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Редакційне Editorial

ПІДВАЛИНИ ДОБРОГО ХРИСТИЯНСЬКОГО 
ВИХОВАННЯ В РОДИНІ

Como Ser Família 
Os Pilares da Boa Educação Cristã

З нагоди Свят Христового Різдва, 
використовуємо на цю рефлекцію 
думки отця Павла Рікардо (Павло 
Рікардо де Азевидо Жуніор, знаний 
коротко тільки як Отець Павло 
Рікардо, це католицький священик, 
професор в університеті і знаний зі 
своїх рефлекцій на різні християнські 
теми). Він говорить і пише на різні 
теми які повинні цікавити всіх вірних 
християн. Його статті є серіозні, 
глибоко християнські, важливі для 
цілого суспільства яке журиться про 
добре християнське життя, а головно 
коли йдеться про християнські 
родини. Ця тема на яку звернемо увагу 
і будемо коментувати виступає від 
наголовком - “Як бути 
християнською родиною”,
публікована в його сайті під 
заголовком: “Для нічого не можемо 
давати більше вартості як для 
Христа”.

Центральна думка рефлекції має 
на меті підкреслити, що коли хочеться 
приготовити дитину до гідного життя, 
не вистачить постачати для неї тільки 
земське, хочби й найкраще, як гроші, 
науку, добре становище, коли не 
дасться їй доброго християнського 
виховання. Батьки, для яких, на 
першому місці поручена місія 
виховувати людей, мають перед 
собою велику й важну 
відповідальність. До їхнього обов’ 
язку належить постачати для дітей 
добре харчування, утримувати в 
родинному домі, старатися про 
потреби щоденного життя, про 
інтелектуальне вховання і т. п. Але 
найвищ ий обов’язок, це виховання в 
християнському житті. Не 
занедбуючи земських потреб про які 
згадано вище, батьки мусять пильно 
старатися про добре релігійне 
виховання. І це повинно займати 
перше місце в християнській педагогії 
залежної від батьків, бо для нічого не 
послужить журба про всі інші 
потреби земські коли не буде даватися 
дітям те, що належить до їхньої 
духовости й до вічного життя. “Що 
поможе людині коли би вона й 
здобула цілий світ, а занапастила свою

душу” (Мк 8,36). Не можемо ніяк 
забувати, що найважніше для кожної 
людини це її вічність. Людина не 
родиться для цього світу, але для 
іншого, для вищого життя; не липте 
для часового, а для вічного. Ця справа 
становить перед всіма великі виклики. 
Коментувати широко про ці справи 
вимагає багато часу й простору. Тут 
принаймні в коротких думках 
згадаємо на деякі точки на цю тему, 
щоб скерувати лише деякі загальні 
вказівки, які зможуть послужити для 
родин застановитися над тим їхнім 
великим обов’язком. Принаймні деякі 
загальні думки і правила конечні, щоб 
батьки могли над ними застановитися 
і подумати серіозно про справу
християського виховання.

Щоб виховання духовне і
релігійне було всеціле мусить брати 
під увагу наступні точки: Святий обов 
’язок виховувати. Призначення 
батьків не є лише привести на світ 
дитину, її спровадити до дорослого 
віку аж доки вона сама буде готова 
дбати про всі потреби. Священний 
обов’язок християнських батьків це 
дати добре християнське виховання. 
Без якого все інше тратить вартість; 
практика християнського життя в 
родині, де би батьки й діти виростали в 
такому дусі разом, заохочуючи й 
спомагаючи себе взаїмно; важливий є 
добрий приклад старших в родині, 
головно батьків; пильне чування над 
тим які звичаї і привички діти 
набирають, до чого привикають і що 
собі приготовляють для свого 
майбутнього життя; хто любить, 
поправляє помилки і тому в справі 
виховання не може обійтися без того, 
щоб вказувати дітям на їхнє недобре 
поступовання і поправляти помилки.

Для батьків Бог поручає дітей і 
їхнє виховання й тому вони в цій 
справі виконують не свою волю, але 
Божу, бо діти це не повна власність 
батьків, але над ними першу владу 
має Бог і він має свої плани супроти 
дітей, а батьки обов’язані старатися 
відкрити які є ті Божі плани і 
помагати їм їх сповняти.

Pela ocasião das Festas do Natal 
de Jesus, servimo-nos neste edital da 
reflexão do Padre Paulo Ricardo 
(Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, 
mais conhecido como Padre Paulo 
Ricardo, é um sacerdote católico, 
escritor, professor universitário e apre
sentador brasileiro). Aborda temas de 
interesse geral com seriedade e vale a 
pena transcrever suas reflexões para 
quem se interessa com assuntos sérios, 
profundamente cristãos de interesse de 
toda a sociedade que visa o bem das 
pessoas, famílias e do país. Esta refle
xão trata do tema como ser família” 
- publicada no site do Padre Paulo 
Ricardo - Equipe Christo Nihil Praepo- 
nere (para Cristo nada à propor - a nada 
dar mais valor que a Cristo".

De nada adiantaria assegurar aos 
filhos prosperidade temporal, se nos 
descuidássemos da alma imortal que 
eles possuem e do destino eterno que 
eles terão.

Os pais, a quem em primeiríssimo 
lugar foi confiada a missão de educar 
os seres humanos, têm nas mãos uma 
grande responsabilidade. São tarefas 
deles, por exemplo, proporcionar aos 
seus filhos uma boa alimentação, 
acolhê-los no próprio lar, satisfazer 
suas necessidades corporais, cuidar de 
sua formação intelectual etc.

O ponto culminante, porém, de 
toda a educação familiar está na forma
ção religiosa. Sem diminuir nenhum

dos outros aspectos — alguns dos 
quais estão intimamente relacionados 
com a educação religiosa, é esta última 
que ocupa o primeiro lugar em toda a 
pedagogia cristã. Porque, afinal, de 
nada adiantaria assegurar aos filhos 
prosperidade e bem-estar temporais, se 
não nos preocupássemos, antes de 
tudo, em assegurar-lhes a vida eterna. 
"De que vale ao homem ganhar o 
mundo inteiro", perguntava Nosso 
Senhor, "se vem a perder a própria 
alma?" (Mc 8, 36). Não podemos 
jamais esquecer-nos que, no fim das 
contas, o homem não nasceu para este 
mundo, mas para o outro; não para o 
tempo, mas para a eternidade.

Acontece que, ao tocarmos neste 
assunto, o cenário que se descortina 
ante nossos olhos afigura-se imenso e 
desafiador. Seria, de fato, impossível 
abordá-lo com a extensão que ele 
merece, pelo que deveremos nos 
contentar com algumas ligeiras indica
ções, as quais serão suficientes, toda
via, para orientar os primeiros passos 
que devem ser tomados no seio do lar.

