ніякій країні.

Концепт досколаного суспільства 
подав англійський канцлер і політик 
Томас Мор в своїм творі снів, Утопії, як 
фантазію, яка в житті нікого не 
здійсниться, і не здійснилася навіт в 
житті самого автора.

Томас Мор зустрічає свого друга 
Петра Егідія, який знайомить його з 
моряком та мандрівником Рафаїлом 
Гітлодеєм, супутником Амеріко 
Веспуччі. Вони діяться своїми 
спостереженнями з мандрів про різні 
краї та різні устрої держави. Питаються 
Рафаїла чому він, мудрий і досвідчений, 
не піде на службу до якогось володаря, а 
цей відповідає, що володарі є глухі до 
порад, які корисні державі загалом, а не 
конкретно їм. Критикують суспільний 
лад в Європі загалом та в Англії 
зокрема. Засуджується жадність і 
марнотратство багатих, через які 
страждає більшість населення. Рафаїл 
критикує приватну власність, яка 
змушує людей турбуватись про власне, 
а не суспільне добро і наводить в 
приклад острів Утопію, де немає 
приватної власності, де всі живуть в 
щасті й достатку, острів, який він би 
ніколи не покинув, якби не бажання 
розповісти про нього іншим. Друзі 
просять Рафаїла детально описати їм 
цей острів.

Рафаїл Гітлодей розповідає про 
найкращий державний устрій:

Описується географія і історія 
острова який колись дикунський край. 
Сюди прийшов і здобув перемогу Утоп, 
на честь якого тепер називається острів. 
Утоп наказав прорити канал, який 
відділив новостворений острів від суші 
та підняв культуру і освіченість 
варварського народу. На острові є 54 
однакові міста, де Люди навперемінно 
живуть в селах та містах.

Найважніше місто Амаурот, 
забудоване триповерховими будинками, 
оточене високими мурами. Оскільки 
немає приватної власності ніхто не має 
власного житла і кожні десять років 
утопійці жеребом визначають хто в 
якому будинку житиме. Місто чисте, 
доглянуте, з квітучими садами.

Щорічно обирається службових 
осіб — філархів, які таємним 
голосуванням обирають правителя із 
запропонованих народом кандидатів.

Всі жителі острова носять 
однаковий одяг — гарний, зручний, 
пристосований до холоду й спеки. 
Кожен острів'янин повинен бути 
обізнаний з двома заняттями — 
землеробством та своїм основним 
ремеслом.

Обдарованих юнаків звільняють від 
праці, щоб вони могли повністю 
зосередитись на науці.

Працюють утопійці по шість годин 
на день. Вільний час присвячують 
публічним чиганням, спілкуванню,

музиці, розумовим іграм або додатковій 
праці. Головна мета суспільного ладу в 
країні — дати якнайбільше часу для 
духовної свободи й освіти.

Населення міст підтримується 
переїздом людей з міст, які мають 
надлишок населення у міста з його 
нестачею або в колонії. Посеред 
кожного міста є ринок, куди всі 
віддають вироблені товари. Кожний 
голова сім'ї приходить сюди і без 
грошей одержує потрібну річ.

Утопійці забороняють своїм 
громадянам убивати тварин, бо від 
цього притуплюється милосердя — 
найшляхетніше почуття людини. Цю 
брудну роботу виконують раби.

Доброзичливо в Утопії ставляться 
до гостей. Надлишок товарів продають, 
а отримане за них золото тримають для 
різних потреб, головно для утримання 
війська у випадку війни.

Рабами стають злочинці, які 
порушили закон. Вони змушені 
виконувати найтяжчу й найбруднішу 
роботу. Рабів обвішують золотом, щоб 
привчити утопійців зневажати цей 
метал. Утопія не має багато законів, але 
всі вони ясні та зрозумілі, щоб кожен 
міг їх знати і відстоювати свої права.

До війни утопійці мають велику 
відразу, як до справи звірячої. 
Незважаючи на це чоловіки й жінки 
вправляються у військовому ремеслі. 
Війну вони ведуть лише щоб захистити 
себе і своїх союзників, звільнити якийсь 
народ від гніту тирана або, якщо якийсь 
народ нерозумно використовує свою 
територію, то жителі Утопії вважають, 
що мають право силою завоювати ці 
землі. Найбільше утопійці радіють 
безкровним перемогам, здобутим за 
допомогою хитрості та розуму.

В Утопії є багато різноманітних 
релігій і всі ревно дотримуються 
віротерпимості. Прихильники всіх 
вірувань збираються в просторих 
спільних храмах і моляться кожний 
згідно зі своєю вірою. Не терплять 
утопійці атеїзму, суворо його 
засуджують. На їхню думку не може 
бути повноцінним громадянином той, 
хто не боїться вищих сил і ніщо не 
вірить крім себе самого.

Чудові ідеї, але недійсні дії 
зреалізування. Сон Мора є в думці 
кожної людни. Але дійсність інакша. 
Навіть в тих які мріють про досконале 
суспільство, в дійсності стільки 
недостачей, які заперечують це 
бажання. Багато говориться про 
досконалу людину, про досконалий уряд 
і суспільство, але тільки думається і 
говориться. Перфектногого уряду не 
було й не буде. Що добре одним, 
недобре іншим, ніякий закон не буде 
подобатися всім, бо кожна людина 
інакша й має інакші прагнення, а дотого 
в кожній людині є гордість, захланність 
самолюбство й т. п. Тому досконалого 
уряду не можна сподіватися, бо це 
УТОПІЯ.

Quem não reclama do governo? A 
maioria dos cidadãos sempre encontra 
algo para criticar e não se conformar 
com o comportamento de seus gover
nantes. Isso porque ainda não nasceu 
alguém que pudesse agradar a todo 
mundo. O povo tem dentro de si o 
conceito de uma sociedade perfeita, 
sem defeitos que na realidade nunca 
poderá concretizar-se na vida cotidia
na do povo.

O conceito de uma sociedade 
perfeita foi apresentada por Tomas 
More na sua obra de sonhos, Utopia, 
como um conceito intelectual e imagi
nário, que nem na vida concreta do 
autor tomou-se real.

Tomas More, advogado de sucesso 
e Speaker (quem preside uma assem
bléia legislativa) do parlamento inglês, 
humanista radical, publicou o clássico 
livro sobre uma sociedade perfeita -  
Utopia, onde aparece o desprezo dos 
feitos guerreiros e militares. Condena 
o ascetismo dos religiosos e propaga o 
bem-viver perfeito. Exalta a vida dos 
primeiros cristãos, em certo sentido do 
comunismo nos moldes das antigas 
irmandades cristãs, nega qualquer tipo 
de aquisição de propriedade, considera 
o ouro apenas como um instrumento 
estratégico de que se deveria lançar 
mão para manter a paz. O trabalho é 
obrigatório, limitado, porém, a nove 
horas diárias. Nessa sociedade imagi
nária, o roubo simplesmente não exis
tiría, tomando desnecessário todo e 
qualquer sistema penal ou práticas de 
castigo físico. Como tantos outros 
humanistas e criadores de sociedades 
perfeitas, More acreditava na bondade 
natural dos homens, o que possibilita
va a constituição de organizações pere
nes e justas que banissem o despotismo 
e a opressão. Valoriza o conforto e olha 
com simpatia a luta pelo bem-estar 
coletivo, desprezando a vida monástica 
com rezas, jejuns e penitências. More 
também, no seu tratado da sociedade 
perfeita, aproveitou para denunciar as 
mazelas do seu tempo. Viu a tragédia 
que se abateu sobre os camponeses por 
causa da concentração da propriedade 
fundiária por alguns, impondo enor
mes sacrifícios aos pobres que, desalo
jados dos lugares e dos campos e 
vilarejos entregues ao crime e ao casti
go. O aviltamento salarial que se 
seguiu, somado ao desemprego, jogou 
milhares na marginalidade, fazendo

com que os serviços do carrasco 
fossem chamados para pendurar uns 
vinte condenados por dia nos toscos 
cadafalsos de beira de estrada. Denun
ciou como vestígios dos tempos bárba
ros as práticas da tortura a que os 
presos eram submetidos durante os 
processos investigativos.

