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ЖОВТЕНЬ -  МІСЯЦЬ МОЛИТВИ ДО БОГОРОДИЦІ

16 жовтня минає рівно 15 років, 
відколи Папа Іван Павло П, нині Святий, 
оприлюднив Апостольський лист про 
молитву на вервиці «ROSARIUM VIR- 
GINIS MARIAE». Також Він 
проголосив Рік Вервиці, що тривав від 
жовтня 2002 до жовтня 2003. Папа, 
звертаючись до вірних, в листі 
висловлює подяку Діві Марії за всі дари, 
які він отримав через Її заступництво в 
особистому житті та нагадує, що ця 
молитва призначена приносити плоди 
святості серед християнського народу. 
Наша українська Церква у жовтні має 
прекрасне марійське Свято -  Покрова 
Пресвятої Богородиці, яке також 
покликане спонукати нас до збільшення 
синівської любові та відданості Діві 
Марії, як нашій Небесній Матері, 
шукаючи порятунку та захисту під Її 
святим Покровом. Наші священики і 
богопосвячені особи, а також і численні 
вірні з великою побожністю щоденно 
моляться вервицю, пригадуючи слова 
Богородиці у Фатімі, висловлені 13 
травня 1917 року: «Моліться на вервиці 
щодня, щоб досягти миру та кінця
війни».

Звичайно, що кожен побожний 
християнин дуже цінує різні молитовні 
моменти, які трапляються у щоденному 
житті. Багато наших вірних ніколи не 
пропускають недільну Службу Божу, а 
багато стараються, навіть, і в будні дні 
не опустити нагоди, щоб приступити до 
святого Причастя. Численні родини 
моляться разом вдома, чи перед 
трапезою чи ввечері перед сном. Попри 
загально-церковні побожні практики та 
глибоке розуміння важливості 
недільного богослужіння, існують деякі 
народні побожності та традиції, коли 
християни, той чи інший місяць, 
посвячують молитвам до окремих 
святих: багато людей в березні моляться 
до Святого Йосифа, обручника

Пречистої Діви Марії, в травні беруть 
участь у так званих «маївках» - 
Молебнях до Богородиці, а в місяці 
червні -  у Молебнях до Хрисга 
Чоловіколюбця чи Серця Христового. 
Жовтень нагадує нам про важливість 
молитви на вервиці. Кожен з цих 
молитовних моментів є дуже цінним 
тоді, коли він спонукає віруючу людину 
ставати добрішою, лагіднішою, 
простішою та щирішою.

Гарним звичаєм в багатьох наших 
храмах є молитва на вервиці перед 
богослужіннями. В цей час, коли 
сходяться люди, а священик сповідає 
бажаючих. З  одного боку ця молитва є 
неначе підготовкою до Святої Літургії, з 
іншого допомагає людині зосередитися і 
не розмовляти у храмі, коли людина вже

зайшла у храм, а відправа ще не 
почалася. Тоді вервиця, неначе рятує 
людину від спокуси розмовляти, бо ж 
храм є саме для молитви, а не для 
розмови.

Молитву на вервиці практикували 
багато осіб, які згодом були 
проголошені святими. І ще за життя 
вони самі молилися і інших до цієї 
молитви заохочували. З  історії Церкви 
знаємо, що цю молитву затвердив Папа 
Пій V, видавши 17 вересня 1569 р. 
спеціальну буллу. Святий Папа Іван 
Павло П каже, що проказуючи молитву 
на вервиці, християни споглядають 
Хрисга, пригадуючи Його з Марією і з 
Нею до Ісуса уподібнюються. Через 
вервицю отримують численні благодаті, 
так якби отримували їх з рук Матері 
Відкупителя. Святого Папу Івана Павла 
П ми завжди пам'ятаємо з вервицею в 
руках і, навіть, Він мав гарний звичай -  
дарувати вервиці тим, які приходили на 
приватні аудієнції -  зустрічі. Він каже, 
що ця молитва займала важливе місце в 
його житті, починаючи від молодих 
років, вона його підтримувала, як в 
радісні хвилини, так і в хвилини тривог, і 
що в цій молитві він знаходив розраду і 
потіху. Як тільки Його вибрали на Папу 
Римського, він сказав, що Вервиця -  це 
його улюблена молитва. І, звичайно, 
Його відомий вислів «TOTUS TUUS 
MARIA», що означає «ВЕСЬ ТВІЙ, 
МАРІЄ!».

