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Presidente da Ucrânia alerta para iminente invasão Russa
K iev - O presidente da Ucrânia, 

Petro Poroshenko, alertou nesta quinta
-feira que a probabilidade de que a 
R ússia inicie um a guerra de fato contra 
a U crânia "é  notável", em m eio a recen
te escalada de tensão entre am bos os 
países.

"A  probabilidade de um a escalada 
do conflito  continua sendo notável. 
N ão descartam os um a invasão russa. 
N ossas Forças A rm adas estão prontas 
para enfrentar o inim igo no leste (do 
país) e na fronteira adm inistrativa com 
a Crim eia", disse Poroshenko na cidade 
de Lviv, reduto do nacionalism o ucra- 
niano.

Poroshenko acrescentou que, caso 
se confirm em  as piores previsões, no 
leste ou na Crim eia, K iev declarará 
"estado de guerra e m obilização" da 
população.

Nas últim as 24 horas, três soldados 
do governo m orreram  em com bates 
com  as m ilícias separatistas no leste da 
U crânia, onde os conflitos são cada vez 
m ais frequentes.

Foi registrado um  núm ero recorde 
de ataques. Q uase um a centena. A  
m aioria, com  artilharia de grande 
calibre", lam entou o líder ucraniano.

H á um a sem ana, Poroshenko colo
cou seu exército em  alerta m áxim o de 
com bate após o presidente da Rússia, 
V ladim ir Putin, acusar K iev de prepa
rar um a série de atentados contra a 
península da Crim eia.

Segundo M oscou, um  grupo de 
sabotadores da inteligência m ilitar 
ucraniana tentou entrar três vezes no 
território da C rim eia com  o objetivo de 
"realizar atentados contra infraestrutu- 
ras vitais". Com o prim eira reação, 
Putin rejeitou m anter novas reuniões 
com  o líder ucraniano no cham ado 
form ato N orm andia, no qual dialogam  
diretam ente os líderes dos dois países 
com  m ediação da A lem anha e França.

"O inim igo não cessa em suas

tentativas de torpedear o acordo de 
M insk (acordos de paz assinados em  
fevereiro de 2015) ao fazer declarações 
absolutam ente irresponsáveis sobre sua 
saída do form ato N orm andia", respon
deu hoje Poroshenko a Putin.

Um  ano e m eio após a assinatura 
dos acordos de M insk, K iev e os sepa
ratistas pró-R ússia foram  incapazes de 
avançar no processo de paz e em  
m anter o cessar-fogo.

Enquanto M oscou e os rebeldes

acusam  o governo ucraniano de se 
negar a aplicar a parte política dos acor
dos, incluindo a concessão de um 
am plo autogoverno ao leste pró-Rússia, 
K iev exige recuperar o controle da 
fronteira entre as regiões de D onetsk e 
Lugansk, e o território  russo.

Papa descarta renúncia em caso de dificuldade
O Papa Francisco descartou neste 

dom ingo à  noite a possibilidade de 
renunciar, garantindo seu desejo de 
"avançar" em sua difícil tarefa à  frente 
de um a Igreja de 1,2 bilhão de católi
cos, inform ou nesta segunda-feira o 
Vaticano.

O pontífice argentino, de 79 anos, 
respondia a perguntas dos participantes 
no 6° Congresso M undial da Rede 
educacional Scholas Occurrentes.

N o final de dom ingo, diante de um 
público de renom e, incluindo os am eri
canos G eorge C looney e R ichard Gere, 
e jovens "youtubers", Francisco asse
gurou que "não pensava em renunciar" 
por causa de suas "responsabilidades".

"Eu estou contando um  segredo... 
eu não esperava ser eleito e isso foi 
um a surpresa para m im , m as desde 
aquele m om ento, Deus m e deu um a paz 
que continua até hoje. E  isso m e em pur
ra para a frente, é a graça que recebi",

declarou em  resposta a um a pergunta.
"Por natureza, sou um  pouco 

inconsciente e então vou em  frente", 
acrescentou.

Em  várias conferências de im pren
sa e entrevistas nos últim os anos, Fran
cisco deu a entender que podería renun
ciar, seguindo o exem plo de seu ante
cessor, Bento X V I, que, segundo ele, 
estabeleceu a categoria dos "papas 
em éritos".

Os atores Salm a H ayek, George 
C looney e R ichard Gere receberam  a 
"M edalha da Oliveira" por seu com pro
m isso com  a educação. A poiada desde 
o início pelo papa argentino, a rede 
internacional Scholas Occurrentes 
tam bém  convidou os jovens do m undo 
inteiro a postar perguntas ao Papa no 
site "Ask pope Francis".

O 6o C ongresso M undial teve a 
participação de cerca de 400 represen
tantes da com unicação, da arte, do esporte e tecnologia, procedentes de 190 países.
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Редакційне Editorial

Минуле, теперішнє й майбутнє Hoje, Ontem e o Amanhã

Бачимо нині великий поступ у 
світі, нові й все кращ і винаходи 
улекшують ж иття людей, але, 
нажаль, не в усіх напрямках ж иття, в 
матеріяльному й в духовному ж итті й 
також  не для всіх. Велика кількість 
технології доступна й корисна лише 
для деяких, в міжчасі коли більша 
частина переживає різні труднощі і 
поринає у все більшій мізерії так в 
матеріяльному я к  і духовному. 
Убогість, голод, недуги, війни, 
ненависті народу до народу, осіб до 
осіб, ґвалтування невинних, 
переслідування і різні злочини не 
йдуть разом з поступом технології, 
яка доступна тільки для малого числа 
народу, в м іжчасі коли мільйони 
нещасних потопляють в матеріяльній 
нужді й  в духовному занепаді.

Людина живе спираючись на 
минуле й  користає з його здобутків, 
кормиться теперішнім й  літає на 
крилах надії на майбутнє. Все те 
стається в ж итті будького. Одначе 
справа не в тому, що стається м іж  
людьми, але важне, щоб у всьому 
тому триматися рівноваги. Рівноваги 
м іж  тілесним-матеріяльним і 
духовним і м іж  минулим, нинішнім і 
майбутнім. М инуле не може 
задоволити і не наситить нинішнього. 
Це неначе той дім, що збудували 
попередники і в якому ми живемо та 
користаємося з того всього, що вони 
нам приготовили різними 
винаходами, забудуваннями, осягами 
в наукововій й технологічній ділянці. 
Але ніяк не можемо задоволитися 
тим домом, не стараючися про 
майнутнє. Теперішнє це незаступима 
вимога ж иття й  воно побудоване та 
будується на підставах минулого. 
М инуле не є на те, щоб ним 
вихвалюватися неначе б воно було 
нашим здобутком, але на те, щоб з 
нього користати й  на його підставах 
нині будувати майбутнє. А майбутнє 
отворяє можливу дорогу до поступу й  
розвитку. М инуле вже доконане, 
теперішнє розвивається, деколи в 
доброму напрямі а деколи в 
недоброму, а майбутнє непевне й  
притягає людину до праці або 
відхиляє її від старання про поступ, 
або, іншими словами, захоплює чи 
відстрашує, з чого родиться надія або 
страх і безнадійність. Надіючись на 
перемогу, на осягнення ідеалу, на 
здобуток бажаного добра, людина 
береться до праці, перемагає 
труднощі не зважаю чи на невигоди на 
дорозі до осягнення наміченні мети. 
Противно, коли людину страш ать 
невигоди і зроджують сумніви щодо 
осягнення ідеалу або представляють 
його я к  щось неможливе, вона 
тратить охоту й  відвагу до боротьби й  
до здійснення наміченої мети.

Все це, минуле, теперішнє й  
майбутнє важне для кож ної особи й  
також  для спільнот, для політичних 
організацій, для Церкви, й  взагалі для 
будьякого згуртування. Всі живуть

проваджені тими трьома рушіями 
життя.

Що діялося колись, багато з того 
знаємо, згадуємо і хвалимо або 
осуджуємо й  з того користаємося. 
Що діється нині, про це
пересвідчуємося кожного дня й  даємо 
наш осуд про те. А що буде за десять, 
за сорок і за сто років, про це 
думаємо, коментуємо й  сподіємося. 
Але хто знає що з того всього 
здійсниться на добро майбутніх 
поколінь, бо історія минулого вже 
здійснилася а майбутнє ще в 
очікуванні.