Esse era o More intelectual. Sonho 
de uma sociedade fantástica e feliz, 
mas apenas na imaginação. Como polí
tico, quando se tomou Chanceler, não 
mostrou tolerância para com quem 
fosse considerado inimigo do estado, 
com quem divergisse do rei. Foi um 
católico tradicionalista com vida de 
asceta. Ao negar-se a apoiar Henrique 
VIII, quando do rompimento com 
Roma, foi encarcerado na Torre de 
Londres. Morreu com dignidade deca
pitado apenas permitindo a presença da 
sua filha adotiva. Foi um desses 
poucos homens ilustres, que morrem 
por suas convicções.

Grandes idéias, mas utópicas, não 
levando em consideração a vida 
concreta. O sonho de More está na 
mente de cada cidadão. Mas a realida
de é outra. Até nos que sonham como 
uma sociedade perfeita, na prática, 
existem tantos defeitos que na prática 
toma-se impossível pensar numa 
sociedade sem problemas, perfeita e a 
ideia da bondade natural do homem 
não se justifica. Muito se fala em 
homem ideal, perfeito, etc., mas será 
que esses conceitos se aplicam à vida 
real? Há quem deixe passar ou jogar 
fora oportunidades de viver uma histó
ria interessante por se apegar a essa 
dita perfeição. E ali está uma das 
razões que uma sociedade e um gover
no perfeito não existe. O que é bom 
para uns, não o é para outros, nenhuma 
lei agrada a todos, visto que cada 
pessoa é um outro mundo com aspira
ções diferentes, e mais ainda, existe a 
ganância, o orgulho, o egoísmo, a riva
lidade que de uma ou outra maneira, 
dominam a humanidade. Por isso, 
esperar por uma sociedade perfeita e 
por um governo que agrade a todos é 
simplesmente UTOPIA.

Pe. Tarcisio Zaluski, OSBM
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Євангельське Читання
Нед. 26а-Лука 12,16-21

Ісус розповів цю притчу: В одного багача земля вродила гарно. І почав 
він міркувати, кажучи сам до себе: Що мені робити? Не маю де звезти 
врожай мій! І каже: Ось що я зроблю: розберу мої стодоли, більші побудую 
і зберу туди все збіжжя і ввесь мій достаток та й скажу душі своїй: Душе 
моя! Маєш добра багато в запасі на багато років! Спочивай собі, їж , пий і 
веселися! А Бог сказав до нього: Безумний! Цієї ж  ночі душу твою заберуть 
у тебе, а те, що ти зібрав, кому воно буде? Отак воно з тим, хто збирає для 
себе, замість щоб багатіти в Бога.”

Послання Апостола Павла до Бфесян: 5 ,8  -19

Браття, ви були колись темрявою, тепер же - світлом у Господі: 
поводьтеся ж  як діти світла. Плід світла є в усьому, що добре, що 
справедливе та правдиве. Шукайте пильно того, що Господеві подобається. 
Не беріть участи в безплідних ділах темряви, а радше їх картайте, бо що ті 
люди потай виробляють, соромно й казати. Все, що ганиться, стає у світлі 
явним, а все, що виявляється, стає світлом. Тому говорить: “Прокиньсь, о 
сплячий, і встань із мертвих, а Христос освітить тебе!” Тож, уважайте 
пильно, як маєте поводитися, - не як немудрі, а як мудрі, використовуючи 
час, бо дні лихі. Тому не будьте необачні, а збагніть, що є Господня воля. І 
не впивайтеся вином, яке доводить до розпусти, а сповнюйтеся Духом. 
Проказуйте між собою вголос псалми й гимни та духовні пісні, співайте та 
прославляйте у серцях ваших Господа.

Що земля дала добрий урожай, це заслуга того хто на ній працював, 
посадив, доглядав і зібрав зерно. Але без землі і доброго поліття, його праця 
не принесла би того урожаю. Людина працює, а земля і природні сили 
видають вис лід праці. Тому людина ніяк не може лише собі присвоювати 
того, що земля, при помочі дощу та різних природніх сил, вродила. А земля 
і поліття це Божий дар з якого людина користає, щоб здобувати собі 
потрібне до життя. З  огляду на це, до доброго виховання і до почуття 
вдячности належить вміти признати Богові який дає землю і поліття. 
Всякий урожай не належить виключно для того хто садив, доглядав і 
збирав, але в більшій частині належить до Творця і Власника землі й 
природи. Тому є потрібне признання і вдячність Богові за все, що земля 
родить. Урожай не належить виключно до працівника, але й до Господа 
Бога. Тому до багача належалося найперше признати, що власником збору

о

є не лише він але Бог і тому Богові належалася подяка. Його радість з 
доброго урожаю добра й гарна, але негарне те, що він лише собі присвоїв 
той урожай і обіцював сам з нього користати, не думаючи за подяку для 
Бога й за те, що можна було би подумати про те, щоб частиною того добра 
поділитися з потребуючими й пожертвувати на добрі діли.

Цією притчею Ісус хоче сказати всім нам земським, що земські добра не 
є нашими на віки. Хочемо чи ні, мусимо їх залишити іншим, а коли ще їх 
маємо й вживаємо, не слід вживати їх самолюбно тільки для власного добра, 
а мати серце, щоб й поділитися з тими, що з різних причин, не мають або не 
можуть мати.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Que a terra produziu com abundância, sem dúvida, é mérito de quem culti
vou, trabalhou e colheu a semente. Mas sem a terra e sem boas condições atmos
féricas, seu trabalho não traria esse resultado. O homem trabalha e a terra junto 
com as condições atmosféricas produzem o resultado do trabalho. Por isso, o 
homem não pode atribuir exclusivamente a si o resultado que depende do solo e 
das condições atmosféricas que são um dom de Deus oferecido ao homem para 
garantir a sua vida. Ao homem que se utiliza dos dons divinos pertence agrade

cer. A colheita não é resultado exclusivamente de quem cultivou a terra e colheu 
o produto mas, em maior parte, pertence ao Criador da terra e da natureza. Por 
isso, deve-se gratidão ao Senhor da terra e de tudo o que ela produz. O rico deve
ria, em primeiro lugar, reconhecer que além do seu trabalho, grande ou maior 
parte do resultado pertence a Deus. A sua alegria por causa da boa colheita é 
justificada e boa, mas não se justifica atribuir a colheita somente a si e querer 
servir-se dos bens produzidos, sem agradecer a Deus e talvez compartilhar com 
os que não possuem o necessário para a sua vida.

Com esta parábola, Jesus quer lembrar a todos que os bens terrenos não são 
exclusiva e inteiramente nossos. Queiramos ou não, um dia teremos que os 
deixar para outros. Por isso, não convém apropriar-se deles egoisticamente para 
o próprio bem, mas compartilhar com os que, por diversos motivos, não possuem 
o necessário para sua vida e com instituições beneficentes. Quem possui mais do 
que precisa, tem obrigação moral de dividir com os que não possuem.

Pe. Tarcisio Zaluski, OSBM
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Eu verei a Deus

Os cristãos mantém 
uma antiga tradição de 
visitar os túmulos dos 
falecidos e rezar por eles.
No Dia de Finados a sauda
de dos que já  partiram se 
mistura com muitas inter
rogações. Talvez surjam 
mais perguntas do que 
respostas. O cuidado com o 
túmulo que guarda os restos mortais, as flores aí depositadas e as orações que são 
feitas por eles são sinais da comunhão que nem a morte consegue romper. O 
amor e o bem permanecem para além da morte.