Дослідники історії походження 
молитви на вервиці, інколи, між собою 
не можуть дійти згоди, інколи, навіть 
сперечаються, доказуючи, що цю 
молитву започаткували на 
християнському Сході, інші -  шо на

Заході. Для нас, боголюбивих християн, 
важливо одне - щоб ця молитва 
наближала нас до Господа і щоб наші 
людські серця змінювалися, і щоб нашу 
віру ми показували нашими ділами, 
перебуваючи у Божій благодаті. 
Молитва на вервиці в цьому допомагає 
людині, бо це один із засобів 
наближення людини до Бога та 
вправляння у спілкуванні з Богом і з 
Марією.

Цю молитву колись називали 
«Псалтирем Пресвятої Діви Марії», 
оскільки вона складалася зі 150 молитов 
«Богородице Діво» - так само, як є 150 
псалмів у Псалтирі. А в жовтні 2002 
року Папа запропонував ввести, до вже 
стандартних 15 таємниць вервиці (5 
радісних, 5 страсних, 5 славних), ще 5 
світлих, а це розважання про Хрещення 
Ісуса в Йордані, про чудо в Кані 
Галилейській, про проповідь Царства 
Божого, про Преображення Господнє і 
про встановлення Євхаристії. Отже, як 
бачимо всі таємниці пов'язані з життям 
Ісуса Христа, тому вервиця -  це не 
просте повторення «Богородице Діво», 
але це молитва споглядання, коли 
молільники роздумують над життям 
Ісуса, входять у молитву і, за 
посередництвом Діви Марії, 
випрошують особливі ласки.

Святий Домінік (1212 р.) і
Блаженний Алан де ля Рош (1464 р.) 
отримали, у різні часи, приватні 
об’явлення Богородиці, в яких Марія 
обіцяла надзвичайні благодаті тим, хто 
любитиме, молитиметься і 
поширюватиме молитву на вервиці. їх і
нам корисно знати: „  .

П род.т ст ор.06
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Редакційне E ditorial
Книжки, газети, читання і читачі О leitor, о livro-jornal е a leitura

Наукові досліди ще не відкрили 
точно коли людина почала писати й 
читати. Сумерійці 3.300 років перед 
Христом вже мали свого роду 
письмо, а єгиптяни 3.100 років перед 
Христом також продумали своє 
письмо. Але знайдено знаки 
існування гіероґліфів в Єгипті ще 
5.250 літ перед Христом. В тих часах 
письмо було дуже примітивне й не 
мало змоги висловити всіх думок 
людини, головно абстрактних думок, 
бо письмо це було радше 
фотографією річей які хотілося 
висказати, а невидимих і 
абстрактних дійсностей годі було 
фотографічно показати. Властиву 
азбуку, де можна висловити 
абстрактні ідеї продумали фіникійці 
2.000 років перед Христом. Відтоді 
поволі у світі почала поширюватися 
практика спілкуватися письмом. З  
розвитком культур, дійшло до того, 
що сьогодні все, що говориться, 
можна передати іншим не лише 
звуком, але в знаках письма. На 
протязі століть винайдено різні 
техніки писати, друкувати. Нині 
читання письма це один з найкращих 
середників набирати й збільшувати 
інформації, знання. Чим більше 
культурна людина, тимбільше вона 
займається читанням. Останіми 
часами продумали інші середники 
передавання ідеї одні одним, як радіо, 
телевізія, інтернет і т. п. Але в тих 
середниках повідомляння таки 
потрібне письмо. Голосом можна 
передати ідеї, зацікавити слухачів і 
глядачів, однак не потрапиться 
заступити писаного слова. Сказав 
бразилійський письменник і 
виховник Монтейро Лобато, що 
держава будується з ідей і з книжок.