М айбутнє наше й  того всього, що 
нам дороге, в деякій мірі, залежить 
від наших теперішніх дій, але у 
великій мірі не виключно від нас, бо 
н іяк нам не стримати руху історії яка 
не питається нікого вона в своїй 
дорозі й  залеж ить від багатьох 
чинників, які керую ть історією  і її 
провадять до незнаного. Минуле 
передали нам інші й  нема чим 
вихвалюватися, неначе б здобутки 
наших батьків, народу й  всіх наших 
попередників були би наші здобутки. 
Дарма подивляти ж иття і жертви 
святих, читати науку Бож у, коли все 
те стане тільки пригадкою, без 
ніякого впливу на конкретне життя. 
М айбутне ще не дійсне. Важне для 
нас -  теперішне. Це наше багатство, 
яке маємо в руках. М инуле це 
здобутки інші, майбутнє ще не в 
наших руках. Не будується дому 
гарними згадками про минуле ані 
світлими надіями на майбутнє.

Не слід спочивати на здобутках 
минулого, ані не варта покладатися 
тільки на майбутнє. Важне є 
виконувати нинішню місію, бо в тому 
залеж ить наша доля тут і тепер. 
К ож на людина має свою місію так в 
матеріяльному світі я к  і в духовному і 
її повинна виконати, щоб здобутки 
минулих і надія на майбутнє не стали 
тільки гарною згадкою або простою 
надією, без конкретного впливу на 
теперішнє життя.

Хтось залишив свої здобутки й 
вони нині нам улегшують життя. Що 
залишимо ми нашим наслідникам, які 
здобутки, який приклад
працьовитості й  чесности передамо 
на майбутнє? Пошана до минулого 
конечна для нашого власного добра, 
бо з нього живемо. А любов до тих 
які прийдуть після нас вимагає, щоб 
не лише використовувати добра 
минулого й  ними жити, але будувати 
працею й  прикладом ж иття гарне, 
чесне, гідне ж иття для тих, які 
прийдуть після нас і завдяки нашим 
працям та старанням дістануть в 
дарунку все, що зробить їхнє ж иття 
на цій землі щасливе й  згідне з 
Б ож ою  волею сопроти всіх людей і 
цілого світу.

о. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

É extraordinário o progresso da 
hum anidade na tecnologia, cada passo 
surgem novas invenções para facilitar a 
vida hum ana, mas, infelizm ente, não é 
isso que acontece no cam po do seu bem 
estar. U m a infinitude de conquistas, 
mas parece que a hum anidade fica cada 
vez mais afundando na crise hum anitá
ria. Pobreza, novas doenças, guerras, 
ódios, sequestros, perseguições não 
acom panham  o progresso da tecnolo
gia. Parece que todas as invenções 
favorecem  som ente um a parcela da 
sociedade, a mais priveligiada, mas não 
chega até a m aioria que vive m iseravel
m ente no m aterial e no espiritual.

O hom em  vive usufruindo das 
conquistas do passado, alim enta-se 
com  o presente e constroe o futuro, 
olhando em frente com olhos da espe
rança. Isso acontece na vida de cada 
um . M as o que é im portante não é do 
que vive e o que visa para o futuro, mas 
com o m antém  em tudo isso o equilí
brio. Equilíbrio especialm ente entre as 
conquistas m ateriais e as conquistas 
espirituais pelo fato de o hom em  ser 
m aterial e spiritual, vive neste m undo 
m aterial mas destinado para o sobrena
tural. N ão se pode viver alim entando-se 
apenas com  o que já  é passado com o o 
um a casa na qual vivem os que foi cons- 
truida pelos antepassados. N ela vive
mos e usufruim os de tudo o que foi 
construido no passado graças à religião, 
ciência, tecnologias e esforços dos 
antepassados tanto para construir um 
m undo m elhor no âm bito m aterial e 
espiritual. Não se pode satisfazer as 
necessidades da vida contentando-se 
apenas com  o passado, sem construir 
um  novo presente e sem esperança no 
futuro. Construir o presente é um a 
exigência insubstituível da vida com o 
apoiar-se nas bases do passado, mas 
nunca se pode esquecer da vida que 
vivem os aqui e agora. O passado não 
pode ser algo para se esnobar com as 
conquistas já  alcançadas. Na sua base o 
hom em  vive e trabalha no presente, 
visando o futuro que fica na frente. O 
futuro abre caminhos para o progresso e 
desenvolvim ento, o passado constitui a 
base para a vida no presente e este se 
edifica e se desenvolve, trilhando cam i
nhos bons ou falsos. O futuro, muitas 
vezes, é incerto e leva as pessoas para o 
trabalho ou as dissuade, isto é, gera 
entusiasm o ao trabalho em busca do 
futuro ou as desanim a, do que nasce o 
m edo do futuro e o desespero ou espe
rança num  futuro melhor. N a esperança 
da conquista do ideal e do bem deseja
do, a pessoa entrega-se ao trabalho, 
vence as dificuldades, não olhando os 
obstáculos que encontra pelo caminho. 
Pelo contrário, quando as dificuldades 
apresentam -se invencíveis, a pessoa 
perde a vontade de lutar e a coragem  de 
enfrentar as dificuldades.

Tudo o que foi dito vê-se a im por
tância para que cada pessoa ou com uni
dade, saiba usufruir do passado, cons
truir dignam ente o presente, visando o 
bem de tantos outros que no futuro

ocuparão o lugar dos viventes de hoje. 
M as o que se percebe, é que o hom em  
tom ou apenas um rum o na vida, o do 
m aterial, esquecendo aquilo que mais 
lhe intressa, o rum o da dignidade, da 
justiça, do respeito à  vida de todos, da 
concórdia e convivência digna e pacífi
ca entre todos.

A dm iram os, elogiam os e usufrui- 
mos de todo o bem que aconteceu no 
passado, veneram  os santos, louvam os 
Deus pelo que fez em benefício de 
todos, ou criticam os os erros que acon
teceram  na história. Tudo o que aconte
ce hoje, podem os ver cada dia na nossa 
vida e na vida de todos. E  o que vai 
trazer o futuro para a hum anidade 
dentro de dez, vinte e cem  anos, tudo 
depende na m aior parte do que a hum a
nidade construir hoje, ainda que fique 
incerto o que na realidade o futuro via 
trazer para as gerações futuras, pois o 
futuro traz esperança de um  m undo 
melhor, dependendo do trabalho e da 
colaboração de todos no hoje.

O passado nosso e de tudo o que é 
caro para nós em  grande parte é resulta
do do nosso trabalho de hoje, mas, em 
geral, não podemos segurar a história 
que segue o seu rum o graças a muitas 
causas que a conduzem  ao desconheci
do e m uitas vezes inesperado. O passa
do recebem os com o resultado do traba
lho de outros, e não podem os descansar 
apenas nessas conquistas já  alcançadas.

Não se pode descansar apenas nas 
conquistas já  obtidas. Lem brar os 
herois, venerar os santos, com o não se 
pode confiar a vida apenas à  esperança 
no futuro. O que vale, é cum prir a 
m issão aquí e agora. C ada pessoa tem  a 
sua m issão para cum prir para que as 
conquistas do passado e a esperança no 
futuro não se tornem  apenas um a bela 
lem brança e um a ingênua esperança 
sem nenhum a colaboração na conquista 
do bem da humanidade.

Com o os antepassados nos deixa
ram  o resultado de seu trabalho e o 
exem plo de vida que hoje servem de 
exem plo e facilitam  a nossa vida, não 
devemos nos om itir de deixar um a boa 
herança para que no futuro alguém  
possa nos agradecer pelo bem feito no 
nosso hoje. G ratidão pelo passado é um 
ato de reconhecim ento ao passado pelo 
que tem os e usufruimos. É  o am or e 
respeito pelos que vão ocupar nossos 
lugares no futuro um testem unho de 
que sabem os agradecer por tudo o que 
recebemos. O im portante é assum ir o 
com prom isso de contribuir com  algo da 
nossa parte para os que vêm  depois de 
nós. O que se faz e se consegue hoje, as 
conquistas, o exem plo de vida, de 
honestidade e de tudo o que enaltece a 
pessoa hum ana e a sociedade será a 
nossa dádiva para nossos irm ãos e 
irm ãs, filhos e filhas, amigos e amigas 
que futuram ente ocuparão o nosso 
espaço nesta terra.