Porém, o Dia de Finados é a ocasião em que mais claramente expressamos 
nosso desejo e convicção que brotam de nossa esperança na vida eterna. Já no 
Antigo Testamento, o profeta Jó, no final das provações que passou disse: “Eu 
sei que meu redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó; e depois 
que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne, verei a Deus” (Jo 19,25- 
-26). Mas os homens e mulheres do nosso tempo ainda desejam e esperam a vida 
eterna, a vida plena em Deus? Para muitos a vida terrena, mesmo entre pessoas 
de fé cristã, tomou-se o único horizonte possível. A tirania de uma felicidade que 
não suporta a provação e o sofrimento, baseada na lógica do consumo, acabou 
por idolatrar o tempo presente. O agora, embora fugaz, tomou-se definitivo. 
Ainda há espaço para a inquietude humana de plenitude que vai além da própria 
morte? Por isso, a questão da morte, enigma mais importante da vida humana (cf. 
GS 18), é camuflada e pouco tematizada.

Na liturgia eucarística, no início da grande prece, o que preside reza: “Cora
ções ao alto” e a assembléia responde “O nosso coração está em Deus” . Na litur
gia expressamos que aqui não vivemos a realidade definitiva de nossa vida. A 
bússola que orienta e dá sentido a nossa vida se volta para o alto, para Deus, está 
em Deus. Jesus deu um sentido novo a toda nossa existência e também ao morrer. 
Ele próprio compreendeu o fim da passagem neste mundo como “passagem 
deste mundo para o Pai” (Jo 13,1).

Assim, nossa relação com os defuntos é compreendida pela nossa comunhão 
em Cristo. Na comunhão dos santos, que se origina pelo fato de estarmos unidos 
pelo nosso batismo em Cristo, aqueles que já  partiram formam conosco uma 
única família. Oferecer orações e sufrágios pelos falecidos é atestada pela Escri
tura como uma obra salutar (cf. 2Mac 12,46). Nosso sufrágio é uma súplica insis
tente a Deus para que tenha misericórdia dos fiéis defuntos, os purifique e os 
acolha consigo.

Enfim, no Dia de Finados, ao visitarmos os cemitérios e ao rezarmos pelos 
falecidos, reavivamos a consciência da nossa finitude terrena e a certeza que o 
dom da vida se toma etemo “em Deus” , donde viemos, para uma única peregri
nação neste mundo, e para quem retomamos. O cristão tem uma esperança 
segura, como discípulo de Jesus Cristo, pois “Cristo ressuscitou dos mortos 
como primícias dos que morreram” (ICor 15 Д0). Não é salutar especular dema
siadamente e buscar muitas explicações, mas reafirmar, com fé e esperança, 
nossa confiança na bondade e paternidade divinas que nos permite afirmar, com 
certeza: “verei a Deus” (Jo 19,26).

Por Dom Adelar Baruffi 
Bispo de Cmz Alta, via CNBB
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ДЛЯ СТАРШ ИХ І МОЛОДШ ИХ НА  
РОЗДУМ У

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Різнородність думок і переконань

Від давних давен нас дивує справа різнородности думок людей. Тяжко а то й 
неможливо знайти кількох, що однаково думають і в усьому згоджуються в 
своїх думках. Французький філософ Рене Декарт дає свою думку про цю справу: 
“Різнородність думок і опіній не походить з того, що одні розумніші, а інші 
менше розумні й тому думки не згоджуються, але причина того це, що кожна 
людина провадить свої думки інашкою дорогою і тому, не всі добачають у 
справах те саме.” Кожна людина йде своїми дорогами й її розум не в однаковій 
мірі і не в однаковий спосіб бачить справи. Це щось подібне як багатьом або й 
всім йти тою самою дорогою, неможливо, щоб двох або багатьох в одному часі 
ступали точно на те саме місце і залишали по собі такі самі сліди. Коли 
стрічаємося з різнородними опініями відмінними від наших, треба нам розуміти, 
що у світі все відрізняється одне від другого .Відрізняються також і думки про 
одну й ту саму справу.

Будьяка студія про будьяку справу показує це. Згаданий Рене Декарт, 
студіюючи цю справу, каже, що різнородність думок основується на 
різнородності людей, де не знайдеться двох однаковісіньких, кожна людина як є 
інакша від іншої, так і думає інакше, таких самих переконань між людьми не 
знайти. Коли це зрозуміємо не буде нас дивувати, що з нами інші не годяться і 
тому й будемо більше вирозумілі супроти них. Тому кажеться, що пізнання 
будується виміною думок, суперечками, дискусіями, в яких не йдеться, щоб одні 
інших переконували й натягали на свій лад, але щоб висловити свій погляд не з 
тим наміром, щоб його уважати як одинокий правильний. Наш погляд може бути 
правий і іншого також, тільки кожний дивиться на справу з іншої точки погляду. 
Практично неможливо, щоб розумна людина яка пізнала, що її опінія фальшива 
і її боронила через гордість або з якоїсь іншої самолюбної рації. Коли будь хто 
боронить свій погляд, він переконаний, що він правий, хоч нам може вигладати 
противно. Найкращий вис лід нашої дискусії з іншими які мають відмінні опінії 
від наших це тоді коли зрозуміємо і дамо признання, що в багатьох головах 
багато правильних думок про ту саму справу й всі вони слушні й гідні пошани, 
хоч нам не подобаються. В справі дискусії про різні опінії, не годиться дивитися 
що нам подобається а що не подобається, але треба дивитися зі зрозузмінням і 
коли ми переконані, що наша думка правдива і не годиться з думкою іншого, не 
треба нам її відректися, а прийняти як правду, бо на ту саму справу можна 
дивитися з різних сторін і кожний з наших співрозмовників має за собою якусь 
правду, хоч нам часто й тяжко це зрозуміти.

Нещодавно мали ми вибори й кожний кандидат мав свої думки й опінії, які 
не годилися з думками інших кандидатів. Тяжко зрозуміти того способу як нині 
ведеться політика, де критикою зневагами одні одних хочетьса здобути собі 
прихильників. Кандидат нічого не втратив би коли би ясно сказав, що й 
противник має за собою правду і тому нехай виборці послухають одного й 
другого й рішають те, що їм більше подобається. Хто сказав колись, що всі 
мусять годитися з нашою опінією і йти тою самою дорогою, якою йдемо ми? Всі 
мають такі самі права й тим, що не годяться з нами треба признати рацію і 
дозволити їм іти за вланим преконанням. Підіть у ліс і знайдіть два такі самі 
листочки дерев. Може вдасться, але найбійльше правдоподібно, що не знайдете. 
Підіть у квітник і знайдіть дві такі самі квітки. Не знайдете. Також і між людьми 
не знайдете однодумности, а знайдете різнородність думок, слів і переконань....

Дорогий читачу, дискутувати, діялогувати з іншими це гарна річ, де кожний 
має і висловлює свою думку. Недобре воно в дискусіях хотіти думки всіх 
узгіднити зі своїми...

Тому, для кращого пізнання справи доходиться через діалог і виміну думок. 
В тому треба толерантносте супроти тих, які мають відмінні опінії від наших. 
Коли ж хтось неуступчиво боронить свої ідеї і свої особисті переконання і 
думки а не дозволяє, щоб інший чи інші висловили свою думку, він вже тим 
самим, через свою суб’єктивність відхиляється від правди. У  ріднородності 
думок треба бути послідовними і не мати переконання, що тільки в нас є 
здібність пізнати правду. Фальшиво думати, що правда тільки в тому, що нам 
подобається і йде за нашими переконаннями, а думка іншого противна нашій це 
неправда. В усяких дослідженнях справ є багато більше різнородности думок, як 
однозгідність. Тому , наприклад, в судівських справах звичайно не рішаються 
справи тільки згідно з опінією одного, але є колегіялість, де кожний має і 
висловлює свою думку і так через діалог доходиться до остаточного рішення 
справи, яке буде вислідом опінії більшості. І тут не можемо забувати, що 
відміність думок це не щось негативне, але противно, це корисне а то й конечне 
для кращого пізнання правди.