Para ser completa, uma formação 
espiritual ou religiosa deve abarcar seis 
pontos principais:

A grave obrigação de ensinar; A 
prática da vida cristã; A importância do 
bom exemplo; A vigilância de quem 
cuida; A correção de quem forma; O 
castigo de quem ama.
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на Різдво: Мт 2,1-12.

Коли Ісус народився у Видлеємі Юдейськім, за днів Ірода царя, мудреці 
прийшли в Єрусалим зі сходу й спитали: “Де цар Юдейський, що оце 
народився? Бо ми бачили його зорю на сході й приш ли йому поклонитися.” 
Почувши це Ірод, стривожився, і ввесь Єрусалим з ним. Зібравши всіх 
первосвящеників та книжників народніх, він випитав у них, де Христос має 
народитися. Вони йому сказали: “У  Вифлеємі Юдейськім, бо так написано 
пророком: і ти Вифлеєме, земле Юди, нічим не менший між містами Юди, бо з 
тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля.” Тоді Ірод, прикликавши 
тайкома мудреців, випитував у них пильно про час коли зоря з’явилася, і 
відіслав їх у Вифлеєм, кажучи: “Ідіть та розпитайте пильно про диття, і коли 
знайдете сповістіть мене, щоб я теж пішов йому поклонитися.” Вислухали вони 
царя і пустилися в дорогу. І оце зоря, що її бачили на сході, йшла перед ними, 
аж поки не підійш ла й не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, 
зраділи радістю вельми великою. У війш овш и до хати й побачили дитятко з 
Марією, матір’ю його, і впавши ниць, поклонилися йому; потім відкрили свої 
скарби і піднесли йому дари: золото, ладан і миро. І попереджені вві сні до Ірода 
не звертати, пустились іншою дорогою в край свій.

Послання Св. Павла до Галатів: 4,4-7

Якже сповнився час, Бог послав свого Сина, що народився від жінки, 
народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли 
усиновлення. А що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина свого, який 
взиває: “Авва, Отче!” Тому ти вже не раб, а син; а коли син, то спадкоємець 
завдяки Богові

Коли все на землі постарілося і зіпсувалося через гріх людства, приходить 
Спаситель, щоб все відновити, наповнити ввесь світ Божою ласкою, 
божеством. І це відновлення найбільше полягає в тому, щоб світ спізнав, що всі 
ми Божі діти, що ми не раби, яких в’яжуть всякі закони установлені земськими 
царями й сатрапами на те, щоб упорядковувати життя непослушних, 
бунтівників. Своїм приходом на землю Ісус відновив людство і привів всіх до 
Божого синівства, де нас провадить не невільницький страх перед карами, але 
любов дітей до свого найліпшого Отця і Творця.

В людей є переконання, що цар родиться, шоб панувати, накидати свою 
волю. Дорогі Сайерс, подає про розмову Ірода з мудрецями, де він каже до 
мудреців зі сходу: “Ви не можете провадити людей любов’ю. Коли ви знайдете 
того вашого царя, скажіть йому це. Тільки три речі можуть визначити 
провідника-царя: викликати в підданих страх, нагромадити собі багатства й 
почесті, й обіцювати підданим щастя. Ірод і поводиться в такий спосіб: 
підступно хоче відкрити  де є Ісус і вбити його, щоб не втратити владу. Ірод 
практикував таку жорстокість: вбивство дітей, двох братів, двох синів, свою 
жінку, пізніш е його син вбиває Івана Христителя через обіцянку дану з 
причини ненаситносіи-пиянства (Мт 14,3-12).

Всемогутній Цар міг би вдарити сильно, вимагати, наказувати, але він 
легесенько дотикає своїм навчанням і любов’ю. Він не втручається в душу 
нікого, шанує свобідну волю всіх, не робить розголосу, не страшить. Замість 
того всього, він легенько неначе квочка хоче зібрати всіх коло себе (Мт 23,37; 
Лк 13,34). Він є цар, який хоче, щоб виростало добро а не сила й влада: 
“Плекати доброту це дозволити, шоб вона спокійно виростала, а не утискати”.

Ісус приходить до нас лагідний і тихий (Мт 11,27-30); цар, що хотів 
тридцять років жити в скритості; коли хотіли його зробити царем, він ухилився 
(Ио 6,15), бо його царство не світове, так як думають люди.

Святкування Різдва Христового це добра нагода, щоб пригадати пощо Ісус 
прийшов на землю і чого він тут бажав. Для себе нічого. Бажав всього добра 
для нас усіх, для цілого світу й тому родиться як дитина, живе як убога людина, 
вмирає як засуджений. Ісус нічого-нічогісько собі тут на землі не бажав. 
Бажав і бажає всього добра й повного щастя для всіх нас.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Que é mesmo o Natal?Festas, presentes, compras, viagens, encontros familia
res? O cristão deve ter em mente que o Natal tem um sentido profundamente espi
ritual. É o que podemos aprender a partir do registro feito por Mateus sobre o nasci
mento de Jesus. M t2: 1-12

Estamos no tempo de Natal. Apesar de não ser a data correta, pois não se sabe 
ao certo em que dia o Senhor Jesus nasceu, até porque não há uma data específica 
registrada na Bíblia, o dia 25 de dezembro, tradicionalmente, é considerado o dia do 
seu nascimento.

Por isso, é um dia comemorado e festejado por todos. Para muitos, Natal é um 
dia especial em que pessoas viajam para rever parentes e amigos. Para outros, Natal 
é promover festas, é uma oportunidade para se deixar extravasar os desejos da carne. 
Para uma criança, é uma data desejada e esperada com muita ansiedade para se 
ganhar presentes.

Talvez, para muitos, o Natal seja um momento do ano em que as famílias se 
reúnem para se alegrar e agradecer a Deus por mais um ano que se passou. Para os 
empresários e comerciantes, é um dos eventos festivos do ano que abre o maior 
espaço para vendas em todos os aspectos.

Na verdade, o Natal que a humanidade comemora tem pouco a ver com o nasci
mento de Jesus. Biblicamente, Ele nasceu um dia em Belém da Judeia. Seu nasci
mento foi singular, simples e humilde. Em Belém nasceu Jesus, a parte humana, a 
carne do verbo, as vestimentas de carne e ossos com as quais o verbo se cobriu para 
que pudéssemos ver a sua glória, Jo 1: 1-3.