Pe. Tarcisio Zaluski, OSBM
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Євангельське Читання
Нед. 16a - Мт 25,14 - 30

Сказав Господь притчу оцю: Один чоловік, що, пускаючись у дорогу, 
прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, 
другому -  два, а третьому один, кожному за його здібністю, і від'їхав. Той, що взяв 
п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других п'ять талантів. Так 
само і той, що взяв два, також: придбав два других. А той, що взяв лише один, 
пішов, викопав у землі яму та й сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить 
пан слуг тих і зводить з ними обрахунок. Приступив той, що узяв був п'ять 
талантів, і приніс других п'ять талантів: Мій пане, -  каже, -  ти мені дав п'ять 
талантів, -  ось я придбав других п'ять талантів. Сказав до нього його пан: Гаразд, 
слуго добрий і вірний. У малому ти був вірний, поставлю тебе над великим. Увійди 
в радість пана твого. Приступив і той, що взяв був два таланти та й каже: Пане; два 
таланти передав ти мені. Ось других два я придбав. Сказав до нього пан його: 
Гаразд, слуго добрий і вірний! У малому був ти вірний, поставлю тебе над великим. 
Увійди в радість твого пана. Приступив і той, що взяв був лише один талант, і 
каже: Пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік: пожинаєш, де не сіяв, і 
визбируєш, де ти не розсипав. Тому, зо страху, я пішов і закопав талант твій у 
землю. Ось він -  маєш твоє. Озвався його пан і каже до нього: Лукавий слуго й 
лінивий! Ти знав, що я пожинаю, де не сіяв, і визбирую, де я не розсипав.Тож треба 
було тобі віддати мої гроші торгівцям, і я, повернувшись, забрав би своє з 
відсотками. Візьміть, отже, талант від нього й дайте тому, хто має їх десять. Бо 
кожному, хто має, додасться, і він матиме над міру; а в того, хто не має, заберуть і 
те, що має. А нікчемного слугу того викиньте в темряву кромішню. Там буде плач 
і скрегіт зубів. Це сказавши Ісус закликав: “Хто має уші, нехай слухає”.

ІІ Послання Св.Павла до Корінтян: 6, 1 - 10

Як співробітники, ми закликаємо вас, щоб благодаті Божої не приймати 
марно.

Бо каже: «Сприятливого часу я вислухав тебе, і в день спасіння я допоміг тобі. 
Ось тепер - час сприятливий, ось тепер - день спасіння.» Ми не даємо нікому ніякої 
нагоди до спотикання, щоб не виставляти на глум наше служіння; але в усьому 
виявляємо себе, як слуг Божих, у великій терпеливості, скорботах, у нуждах, у 
тіснотах, під ударами, в темницях, у заколотах, у трудах, у неспанні, у постах, у 
чистоті, у знанні, у довготерпеливості, у лагідності, у Святому Дусі, у щирій 
любові, у слові правди, в силі Божій, у зброї справедливости в правиці й лівиці, у 
славі й безчесті, у наклепах і в добрій славі; як обманці, однак правдиві, як незнані, 
а проте надто знані; як ті, що вмирають, а все живі; як карані, та не забиті; як 
сумні, та завжди веселі; як бідні, а багатьох збагачуємо; як ті, що нічого не мають, 
а все посідаємо.

В притчі про таланти, бачимо інакший спосіб Божий від нашого людського 
дивитися на справи. В людей є так, що коли хтось комусь дає дарунок то дає 
всеціло, відрікається цілком від того, що дав і йому обоятно як той, що отримав дар 
буде його вживати. А в цій притчі бачимо, що з Богом справ не така. Коли 
господар (Бог) роздав таланти для слуг, не відрікся їх вповні, але прийшов час, що 
він вимагав від них рахунку як хто ті дари вживав. Хто гідно вживав, отримав 
похвалу й винагороду, а той хто сховав талант, тобто, що не вжив на добре, був 
покараний. Це нам вказує, що коли Бог роздав людям свої дари, йому не байдуже 
як хтось буде їх вживати. Бог залишає зі собою право до розданих дарів і бажає, 
щоб хто отримав дар вживав його а не занедбував-закопував. Все, що маємо в 
нашому житті походить від Бога, є Божим даром і не можемо не вживати гідно 
Божих дарів або робити з ними, що нам захочеться, але мусимо признати, що 
маємо вживати Божі дари згідно з Божою волею, як це зробили вірні слуги в цій 
притчі.

Таку саму думку висловлює Св. Павло в листі до Корінтян, де зазначує, що ми 
не можемо бути незалежні у вживанні нашого життя й Божих дарів, але, 
співробітники Божі у всьому треба нам поводитися, навіть серед труднощів, як ті, 
що уважають себе за Божих слуг.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Na parábola sobre os talentos, vemos que a maneira de se comportar de Deus é 
diferente da do que acontece entre os homens ao presentear alguém com uma dádiva. 
Entre os humanos, quando alguém dá uma dádiva ao outro, não importa como o benefi
ciado vai usar o dom recebido, ele desiste completamente da propriedade daquilo que 
doa e quem recebe um presente, usa-o como bem lhe aprouver. Com os dons que Deus 
doa aos homens é diferente. Deus não renuncia por completo daquilo que dá aos 
homens, mas exige que o dom seja usado para o bem, isto é, que não seja enterrado ou 
mal aplicado. Tudo o que possuímos nesta vida, recebemos de Deus para uso, sem nos 
considerarmos proprietários absolutos e usá-lo como nos parece melhor, mas sim como 
o exige Deus. Na parábola Jesus diz, que chegado o dia, o dono (Deus) exigiu prestação 
de contas daquilo que os servos receberam, se aplicaram o dinheiro recebido para 
produzir lucros, isto é se foram usados para promover o bem no mundo. Os que fizeram 
bem dos talentos foram elogiados e recompensados e o que nada de bom fez e não os 
usou para produzir, foi castigado. Uma das mensagens da parábola nos diz que o que 
recebemos de Deus, não podemos usá-lo segundo o nossa vontade, ou para algo contra 
a vontade do Doador. Tudo o que recebemos de Deus não nos pertence completamente 
e deve ser usado para produzir (para o bem da humanidade). E tudo o que possuímos, 
não possuímos graças aos nossos esforços e lutas, mas recebemos de Deus. Nada neste 
mundo, nesta vida terrena é totalmente nosso. E os bens que Deus nos dá devem ser 
usados conforme a vontade de Quem nos deu o dom do qual um dia seremos chamados 
para prestar contas diante do benfeitor.

Esta mensagem encontramos em várias passagens da Sagrada Escritura, na Carta 
de S. Paulo aos Coríntios, que se lê neste domingo, o apóstolo diz que somos dependen
tes, servos e colaboradores na administração de tudo o que possuímos. Fomos chamados 
para os bens da terra como colaboradores do Senhor. Portanto, sempre em tudo deve
mos viver e trabalhar como colaboradores de Deus para administrar Seus bens que Ele 
nos dá e um dia vai pedir prestação de contas como os temos usado.

Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

Comentários do papa sobre casamento 
moderno geram críticas

Papa Francisco: o papa, que vem sofrendo repúdio por fazer comentá
rios espontâneos sobre questões doutrinárias, falava durante uma sessão de 
perguntas e respostas

D a REU TERS

Cidade do Vaticano - O papa Francisco disse que a "grande m aioria" dos 
casam entos católicos realizados hoje é inválida, porque os casais não percebem  
totalm ente que se trata de um  com prom isso para toda a v ida, desencadeando 
críticas duras de conservadores da Igreja.

O papa, que vem  sofrendo repúdio por fazer com entários espontâneos sobre 
questões doutrinárias, falava durante um a sessão de perguntas e respostas com  
padres, freiras e trabalhadores de paróquias na noite de quinta-feira em um a 
basílica de Roma.

"Estam os vivendo em um a cultura provisória", disse Francisco em resposta 
a um  hom em  que falou sobre a "crise do casam ento" e perguntou com o a Igreja 
pode preparar m elhor os casais jovens.

"Por causa disso, a grande m aioria de nossos casam entos sacram entais é 
nula, porque eles (os casais) dizem  'sim, pelo resto da m inha vida', m as não 
sabem  o que dizem , porque têm  um a cultura diferente", afirm ou o pontífice.

N a transcrição do Vaticano, divulgada na m anhã desta sexta-feira, suas pala
vras foram  alteradas de "grande m aioria" para "alguns". O porta-voz do Vaticano 
disse que as colocações im provisadas do líder católico são editadas às vezes 
depois de consultas com  o próprio ou com  assessores.