Нині, чим більше культурна 
країна і виховний нарід, там тим 
більше читається. На приклад, в 
ЗСА припадає 11 книжок на кожну 
особу, в Франції -  8, а в нашій 
Бразилії л и т е 2,5. В Бразилії, зі 
сотки людей, тільки двадцять осіб 
щось деколи читають. Щодо 
книгарень, є в цілій Бразилії трошки 
більше як 2 тисячі книгарень, тобто 
одна книгарня на кожних 85 тисяч 
мешканців, а в розвинених країнах 
припадає переважно одна книгарня 
на кожних 10 тисяч осіб. Наша 
країна має всього 5.561 мунісіпій, а 
тільки 11% з них мають книгарню, 
тобто тільки менше ніж пятьсот 
мунісіпіїв мають в себе книгарню 
(говоримо про книгарню, а не про 
паперовий магазин “Папеларія”, де 
зшитки, всякі школярські пречі й на 
одній полиці кілька книжок). В 
Англії, кожне видання книжки 
відставляє 3 тисячі чисел для 
державних бібліотек, що держава 
купує і роздає публичним 
бібліотекам, щоб нарід міг читати. 
Згідно з даними, в Бразилії на 
кожних сто осіб, тільки 30 осіб 
читатють якусь газету, а з них около

половина мало що розуміє з того, що 
читає і в більшості читає от про 
спорт і більше нічого, (подають 
Флавіо Шавес і Відал Корейя).

Варта було би перевести якесь 
опитування між нашими людьми 
українського обряду в Бразилії, 
скільки з них читає. Нажаль, наші 
люди дуже мало зацікавлені в 
читанні. Кажуть, що ніші є радіо і 
телевізія і вони звідси про все 
довідуються що діється у світі. 
Однак треба знати, що телевізія і 
радіо дають вістки й дещо, що 
світові подобається, а щоб 
накормити розум і душу добрими 
ідеями, таки треба читати книжки й 
добрі часописи. Добрий християнин 
який хоче поступати й жити згідно з 
вимогами часу й практикувати 
розумно свою релігію, мусить 
займатися читанням.

В Бразилії робляться різні 
заходи, щоб заохотити нарід до 
читання. Організуються з ’їзди, 
семінарії, конференції, вистави про 
конечність читання для збереження і 
збільшення культури в народі. І це 
добре було би, що пригадали собі й 
нашим людям. Не так для 
пропаганди наших видань і газети, 
але щоб мати людей свідомих, краще 
обізнаних зі справами життя, 
культурних, краще зорганізованих 
щодо господарства, рільництва і 
щоденних справ у житті, а головно 
добре поінформованих щодо 
політики і релігії та економії і 
взагалі щодо конечних справ в житті 
родини, народу й осіб. Тільки 
читання зможе піднести культуру 
наших людей і тільки читання 
добрих книжок зможе утримати нас 
у нашій вірі.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Os estudiosos ainda não têm uma 
posição definitiva quando a humanida
de começou a escrever. Os sumérios já 
possuiam escrita cuneiforme 3.300 
anos a. C. e os egípcios -  o hieróglifos 
em 3.100 a. C. Porém, ultimamente 
descobriram-se no Egito documentos 
de 5.250 a. C., onde já são usados os 
hieróglifos. Porém esta técnica apenas 
permitia transmitir por sinais imagens 
concretas. Graças aos fenícios no ano 
2.000 a.C. a escrita passou das 
imagens às idéias abstratas. Tudo o que 
se falava passou a ser escrito. E, desde 
então, não surgiu nenhuma novidade 
técnica da escrita, exceto no processo 
de reproduzí-la. Hoje, quanto mais 
cultura tem uma pessoa, mais valor dá 
à escrita.

Nos últimos séculos chegaram 
outros meios de transmitir imagens e 
idéias, como rádio, televisão, internet 
que transmitem idéias, atraem os 
ouvintes e os espectadores, mas não 
chegaram a substituir nem de longe a 
escrita. Um país se faz com homens e 
livros, dizia o educador e escritor 
brasileiro Monteiro Lobato.