E para o cristão, o que é mesmo Natal? Festas, presentes, compras, viagens, 
encontros familiares, etc. O cristão deve ter em mente que Natal para ele tem um 
sentido profundamente espiritual, e não apenas um sentido humano. Vejamos, então, 
o que podemos aprender a respeito do Natal cristão, a partir do registro feito por 
Mateus sobre o nascimento de Jesus, em Mt 2: 1 - Natal é uma busca constante do 
verdadeiro Jesus. Os magos que vieram do Oriente perguntaram: onde está aquele 
que é nascido rei dos judeus? Sendo eles incumbidos pelo rei Herodes a respeito do 
menino Jesus, v. 8, partiram em busca do recém-nascido, Vv. 1 e 9.

Eles empreenderam uma longa viagem para encontrar-se com o desejado das 
nações. Natal é, portanto, exatamente isso: uma busca constante do verdadeiro 
Jesus. Hoje, muitos o buscam de três maneiras distintas:

a) Buscam o Jesus que não é verdadeiro, de maneira errada: os sacerdotes e os 
levitas que foram enviados pelos judeus perguntaram a João Batista: Quem és tu? 
Eles buscavam o Jesus verdadeiro, mas João Batista não o era, Jo 1: 19-20.

b) Buscam o Jesus verdadeiro de maneira errada: em Lucas 2: 48 e 49, seus pais 
o buscam em lugares em que Ele não estava presente. Buscavam o Jesus verdadeiro, 
mas não o encontraram onde fora procurado.

c) Buscam o Jesus verdadeiro de maneira verdadeira: os magos fizeram isso e o 
encontraram com a sua mãe, Mt 1: 11.
Nossas irmãs, Maria Madalena, Joana e 
Maria foram surpreendidas quando os 
anjos lhes disseram: por que buscais entre 
os mortos quem está vivo?

Graças a Deus porque o Jesus a quem 
servimos é verdadeiro e está nos céus, à 
destra do Pai. Devemos buscá-lo de todo o 
nosso coração, Mt 7:7, enquanto podemos 
encontrá-lo, Is 55: 6. Natal é uma adora
ção constante ao verdadeiro Jesus.

Os magos, guiados pela estrela que 
tinham visto no Oriente, chegaram à casa 
de Maria, mãe de Jesus, encontraram o 
menino, e, prostrando-se, o adoraram. Um 
dos propósitos dessa longa viagem era 
adorar a Jesus: viemos a adorá-lo, v. 2.

A adoração verdadeira é um dos 
aspectos relevantes do Natal. Ou seja, não 
existe Natal sem o compromisso de adorar 
o menino (Rei) Jesus. Portanto, Natal sem 
adoração ao Deus Trino e Uno não é 
Natal. Nesse sentido, todos os dias podem 
ser Natal, pois todo o dia podemos adorá- 
-lo em Espírito e em verdade, Jo 4: 24.

Porém, não é bem assim que acontece 
em nossos dias. O mundo comemora o 
nascimento de Jesus com bebedeiras, 
festas, etc. Este é o tipo de Natal sem 
sentido, sem valor, sem espiritualidade e 
sem aceitação divina, porque não alegra o 
coração de Deus.

O Natal cristão precisa ser uma cons
tante adoração ao verdadeiro Jesus, que 
vive e reina para todo o sempre. É ir à 
igreja não por simples mero costume, ou 
para ver alguém, mas para adorá-lo com 
um coração preparado, (SI 108: 1).
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА 
РОЗДУМУ

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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РІЗДВО к о л и с ь  і

Роздумуючи над справами нинішнього світу й 
християнства, приходить на думку, що би то Ісус нині 
робив, коли би взяв собі якийсь час, щоб прожити видимо 
тут на світі між нами. Без сумніву, був би добрим, 
вставлявся би за немічних і погорджених, повторяв би 
багато з того, що говорив колись і воно записане в 
Євангеліях, заохочував би бути вірними для Божих 
законів, жити в правді й правдою, і так далі. Багато-багато 
мав би тут праці й нагоди навчати. Але думаю, що також взявся би робити 
порядок тут на землі як це був зробив у храмі в Єрусалимі, коли порозкидав 
столи міняйлів, повиганяв бичем продавців і сказав очистити храм Божий, щоб 
він був домом молитви а не продавців, розбишак. Сьогодні, на мою думку, мав 
би багато більше простору на те, щоб очистити Церкву, християнське життя і 
життя всіх людей. Якими очима дивися би на те як світ святкує його Різдво і що 
сказав би про те? Може й би прослизився, бо святкують не знати що. Не 
святкують його народження. На його місце продумали якогось дідуся, всякі 
світла, прикраси, а про нього майже цілком забули. От поклали десь в куточку... 
Різдво правдиве, яке відбулося тому понад дві тисячі літ це не нинішнє 
святкування Різдва. Колись було убого, тихо, покірно, бо ніщо земске не 
заступало Ісуса Божу Дитину.

А нині забули за новонародженого й продумали собі щось інше, святкують 
але сам бородатий і не знають що. Знають, що той кого святкують, старець це 
фантазія й він не існує. Ангели колись славили народженого Спасителя, а нині 
люди славлять свою фантазію, того якого нема...

Коли би Ісус зволив прожити на землі у місяці грудні, то напевно взявся би 
робити порядок зі святкуванням його Різдва. Я уявляю собі Ісуса який розкидає 
багато річей, які наповнюють світ під час різдва. Думаю, що він ходив би по 
містах і селах та нитцив би всяких “палай ноелів,“ які зайняли його місце в Різдві, 
може сказав би поховати багато різних прикрас по домах і по деревах між тими 
людьми, що в нього не вірять, а святкують Різдво отак бо світ святкує, але навіть 
не згадують що це за свято, навіть не навідаються до якогось храму, щоб 
подякувати Отцеві Небесному, що вислав на землю Свого Сина, щоб спасти світ. 
Може би зайшов там де святкують бенкетами і запитався би що вони святкують, 
пощо сходяться разом, їдять і п’ють і веселяться, а навіть не згадують ім’я того 
кого треба би святкувати. Може зайшов би до домів родин і запитався дітей що 
то в них святкується і сказав би їм, що не тільки в дарунках треба святкувати 
його уродини, але й в молитві, у вдячності, в пригадуванні на його любов до 
людей через яку він зійшов на землю. Може би ходив від родини до родини й 
дивився би кого він бачив у церкві у навечіря або в сам день його Різдва. І скільки 
то людей може би виправдувалися, що не мали часу, були змучені, мали гостей і 
му сіли приготовляти обід для них. Приходить мені на думку, що на такі 
виправдання він би просто сказав: “Не брешіть! Радше скажіть, що не вірите в 
мене й не вірите, що я прийшов спасати світ!”

Це було би в часі Різдва. Але коли би Він рішив залишитися між людьми у 
видимий спосіб цілий рік, в неділі й свята, то напевно мав би багато роботи, щоб 
розкидати різні непотрібні справи які увійшли в життя християн, де може 
зробили більше важними справи людські, всякі людські приписи, звичаї, обряди, 
а призабули за його науку. Не знати чи похвалив би багато справ, якими живуть 
християни, церковні служителі. А може би багато-багато річей, справ, звичаїв 
сказав би залишити й заступити їх його словами, які передає Євангелія.