Ross D outhat, escritor católico conservador e colunista do jornal N ew  York 
Tim es, disse que Francisco fez "uma reivindicação extraordinária, irresponsável 
e ridícula".
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ

ПРО НАСЛІД КИ ЛЮСЬКОЇ РУКИ У ПРИРОДІ

Колись в давнині в гущавинах лісів не бракувало різних диких звірят, а ріки, в 
своїх чистих водах, втішалися многотою різнородної риби й водного життя. В 
сьогоднішних часах ліси прорідилися, багато звірят щезло а отруйні води рік 
потроїли різнородні якости риб і водних створінь.

Колишні господарі більше шанували природні закони щодо лісів і рік. Їхні поля 
не доходили до берегів рік, як це діється сьогодні, коли береги рік видно є пустиня, 
повирубувані дерева, а без дерев ріки зменшують свої води. Коли настануть зливи, 
води, що збираються по полях, течуть до рік заносячи зі собою землю і сміття, через 
які з часом ріки звужуються і стають плиткими. А що більше діється і спричинює 
велике занечищення це отруї, що сучасні рільники уживають по своїх полях. Отруї 
з дощовими намулами вливаються до рік, забиваючи там всяке життя, яке там 
знаходиться.

Людська рука найбільше нищить природний диван зверхньої землі і тим самим 
йде з великою атакою на її природні закони на які природа в ніякий спосіб не 
погоджується. А коли хтось порушить її закони сама природа помститься. Ми ту 
помсту вже відчуваємо з року на рік, як різні нові явища відбуваються в самій 
природі. По різних місцях земської кулі постають землетруси, великі повені, сильні 
вітри, бурі, які перекидають дерева і розкидають хати, посухи, а по бігунах

розтоплюються леди, і тим самим море 
підноситься, а з часом може навіть заляти 
низькі міста біля пляж.

Природа не приймає жодних перемін, 
ані змін своїх законів. В неї Бог вложив 
закони, які не перейдуть і незмінні. 
Небозвід, що в собі криє безчисленні 
небесні тіла, які від початку створення 
совершенно зберігають закон точности, 
бо, наприклад, коли б одна звізда чи 
планета не зберегла б точности на одну 
хвилинку, з часом зайшла би колізія між 
всіма іншими, а відтак почалася б руїна й 
хаос цілої небесної структури.

Земля на якій живемо, вона для нас це 
та друга природна мати, яка нас годує 
своїми різнородними поживами, щоб ми 
могли рости й розвиватися аж до останніх 
днів нашого побуту на ній. Її Бог одягнув 
найкращим диваном вишитим Божими 
руками з різнородних рослин, рік і моря, 
які вкривають її зверхню частину. Вона не 
є нагою планетою, як інші планети 
небесного склепіння.

Диван землі відбиває свою 
невисказану красу в різних кольорах, що 
інші небесні тіла їх не мають, а тільки саму 
пустиню. Коли б ми дивилися на землю 
згори, як її бачать зореплавці, тоді 
добачили б, як мудро й красно Божа 
мудрість на ній свій диван розмалювала. 
Ліси й гори, ріки й моря краса до 
невисказання. На ній лише можемо 
відчитати Божу красу й Всемогутність.

Бог дав нам життя і можність жити на 
землі, що її в окремий спосіб приготовив 
до різного роду життя. Земля одинока 
планета, що криє на своїй поверхні різні 
роди життя. Наш тимчасовий перебут ніяк 
не може причинятися до якоїсь більшої чи 
меншої шкоди, а противно її допомагати й 
підтримувати, щоб вона краше могла 
розвиватися, бо поза нами існують ще інші 
роди життя.

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 - N° 2509881

Український Католицький 
Двотижневик у Бразилії

Передплата на 2016 Рік: R$50,00 
Інші Краї: U$65.00 Амер. Доларів

Depósitos: BANCO ITAÚ 
Ag. 3823 conta 16753-5 

Banco HSBC 
Ag. 0382 conta 000288-1

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

Природу треба любити, неначе самого себе. Чим краще природа розвивається 
під всіма її видами, тим краще відзеркалює її Створителя. Коли ми посадимо якесь 
дерево, а не вирубуємо чи квітку, і не вбиваємо диких звірят, ані не троїмо рік, вона 
через ті речі багатіє і себе пітдримує.

Не тільки словами її боронити, але ділами. Не занечищувати отруями її рік 
різним сміттям, або речами, що не гниють, як: пластикою, склом, порсиланою чи 
ґумовими старими колесами, або виливати в ріки химічні залишки фабрик чи оливні 
продукти.

Сумно і не приємно переїзджати чи переходити передмістя великих міст де 
переходять річки, де мешканці їх запаскуджують сміттям і з них постає сморід і 
множення різних комах, які розпосюджують між тими побережниками різні 
хвороби.

Одна може з найбільших трагедій, що відбувається на землі, це випуск 
фабричних отруйних газів і димів в атмоферу, яка є головним джерелом життя для 
всіх родів життя. В будучності бракуватиме доброго повітря через вирубування 
дерева в Амазонці, що є головним джерелом оксигену в світі.

Зверхня частина землі переходить різні зміни задля людських захланних рук, 
що нищуть по деяких місцях її зовнішні панорами. Гонитва за золотом чи 
диямантами, або за іншими дороцінними камінями й мінералами, викопують глибокі 
ями, рови, а меркурієм затроюють води. Знова, коли прийдуть великі дощі тоді 
постає обсування землі, ерозія.

Шануймо й любімо земську природу, де переживаємо наш короткий побут, щоб 
будучі покоління також могли на ній перевести любо й втішно їхнє життя. По 
смерти, душею її покинимо, але залишимо наше тіло, яке вона нам запозичила і 
його прийме й закриє в собі.
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У Китаї запустили "автобус майбутнього"

У китайській провінції Хебей уперше запустили довгоочікуваний "автобус 
майбутнього".

Колії автобуса, що працює на електричному струмі, розміщені вздовж узбіч 
доріг, а сам автобус має таку форму, яка дозволяє автомобілям рухатися під ним. 
Його висота - 2 метри, довжина - 21 метр, а ширина - 7,5 метра. Автобус може 
перевозити до 300 пасажирів. Раніше відео міні-моделі "автобуса майбутнього", 
опубліковане у травні, викликало захват серед користувачів соцмереж.

Із ідеї в життя
Пробний забіг автобуса здійснили на контрольованій ділянці у 300 метрів у 

місті Ціньхуандао. Рухаючись коліями, прокладеними вздовж звичайних 
автомобільних доріг, автобус може розганятися до швидкості у 60 
км/год."Найбільша перевага у тому, що цей автобус збереже багато місця на 
дорозі", - розповів агенції "Сіньхуа" головний інженер проекту Сонг 
Юджоу."Автобус виконує ту ж  функцію, що й метро, тоді як його конструкція 
коштує менше 1/5 вартості спорудження підземки", - сказав телеканалу CCTV 
інший інженер проекту Бай Цімін. Як заявляє компанія-розробник, один такий 
"автобус майбутнього" може замінити 40 звичайних. Водночас поки що невідомо, чи 
набуде проект широкої популярності у інших китайських містах.

Ця ідея не нова, але ніхто не розглядав її серйозно, доки міні-модель автобуса не 
показали на 19-ій Міжнародній виставці високих технологій у Пекіні у травні цього 
року. Місяць по тому, розробники оголосили, що готові запустити проект вже у 
серпні.

Багато користувачів китайської соцмережі Weibo висловили захоплення новою 
технологією. "Я бачив зображення цього [автобуса] не так давно, і зараз це дійсно 
відбувається? Це справді збудовано з "китайською швидкістю", - написав один із 
користувачів. "Присягаюся, що щойно бачив ідею цього у картинках. А зараз це 
втілене у реальному житті", - написав інший.

mailto:graficaprudentopolis@gmail.com
http://www.graficaprudentopolis.com.br
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА 
РОЗДУМУ

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Спадщина

Н а нинішну роздуму представмо собі наступну історію , яка  м огла би 
бути історією  багатьох батьків які виховую ть своїх дітей, урядів, ш кіл і 
програм навчання, які іґнорую ть релігію  по ш колах і багатьох дітей які 
приготовляю ться до ж иття.