Os fatos mostram que quanto mais 
cultura possui um país, mais se dedica 
à leitura. Por exemplo, nos Estados 
Unidos cabem 11 livros para cada 
habitante; na França -  8; e no Brasil 
apenas 2,5. No nosso país em cada cem 
pessoas apenas 20 lêem livros e 30 
lêem jornais, dos quais apenas metade 
compreende bem o que lê. Do total de 
5.561 municípios, só 11% têm livrarias 
(não papelarias com meia dúzia de 
livros no cantinho), isto é, não mais 
que 600 municípios.

Dados da Inglaterra nos trazem 
que qualquer obra naquele país reserva

3 mil exemplares para o governo que 
compra para abastecer as bibliotecas.

Estudos feitos por Flávio Chaves e 
Vital Corrêa revelam que uma minoria 
de brasileiros lê jornais (30%) e mais 
de metade desses leitores adquire 
jornais apenas para ler a página espor
tiva ou para procurar empregos. Os 
artigos de fundo cultural e religioso 
são lidos por minoria.

Seria interessante fazer uma 
pesquisa entre os fieis da Igreja Católi
ca Ucraniana quanto à leitura. Infeliz- 
mente pouca gente se interessa pela 
leitura, dizendo que sabem de tudo da 
rádio e da televisão. Mas issto é uma 
mera ilusão, porque nunca a voz do 
rádio e as imagens da televisão pode
rão cumprir a grande tarefa educativa 
da palavra escrita. Um bom cristão 
necessariamente deve ocupar-se com 
boas leituras.

Envidam-se no Brasil esforços 
para incentivar a leitura, organizam-se 
reuniões, seminários, debates, confe
rências, exposições, etc. sobre a neces
sidade da leitura. Gostaríamos de colo
car isto também diante dos leitores do 
nosso jornal, incentivá-los à leitura e à 
expressão de suas opiniões por cartas 
que até poderão ser publicadas.

Um maior interesse e amor pela 
leitura poderão não apenas manter-nos 
informados sobre acontecimentos do 
país e do mundo, mas nos ajudarão a 
levar uma vida mais digna e desenvol
ver nossas atividades com mais consci
ência, o que, sem dúvida, poderá 
melhorar a vida dos indivíduos, das 
famílias e da sociedade, como também 
fazer com que a nossa vida cristã seja 
consciente e viva.
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Іс ус  п іш о в у  м іст о , щ о зв ет ь ся  Н а ш , а  з  ним  іш ли  його  у ч н і й  си ла  

н а р о д у . К о л и  ж во н и  н а б л и зи л и сь  до  м іс ь к о ї б рам и , я к р а з  ви н о си ли  

м ер т во го  си н а , єд иного  в  м а т ер і с во є ї, щ о б ула  вд о во ю ; і б уло  з  нею  
д осит ь лю д ей  з  м іст а . П о б а чи вш и  її, Г о сп о д ь  з гл я н у в с я  н а д  нею  і ск а за в  

до  н е ї: “Н е п л а ч .” І  п р и ст уп и вш и , д о т о р кн увсь  до  м а р , і т і, щ о н если , 

зуп и н и ли сь . Т о д і Іс у с  с к а за в : “Ю наче, каж у т о б і, в с т а н ь !” І  м ер т ви й  
п ід в ів с я  і п о ч а в го во р и т и . І  в ін  в ід д а в  його  м а т ер і. С т рах о го р н ув ус іх , і 

во н и  п р о с л а в л я л и  Б о га  т а  й го во р и ли : “В ели к и й  п р о р о к  уст а в  м іж  н а м и ”, 

і: “Б о г н а в ід а вся  до  н а р о д у  с в о го .”

З листа до Галатів -1,11-19
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Esta não é a primeira vez que, presenciando os grandes milagres que Jesus 
realizava, o povo fica admirado e diz que Deus veio (visitou) o seu povo. O povo 
reconhece a procedência divina de Jesus, mas logo esquece de aceitar a sua 
divindade. De fato, o povo não esquece, mas existe alguém que não o deixa 
lembrar-se dos prodígios e reconhecer Jesus como Messias prometido por Deus 
há muitos séculos. Dentre tantos milagres, para o povo seria suficiente apenas 
um para que acreditasse em Jesus, mas apesar de tantos prodígios, o povo deixa- 
-se persuadir pelos sacerdotes, que tinham um “coração duro” e não aceitavam a 
mensagem de Deus e nem queriam que o povo aceitasse a divindade de Jesus.