Думаю, що його присутність не була би приємна для більшосте християн. 
Ми судимо фарисеїв і всяких книжників, які не хотіли його прийняти й засудили 
на смерть. Але сумніваюся чи щось подібного не сталося би нині коли би Він 
прийшов бути між нами у видимий спосіб. Мабуть не ходив би піптки як колись, 
а їздив би якимсь автом, але не вимагав би собі якихось надзвичайних 
Мерседесів чи Полсройсів. Він мабуть далі був би убогий, але заходив би до 
багатих і з ними приставав, бо він добре знає, що на цьому світі всі не можуть 
бути однакові й бідні. Він знає, що мусять бути багаті, щоб продукувати й 
старатися про всякі потрібні речі для бідних. І він шанував би їх, їхнє багатство, 
без сумніву, приймав би від них матеріяльні речі для вжитку на добрі діла, для 
своєї місії. Одне слово, - Ісус, коли би у видимий спосіб був тут між нами якийсь 
час, то хто знає чи не зробили би з ним те, що зробили фарисеї колись, бо він не 
бояся би ані урядовців які йдуть проти Божих Законів, не страхався би всяких 
політиків які може би прийшли до нього просити підтримки на їхні брехні й 
крадіжі. Він був би тим чим був тоді коли тут жив. Був би Богом правди, Богом 
добра, любови, був би Богом й не дався би підкупити ніякими земськими 
обіцянками як не дався тоді коли в пустині диявол його намовляв на що він 
ніколи би не згодився.

РІЗДВО НИНІ?!
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Блевтерій Дмитрів, ЧСВВ

БУДЬ ОСОБОЮ МИРУ!

На висотах Вифлеємської ночі ангели з неба звіщають: «Слава на 
висотах Богу й на землі мир людям його вподобання».(Лк 2,14). Вже пророки 
провіщали людям про прихід «Князя Миру». Бо хлоп’ятко нам народилося, 
сина нам дано, влада на плечах у нього; і дадуть йому ім’я: Чудесний 
порадник, сильний Бог. Отець довічний, Князь Миру (Ісая, 9,5). Ісус Христос 
по своїм воскресінні, кожний раз, коли з ’являвся Апостолам вітав їх миром. 
Можна навести дуже багато місць зі Св. Письма де говориться про мир.

Кожна людська особа, коли хоче осягнути трохи внутрішного спокою і 
щастя, мусить докладати всіх зусиль, щоб мати чисту совість. Лише чиста 
совість є спосібна людині принести мир. Мир може існувати тільки в тих 
особах, які не носять у собі жодних жалів супроти своїх ближніх, бо спокій 
серця це велике благо людини.

Кожний християнин, на першому місці, повинен плекати мир особистий. 
Чому? Бо хто матиме мир у самім собі, тоді він чи вона чуються щасливі, 
задоволені й раді самі зі собою. Кожна особа, коли криє у собі повноту миру, 
вона ділитиметься з іншими особами, а її мир освічуватиме співжиття у 
середовищі та окруженні в якому знаходиться чи проживає.

Усі досягнення і блага світу не можуть ущасливити людину, коли вона не 
має у собі Божого миру. Тільки миротворці стають подібними до Бога. Бог є 
Богом миру, а не Богом незгоди (І Кор 14,33).

Дві речі Ангели звістили Вифлеємської ночі: Перше, щоб людство 
славило Бога свого Творця з вдячністю, що зглянувся на свій народ, і послав 
свого Сина. Слава Богові Отцеві має бути оспівувана у кожному людському 
серці протягом цілого життя.

Другу річ, що Ангели звістили -  це мир людям доброї волі. Кожна 
людина підчас туземного життя має плекати любов і мир. Мир у собі самій, з 
ближніми і з Богом. Це дві відзнаки Божого Сина й також основа його 
Євангелії. Любов власна родить мир в самій особі, вона, будучи в мирі з 
Богом, тим самим ділиться миром зі своїми ближ німи.

Щоб могти осягнути цей мир Божий, потрібно здійснити три вимоги: 
перша вимога це бути в мирі зі собою, і цей особистий мир вимагає сповняти 
всі релігійні обов’язки, як: заховати Божі Заповіді, користати зі святих тайн 
й плекати чесноти. Друга вимога - бути в ласці Божій, а третя - жити мирно 
зі своїми ближ німи.

Мир здобувається через любов. Мир і любов -  це прикраси кожного 
християнина. Щойно тоді буде мир коли особа, родина, громада буде 
просякла любов’ю. Ісус Христос приносить для цілого людства мир через 
своє Воплочення. Мир -  це дарунок Ісуса Христа з неба, що його Він приніс 
для світу через своє народження.

Коли ми просякнемо Христовим миром, мимоволі похмурність не буде 
мати місця в нашій особі. Промінна ясність засяє у нас, і будемо 
відзеркалювати спокій радість, задоволення і наш мир стане видним в цілім 
окруженні. Він також принесе заохоту для наших найближчих осіб, у самій 
родині, а через родину засягне ширші кола громади. Такий особистий мир 
подібний до сонця, яке світить, огріває і дає підтримку життя.

Адам і Єва, коли були прогнані з Раю, стратили мир з Богом через гріх. 
Забракло миру між Каїном і Авелем, як наслідок першого гріха.

Ісус Христос, через свій прихід на землю відновив мир між людиною і 
Богом, між Ангелами й людиною, і між людиною й людиною.

Мир між Богом та людиною став перерваний Прародичами. Сотки літ 
ніхто не міг зайти до неба, навіть найбільші святі, як Мойсей, Авраам, 
пророки Ісая, Єремія, цар Давид і інші праведні особи. Всі вони по смерті 
знаходилися неначе на пустині, очікуючи відкуплення людського роду Ісусом 
Христомм який через свою смерть відчинив замкнене небо для них і для всіх 
нас.

В хвилині Воплочення обидві природи, Божа й людська обєдналися у 
лоні Марії. Бог не міг дальше дивитися на людську неміч, опущення і 
панування диявола над людьми. Він посилає свого Єдинородного Сина Ісуса 
Христа, щоб рятувати й викупити людський рід з неволі диявола.