Розумна людина завсіди буде готова до висловлювання своїх думок так само 
як і до сприйняття думок інших. Тому, що правда має багато сторін, різні особи 
мають право дивитися на неї зі свого погляду.
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Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

Como Ver Realizados os Nossos Desejos

Um homem que encontrava 
muita dificuldade de conviver 
com outros, pedia insistentemente 
a Deus que lhe ajudasse a ser mais 
compreensivo, a respeitar os 
outros e saber conviver em 
harmonia com todos. Depois de 
pedir insistentemente que Deus o 
ajudasse, certa vez ele teve um 
sonho:

Uma criança estava olhando 
o velho João, entretido em varrer 
as folhas secas do jardim. A área 
era grande, e o velho caprichava 
em não deixar nem uma folha no 
gramado.

-  João, - disse ela sorrindo, - que maravilha se você pudesse, só a um desejo 
seu, ver todas estas folhas, de repente, empilhadas num monte!

-  E posso mesmo, - disse o velho prontamente.
-  Se você pode, vamos ver! - desafiou.
-  Folhas! Juntem-se todas! - disse o velho, numa voz de comando. E lá conti

nuou limpando a relva, reunindo as folhas no monte até que elas ficaram juntas 
num só monte graças ao seu esforço, sem o qual nada aconteceria.

- Viu? Disse, sorrindo -  É este o melhor meio de vermos realizados os nossos 
desejos. Trabalhar, com afinco, para que aquilo que queremos seja feito. Se a 
criança ficasse olhado o que vai acontecer, as folhas não se ajuntariam, ficavam 
inertes, mas houve o seu trabalho e o esforço de João completou o que já  fazia.

O incidente calou no espírito da 
criança. Mais tarde, ao estudar a biografia 
dos cientistas e de todos aqueles cujas 
obras nos parecem, por vezes, milagres 
verdadeiramente sobre humanos, ela, já  
crescida, descobriu que adotavam geral
mente o sistema do velho jardineiro: fazer 
a sua parte e a natureza vai nos ajudar e 
completar o nosso trabalho.

Todas as suas realizações resultaram 
do fato de que estes homens, desejando 
fortemente chegar a certo objetivo, nunca 
cessaram de lutar por alcançá-lo.

Não tente adivinhar o que as pessoas 
pensam a seu respeito. Faça a sua parte, se 
doe sem medo. O que importa mesmo é o 
que você é. Mesmo que outras pessoas 
não se importem. Atitudes simples podem 
melhorar sua vida. Não julgue para não 
ser julgado...Um covarde é incapaz de 
demonstrar. Amor - isso é privilégio dos 
corajosos. Mahatma Gandhi

E X P E D I E N T E
“P R A C I A ”

Jornal Ucraíno-Católico Publicado 
no Brasil

Registro no INPI - № 2509881

Український Католицький 
Двотижневик у Бразилії

Передплата на 2018 Рік: R$60,00 
Інші Краї: U$65.00 Амер. Доларів

Depósitos: BANCO ITAÚ 
Ag. 3823 conta 16753-5 

Banco BRADESCO 
Ag. 6465 conta 0000122-8

Direção e Administração:
Rua Cândido de Abreu, 1579 

Centro - Caixa Postal 02 
CEP: 84400-000 Prudentópolis - PR

Fone: (42) 3446-1396 / 3446-2087 
E-mail:

graficaprudentopolis@gmail.com
www.graficaprudentopolis.com.br

Proprietário:
Grafica Prudentópolis Ltda. 

CNPJ 09583969/0001-07

Redator Chefe:
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

Corretores Ortográficos: 
Pe. Atanásio Kupicki, OSBM 
Pe. Dionisio Bobalo, OSBM

mailto:graficaprudentopolis@gmail.com
http://www.graficaprudentopolis.com.br


Стор. 05 Праця, Пруцентополіс, 01-го - 15-го листопада 2018 Б. року - Число 21

РОЗДУМ УВАННЯ НА РІЗН І ТЕМ И Ж ИТТЯ
О. Блевтерій Дмитрів, ЧСВВ

ПОТРІБНІ СЕРЕДНИКИ ДО СПАСІННЯ

Щоб жива істота могла жити й брати участь на земській кулі мусить 
народитися до життя. Народження це початок існування на землі. Це Божий закон 
наданий для кожної живої природи, бо мертва природа, раз створена вона не 
відновляється.

Людина, як жива істота, тим самим підпадає природним законам, які зобов’ 
язують і допомагають до її розвитку життя тут на землі.

Тому, що людина своїм життям відрізняється він інших живих створінь, бо 
Господь Бог наділив її безсмертною душею, вона також мусить перейти процес 
народження душі для вічного життя через Святу Тайну Хршцення, коли то вона 
народжується для Бога й одержує три Богословські чесноти: віру, надію і любов. 
Ці чесноти мають її допомагати практикувати добрі діла й через них збільшувати 
ласки потрібні для вічного спасіння.

Перший середник конечний до спасіння є: -  «потреба вірити». Віра є конечна до 
спасіння. Кожний християнин, що в Христа охристився і в Христа зодягнувся, 
мусить в собі розвивати знання про потребу віри і день денно нею жити, і її 
скріплювати на протязі цілого свого життя. Потрібно нею жити й користуватися не 
тільки тоді, коли йде на якусь земську користь, бо якщо би хтось так її розумів, вона 
пирестане бути середником до вічного спасіння. Тільки через чесноту віри грішник 
може віднайти спасіння.

Другий середник до спасіння -  це «бажання хотіти» й співпрацювати за 
посередництвом ласки Божої і добрими ділами здобувати вічність. Лінивство -  це 
перша й найголовніша перешкода на дорозі до вічного спасіння. Воно належить до 
головних гріхів, які є найбільшою перешкодою практикувати добрі діла. Лінивство 
це поле диявола, яке родить різного роду гріхи і до них наклонює людину. Людина 
фізично лінива нічого доброго не спроможна вдіяти, ані здобути для свого життя. 
Лінива людина ніколи не має бажання щось осягнути в своєму житті. Лінивство 
відбирає охоту і бажання працювати на полі спасіння.

Бажання спасіння це найвищий щоденний мотив, що повинен для кожного 
християнина дати можність змагатися у набуванні Божих ласк і в практиці добрих 
діл за посередництвом віри. «Бо ви спасенні благодаттю через віру. І це не від вас: 
воно дар Божий». (Еф 2,8). Божа ласка це початок до спасіння. Віра є запорукою 
того чого сподіваємося, - доказ річей невидимих.(Євр 11,1). Віра не є сліпа, її 
головна основа це Слово Боже. Віруюча людина передбачує майбутність і довіряє 
Богові, який є Всемогучий і сповняє свої обіцянки. Раціоналіст мусить перше 
бачити, щоб могти вірити. Віруючий мусить перше вірити, щоб могти бачити.

Свята Євангелія подає багато таких подій про людей, які наближалися до Ісуса 
Христа просячи помочі на різні недуги. Ісус перше їх запитував чи мають віру? Одні 
твердили, що так, інші просили, щоб допоміг 'їм збільшити віру, щойно тоді лікував 
їхні недуги. Християнин може віру збільшити, зменшувати, а навіть і цілком 
стратити. Залежить, як він щоденно з нею співпрацює. Віра потребує діл, без них 
вона мертва (Як 2,17). Без діл неможливо подобатися Богові. (Євр 11,6).