Pode-se dizer que o povo é menos culpado por toda a imoralidade e desor
dens que assolam o mundo. Quem é o mais culpado são os líderes da sociedade 
e da Igreja. Por isso Jesus, disse diante de Pilatos durante o julgamento: “Quem 
me entregou a ti, maior pecado tem (João 19.11)... Os sacerdotes queriam acabar 
com Jesus porque ficaram com inveja dele e não queriam perder seus privilégios 
“sagrados” ... Será que hoje Cristo não diría a mesma coisa ao ver tanta imorali
dade e desordem no mundo? Não é o povo que se corrompe, mas as lideranças, 
que ao invés de ensinar com palavras e bom exemplo a doutrina de Deus, preo
cupam-se mais com o seu proveito do que com a glória de Deus, como proce
diam os fariseu e sacerdotes.

São Paulo, na epístola aos Gálatas escreve que deve-se fazer antes o que 
Deus quer e não os homens. Ele anuncia a verdade de Deus não “segundo a 
medida dos homens” porque foi escolhido por Deus para anunciar a verdade de 
Deus e não a sua doutrina. Infelizmente, em grande parte, a desordem moral no 
mundo o mais culpado não é o povo, mas os que dirigem o povo que com sua 
doutrina e exemplo afastam o povo do bom caminho... Hoje, Jesus, sem dúvida, 
teria muito para falar contra o povo, mas provavelmente ainda muito mais contra 
os escolhidos para serem mestres e guias do povo: “Ai de vocês, mestres da lei e 
fariseus, hipócritas! Vocês fecham o Reino dos céus diante dos homens! Vocês 
mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo (Mt 
23,13)... agarram as suas tradições humanas acima da palavra de Deus (Mt 15,9)

Звістую вам, брати, що Євангелія, яку я вам проповідував, не є за 
людською мірою; бож я її не прийняв, ані навчився від людини, л и т е - через 
об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про 
те, як я несамовито гонив Божу Церкву та руйнував її. Я перевищував у 
юдействі багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим прихильником 
передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері 
моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені Сина свого, щоб 
я проповідував його між поганами, то я негайно, ні з ким не радившись, ані 
не подавшися в Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, пішов 
в Арабію, а потім знову повернувся в Дамаск. По трьох роках по тому пішов 
я у Єрусалим відвідати Кифу і перебув у нього п'ятнадцять день. А іншого з 
апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього.

Ре. Tarcísio Zaluski, OSBM

RETIRO EM IVAÍ

De 18 a 22 de setembro, estiveram em retiro nas dependências do noviciado 
basiliano Assunção de Nossa Senhora em Ivaí, os membros da Província São 
José. O pregador foi o Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM que fez suas reflexões dando 
ênfase no jubileu dos 400 anos da Ordem, e 120 anos de atuação missionária dos 
religiosos no Brasil. Ao término do retiro, o pregador concedeu a todos a indul
gência plenária.

Diác. Estefano Wonsik, OSBM

Це не перший раз нарід, бачачи чудо сподіяне Ісусом, дивується і каже, 
що “Бог навідався (прийшов) до свого народу” . Дивно воно щ о люди 
признають божество Ісуса, але тільки хвилево, скоро це забувають. 
Властиво не забувають, але хтось, що не хоче, щоб Ісус був визнанй 
Месією, їх від того відмовляє. Для народу вистачио би одне таке чудо й він 
би повірив в Ісуса, але помимо багато великих чудес, нарід дається 
намовити провідникам народу, які за всяку ціну не хочуть, щоб Ісус Месія 
був визнаний тим чим в дійсності є, Богом. Тут важне звернути увагу на те, 
що в більшості нарід мало винуватий у всяких непорядках у світі й в Церкві, 
але найбільше провідники, які не дають доброго прикладу й часто себе 
кладуть на місце Бога й вимагають та примушують, щоб люди більше 
вірили їм як Богові. Тому Ісус під час суду каже Ш татові, що “Хто мене
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віщав тобі, має більший гріх (Ио 19,11). Чи нині не сказав би того самого 
дивлячися на зіпсутий світ? Найбільше його псує не простий нарід але 
провід, який зле провадить і замість шукати правди Божої, шукає себе й 
своїх власних інтересів, як це робили фарисеї і священики з Ісусом.