З  приходом Ісуса Христа навіть постав мир між Ангела і людьми. Ангели
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перед тим уважалися як ви т і єства, а людина як немічне й грішне створіння. 
В Старому Завіті, коли появлялися для Авраама, Лота, Якова, Мойсея, 
Езикеїла, Давида, всі вони падали вниз, щоб їм поклонитися. З  приходом 
Ісуса Христа, Ангели стали для людини доброзичливими задля воплочення 
Ісуса Христа. Вони побачили, що через Воплочення Ісус прийняв людську 
природу й у всьому став подібний до нас . Для Євангелиста Иоана, Ангел 
появився, і він впав низ, щоб йому поклонитися, згідно зі старозавітнім 
звичаєм, але Ангел стримав його і сказав: «Того не роби»? Я як і ти слуга 
Божий.

Ісус Христос приніс мир для людини з людиною. Ще перед приходом 
Ісуса Христа між народами панувала велика ненависть головно між жидами 
й поганами: Око за око, зуб за зуб. Греки й Римляни ненавиділи і ниті 
народи, і їх звали варварами, тобто, нелюдськими.

Ісус Христос приніс на землю інше поняття щодо народів. За  його часів 
усі мали ту саму вартість. Для нього не було вже більше ані грека, 
римлянина поганина ні варвара ані противників чи ворогів. Усі народи між 
собою стали братами. Всі належать до того самого Отця Небесного.

Людина, через свою гордість і гріх, відвернулася від Бога, від Ангелів, а 
люди між собою плекали ненависть і ставилися з погордою до ворогів. Ісус 
Христос поєднав своїм миром людство з Богом, Ангелами й людьми. Коли 
хтось не звільниться і не очиститься з ненависти й гордости не зможе 
користати з діла відкуплення.

«Мир залишаю, вам, мій мир даю вам; не так, як світ дає, даю вам його» 
(Ио 14,27). Ісус Христос, перед своїми страстями залишає свій Апостолам 
і каже, щоб вони не страхалися і не того, що незабаром їх стріне. Свій мир 
залишив і для нас, бо тільки у ньому зможемо осягнути повноту миру.

Світ, від самих початків, бореться за здобуття миру, але не може його 
осягнути й нікому не може дати, бо його сам немає. Завсіди бракує миру 
між народами, громадами й родинами. Між державами постають війни, 
переслідування і мордування людей. Мільйони людей тратять життя задля 
браку миру. Світ ввесь час перебуває у воєнному стані. Чому? Бо 
провідники народів не виплекали в собі миру, а хочуть накидати його іншим 
через війни, знищення тисячі чи мільйони невинних людей.

По громадах не бракує осіб, які би не сіяли між сусідами кукіль різних 
обмов, осудження, непорозумінь, сварок і процесів.. Не бракує також і тих 
язикатих, що люблять запалювати вогники різних вигадок, осуджень і 
наклепів, з того виринають гніви, критики й лихі наслідки для родин і для 
цілої громади.

В Індії, мешканці одного села є правдиві християни, живуть у мирі й 
любові. Відколи прийняли християнську віру, відтоді не знають, що таке 
незгода, ненависть чи помста. У  тому селі, хто сповняє найвищу вдасть це 
місцевий душпастир. Що вечора вірні сходяться на місцеву площу біля 
церкви, і представляють для душпастиря всі свої жалі, сварки, якщо їх 
мають, і тоді слухають вказівок, науки й доброї поради і при тім він їх 
примирює і благословить в імені Ісуса Христа. Ті їхні щоденні зустрічі 
кінчаються побожною піснею і молитвою. Мешканці села поєднані між 
собою, повні миру, відходять до своїх домів. За  їхнім прикладом повинна 
жити кожна християнська громада, викорінюючи всякі незгоди, тертя і 
гніви і так зберігати мир.

З  приходом Христа на землю постало Різдво Миру засноване і дароване 
Ісусом Христом для кожної християнської родини. Різдво для 
християнської родини є святом радості, любові й миру. На те свято 
прикрашуємо наш дім. На підлогу стелемо дідух, ставимо ялинку, 
прибираємо світлами, й на навішуємо на ялинку кольорові бульбашки, щоб 
нам пригадувала Вифлеємську ніч.

Різдво Христове обдарувало людей миром, який передали Ангели з 
неба. «Мир людям доброї волі». Коли ввійдемо у глибину нашого серця й 
душі, родиться мимо волі бажання втішатися тим Христовим миром і 
поділитися ним з іншими. Коли батьки живуть мирно між собою, той мир 
сильно впливає на дітей, і діти також мирно відносяться до своїх батьків. 
Така гармонійна симфонія родинного мирного життя впливає на сусідів. 
Коли сусід зі сусідом живуть мирно то ціла громада буде жити мирно -  
спокійно. По таких мирних громадах не потрібно навіть судів. Над такими 
особами, родинами й громадами безперестанку лунає Ангельський спів 
Вифлеємської ночі: «Слава на висотах Богу, а на землі мир людям доброї 
волі».
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Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

A viagem, vôo aventuroso de dois Anjos pelo espaço

Philip Yance, no seu livro, “Jesus que eu nunca tinha conhecido”, relata a 
história de um breve filme de ficção, que trata da aventura de dois anjos percor
rendo o universo, admirando o espaço, as galáxias, ficando perplexos diante da 
grandeza de tudo o que o Grande Deus tem criado.

Trata-se de um anjo antigo e experiente, que conhece os mistérios do céu e 
de um anjinho pequeno, jovem, que apenas pela primeira vez vai conhecer as 
maravilhas do universo no espaço infinito criado por Deus. O anjo mais velho 
acompanha o pequeno para lhe explicar e mostrar o misterioso cosmo criado por 
Deus e mostrar como Deus é poderoso e grandioso e como ama os homens. 
Ambos percorrem o espaço celeste, visitando estrelas, galáxias, planetas brilhan
tes, coloridas, cheias de beleza e de grandeza. Milhares de corpos celestes, num 
número sem fim, em distâncias que voando na velocidade da luz não se chega 
ate'o fim do universo, porque o universo não tem fim. E tudo isso causa espanto 
e uma incontida admiração e alegria no anjo pequeno por estar no céu onde o 
Senhor é aquele grande criador do universo. E neste vôo pelos espaços, o anjo 
grande vai explicando para o anjinho sobre tudo o que Deus criou para mostrar 
a grandeza e o poder de Deus e o seu amor por toda a criação, a começar do 
imenso espaço até a mínima criatura que existe no mundo.