Бажання -  це найбільший підйом для людини. Через бажання людина здобуває 
найбільші досягнення у своєму житті. Бажання бути чимось чи кимось, повинно 
зроджуватись вже від дитиньства. Це саме повинно діятися і на духовному полі 
бажанням поступати духовно й набувати чесноти..

Християнин, щоб міг осягати свої життєві бажання, мусить їх підсилювати в 
навчаннях Христової Церкви, бо вона криє в собі середники на дорозі до вічного 
життя. Нині повстають різні «церкви» і вони гарно говорять і проповідують Христа, 
а навіть католиків притягають до себе, але вони є поза правдивою Церквою, яку 
заснував сам Ісус Христос, а не якась людина. Коли в них добра воля й коректна 
совість, вони осягнуть спасіння, бо в якійсь мірі перебувають у Христовій Церкві, 
але не в тій в якій є всі Правди Віри й вся Христова наука. “Не кожний, хто 
промовляє до мене: Господи, Господи! -  ввійде в Царство Небесне, лише той, що 
чинить волю Отця мого, що на небі». (Мат 7,21).

Ісус Христос ганьбив книжників та фарисеїв, і назвав їх лицемірами: «Горе вам 
книжники та фарисеї, що людям замикаєте Царство Небесне... Горе вам книжники 
та фарисеї, лицеміри, що проходите море й землю, щоб придбати одного 
новонаверненого, і коли знайдете, то робите його гідним пекла..” (Мат 23,13 - 15). 
Гостра й пекуча та погроза Ісуса Христа для фарисеїв та книжників, яка сьогодні 
може бути пристосована до різних фальшивих пастирів, які засновують різні 
збіговища людей, не так дбаючи про їхнє спасіння, але дуже часто тільки про здоров 
’я, матеріяльні добра, гроші й т. п. і звуть ці згуртування «церквою». Вони

уживають Біблію, і проповідують Ісуса Христа, роблять фальшиві чуда 
оздоровлення і обіцюють земський добробут, й ще до того пропагують, що по 
смерті тільки їхні вірні йдуть просто до неба. Скільки наших християн католиків 
переходить до них задля здоров’я і земські багатства. Ісус Христос усіх 
перестерігає: «Глядіть, щоб ніхто не звів вас. Багато бо прийде в моє ім’я, що 
будуть казати: Я — Христос, - і зведуть багатьох» .(Мат.24, 4). На іншому місці 
Євангелії Ісус Христос ще раз натякує, щоб стерегтися: «...бо встануть 
лжехристи та фальшиві пророки, які чинитимуть великі знаки й чуда, щоб, коли 
можна, звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас». (Мат 24, 24-25). Це 
сьогодні наочно діється, коли наші католики переходять на різні секти й 
покидають свою Церкву, святі тайни і нехтують все Христове багатство, що 
заходиться в ній.

У кожного християнина, в першій мірі, має щоденно бути живе бажання 
збирати собі скарби на небі: «де міль і хробацтво не нівечить і де злодії не 
пробивають стін і не викрадають. Бо де твій скарб там буде і твоє серце».(Мат. 
6 ДО). Церква Христова закликає своїх вірних на лікування безсмертних душ через 
Тайну Покаяння, що цілком відмінне від сектанських лікувань, які проповідують 
тільки здоров’я тілесне. Церква Христова закликає всіх вірних здобувати 
багатства Царства Небесного.

Третій середник -  це «виконання» того всього, що Ісус Христос нам залишив 
в Євангелії. “Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого візьме свій хрест 
і йде слідом за мною”. “Коли ви щось доброго виконали кажіть: ми слуги 
непотрібні”. Християнин, який раз рішився йти слідом за Ісусом повинен 
виконувати Христову науку.

Ісус Христос нам наводить причті про панів, які поручали різні праці слугам до 
виконання, але коли вони того не виконували, були тяжко карані. Наприклад: про 
таланти, про десять дів. В Євангеліях знаходяться всі директиви щодо спасіння 
залишені Ісусом Христом, які християнин повинен виконувати аж до кінця життя.

Нехай ті три середники будуть нам дороговказом до вічного спасіння . -Віра 
конечна до спасіння; -бажання спонукує християнина йти на зустріч до свого 
Творця; -виконування Божих Заповідей і Христової науки допоможуть нам 
осягнути вічне спасіння.
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Oleg Sentsov vence Prêmio Sakharov 
do Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu atribuiu o Prêmio Sakharov para a Liberdade de Pensamen
to a Oleg Sentsov. O cineasta ucraniano está preso na Rússia devido aos protestos contra 
a anexação russa da provincia da Crimeia.

O Presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, diz que os eurodeputados 
quiseram homenagear a “sua coragem e determinação. O cineasta ucraniano Oleg Sent
sov tomou-se um símbolo da luta pela libertação dos prisioneiros políticos na Rússia e 
no mundo. Ao conceder-lhe este prêmio, o Parlamento Europeu expressa a sua solida
riedade com ele e com a sua causa."

Sentsov, de 42 anos, foi condenado a 20 anos de prisão por terrorismo. Uma conde
nação que o próprio garante que foi motivada politicamente.

O cineasta esteve várias semanas em greve de fome, mas interrompeu-a no inicio 
deste mês.
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Conselheiro de Trump visita Ucrânia

Nas ruas de Kiev celebraram-se os 27 anos da criação do estado da Ucrânia, 
na sequência da queda da União Soviética. Na bancada, presente este ano o 
Conselheiro Especial para a Segurança do Presidente dos Estados Unidos. 
Washington diz que John Bolton vai apenas assistir à parada militar, mas Mosco- 
vo já  fez saber que desconfia dos objetivos da visita. A deslocação à Ucrânia 
acontece um dia depois de Bolton se ter reunido, em Genebra, com o seu homó
logo russo. Momento em que, nas palavras do Conselheiro de Trump, os Estados 
Unidos deixaram claro que não vão tolerar interferências nas eleições intermé
dias que decorrem este ano. Mais, que as autoridades norte-americanas estão 
preparadas para tomar as medidas necessárias para prevenir qualquer tentativa 
de influência.

Na surdina diplomática, a Rússia, por seu lado, sugere que o verdadeiro 
propósito da visita de Bolton à Ucrânia é decidir se apoia a reeleição do atual 
Presidente, Petro Poroshenko. A somar à tensão entre os dois países, Washington 
voltou a pedir a libertação imediata do cineasta ucraniano Oleg Sentsov, em 
greve de fome há mais de 100 dias numa prisão no norte da Rússia.

Sentsov, de 42 anos, é considerado um “preso político” pelos Estados 
Unidos. Foi detido na Crimeia após a anexação da província pela Rússia em 
2014, sem perspectiva de libertação.

Em 2015, Sentsov foi condenado a 20 anos de prisão por “terrorismo” e 
“tráfico de armas” , num julgamento que a Amnistia Internacional qualificou de 
“estalinista” .

Kiev possui "todas as forças e meios" necessários para 
derrotar a frota de qualquer país no mar de Azov, 

inclusive a da Rússia.

Kiev possui "todas as forças e 
meios" necessários para derrotar a 
frota de qualquer país no mar de 
Azov, inclusive a da Rússia. A 
declaração foi feita nesta sexta-fei
ra à imprensa local pelo deputado 
do Conselho Supremo da Ucrânia,
Yuri Bereza.

"Ao se observar o mapa do mar de Azov, toda frota que estiver ali pode ser 
destruída em meros 5-10 minutos, se os sistemas de mísseis forem dispostos 
corretamente", disse o parlamentar.

Segundo ele, a Marinha ucraniana é capaz de liquidar os navios russos no 
mar de Azov mesmo usando armamentos soviéticos.

"Ao medir as possíveis distâncias dos navios, é possível mesmo usar os 
armamentos soviéticos de 1991 — temos praticamente todo ele — e os sistemas 
de artilharia e de mísseis podem suprimir praticamente qualquer frota", acres
centou Bereza.