Цю правду підтверджує Святий Павло в листі до Галатів, коли каже, 
що Його вибрав Бог і він проповідує Божу правду “не за людською мірою” . 
Прийняв і навчився від Бога і те він звіщає для народу. Нажаль, у світі й 
часто в Церкві провід навчає дуже часто те, що йому подобається, а не 
Богові...Може Ісусові нині би пришилося повторити до нас свої слова 
сказані колись до фарисеїв: “Горе вам, книжники й фарисеї, що самі не 
входите в Царство й іншим не дозволяєте увійти...(Мт 23,13)... Тримаєтеся 
більше переказів людських як Божих законів (Мт15,9).

РЕКОЛЕКЦІЇ В ІВАЇ

Від 18-го по 22-го вересня у новіціятському домі, Отців Василіян що в 
Іваї, відбулися реколекції для ченців Бразилійської Провінції Святого 
Йосифа. Духовні науки виголошував о. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ, який 
підкреслював 400-річний ювілей Чину, та 120 років присутності ченців в 
Бразилії. На завершення духовної віднови отець Тарсикій уділив усім 
відпуст повний.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ д. Стефан Вонсік, ЧСВВ
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ

ЛИСИЙ ЧОЛОВІК, ЩО ВІДРІКСЯ ЦЕРКВИ

На одній колонії жив чоловік на ім’я Артемей. Походив з дуже побожної родини. В 
родині було чотири брати й три сестри. Батьки дали їм добре виховання. Замолоду 
чували над ними, щоб вони були побожними. Всіх висилали передане до початкової 
школи, а опісля заохочували до вищих шкіл.

Батьки були хліборобами, але хотіли, щоб діти працювали на тих самих полях, що 
вони трудилися.

Всі заохочені й при помочі батьків здобули вищу освіту. Найстарший став 
інженером. Двох братів аптекарями, і, крім курсів, кожний з них мав свою аптеку в 
іншому містечку. Дві старші сестрі стали учительками, а остання медсестра й 
працювала у шпиталі над хворими.

Артемей, наймолодший з братів, привчився зі своїм вуйком будівництва й обидва 
займалися будовами домів..

Батьки його собі залишили за господаря, бо він був наймолодший з родини. 
Одружився з Михайлиною зі сусідської колонії, яка також була професоркою. Коли 
вони побралися, вона перейшла учителювати в колонії Артемея.

Михайлина була дуже доброї і веселої вдачі. Вірна в своїх обов’язках. Була також 
добре вихована своїми батьками, й провадила побожне життя. При церкві провадила 
церковний спів, і навчала дітей катехизму.

Артемей з Михайлиною дочекалися троє дітей. Одного хлопця і дві дівчині. Вони 
дали дітям добре релігійне виховання, а також можливість побирати вищі науки.

Артемей дуже часто цілими тижнями не вертався додому, працюючи з вуйком по 
далеких колоніях. Неділями брали гачки й йшли на риболовство. А його вуйко, що не 
був ревним християнином, поволі почав підкопувати релігію Артемея.

Михайлина учителювала в школі, а вдома мала служницю, яка була також за 
няньку для дітей. І так їхнє життя котилося з року на рік. Діти підростали, до шкіл 
учащали, а вони обоє в літах поступали.

Родина Артемея гарно й добре собі жила. Діти попідростали, здобули вищі науки й 
фахи. Син одружився, і йому Артемей збудував хату в близькому містечку. Родина себе 
добре матеріяльно забезпечила, а старість почала показувати свої знаки.