Depois de percorrer milhares de estrelas e planetas, eles entram numa galá
xia de 500 bilhões de estrelas, umas mais brilhantes que outras. Quando os dois 
percorrem voando essa maravilhosa galáxia, chegam perto de uma estrela 
chamada sol. Ali o anjo mais velho pára e começa a olhar em direção de um 
planeta distante bem pequenino, escuro, aparentemente sujo que fica rodando 
vagarosamente em redor do sol. O pequeno anjo não compreende o que o outro 
anjo está admirando e fica perplexo e sem saber o que está acontecendo com o 
seu companheiro que imóvel, quase estático, fixa seu olhar naquele planeta 
pequenino, escuro e sujo chamado Terra. O anjo pequeno fica admirando as 
grandezas em redor do sol e o anjo maior fica com o olhar fixo no minúsculo 
planeta Terra. Quando o anjo pequeno pergunta o que ele vê naquela bolinha sem 
beleza nenhuma, o seu companheiro de viagem fala: “Você vê aquele planeta tão 
insignificante e pequeno, o menor de todos? “Vejo!” , diz o anjinho. ”Vejo que 
nem se compara com algum planeta que vimos durante a nossa viagem. Ele é o 
menor, o mais escuro e não encontro beleza nenhuma nele. Vejo ali apenas umas 
criaturinhas sem beleza, andando, se arrastando, parecem vermes trabalhando, 
discutindo e até brigando” . E o anjo guia explica: “Eu quero que você olhe bem, 
observe bem aquele planeta sem beleza chamado Terra.” “E o que de importante 
a gente pode ver ali?” , pergunta o anjinho. “Veja, diz o anjo guia, o nosso Grande 
Deus, Senhor desse universo que visitamos, desceu até aquele planeta e tomou- 
-se uma daquelas criaturinhas que você vê, semelhantes a vermes” . „ 0  quê? o 
nosso grande Senhor foi morar ali, entre aquelas pobres e fracas criaturas? Por 
que ele fez isso, por que desceu até aquela bolinha de gude flutuante e tomou-se 
uma daquelas criaturinhas que se arrastam pelo chão?” E o anjo guia explica: 
“Sim, nem eu compreendo, nenhum dos anjos compreende, podemos chamar 
aquelas criaturas de vermes que se arrastam pelo chão, mas são amadas por Deus 
talvez mais do que todo esse universo que percorremos. Isso é muito estranho 
para nós, mas nosso Grande Deus desceu até lá, tomou-se um deles, porque ele 
os ama, ama infinitamente, ama até o ponto de esquecer da sua grandeza de Cria
dor e quis ficar com eles. Assumiu o seu pequeno corpo com todas suas misérias, 
fora o mal que eles cometem” . E o pequeno anjo fica pálido, sem compreender o 
que o anjo grande dizia. Isso para ele era incompreensível. Incompreensível o 
fato de Deus Criador do universo tomar-se uma daquelas criaturinhas miseráveis 
por amor a elas e aceitar mais tarde ser morto na cmz por essas criaturas ingratas, 
ser morto para salvá-las.

Não é somente o anjinho, nem todos os anjos compreendem esse mistério da 
vinda de Deus ao mundo. Ninguém de nós compreende, mas ele veio até a nossa 
terra, habitou entre nós.



Стор. 06 Праця, Прудентополіс, 16-го - 31-го грудня 2018 Б. року - Число 24 №  24 - Pracia, Prudentópolis, 16 а 31 de dezembro de 2018 - Pg 06

"Que tais tragédias não se repitam", disse o Papa 
ao recordar o Holodomor

A palavra “Holodomor” usada pelo Papa significa “morrer de inanição”, “extermínio pela 
fome” e refere-se aos milhões de ucranianos mortos entre 1931 e 1933 em função das políticas 
adotadas por Stalin, que afetou as principais áreas produtoras de grãos da União Soviética, levan
do a milhões de mortes nessas áreas e grave escassez de alimentos em toda a URSS.

Jackson Erpen -  Cidade do Vaticano
Entre os anos de 1931 e 1933, milhões de ucranianos morreram de fome em decorrência das 

políticas econômicas adotadas por Stalin a partir de 1928, que entre outros, controlava a produ
ção de cereais dos países da União Soviética, obrigando os camponeses a fornecer grande parte 
do excedente produzido para o Estado, a baixos custos.

A Ucrânia foi um dos países da URSS que mais opôs resistência a tal medida, levando o 
regime comunista soviético a dar início a uma uma sistemática humilhação da população, a 
começar pelos intelectuais, submetidos a julgamentos vexatórios, além de sufocar organizações 
antissoviéticas.

A palavra ucraniana “Holodomor”, usada pelo Papa no Angelus deste domingo, significa 
“morrer de inanição”, “extermínio pela fome” . Francisco pediu que “tais tragédias não se 
repitam”: “Ontem a Ucrânia comemorou o aniversário do Holodomor, terrível carestia provoca
da pelo regime soviético que causou milhões de vítimas. A imagem é dolorosa. Que a ferida do 
passado seja um apelo para todos, para que tais tragédias nunca mais se repitam. Rezemos por 
aquele querido país e pela paz tão desejada”.

Desde 2006, o Holodomor foi reconhecido pela Ucrânia independente e por outros 24 
países como um genocídio do povo ucraniano perpetrado pela União Soviética. Algumas estima
tivas indicam que cinco milhões de pessoas morreram nestes três anos.

Ucrânia recordou neste 24 de novembro os mortos 
na "grande fome", entre 1931 e 1933

300 milhões de cristãos perseguidos no mundo,
diz AIS

Em 38 países do mundo, cristãos são discriminados ou perseguidos, denuncia о XIV 
relatório da Fundação pontifícia "Ajuda à Igreja que Sofre", apresentado nesta quinta-fei
ra em Roma*

Marco Guerra - Cidade do Vaticano
Um cristão a cada sete, vive em um país onde a perseguição é uma realidade dramática, para 

um total de mais de 300 milhões de fiéis que sofrem discriminação e perseguição. São carne e 
sangue de nossos irmãos na fé os números divulgados pelo XIV relatório da Fundação de direito 
pontifício "Ajuda à Igreja que Sofre", apresentado na quinta-feira em Roma, na Embaixada da 
Itália junto à Santa Sé.

Cristãos os mais perseguidos
No relatório, que examina o período de junho de 2016 a junho de 2018, emerge o fato de 

que o cristianismo é a comunidade de fé que sofre, mais do que qualquer outra, formas de opres
são e intolerância. No entanto, as violações da liberdade religiosa em muitas outras confissões 
também estão aumentando. O estudo apresenta incidentes e episódios significativos que foram 
coletados e relatados graças ao trabalho dos parceiros do projeto, presentes em mais de 150 
países. São casos de conversões e matrimônios forçados, atentados, sequestras, destruição de 
locais de culto e de símbolos religiosos, prisões arbitrárias, acusações de blasfêmia, regulamen
tos para o controle de assuntos religiosos e várias medidas para a limitação do culto público.