Б атьки  завсіди м аю ть бажання зробити своїх дітей щасливими. М аю ть 
намір і постановляю ть робити все мож ливе, щ об дітям було добре. В ж е від 
дитинства старалися їм догодити і трудяться, щ об нічого їм не бракувало. І 
так дитина неостає під наглядом батьківського й  материнського кола й вони 
для неї даю ть все потрібне до ж иття  і до щ астя. П осилаю ть до ш коли, вчать 
управляти маєтками, спонукую ть до вибору якоїсь проф есії, але багато 
таких батьків, які про щ ось більш е не м рію ть, а багатьох отак  поверховно 
щ ось скаж уть про Б ога, але отак, неначебто була невана справа, бо важ ніш а 
є роф есія, м аєтки, ж ити  вигідно, а про те, щ о буде далі, після закінчення 
туземної дороги, їм  байдуже. Вони поступаю ть так  як  ті, щ о висилаю ть дітей 
в далеку дорогу яка довго буде тривати (вічно) але кладуть в рукак поживи 
лиш е на перш ий один д ен ь ... А  щ о буде далі - їм байдуже.

П ереваж но в наших країнах діти м аю ть все потрібне для ж иття. А ле чи 
м аю ть все потрібне для свого нематеріяльного ж иття, чи м аю ть досить 
поживи на вічність? Д обре воно старатися, забезпечувати собе й дітей 
земськими добрами потрібними для щоденних ж иттєвих потеб і для різних 
вигод, потреб і розривок. А ле недобре забувати за  ті добра, які людина 
потребує в  дорозі до щ асливої вічности.

С тараю ться батько й м атір і залиш аю ть по собі дітям дім, посілості й  всі 
багатства духовні. Різні добра залиш аю ться в спадщині, добрі й недобрі, 
корисні й конечні до ж иття, другорядні й  першорядні. Я к  гарно воно коли 
діти нерозчарую ться тим, щ о отримали в спадщині від батьків! А  як воно 
неприємно слухати від багатьох, що батьки не подбали для них проте, що 
найпотрібніш е і вони розчарувалися всім  тим щ о отримали від батьків, бо 
воно проминає, недає повного задоволення в  ж итті а найголовніш е недає надії 
на щ ось поза тим туземним ж иттям . Ч асто  бачимо м іж  нами людей простих, 
небагатих в  гроші або посілості, а часто й хворих, які не нарікаю ть на ж иття, 
а задоволені з то ї спадщини, щ о отримали від батьків, зі спадщині яка 
товариш ить їм в  молодості й в  старості, в  ж итті й тоді коли  приходиться 
пращ атися з туземним ж иттям .

Бачим о й чуєм о на мідіях сотки в істок  про нещ асних людей, про злочини, 
скарги на недоліки ж иття. В чому справа? Справа в тому, щ о бракувало 
доброї спадщини від виховників, від урядових чинників, від батьків і навіть 
від другів, які цікавилися лиш е матеріальними справами, а не зваж али на те, 
щ о не лиш е з пож иви ж иве людина, але з духа. Або бракувало розуму, щ об 
подумати й прийняти спадщину яку  їм  передавали їхні виховники, родичі, ті 
які їх хотіли бачити на добрій дорозі, гідних, ш ляхетних, справжніх людей 
які свідомі своєї гідності й свого величного покликання до висот.

Дорогий читачу, подумай над спадщиною, щ о ти отримав від батьків, про 
віру, про релігійні правди, про чесність ж иття. Все матеріяльне є добре й 
потрібне до ж иття, але без духовної і культурної спадщини все тратить свою 
вартість, коли треба залиш ати цей видимий світ, щ езає і розпливається як 
дим з вітром.
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Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcisio Zaluski, OSBM

KINTSUGI

K intsugi é um a técnica japonesa  de restauração de cerâm ica. D iz-se que 
tudo com eçou com  o com andante do exercito A shikaga Y oshim asa que enviou 
para a  C hina, para que lá  fosse consertada, um a peça de cerâm ica m uito valiosa 
que havia se quebrado. M as, quando a peça retornou o reparo era tão feio  que ele 
pediu que artesãos japoneses refizessem  a restauração. Foi então que os artesãos, 
im buídos do espírito  de desapego e aceitação, consertaram  a peça utilizando um a 
m istura de laca e pó de ouro. N a cultura japonesa , as peças que recebem  esta 
reparação com um ente são m ais valorizadas que as que estão intactas. Isso  por 
que sua estética trabalha m ais com  questões com o a transitoriedade e a  im perm a- 
nência do que com  a beleza propriam ente dita.

A o invés de se envergonhar pelas “feridas” expostas, eles as em belezam  
para que sejam  um a celebração constante da vida cotidiana. Dos pequenos e 
grandes erros que com etem os e da possibilidade que tem os de aprender com  
isso. A o contrário de nós que querem os sem pre que as coisas voltem  a ser com o 
novas, eles querem  m ostrar que parte do nosso legado é aquilo  que tentam os 
esconder com  m ais determ inação: as nossas falhas e defeitos.

Q uando os japoneses restauram  um  objeto quebrado, valorizam  as fraturas 
acreditando que quando algo sofreu um a ferida e tem  um a história se torna mais 
belo. É  a técnica "Kintsugi." O uro ao invés de cola. M etal precioso ao invés de 
substância adesiva.

E  nisto está toda a diferença: não ocultar a  rachadura, a  ferida, a integridade 
perdida m as exaltar a sua h istória com  a recom posição. M ostrar que se algo foi 
deform ado, quebrado, não deve ser escondido, m as sim , exaltado, para m ostrar 
a  beleza tam bém  daquilo que é transitório , que sofre a beleza das feridas. M uitas 
vezes tem os dificuldade de fazer as pazes com  as rachaduras, não as querem os 
aceitar, porque querem os m ostrar-se perfeitos, sem  m ancha, sem  defeito. 
"Quebra, fratura, ferida" são vistos com o o efeito m ecanicista de um a culpa, 
porque o pensam ento digital nos adestrou a percorrer sem pre e som ente um  dos 
lados das bifurcações: ou algo está intacto ou está quebrado. E  se está  quebrado 
é culpa de alguém . O pensam ento analógico -  arcaico, m ítico, sim bólico, ao 
invés, rejeita as dicotom ias e nos reporta a coexistência dos opostos, que deixam  
de sê-lo no fluir contínuo e osm ótico da vida.

A vida é ao m esm o tem po integridade e ruptura, porque é recom posição 
constante e eterna. Tornar belas e preciosas as pessoas que s o f r e r a m . esta técn i
ca se cham a “am or” .

A dor faz parte da vida. Às vezes é um a grande parte, outras não, m as em 
am bos os casos, é um a parte de um  grande quebra cabeças, da  m úsica profunda, 
do grande jogo. A dor faz duas coisas: te  ensina, te diz que estás vivo. Depois 
passa e te deixa transform ado. E  te  deixa m ais sábio, às vezes. Em  alguns casos, 
te  deixa m ais forte. Em  todo caso, a  dor deixa um a m arca, e tudo aquilo que de 
im portante pode acontecer na tua vida im plicará em  dor, de um  m odo ou de 
outro.

Os japoneses que inventaram  o K intsugi e com preenderam -no, m ais de seis 
séculos atrás, recordam  este fato  sublinhando-o com  ouro.
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NOTÍCIAS DA IGREJA 
GRÉCO-CATÓLICA UCRANIANA 

NO BRASIL
Диякон Стефан Вонсік, ЧСВВ

1. No dia 6 de agosto o Arcebispo Metropolita Volodemer, OSBM, esteve em visita 
canônica na comunidade de Legru -  União da Vitória. (foto: Metropolia)

2. No dia 14 de agosto o Arcebispo Metropolita encerrou sua visita pastoral na 
paróquia São Basílio Magno, em União da Vitória. (foto: Metropolia)

3. No dia 14 de agosto, 4 padres basilianos e 1 do clero secular celebraram seus 25 
anos de vida sacerdotal. A Divina Liturgia foi celebrada na paróquia Assunção da 
Virgem Maria em Guarapuava, presidida pelo eparca Dom Meron Mazur, OSBM, e 
concelebrada pelos padresres jubilandos que são eles: Pe. Antonio Lachovicz, Pe. Hilá
rio Opaski, Pe. Mario Presasniuk, Pe. Teofilo Melech -  da ordem de São Basílio, e Pe. 
Mario Ciupa do clero secular. Graças sejam dadas pela vida e missão dos sacerdotes 
jubilandos!