Одної неділі мужчини біля церкви покурювали, і розмовляли на різні теми, а між 
ними брав участь також Артемей. При цій групі знаходився жартун на ім’я Онуфрей, 
що при цій нагоді пітдягнув Артемея за його лисину, а інші скористали з нагоди й ще 
більше щось додавали. Артемей розсердився, і не пішов на Службу Божу, повернув 
додому, і сказав жінці, що ніколи більше не піде до церкви. Опісля вкупив собі шапку 
й накривав свою лисину протязі дня, щоб ніхто не знав, що він лисий.

Після такого невинного жарту, минали роки, і ніхто з вірних не бачив Артемея в 
церкві. Громада це сильно відчула його відчуження від церкви. Онуфрей засмутився 
через свій жарт і часто заходив його перепрошувати, але він затявся в своїй постанові, 
яку неоступчиво додержував. Члени Апостольства Молитви старалися його привернути 
до церкви, але Артемей закаменів на всякі поради, заохочення і напімнення. Він всіх 
приймав, вислухував їхні поради, навіть отця пароха, що часто його відвідував.

Після такого невторопного рішення прийшла старість, а сили почали його опускати 
й захопила його дихавиця. Не одну ніч пересидів, бо лежачи бракувало повітря. Та 
дихавиця мучила його понад два роки. При тій нагоді радили, щоб він поєднався з Богом 
через св. сповідь, але він навіть не хотів чути. Коли наступила зимова пора, так сильно 
заперала легені, що він дусився. Десь в половині зими дихавиця його заду сил а на все. 
Помер Артемей, залишив жінку, дітей, внуків й два правнуки.

Родина висилала найстаршого сина до парафії, щоб повідомити отця пароха про 
смерть Артемея, і щоб приїхав на колонію відправити в церкві Службу Божу й 
похоронити. Тут зненацька встав ревнитель Апостольства Молитви і так промовив до 
присутніх: «Люди добрі, як ви насміляєтеся тепер запрошувати отця, і брати тіло 
небощика до церкви»!. Ви вже забули, що за життя відрікся церкви й сповіді задля його 
лисини. Навіть тепер його лисина накрита шапкою, що за життя поручив для жінки, щоб 
його похоронила зі шапкою, і, щоб присутні не могли дивитися на його лисину. Тепер всі 
ми попращаємося, занесемо самі на цвинтар, і поховаємо. Він сам відрікся Церкви за 
життя і нашої громади. Безвірків, які за життя покинули, й відрікайся Церкви, по 
смерти таких не личить брати на похоронні відправи.

Смерть Артемія принесла багато встиду й смутку для жінки, дітей, і для цілої 
громади, що один бувший християнин через свою лисину так сумно відійшов до 
вічності. Сама громада йому присудила, що він не був гідний християнського похорону. 
Коли ви, читачі Праці, прочитаєте про цей факт, самі дайте свій осуд. При цій нагоді 
також ставлю питання? Чи нема і по ваших громадах таких самих Артемеїв?

На жаль завсіди знайдеться один, або більше Артемеїв у кожній громаді...А як 
постають ті Артемеї? Переважно постають з осіб, які мають вже зі самої природи 
схильність за що буть ображатися, гніватися, і не хотіти простити тим, які їх образили. 
Артемеї -  це поверховій християни, які не мають сильної віри. Коли практикують 
релігію, думають, що вони комусь роблять прислугу. За що буть ображаються, і 
переважно за свої неромні рішення скидають вину на Церкву, священиків, сусідів чи на 
власну родину. Інші, самі покидають Церкву задля неморальної поведінки, і життєвих 
шкандалів.

Всі Артемії -  це ті особи, щоб себе виправдати скидають вину на інших осіб, і 
стараються жити славільно. Вони, за життя, повинні зробити тестамент його залишити 
з родиною, щоб по смерти занести їх впрост на цвинтар. Нераз молоді собі легковажать 
християнським життям, а на старість стають ревними практикуючими особами. Інші 
поводяться противно, на старість покидають все, що релігійне й Боже, і нераз 
відходять закаменілі в своїх впертих, і невторопних постановах.

Не нам! Не нам! Довіряти на власні сили й особисту віру, але лите на Бога, щоб 
щоденно скріплював, і допомагав вигривати до кінця. «Все можу в тому, що мене 
скріпляє«.
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА 
РОЗДУМУ

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Хто кого чого навчяє?