Violações graves em 38 países
O estudo da AIS identifica, portanto, 38 países em que são registradas violações graves ou 

extremas da liberdade religiosa. 21 deles são classificados como locais de perseguição: Afega
nistão, Arábia Saudita, Bangladesh, Birmânia, China, Coréia do Norte, Eritréia, índia, Indonésia, 
Iraque, Líbia, Niger, Nigéria, Paquistão, Palestina, Síria, Somália, Sudão, Turcomenistão , Uzbe
quistão e Iêmen. 17, por outro lado, são considerados lugares de discriminação: Argélia, Azerbai
jão, Butão, Brunei, Egito, Federação Russa, Irã, Cazaquistão, Quirguistão, Laos, Maldivas, 
M auritânia, Catar, Thdjiquistão, Turquia, Ucrânia e Vietnã.

Situação piorada em muitos países
A situação piorou durante o período em análise em 17 dos 38 Estados assinalados. Em 

outros - como Coréia do Norte, Arábia Saudita, Nigéria, Afeganistão e Eritréia - a situação se 
manteve inalterada, porque, segundo a Fundação pontifícia, é tão grave que não pode piorar.

O relatório também reserva sinais de esperança: uma queda brusca das violências cometidas 
pelo grupo islâmico al-Shabaab, fazendo com que a Tanzânia e o Quênia - anteriormente classifi
cados como "países de perseguição" no período de 2016 a 2018 - voltassem à categoria de "não 
classificados” .

Depois, há o sucesso de campanhas militares contra o Estado Islâmico e outros grupos 
hiper-extremistas que de alguma forma "ocultaram" a disseminação de outros movimentos 
militantes islâmicos em regiões da África, Oriente Médio e África. Ásia.

Entre o fundamentalismo e o ultranacionalismo
Em vários países, a perseguição é incentivada e alimentada pelo fundamentalismo de matriz 

islâmica, mas outra "tendência" definida como "preocupante" é a do aumento do nacionalismo 
agressivo contra as minorias e, em alguns casos, contra todas as crenças religiosas, degenerado a 
tal ponto que pode ser definido como ultranacionalismo.

O caso da índia
Este fenômeno tem  se desenvolvido de diferentes maneiras, dependendo do país, lê-se ainda 

no texto, que indica o caso da índia como "particularmente significativo”, pois relatório após o 
relatório foram evidenciados cada vez mais atos de violência contra as minorias religiosas, com 
motivações que incluem claramente o ódio religioso.

As minorias são consideradas - como recentemente declarado por um deputado indiano - 
"uma ameaça à unidade do país". Estas declarações são indicativas de uma mentalidade naciona
lista que identifica o Estado federal exclusivamente com o hinduísmo.

Segundo a AIS, o ultranacionalismo não necessariamente se identifica com uma religião: 
"Muitas vezes, de fato, ele se manifesta como uma hostilidade geral do Estado em relação a todos 
os credos e se traduz em medidas restritivas que limitam fortemente a liberdade religiosa". A tal 
propósito, o relatório recorda que na China ao longo dos últimos dois anos, o governo adotou 
novas medidas para reprimir grupos religiosos percebidos como resistentes ao domínio das 
autoridades comunistas.

Antissemitismo em aumento no Oddente
Por fim , o Relatório também ressalta os problemas críticos encontrados no Ocidente. "O 

período em análise viu um aumento do antissemitismo na Europa, um fenômeno frequentemente 
ligado ao crescimento do islamismo militante".

"Na França, onde a comunidade judaica é a mais populosa da Europa, cerca de 500.000 
judeus, foi registrado um pico bem documentado de ataques antissemitas e de violência contra 
centros culturais e religiosos judaicos".

A aversão às minorias islâmicas também aumentou significativamente. O período de dois anos 
analisado também viu uma onda de ataques terroristas no Ocidente, particularmente na Europa. A 
AIS também aponta que "a maioria dos governos ocidentais não conseguiu fornecer a assistência 
necessária e urgente aos grupos religiosos minoritários, em particular às comunidades de desloca
das que desejam voltar para casa nas respectivas nações, das quais foram forçadas a fugir".
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МОЛОДИМ
ЧИТАЧАМ

Дитя Ісус і Розбійник

В околицях Вифлеєму жив великий розбійник і злодюга. Він був 
справжнім пострахом для тутешніх людей, а головно для пастухів, які мусіли 
днями й цілими ночами стерегти від нього стада своїх овець. Кількох пастухів 
завжди залишалися на сторожі, бо одному було небезпечно, а розбійник усе 
ходив голодний, підступний і злий. І ніхто його не міг спіймати та покарати. 
Та ось настала дуже дивна ніч. Пасовиська сповнилися світлом, музикою і 
життям. Скрізь звучали дивовижні ангельські пісні. Народилося Дитятко - 
такий маленький рожевий клубочок.

Злодюга здивувався, що прості суворі пастухи, всі як один, побігли, аби 
уздріти дитя, залишивши свої стада на пасовиську. "Скільки метушні через 
людську дитину", - подумав у собі злодій і крадькома рушив услід за 
пастухами. Коли побачив, що пастухи заходять до стаєнки, зупинився у тіні і 
став чекати та дивитися на все, що робили, як принесли дари, привітали 
чоловіка і жінку, шанобливо поклонилися дитині, довго-довго на неї 
приглядалися і чудувалися красою немовлятка. Вкінці і вийшли веселі. 
Чоловік і жінка, виснажені, стомлені працею і неймовірними пригодами, що 
їм приніс той день, заснули.

Хитрий злодюга лише о цій порі пробрався до стаєнки, отож його ніхто не 
помітив, хіба дитя. Воно відкрило свої великі оченята і дивилося на мозолисті 
руки, на злобний писок, а хлоп крок за кроком, поволі, але невблаганно 
підходив щораз ближче. Злодій отворив руки, стулив п’ястуки, відкрив пащу, 
висолопив гарячого язика, а очі його горіли, немов жарини. Проте дитя не 
виявляло ознак страху. "Ласий шматочок", - подумав напасник. Його гарячий 
подих уже сягав дитини. Він увесь зібрався, аби схопити крихітну здобич, і з 
дитятком дари, які лежали збоку, коло дитини. І в ту саму мить дитяча рука, 
немов маленька тендітна квітка, ласкаво й ніжно погладила його по голові. 
Уперше хтось так доторкнувся до його жорстокої і кудлатої голови. А далі 
голосом, якого чоловік, зобний як вовк зроду не чув, дитя сказало: "добрий 
чоловіче, я дуже люблю тебе". І тоді у темній стаєнці сталося щось 
неймовірне. Чоловік здригнувся, упав на коліна, поцілував рученята дитятка і 
став у тиші молитися і, хоч ніколи в житті не молився, тепер якось уста його 
промовляли молитву до Бога. Потому, вийшов зі стаєнки і з піднесеною 
догори головою звіщав усім: "Народилося Боже Дитя, яке дасть справжню 
свободу! Прийшов Месія, Він нас перемінить!"