4. No dia 15 de agosto, várias irmãs da Congregação Servas de Maria Imaculada, 
celebraram o jubileu de vida religiosa. 75 ,60, 50 e 25 anos de doação e serviço a Igreja. 
A Divina Liturgia foi presidida pelo Arcebispo Metropolita Dom Volodemer, OSBM na 
casa de oração em Ponta Grossa.

5. A comunidade ucraniana participou do Congresso Eucarístico Nacional ocorrido 
na cidade de Belém no Pará. No dia 18 de agosto a Divina Liturgia foi presidida pelo 
Arcebispo Metropolita Dom Volodemer, OSBM.

Eu olho para Ele; Ele olha para mim...

Precisamos nos aproximar de Jesus... é o que nos ensina Madre Teresa de 
Calcutá!

Não é possível empenhar-se no apostolado sem ser uma alma de oração, sem abne
gar conscientemente a si mesmo e sem submeter-se à vontade de Deus. Nós devemos ter 
consciência de nossa unidade com Cristo, assim como Ele a teve de sua unidade com o 
Pai. Nossa atividade só será realmente apostólica na medida em que nós Lhe permitir
mos obrar em nós e por meio de nós, com todo o seu Poder, todo o seu Desejo, e todo o 
seu Amor.

Uma alma de oração pode plasmar-se sem palavras, aprendendo a escutar, a estar 
presente, volvendo o olhar para Cristo.soporti

Muitas vezes, diz ela, não conseguimos com nossas orações aquilo que esperamos, 
por não termos orientado a nossa atenção e o nosso coração firmemente para Cristo, 
através do qual nossas orações atingem a Deus. No ato, um olhar profundo e ardente 
para Cristo é a melhor oração. “Eu olho para Ele, Ele olha para mim” , é a mais perfeita 
das orações.

É a linguagem da misericórdia, da mansidão, da paciência.
“Senhor, permite-me avaliar a altíssima dignidade da minha vocação, e de todas as 

suas responsabilidades. Não deixes que eu a desacredite, cedendo à dureza, à maldade 
ou à impaciência.”

Amai a oração. Experimentai amiúde a necessidade de orar e tende a preocupação 
de rezar. Rezando mais amiúde é que rezareis melhor. A oração dilata o coração até que 
se torne capaz de conter o dom que Deus faz de Si mesmo. Pedi e procurai: vosso cora
ção será capaz de recebê-lo e guardá-lo.

Em sua oração cotidiana, depara-se a necessidade de descobrir Cristo em seus 
doentes:

http://blog.cancaonova.com/

http://blog.cancaonova.com/
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П осм ер тн і З га д к и
Вічная Пам'ять

t Ademetrio Ivankio

Nasceu no dia 19 de novembro de 1929 em Colônia Marcelino. Filho 
de Paulo Ivankio e Antonia Ianovski Ivankio. Viveu com os pais, traba
lhou na agricultura, casou-se com a Sra. Tecla Baran em 28 de maio de 
1955, tiveram cinco filhos e uma filha: Irineu, casado com Josefa Assunik,
José, casado com Lucia Siedeliski, Onofre, casado com Kleo Layne 
Vodzik, Eliseu, solteiro, falecido com 24 anos de idade em um acidente de 
trânsito, Padre Sergio (OSBM), ordenado em 30 de maio de 2004 na igreja 
Santíssima Trindade, na Colônia Marcelino, Maria Jucelia, casada com 
Ejumar Fontes.

Tiveram seis netos, quatro netas e uma bisneta. Seu 2° neto, filho de 
Irineu, faleceu aos 9 anos de idade em um acidente de transito no dia 21 
de março de 1997. Seu 1° neto, também filho de Irineu, faleceu aos 28 anos de idade devido à 
complicações causadas por malária, no dia 16 de maio de 2011. Sua primeira bisneta, filha do 1° 
neto, nasceu 17 dias após o falicemento do pai.

Papai e mamãe, fervorosos na fé, fizeram de suas vidas uma oferta dedicada ao serviço da 
família, da comunidade e ao amor a Deus. Participavam na igreja Santissima Trindade, na Colônia 
Marcelino.

Para criar seus filhos tiveram poucas dificuldades, apesar dos momentos difíceis com a perda 
de seu filho e dos netos, mas nunca perderam a fé e a coragem de acreditar naquele que deu a vida 
por nós: Cristo.

O papai sempre cultivou uma profunda devoção ao Sagrado Coração de Jesus e participava 
do Apostolado da Oração, das novenas, Moleben, e das Divinas Liturgias sempre estava acompa
nhado da família. Assim, vivia a sua religiosidade, nos ensinando, demonstrando e cultivando o 
dom da oração para manter sempre viva a chama da fé na sua família e na comunidade. Sempre se 
dedicou em participar, compartilhar e trabalhar na Comunidade e na Igreja, principalmente nas 
tradicionais Festas da igreja.

Papai além de ser lavrador, era pedreiro, carpinteiro e ferreiro. Construiu uma máquina para 
malhar trigo para os amigos e conhecidos e tinha uma grande habilidade na fabricação de violinos, 
o qual também aprendeu a tocar, pois tinha muito gosto pela música.

Tinha quatro irmãos e oito irmãs. Destas oito irmãs, três se dedicaram à vocação da congrega
ção religiosa SMI: Irmã Vasselena, que vive na França, Irmã Bernarda, atualmente em Prudentó- 
polis/PR e Irmã Virginia, em Roncador/PR.

Ademétrio e Tecla comemoraram o jubileu de ouro de vida matrimonial no dia 29 de maio de 
2005. Estavam em festa. E juntamente com os parentes e amigos se uniram para celebrar os 50 
anos de vida matrimonial, motivo de orgulho para todos nós, seus descendentes. A união do papai 
e mamãe foi sempre um verdadeiro exemplo de amor e de fé para seus filhos, filha, genro, noras, 
netos e netas.

Quando o papai era adolescente, passou por uma grave cirurgia pulmonar, devido à uma forte 
pneumonia. Em 1975, teve outra pneumonia, ficando internado por vários dias no hospital de São 
José dos Pinhais. Aos 86 anos de idade, novamente contraiu uma pneumonia, desta vez gerando 
mais complicações à saude, como demência senil profunda e paralisação dos rins. Ficou internado 
por 16 dias no Hospital do Idoso em Curitiba, quando no dia 10 de março de 2016, às 15h:50min, 
Jesus o chamou para a vida eterna.

Querido papai, você partiu em meio a tantas vivências, deixou para traz saudades, planos, 
sonhos, dedicação, humildade e tantas amizades conquistadas.

Desempenhou fortemente o seu papel aqui na Terra. Foi um homem guerreiro, demonstrou 
coragem, força, afeto e muita alegria que contagiava todos ao seu redor.

Partiu para o descanso, cumpriu seus afazeres neste plano, agora continua em outro lugar e 
com certeza, não deixará de olhar por aqueles que ficaram. Deus quis assim, e hoje você se encon
tra em uma dimensão muito maior e melhor, onde brilha como uma estrela no céu.

Os nossos sinceros agradecimentos a todas as pessoas da comunidade, às Servas de Maria 
Imaculada, aos parentes e vizinhos, pelas orações e palavras de conforto neste momento tão 
difícil. Agradecimentos também às pessoas que deram tanto apoio e rezaram o terço até o 7° dia 
na casa da família.

Agradecimentos ao Pe. Edison Luiz Boiko da Paroquia Santa Ana do Pinheirinho, pelas 
várias visitas com os sacramentos, as orações na residencia do seu filho Irineu e no Hospital com 
eucaristia e unção dos enfermos, pela presença no dia do velório, pelas palavras de conforto e as 
orações de Parastás e Panaheda.

Agradecemos a presença dos Padres da OSBM na residência, pelas orações de Panaheda e 
Moleben do Sagrado Coração de Jesus e Missa de Corpo Presente até o momento do sepultamen- 
to: Pe. Sergio Ivankio, Pe. Mateus Krefer, Pe. Efrem Krefer, Pe. Arcenio Krefer, Pe. Paulo Serbai, 
Pe. Geraldo Daciuk, Pe. Antonio Roik, Dionizio Horbuch, Pe. Mario Marinhuk, Pe. Teodoro 
Hanisch, Pe. Emerson Spak. Seminaristas: Marcos Smiloski, Lucas Lupepsa e Juliano Sluminski. 
E na celebração de sétimo dia aos Padres Sérgio Ivankio e Arcenio Krefer.