Durante os últimos anos, a Marinha ucraniana enfrenta problemas em 
função do desgaste dos seus equipamentos. Os navios mais antigos estão saindo 
de circulação, e não há recursos para adquirir nem construir novos.

No início de junho, o comandante da Marinha da Ucrânia, Igor Voron- 
chenko, declarou que o orçamento não contempla a construção de corvetas da 
série Vladimir VeliMy (Vladimir Grande em russo). O militar alertou que, se 
Kiev não encontrar os recursos financeiros, todo o setor de construção naval 
militar do país poderá "não ter mais volta".

№  21 - Pracia, Prudentópolis, 01 a 15 de novembro de 2018 - Pg 06

св я т и й  п р е с т о л  в о о н  ПРО МИРОТВОРЧІ
МІСІЇ В СВІТІ

Розвиток неможливий 
без миру, а мир
неможливий без розвитку».
На цьому наголосив
Постійний Спостерігач 
Святого Престолу при 
структурах ООН в Нью-

и
-Норку, під час засідання, 
присвяченого переглядові 
миротворчих місій у світі.
Рішуче ні примусовій міграції, як засобові ведення війни.

Миротворчі операції вже не є лише засобами для відновлення миру 
після конфліктів, але також дедалі більше набирають ролі превентивних 
заходів, щоб запобігти перетворенню ситуацій напруження у справжні 
конфлікти, та є  важливим елементом післявоєнного миру. Про це говорив 
Постійний Спостерігач Святого Престолу при структурах ООН в Нью- 
-Йорку архиєпископ Бернардіто Ауза, виступаючи на тему повного 
перегляду миротворчих операцій у світі.

Запобігання війні -  запорука сталого розвитку
У  своєму виступі ватіканський дипломат згадав слова Папи Франциска, 

який, промовляючи 2015 року на Генеральній Асамблеї ООН, сказав: 
«Війна є запереченням прав». Отож, якщо ми хочемо справжнього 
цілісного розвитку для всіх, наголосив архиєпископ Ауза, «ми повинні 
невтомно працювати над тим, аби запобігати війнам між народами та 
державами». Для цього слід забезпечувати правовий статус та видаватися 
до переговорів й арбітражу, до чого закликає Хартія Об’єднаних Націй, «що 
становить фундаментальну юридичну норму».

Права людини, безпека та розвиток
Як наголосив представник Святого Престолу, «розвиток, безпека та 

права людини є тісно пов’язаними». «Розвиток неможливий без миру, а мир 
неможливий без розвитку. Нестабільність та несправедливість, як от 
нерівність, корупція, погане управління, нелегальні фінансові й збройні 
потоки -  все це є причиною насильства в суспільстві», -  сказав він, 
підкреслюючи, що жодне суспільство не процвітатиме, якщо його 
роздирають конфлікти.

«Громадяни не можуть реалізувати свій потенціал, якщо охоплені 
нестабільністю та непевністю. Навпаки, інклюзивний і сталий розвиток не 
лише є ціллю сам у собі, але також найкращим захистом від загрози 
насильницьких конфліктів», -  підкреслив ватіканський дипломат.

Міграція як засіб ведення війни
Архиєпископ Ауза висловив глибоку стурбованість Святого Престолу 

з огляду на практику вимушеної міграції, як засобу ведення війни, 
застосовувану як деякими державами, так і недержавними формуваннями. 
Це має особливо нищівні наслідки для представників меншин, включаючи 
релігійні.

«Перед обличчям мільйонів біженців та людей, змушених скитатися з 
причини війни та переслідування, -  сказав він, -  у центрі нашої відповіді на 
їхнє становище повинні бути цінності, висловлені в Хартії Об’єднаних 
Націй, зокрема, пошана до фундаментальних прав, гідності та цінності 
людської особи».

Похвала Святого Престолу миротворчим місіям ООН
На завершення свого слова, ватіканський дипломат висловив похвалу 

від імені очолюваної ним делегації «діяльності миротворчих місій ООН та 
жертовності миротворчих сил», наголосивши на готовності Святого 
Престолу «співпрацювати в справі запобігання та вирішення конфліктів, як 
і повоєнної стабілізації та зміцнення миру».

Джерело: vaticannews.va
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"Por que a fam ília é essencial para a sustentabili- 
dade de todo o sistem a social?

A família é o primeiro lugar onde a pessoa aprende a ser pessoa e a se 
relacionar com os demais - Lígia Miranda de Oliveira Badauy

Atualmente é muito comum utilizarmos o termo sustentabilidade em diver
sos contextos, especialmente quando nos referimos ao meio ambiente e ao cres
cimento econômico. Quando afirmamos que algo é sustentável significa que 
pode ser sustentado ao longo do tempo. Nesse sentido, vale refletir o que toma a 
sociedade passível de se sustentar ao longo do tempo de forma saudável e 
humana. Famílias comprometidas e estáveis são essenciais para a sustentação de 
uma sociedade sadia.

A família é o primeiro lugar onde a pessoa aprende a ser pessoa e a se 
relacionar com os demais. Famílias comprometidas e estáveis têm vínculos mais 
fortes: cria-se um ambiente propício para que haja a confiança necessária para 
um desenvolvimento mais humano de cada um dos seus membros e o respeito 
devido a dignidade inerente de cada pessoa. Nesse tipo de ambiente, as pessoas 
aprendem a se relacionar de forma saudável, o que as ajudará a desenvolver as 
habilidades necessárias para manter relações saudáveis em outros ambientes de 
convivência.

A instituição familiar é atualmente a grande desassistida dos sistemas jurídi
cos.

Também é no interior das famílias que se transmite a cultura de um povo. Se 
falamos em sustentabilidade social, econômica e ambiental, e não inserimos a 
cultura como fator operativo do conceito de sustentabilidade, acabamos por cair 
em abstrações de difícil resolução. É através da transmissão de uma cultura rica 
em valores de cidadania que se pode formar cidadãos aptos a realizarem a sua 
vida de forma sustentável e equilibrada: o que levará, naturalmente, a uma socie
dade igualmente sustentável e equilibrada. A família é o habitat natural onde se 
transmitem os valores e a cultura de uma nação.

Mas o que fazer quando o panorama é desfavorável? A instituição familiar é 
atualmente a grande desassistida dos sistemas jurídicos. Em parte, porque os 
governos não se dão conta do potencial papel das famílias na resolução de boa 
parte dos problemas sociais (drogas, violência, abandono, educação, saúde, etc.), 
e em parte porque há uma grande dificuldade de se passar da retórica para a ação 
(muitos políticos reconhecem o papel social da família, mas não sabem como 
ajudá-la na prática).

O processo de empoderamento das famílias passa pela remoção de todas as 
barreiras a sua participação ativa na sociedade, especialmente com relação à 
moradia, à saúde e à educação. Quando as famílias não possuem o mínimo para 
a sua subsistência, elas deixam de olhar para a pessoa como meta, e passam a 
focar apenas no mínimo que lhes falta: comida, moradia e doenças. É essencial 
que os tomadores de decisão conheçam e utilizem uma perspectiva de família 
sempre que precisarem decidir sobre algum tema. Da mesma forma que se avalia 
qual será o impacto econômico ou ambiental de cada medida, é necessário refle
tir também sobre qual será o impacto sobre as famílias.

Nossas convicções: O valor da família.
A partir de uma perspectiva de família é importante que se realizem estudos 

para identificar as reais necessidades das famílias no Brasil. Tais estudos, basea
dos em evidências, ajudam a retirar o assunto família do campo ideológico e a 
considerá-lo como ponto de encontro para a criação de consensos. Alguns princí
pios norteadores são: a política ou programa deve ajudar e não substituir as famí
lias em suas responsabilidades; promover e reforçar o compromisso conjugal e 
parental; reconhecer a interdependência das relações familiares; empoderar as 
famílias através de programas; reconhecer a diversidade existente em cada famí
lia; e apoiar as famílias mais vulneráveis.