Божий план - аби любов перемінила світ.

Пише Юзьо Шило
Христос сінародив!

Дізинь жи то Сьвита ди Натал. Сий ш , чи то мизмо сьвита ди Натал ди 
Жезус Крісто. Так би мало бути, але як воно є, é оутра койза. 
Запровийтували ту дату ди Натал пра фазир свої сьвита: побаґунсувати, 
сінапити, сінаїсти, поїздити, а про аніверсаріянти -  про Натал дуже тропіки 
або квазі нада, Ісус фікоу но скантийо а но сиу луґар замість Ісуса дитини, 
приходить старий Папай Ноел, замість робити те жи зробили три мудреці й 
дарували Ісусові презинтис, люди не дарують йому квазі нада, а самі 
чекають на те, жиби єнші їм дарували презинти, инь виз де фазир те жи 
зробили пастухи й прийшли сіпоклонити Ісусові, люди нині не йдут до него 
а йдут на фести, сінепоклоняют йому, а видумали сіпоклоняти про Папай 
Ноел і инь виз ди колокар пило минос ум санітньо або ума естатуа ди Жезус 
в хаті, наповнєют пінєйріньо піска пісками, болінями і дітям вогорат жи то 
Папай Ноел принесе їм презинти. І диспойс кажут дітям жи то нон си поде 
менгір. Самі брешут дітям, жи Папай Ноел дає дарунки, а жи Ісус дає 
здоров’я, дає врожай, дає свою любов, собре іссо не вогорат дітям. Соминти 
в церкві вотец про те щось скаже, але де ж там дітям те слухати, коли пра 
илис о реал то Папай Ноел.

Бинь, нос носсос костумес українос, головно там в Україні, нема того 
Папай Ноел, а є Святий Миколай. То так, воно християнське, а не чисто 
поганське. Той костуме Святого Миколая є файний і має багато 
християнського і не видуманий на те, жиби елімінар Ісуса Христа. Можна 
тут імітувати минулу політику: На папай Ноел варта сказати “ИЛИ НОМ, а 
за Святого Миколая “ИЛИ СІНЬ” а за Ісуса Христа репетір дейз визис 
“ИЛИ СІНЬ”, “ИЛИ СІНЬ.... Аміґос і аміґас, пило минос ми пригадаймо на 
Ісуса Христа, на його аніверсаріо. Підімо відвідати його так як пастухи і 
поклонитися йому так як три мудреці й заспівати йому так як співали 
ангели. Я не є контра, щоб давати презинти, це може пригадувати ті дари, 
що пастухи й царі принесли для Ісуса, але не варта казати, що то їх 
приносит Папай Ноел, бо він не дає нада пра нінґинь. Всі дарунки походять 
від Бога, а від старого діда Ноела ніц не приходит, бо його нема і він не жив 
і не живе.

Підіт до церкви. Не кажіт жи ном да пра ір пра іґризя, бо в дома є гості 
й треба їх загалакувати. Диськи гості будут, запросіть їх до церкви й тоді 
буде файно фестар з благословенням Ісуса. Не забудьте заколєдувати в 
фамілії, щоб діти почули жи алинь дас кайпірас або всяких бла-бла або 
го-го, ще є щось майс cépio. Нам можна і треба тикже співати щось файного 
й дар Глорія пра Диус.

Бажаю вам, дорогенькі, всього доброго й диськи Ісус знайде місце у 
вашому домі, пра ном дізир, жи йому тамбинь у вашій хаті не було місця. 
Дайте йому файне місце у вашій фамілії. Він буде благословив вас на Новий 
рік. Папай Ноел не вміє благословити. Тільки Бог вміє і хоче давати всєм 
благословення.

Засмійся Ваш Юзьо Шило

Збільшіть ціни

Три американські індустріали відвідували село африканців. Зайшовши 
до них, посідали в човно, щоб відвідати околицю. Пливучи, чули, що 
довкола бубнили бубни, все на той самий ритм. Один з індустріялів 
запитався провідника що це означає, пощо ті бубни так голосно бубнять. 
Провідник відповів:

- Вони звіщають про ваш приїзд і хочуть сказати:
- Приїхали три американські туристи. Збільшіть ціни на всі продукти.

Відважний сторож

Поручили новому сторожеві-рекрутові сторожити браму у в ’їзді до 
квартелю і дали наказ, щоб не дозволив в ’їзджати до середини ніякій 
машині без спеціяльої військової відзнаки.

Над’їхав військовий Генерал і дав наказ шоферові не зупинятися, а 
їхати просто до середини.

Сторожа націлився і дав наказ 
стримати машину:

- Вибачайте я тут новий і стою на 
сторожі перший раз. Не знаю на кого з вас 
найперше стріляти, на шофера, чи на того 
другого.

Життя навчає
Прислухайся до 

стогону болю й до жалів 

твого серця.

Слухай; що все те скаже для тебе: коли в 

тебе найбільший біль, а коли менший. Все те 

подасть полегшу тобі в твоїхжурбахі болях.
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Assim é o Natal de hoje!
Colocaram o aniversariante no último 

cantinho, lá bem embaixo, e o substituí 
ram por fantasias e pelo ilusório 

e fictício Papai Noel.

Так виглядає нинішнє різдво! 
відсунули Ісуса десь в самий куточок 

а на його місце понакладали всякі 
V Фантазії а в середині хараман- 
щ -вигадка старого дідуся.

Veio p a ra  о que e ra  seu, mas os seus não o ace ita ram ” (Jo 1 ,11 ).
“Não havia lugar p a ra  eles na hospedaria” (Lc 2, 6).
E hoje, encontra ele um lugarzinho no Natal? Há lugar para tantas coisas, mas para Jesus apenas 

um cantinho abandonado...
É nata l de quem? Papai Noel? Encontros e  festas? Presentes? Herodes 

tentou eliminá-lo.
A sociedade, hoje, está tentando conseguir o que Herodes não  

conseguiu...
A invasão de p a p a i noéis, árvores, luzes, presentes, festas profanas  

e tantas coisas que preenchem  o N atal, é  um a tentativa com o aquela  
de Herodes -  elim inar a  pessoa de Jesus... e substituí-lo por fantasias...

Прийшов до своїх, а свої його не прийняли (Йо 1,11).
“Не було ’ім місця в господі” (Лк 2,6).
А нині чи Він знаходить своє місце в різдві? Дідусь, відвідини, 

зустрічі, подарунки... Ірод хотів убити його. І нинішня суспільність 
хоче доконати це чого Ірод не потрапив...

Інвазія білого дідуся, ялинки, світел, подарунків, світські торжества 
й стільки інших річей, які заповнили Різдво, це продовження Іродового 
старання відсунути Ісуса в куток і заступити його фантазіями...