Sepultamos o corpo de quem muito amamos, mas não o espírito.
Sepultamos as mãos, mas não as obras.
Sepultamos os pés, mas não os passos.
Sepultamos o coração, mas não os sentimentos.
Hoje não damos adeus definitivo, mas simplesmente dizemos: Até breve!

Eternas saudades -  Вічна Пам'ять
Seu filho Irineu Ivankio

t  Josafat Makohin

Nosso pai era um homem terno. Gostávamos de estar com ele. Se 
pudéssemos prolongar o tempo das conversas, das histórias, de tantos 
entardeceres e infância regada a exemplos. Gentileza natural nascida na 
crença de que o outro merece sempre o nosso melhor.

Calvários doloridos do nosso pai. Trabalhou firme; com perseveran
ça e muita insistência para ajudar os pais. Ele sempre foi trabalhador, saiu 
cedo de casa, foi para o exercito e depois com a coragem de um jovem 
deixou a casa paterna e veio para Roncador, comprou um sítio com o 
tempo, ali plantava a sua roça, criava seus porcos. Gostava da terra, 
plantava e colhia seu sustento.

Não teve oportunidade de estudar, porém, estudou a alma humana,

com tamanha delicadeza e paciência que compreendia que o outro merece ser respeitado. 
Nosso pai era profundamente religioso, gostava das coisas sagradas. Via-o rezar silenciosamente 
sentado em sua cadeira. Uma das lembranças mais lindas que tenho dele é vendo-o rezar, quer na 
igreja ou mesmo em casa, queria saber o que ele pedia a Deus, em oração. Compreendi que a 
oração para ele, era deixar o coração ir. Dizia: "Deus escuta o nosso coração". O Pai era membro 
do Apostolado de Oração. O coração é que sente, o coração é que dói, é o coração que faz bem, o 
coração da força para prosseguir.

Por longos anos foi membro da comissão da Capela de Estivas, igreja Imaculada Conceição. 
Durante vários anos levou o falecido Padre Benedito Melnek para as capelas para celebrar a missa 
e benção das casas. Gostava das celebrações eucarísticas.

Seu Josaphat, casado com a senhora Veronica Hlatchuk Makohim, viveram juntos mais de 56 
anos e que juntamente com o filho Lauro acompanhou, cuidou e serviu até o último momento. 
Tiveram 9 filhos: Mario, Luiza, Paulo, Lauro Afonso, Ana, Maria Lucia, Ambrósio, Josefate e 
Marcia Cristina. Nosso pai, tem uma irmã religiosa na Congregação das Irmãs Catequistas de 
Santa Ana, a Irmã Atanasia (Maria) Makohim.

A vida dura o deixou enfermo por mais de dois anos, víamos uma tristeza nele, na cama e 
dependendo de outros, pois a doença o impediu de partilhar, de construir novos sonhos. Queria 
trabalhar, gostava da vida. Véspera de Corpus Christi, esperando visitas para o dia santo, a partida; 
dolorosa partida. Rápida como ele queria, sem ninguém perceber. Difícil para aqueles que se 
alimentavam da sua ternura. A providência, foi sepultado no dia de Corpus Christi. O nosso pai 
sempre recebeu a assistência espiritual dos Padres da Paróquia São Nicolau de Roncador, aos 
quais a família é muito grata.

Nosso pai é um exemplo que se molda. Todos tem sua história. Alguns sofreram com a sua 
ausência, seus estranhamentos, pouco amoroso, porém o amor é o elo sem o qual a família não 
funciona. Mesmo compreendendo seus erros, nós podemos saborear seus acertos. Às vezes nós, os 
filhos, lamentamos os erros ou a frieza de nosso pai. Mas bons momentos também ocorreram, 
cheios de afetos que a memoria não vai abandonar.

O sentimento da falta do pai, é um indicativo de que há o desejo, que estivesse presente. Ele 
sonhava que seus filhos crescessem na vida, no caráter, nos sonhos e construíssem um mundo 
melhor, de serem pessoas do bem. Tenho certeza que nos compreendia e se alegrava com as nossas 
conquistas. Nosso Pai era uma presença que acalmava e alimentava a vida dos seus filhos. Sei que 
devemos nos alimentar sempre na memória do que ele nos ensinou.

Enviado por Verônica Makohim.

t  ROSA DEMETRIO HUNKA

* 28. 08.1923 - +27.02.2016

Nasceu no dia 28 de agosto de 1923 em Iracema -  município de 
Itaiópolis SC. Filha de João e Estefânia Demetriv. Faleceu dia 27 de 
fevereiro de 2016, aos 92 anos de idade no hospital São Vicente de Paula 
em Mafra SC. O seu velório foi realizado na Capela Mortuária de Iracema 
com a presença de familiares, vizinhos, padres, irmãs Servas de Maria 
Imaculada, estudantes basilanos e amigos.

Rosa foi casada com José Hunka (falecido em 2011). Viveram 67 
anos de vida matrimonial. Deste matrimonio tiveram 5 filhos: Irineu,
Lidia ( casada com Antônio Hadada), Dorotéia, Lauro e o padre Gregório.

Rosa e José viveram a sua vida matrimonial na Colônia Becker, 
localidade pertencente à paróquia Sagrada Família de Iracema. Durante 
muitos anos participaram nas celebrações na igreja Matriz Sagrada Família de Iracema. Nos 
últimos anos mais na Capela Assunção de Nossa Senhora na Colônia Becker.

Rosa participava ativamente nas Santas Missas, Novenas no mês de maio, Vias - sacras e 
terços na igreja. Principalmente aos domingos e dias santificados não deixava de ir à Santa Missa 
e receber os sacramentos. Foi zeladora e membra do apostolado de oração. Rezava o terço todos 
os dias. A oração era inesquecível em sua vida cristã. Foi firme na fé, exemplo excelente de mãe 
criando seus filhos com sabedoria dentro dos ensinamentos cristãos. Fazia leituras espirituais, 
religiosas, dentre elas, lia sempre o missionário.

Rosa hospedava os padres e irmãs muitas vezes que atendiam a comunidade ou por ocasião 
das visitas as famílias. Nos últimos anos, por causa da sua fragilidade, o Pe. Bonifácio Zaluski, 
OSBM fazia o atendimento espiritual em sua casa. Nossa gratidão ao padre. Recebeu a Unção dos 
Enfermos do padre Edison Boiko em Curitiba e nos últimos dias de sua vida recebeu a Unção dos 
Enfermos e a santa comunhão do padre Sinésio Stachiv, em sua casa.

A Santa Missa e panaheda de corpo presente na paróquia Sagrada Família de Iracema foi 
celebrada pelo Arcebispo e Metropolita D. Volodemer Koubetch, OSBM e concelebrada pelos 
padres: Antônio Royk Sobrinho, OSBM -  Provincial dos PP. Basilianos. Gregório Hunka, OSBM 
-  seu filho, Eleutério Dmetriv, OSBM -  seu irmão. Francisco Kochmanski, OSBM -  Superior do 
Mosteiro de Iracema. Sérgio Iwantchuk, OSBM -  Pároco. Bonifácio Zaluski, OSBM. Pedro 
Novochadla, OSBM e Melécio Kraitczi, OSBM.

A família agradece ao Arcebispo e Metropolita Dom Volodemer Koubetch, OSBM e aos 
padres pela celebração da Divina Liturgia e orações. Agradecemos ao Pe. Provincial Antônio 
Royk, OSBM e ao Pe. Bonifácio pelas palavras de conforto à família enlutada.

Agradecemos também as Irmãs Servas de Maria Imaculada, ao diác. Elton E. Wonsik, 
OSBM, aos irmãos Jonas Chupel, OSBM, Osvaldo Vasselkoski, OSBM e aos estudantes do Semi
nário São Basílio de Curitiba. A todos familiares, vizinhos e amigos que se fizeram presentes 
expressamos o nosso muito obrigado.

Rosa -  mãe, avó, bisavó, professora, zeladora do apostolado, trabalhadora incansável no lar 
e na lavoura -  nossa gratidão pelo exemplo de vida cristã, humildade, perseverança, oração e vida 
espiritual. Fica na memória de toda a família a sua inesquecível figura, esta é a maior riqueza -  
herança que nos deixastes.

Partiu para eternidade nossa mãe querida Rosa. Deixando muita saudade para os seus 5 
filhos, 1 genro, 4 netos e 3 bisnetos.