Não pode haver desenvolvimento sustentável sem um olhar atento sobre 
quem é o ser humano. A pessoa humana é tão autora de desagregação social

quanto de desenvolvimento humanizado e sustentável. Cada ser humano agrega
rá mais valor e humanidade às suas ações na medida em que tiver aprendido e 
crescido em um ambiente humanizado e rico em valores. Eis o ciclo virtuoso que 
todos desejamos para nosso Brasil.

Lígia Miranda de Oliveira Badauy é cientista política e especialista em 
Matrimônio e Educação Familiar. - Gazeta do Povo

ГЛАВА УГКЦ: «КОЛИ ХТОСЬ З ЄПИСКОПІВ, 
СВЯЩЕНИКІВ, ДИЯКОНІВ ДУМАЄ, ЩО ВІН 
ОТРИМУЄ ВЛАДУ НАД МИРЯНАМИ, ТО ВІН 

ГЛИБОКО ПОМИЛЯЄТЬСЯ»

Можна навіть бути святим політиком і бізнесменом. Хоча бачимо, що 
політична та економічна сфера суспільства найбільше заражені гріхом. 
Тому так потрібно, щоб наші миряни брали участь у політичному та 
економічному житті своєї держави і вносили туди Божого Духа, звільняли 
від кайданів рабства перед злом. З  таким закликом звернувся Отець і Глава 
Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав під час 
проповіді до вірних у Патріаршому соборі Воскресіння Христового 4 
листопада 2018 року.

Предстоятель відзначив, що сьогодні в Патріаршому соборі ми 
переживаємо особливе свято. Ця Божественна Літургія є осердям ПІ 
Всеукраїнського з ’їзду мирян УГКЦ.

За словами проповідника, сьогодні головне слово, над яким ми 
роздумуємо, -  це покликання: покликання мирян, апостолят мирян, їхнє 
служіння в Церкві, роль і завдання мирянина в місії Христової Церкви 
сьогодні.

«Посланницгво мирянина, -  каже Глава Церкви, -  можна описати 
словами: іди, вернися додому, до своєї родини, до місця своєї праці, свого 
служіння, до своєї життєвої дороги до неба, але дорогою розкажи всім усе 
те, що Бог учинив тобі».

Папа Франциск каже, що християнство не є наслідком зустрічі людини 
з якоюсь ідеєю чи книжкою, хоча Христова Церква має своє віровчення.

«Християнство ніколи не зводиться лише до кодексу поведінки, лише до 
моральних законів і приписів. Християнська віра є наслідком особистої 
зустрічі з живим Богом, з Христом, який є тут між нами. Наша віра є 
наслідком тої дії, яку Бог вчинив мені і вам», -  відзначив проповідник.

За словами духовного лідера українців, посланництво мирян є ніщо 
інше, як участю кожної охршценої людини у священичому царському і 
пророчому уряді самого Ісуса Христа. Бо коли ми відчуваємо, що Бог нам 
дарував свого Святого Духа, покликав нас до свободи від зла і дарував нам 
здатність чинити добро, тоді починаємо освячувати цей світ, хоч би де ми 
були; в особистих рішеннях, у нашому сумлінні ми ніколи не йдемо на 
компроміс зі злом, навіть, можливо, ціною власної жертви, зневаги і 
невигоди. Ось що означає покликання мирянин освячує цей світ, беручи 
участь у священичому служінні самого Христа.

Мирянин є той, вважає Блаженніший Святослав, хто свідчить, що 
спосіб будувати стосунки між людьми, цей світ, наша Батьківщина і 
особисте життя належать Богові. Він є джерелом нашого життя, правди, і 
Його закон, Його правда є найвищим законом і правдою життя та існування 
людини. Його закон і правда мають лежати в основі державного закону, 
правил співжиття між людьми, ставлення людини до людини.

«Християнин, який носить у собі Духа Святого, завжди є голосом 
правди. Говорить правду навіть тоді, коли її не хочуть чути, навіть коли 
вона болить. Говорить правду навіть тоді, коли за неї можна втратити своє 
життя. Ось що означає участь мирянина у пророчому служінні Христа 
сьогодні», -  пояснив Глава Церкви.

«Ми з вами вчора роздумували, -  сказав він до мирян, -  що непросто 
можна бути святим сьогодні, а й треба. Бо це наше найважливіше 
покликання, -  покликання кожної людини, яка приходить у цей світ. Можна 
і потрібно бути святою матір’ю, святим батьком для своїх дітей, святим 
лікарем, учителем, робітником, селянином».

Під час Літургії вірні стали свідками свячення трьох нових дияконів 
Київської архиєпархії. «Це велика радість. Наша Церква тут, над Дніпром, 
росте і розвивається. Папа Франциск застерігає всіх нас сьогодні від того, 
що ми називаємо клерикалізмом, бо деколи той, хто виконує ієрархічне 
служіння в Церкві, думає, що має владу над мирянами, а не служіння для 
мирян. Коли хтось із єпископів, священиків, дияконів думає, що він 
отримує владу над мирянами, то він глибоко помиляється. Він отримує 
служіння для мирян. І зміст цього служіння -  бути провідниками мирян у 
дорозі до святості», -  наголосив Блаженніший Святослав.

Джерело: news.ugcc.ua
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МОЛОДИМ
ЧИТАЧАМ

Щастя - Леся Українка. Легенда
Це було в початку віків. Новостворений світ сіяв чудовою красою, скрізь була гармонія, 

ясне, повне життя. Цвіла Божа мрія, розкішна й лагідна. Людське життя плило тихими 
хвилями і зливалося з тією  мрією в одне осяйне, спокійне море. Великий спокій був на землі, 
й люди жили в спокою. Так було довго.

Злий дух спав у підземній країні. Він спав довгі віки, і сон його був лихий. Прокинувся 
злий дух і покликнув: «Лихі сни мучать мене! Душа моя рветься, нема мені спокою! А  там, на 
землі, панує ясний спокій, мрія ворога мого цвіте і витає -  і ніщо не бентежить її. Чи маю я 
носити сам мою тугу вогненну, чи маю ховати мій смуток темний? Ні, я кину тугу в серце 
наймиліших дітей ворога мого, я розкину над ними смуток чорним покривом, і потьмариться 
мрія ворога мого».

Злий дух вийшов чорним димом з лона землі і вогненною хмарою полинув понад землею. 
Він пролітав над долинами, де хвилювало золоте збіжжя, де рясні дерева клонили додолу 
важкі віти. Там спустився злий дух, -  і збіжжя вигоріло, мов від огню, овоч на деревах 
почорнів, трави пожовкли, квітки посохли, стала пустиня. Люди ховалися від огненного 
подиху по ямах та печерах і стогнали: голод!., голод!.. Злий дух вернувся у підземну країну і 
ждав.

Минуло сто літ. Пустиня давно обернулася знову в розкішну країну, знову хвилювало 
золоте збіжжя, рясні дерева знов клонили додолу важкі віти. Нове покоління людське 
розказувало казки про колишній голод, але ті казки почали забуватись. Божа мрія цвіла, як і 
перше, і спокій був на землі.

Але злий дух не спав. Він сказав собі: погляну на діло рук моїх! Здійнявся з лона землі 
сивим туманом і холодною хмарою полинув над землею. Він пролітав над горами-полонинами, 
де паслися отари великі, де розкинулись табори людські, там він з ’явився густим мороком, 
лихою заразою. Гинула худоба, конали люди, крик страшний котився по горах: смерть, 
смерть!.. Отари зникали, табори порожніли... Злий дух вернувся у підземну країну і ждав.