Deus lhe conceda o descanso eterno, para nós que ficamos vamos seguir o seu exemplo de 
vida até nos reencontramos na casa do Pai-Deus.

ETERNA MEMÓRIA!
A Família.



МОЛОДИМ
ЧИТАЧАМ

ВЕЛИКИЙ ЛІДЕР

Ж ило, одного разу , в глибині лісів, індіянське плем ’я і його провадив 
старий індіянин, який проживав зі своїми трьома синами.

Одного разу, коли вж е відчув старість, прикликав всіх трьох дав їм 
завдання:

-  Д орогі діти, я вж е старію ся і смерть незабаром мене забере. Л ю блю  
всіх вас трьох без різниці і не знаю котрого з вас назначити провідником 
наш ого племене після мого відходу. Тому дам вам завдання, щоб ви 
показали свої здібнощі й, щоб хтось з вас став великим лідером нашого 
племене. Передам моє місце том у, хто найкращ е виконає наступне 
завдання: ідіть в ліси та  на високі гори й кож ний з вас нехай щ ось мені 
принесе, це що уваж атиме за найцінніше. П ісля того буду бачити хто з вас 
найбільш е надається на провідника.

Всі три попращ алися і пішли виконувати поручене завдання.
П о яком усь часі вернувся один з них і сказав батькові:
-  Дорогий тату , я ш укав по лісах і горах все, що уваж ав за найкращ е й 

не знав, що вибрати. Ріш ився принести тобі оцю рідкісну квітку , що її 
знайшов у гущ авинах лісів. Т акої краси я ще не бачив і мабуть мало хто 
мав щ астя бачити. Це мені виглядало найкращ е, що я міг тобі принести. Це 
знак м оєї лю бові, пошани й вдячності для тебе.

П ісля цього прийшов другий син. Він сказав:
-  Тату лю бий, я не міг нічого кращ ого знайти як  оцей дорогоцінний 

камінь, що його знайшов на високій горі. М усів нараж увати своє ж иття, 
щоб його добути. Ц е знак м оєї пош ани, бо за тебе не ж алую  і віддати 
ж иття. Щ ось кращ ого не міг знайти.

Б атько  прийняв з радістю  і вдячністю дари від обох синів і сказав 
зачекати на третього.

Третій син забарився. Довго на нього чекали. П ісля кількох місяців 
вернувся з порожніми руками. Приступив до батька і сказав:

-  Тату дорогий, вибачай мені, що запізнився і що повернувся з 
порожніми руками. Що ж  міг я  тобі принести з тих лісів і гір? Я  ходив, 
ш укав і накінець вийшов на високі гори та  побачив там  далеко, з другого 
боку гір, інше плем ’я індіян яке ж иве в зеленій долині. П іш ов туди, 
запізнався з ними. Вони вбогі, дуж е вбогі. Б агато  там  хворих. Я  старався 
їм  помагати, лікувати недужих. Я  також  зауваж ив, що там  дуже добрі 
землі, але те плем ’я нездібне їх управляти своїми силами. М ені прийшло на 
думку договоритися з ними, злучити наше плем ’я з їхнім і створити одне та  
спільно з ними працю вати, щ об обробляти землю  і так  покращ увати наше 
ж иття і рятувати від загибелі тамтих бідних.

Старий індіянин, перечулений такими словами свого сина, дав своє 
рішення:

-  Д орогі діти, лю блю  вас усіх однаково. Всі ви дали мені гарні знаки 
своєї лю бові й своєї мудрості. Але цей останній приніс мені найкращ ий 
дарунок: ж иття для наш ого й для іншого племене, яке терпить. Тому 
віддаю для нього провід, щоб він помагав нашим покращ увати ж иття і 
друж ився з іншими, бо коли є мир, співпраця, де сильніш і готові 
допомогти слабш им, там  буде й щ а с тя ...
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Засмійся

Треба шанувати ментальність кожного!

Якийсь чоловік, на цвинтарі, клав квіти на гробівці своєї померлої жінки. 

Він побачив збоку китайця, який клав тарілку рижу на гробі своєї покійної. 

Звернувся до китайця і запитався:

- Вибачай друж е, але ти думаєш , що твоя ж інка прийде їсти цей риж ? 

Відповів китаєць:

- Т ак, прийде тоді, коли твоя прийде ню хати твої квіти.

Треба шанувати ментальність

кожного. Особи є відмінні, ментальності 

також. Кожна особа і кожний народ мають 

відмінні переконання. Всіх треба

пошанувати.

Пише Юзьо Шило
Доброго щ астя для всіх,

Нині хочу пригадати пра мінь мизмо й пра восийс лийторес трийс койзас 
ж и  ми практикуєм о, але вони не маю ть ніякого резултадо. Це: сісварити, 
сіхвалити й сіж урити. Я  маю есперієнсію  ж е сварка нігди не принесла мені 
якогось лукро, пило контраріо, соминти преж візо й клопіт. Я  сіпереконав 
ж и  коли двоє сісварат, гобоє пердинь і нунка ґаням  алґума койза.

К ойза бинь боба для кож ної людини коли вона з кимось сісварить, бо 
квазі нунка не буде мати з того якийсь лукро, хіба себе здинервує, буде 
сівстидати єнш их які будут про те знати, коли буде йти спати щ ось в 
середині серця буде сівертіти  й вона буде сікаяти ж и  таке зробила. Квандо на 
другий день сізбудит сіпереконає ж и  та  сварка ном сервіу пра нада і що вона 
була сімлесминти дурна, а аміґи або діти в хаті будут запитувати: о ки 
аконтесиу ж и  ти такий несвій, сумний, чомусь виглядаєш  преокупадо?

К оли є в людині умілдаде, то вона піде й педе дескулпа як аконтеси якесь 
дезінтедіминто з імшим, а коли вона орґульоза, й буде сісварити, то  буде 
цілий день а диспойс цілий тиж день і місяць сікаяти і брехати собі самому 
ж и  вона добре зробила, ж и не треба сіж урити. А ле така брехня собі самому 
ном акалма нінґинь. І чим довше буде з тим  носитися в середині, тим більш е 
те буде його гризти й тикж е все тяж че буде якось справу направити і 
привернути собі спокій.

Чувим ж и  хтось ума вийз сказав таке: сісварити це так  само як  сцяти 
контра винто. Все сіверне на тебе і запацькає тебе! І здається ж и то правда, 
бо всяка сварка тільки приносить клопіт, запацькує обох тих ж и  сісварат і 
всьо щ о один другому висипе, воно сіверне проти обох. Гоба коли сісварат 
хочут себе дескулпувати й кинути кулпу на єнш ого, але все те вертається на 
них й ш кодить гобом багато більш е як  вони думали перед тим як  починали 
сварку й нервово викрикували ум контра оутро. О пйор é ж и  кождий хоче 
себе боронити й кулпувати єнш ого, але аконтеси ж и обидва собі шкодять.

Бинь я обіцявим ж и  буду ще писати собре “сіхвалити” й “сіж урити” , але 
то  буде демайс і том у залиш у ті справи пра оутра вийз, а нині баста те жим 
написав. В тому всьому багато ж артів , але в тих ж артах  є велика правда і 
том у треба читати ном соминти пра сабир й м ож е сіпосміяти, але сінавчити 
ж и  ном вале а пина бути бріґинтом  і пор кварке койза починати діскусом, а 
часто й бріґу. Н айліпш е мати пасієнсію  і замість бріґи , буде файно 
сіпривітати з адверсаріом, випити ш імарон, або щ ось майс ф орте й ж ити  в 
мирі.

П ра термінар, нехай всі собі те все запам ’ятаю ть і диськи знаю ть, що 
всяка сварка ном трайз лукро пра нінґинь. В арта набрати розуму й не робити 
того , що виглядає добре, а воно дуже нефайне і недобре. Не варта кидати 
суж ийру на єнш их бо треба всєм знати, що вона більш е замурзає нас як того 
кого ми хтіли замурзати.

Н а все добро всєм вам, дорогенькі.
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PATRULHA
Do LlX° >

Навіть ті, які посвячують багато часу на молитву, як монахи і 

монахині нераз відчувають в серці порожнечу. Багато людей, 

чоловіків і жінок стали святими не тому, що почувалися святими, 

але тому бо виконали свої малі обов’язки й перебували злучені з

Богом в молитві. Так і ти можеш бути з Богом й виконувати свої 

щоденні зобов’язання.