Минуло сто літ, -  на могилах людей, що погинули від зарази, ярий моріг зеленів, а 
нащадки їх  спокійно ходили по горах-полонинах, весело грали в сопілки, скликали незліченні 
отари. Табори біліли наметами, скрізь було життя. Ніхто не згадував про лиху заразу. Божа 
мрія цвіла, як і перше, і на землі був спокій.

Злий дух сидів у підземній країні і думав. І він створив думкою своєю дивну постать. Вона 
була блискуча, як рання зоря, і міняла свій вид щохвилини, як вогонь. Злий дух дав їй життя і 
назвав її: щастя. Він взяв її на свої дужі крила і полетів з нею геть високо понад землею. Була 
темна ніч, табори спали, тільки молоді пастухи сиділи навколо багаття -  пастухи не спали 
вночі, -  вони співали. Наймолодший грав у сопілку, дивився на зорі, і очі йому були спокійні, 
як зорі.

З  неба покотилася велика блискуча зоря. Пастух покинув сопілку і вхопився за серце. 
Він бачив зорю, і вона йому серце вразила. Він крикнув уголос: «Дивіться, дивіться!» -  і всі 
дивились туди, куди показувала його рука, -  там упала зоря. Вона впала на високу гору, і на 
горі спалахнуло світло, горіло і вабило серце. Пастух сказав братам своїм: «Ходім туди!» -  і 
всі пішли до світла. Всі бачили у світлі те, що було їм над життя миле, і всі бачили різно. їм  
було так, мов у душі в них горів вогонь. Вони йшли все далі, і світло далі ставало. Вони все 
йшли, кололи ноги на колюче зілля, шарпали одежу об гострі терни, кров була на слідах їх; 
йшли і падали один по одному, бо сила покинула їх . А ясна, дивна постать все далі ставала, все 
більше мінилась і зникла в тумані. Настав день, а вона не верталась, і ніхто не знайшов її.

Був знов вечір, і пастухи співали. Вони співали: «О щастя, о ясне, загублене щастя!» І ті 
пісні отруїли серце всім людям. В сі прагнули щастя, а ніхто не знав його, всі хотіли бачити 
його, мати його на хвилинку і вмерти потім, бо воно стало їм миле над життя.

І кожний бачив його, хоч у сні, хоч на малу хвилинку. На одного воно глянуло коханими 
очима, іншому заблищало золотом, іншому засіяло світлом слави. Всіх зчарувало воно навіки, 
і чари його були отрута. Воно летючою зорею падало в серце, і серце починало горіти. Хто раз 
бачив його, той не забував його до смерті. Пекельний вогонь прокинувся в душах всіх людей. 
Всі шукали щастя, всі хотіли мати його ціле в своїх руках. Для нього віддавали все 
найдорожче, губили себе і других, сльози й кров лились річками во ім’я його. А щастя літало 
по світі зорею, блискавицею, вогником бродячим і ніде не спинялось надовго, і ніхто не мав 
його ціле в руках.

І чутний був великий крик по всій землі: «Щастя! щастя!..»
З  того часу не стало на землі ясного спокою, потьмарилась блискуча Божа мрія.
І злий дух утішився працею своєю, бо потрапив обманути людей і обіцяти те щастя якого 

в дійсності нема... І люди його шукають, за ним гоняться, але його нема так як нема того 
“покемана” за яким багатьох гонять і шукають

Засмійся
Бажана слабість

Два пияки розмовляли про те й про це. Між іншими скаржилися, що їхні 
жінки не дозволяють їм йти до бару й пити. Один з них каже:

-  А знаєш, горілка це не аж таке велике лихо. От лікарі відкрили, що є одна 
слабість, що її можна вилікувати тільки горілкою...

-  А можеш мені сказати як таку слабість собі набути?

Змарніла

Дівчина пішла до лікаря порадитися як то би можна втратити на вазі й 
змарніти. Лікар збадав її тиснення крови, биття серця і приписав таке:

-  Ти роби ось що: можеш їсти все нормально два дні, а що третій день 
перескакуй і не їж нічого.

Пішла додому й по місяці часу повернулася до лікаря.
-  Ну й що, змарніла?
-  Так, пане докторе, змарніла десять кіля.

Але майже не померла з умучення.
-  А то чому?
-  Уявіть собі що третій день не їсти нічого 

й цілий день перескакувати з одного місця на 
друге?!..

Пише Юзьо Шило
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Ой, дорогі читачі,

Вже елейсони перейшли і тепер можна вогорити і ніхто не буде 
заскаржувати, що сіробит політику. Один асунто дуже важний для всєх, хоч 
знаю, що мало хто буде читати, бо наші люди приферень бути обдурувані 
мудрагелями ніж сінавчити розуму й бути собою та ном дейшар де сир 
есплорадос всякими еспертальонами.

Ума койза жи всім треба знати й хто читає диськи всєм скаже те, що тут 
кажу: сіставало, сістає і буде далі сіставати, жи в малих містах набирають 
вотос всякі люди які навіть і не знають де те місто є, а люди вотуют на них 
іх вибирают на депутадів і пра оутрос карґос. Але хтось файз пропаганда 
пра илис і обдуруює дурних? Сістає, жи всякі лідерес політікос дістают 
великі гроші від таких кандидатів, великі тисячі, або й мільйони пра 
консеґір для тих кандидатів синь або більше вотос. Ті гроші ті лідерез 
політикос собі берут, а людям заплатят одну сервижу або якусь шураскаду, 
може й дадут якусь пєтку або й пядесятку а решта собі берут до кишені. А 
о пово си ілуде, винди сиу вото за мізерію, по дурному вотуют на тих 
кандидатів, пра паґар о фавор ки ресебирам від того кабо елейторал, який 
забрав собі купицю грошей. Вотуют на всякого ратіня, на каефра і таких 
єнших які хоч може там в асемблеї щось роблят але про наше місто навіть 
не згадают а кажут, що илис ном девинь нада прос елейторес бо вони вже 
заплатили. А кому заплатили? Тим політикам, кабос елейторайс, які 
забрали гроші пра сиус неґосіос і навіть дез пор синто ном ґастарам пра 
фазир пропаґнада прос кандідатос ки компрам вотос, а люди, так 
апелідовані отйріос, йдуть, вотуют на незнаних, бо так просили ті кабос 
елейторайс. І самі люди диспойс сідивуют та не знают як деякі так скоро 
сідороблєют хоч не працюют. Сідороблєют, бо нарід їм помагає коли бере 
якісь дрібні гроші він дих або тільки якісь промеси, щоб вотувати на їх 
кандидата. Вони за те мают зарібок, а люди дулю з маком.

Дорогенькі, Преціза мати гонір і нунка, нунка мизмо вендир о сиу вото. 
Тут ви показуєте чим ви є: або отаріос або гонорні люди, які себе шануют і 
не продаються за дурниці, щоб збагачувати кабос елейторайс.

Ну, зобачимо о ки вай аконтесир нас просімас елейсоинс. Дисерто 
будуть такі жи за пєтку або десєтку продадуться. Але есперамос жи буде 
багато таких які себе шануют і не даються ілудір-си мудрагелями. Дивіться, 
коли ви голосували на когось бо той хтось вам заплатив, що з того вийшло? 
Вийшов пшик, бо той кандидате нічого не робит для твого мунісіпія або 
міста ані той кабо елейторал, жи тобі дав дрібняки не прийде тобі 
подякувати. Він не має часу, бо рахує гроші які дістав від свого кандидата 
на якого ти вотував і поміг енґордар його кишеню.

Атб оутра вийз, бувайте здорові й тамбинь бувайте мудрі.

Ваш Юзьо Шило

Життя навчає
Не журися коли тобі 

треба й засумувати.

Може й забере тобі 

багато років, щоб забути якийсь сумний 

випадок, втрату дорогої тобі особи й не буде 

легко тобі стримати почування. Але не 

дозволь, щоб цей випадок тобі відібрав спокій і  

напрям твого життя.