Нарікають люди, нарікаємо і ми, мабуть і ви нарікаєте, нарікають 
практично всі на всякий нелад який діється у світі, в країні, в родинах і також 
в церковних громадах і в Церкві взагалі. Але саме нарікання ніколи проблеми 
не розв’язало ані не розв’яже. Одні будуть нарікати на інших а інші на одних. 
І родиться тут запитаннящ чому воно так? Чому стільки неладу, зла, 
шахрайства, неправди, крадіжі, захланности, невгамованого гонення за тим і 
тамтим, шарлатанства, використовування одні одних і т. д.? Каже німецька 
пословиця: “Der Fisch fangt am Kopfe am zu stinken” , що по нашому означає: 
Риба починає смердіти від голови” . Якщо не смердить голова, то решта не 
буде смердіти, хоча, що та риба без голови. Це по простому означає, що 
голова, тобто провід в будь якій спільноті здоровий, чесний, бездоганний, то 
й члени громади в більшості будуть добрі й чесні. Від кого дитина навчається 
непошани до інших? Якщо не від батьків, то від когось іншого, який на неї 
має вплив. Чому нарід в країні непристойний і нечесний? Бо хтось, що понад 
ним є нечесний. Уявімо собі, як би то було коли би всі урядовці в країні були 
бездоганно чесні! Чи нарід займався б нечесністю? Коли би старші не крали 
а шанували те, що до інших належить чи народові хотілося би займатися 
крадіжжю? Може один другий дурак, але не загал. Дуже часто трапляється, 
що вірні не учащають на відправи до цекрви. А треба знати чому? Чи провід 
церковний в усьому бездоганний, чи богослужби служаться гарно, 
пристойно, по Божому. Якщо провід непослушний і невірний для своїх 
зобов’язань, то як сподіватися, щоб нарід був вірний в своїх обов’язках? 
Коли в суспільстві бачимо стільки неладу, крадіжі, неправди, нечесного 
збагачення, то звідки це походить, де родиться? Не в самих горожан, 
принаймні не вбільшості з них, але в голові, в уряді. Звідтам приходить всяка 
погань, позаражує всіх і перетворює наш світ у хаос, де всі бояться всіх, 
нарікають на всіх але всіма заражені всіх наслідують у злому.

Уявімо собі як би то воно було гарно й приємно жити з людьми, коли би 
всі ми, я і ти, читач, всі до одного, батьки, провідники народу, священики, 
сестри й всі посвячені люди а між ними й ті високопоставені (яких не буду 
вичисляти, щоб не наробити клопоту) не брехали, не вдавали, не 
фарисействували, не мстилися, не обмовляли, не підозрівали й т. д., як то 
наше суспільство, церковні громади, спортивні дружини, робітничі 
синдикати і так далі, було би не тільки гарне, але чудове. Але того майже не 
діждемося за нашого життя, бо все показує, що людина замість покращувати, 
стає все жорстокіша й злобніша.

Дорогий Читачу, тепер знаєш хто, що, кого навчає. Всі ми є професори, 
бо вистачиь, щоб на нас і на наше поводження хтось подивився, то воно 
чіпається його як кліщ і заражує все поступування, думки, бажання і дії. 
Чомусь те, що добре відбивається від нас як сирова, не варена й тверда 
фасоля відбивається від стіни.

Бог такого хаосу в нашому житті не хоче, він навчає, картає, карає, 
перестерігає перед всім злом і запрошує до того, щоб жити гарно, мирно й 
чесно перед всіма. Тільки так, послухавши Божих навчань і пересторог, 
людство потрапить впровадити у світ багато добра й радости.
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OSBM
O r d e m  d e  s ã o  b a s íl io  M a g n o

Ordem de São Basílio Magno No Brasil: passado, 
presente e futuro

A nossa Ordem Basiliana de São Josafat (OSBM), como uma família de pessoas 
consagradas do sexo masculino, veio para o Brasil na metade do ano de 1897. Até hoje 
empenha-se em pregar missões, catequizar, administrar sacramentos, organizar 
comunidades, construir igrejas, escolas, centros culturais em várias comunidades ucra- 
nianas católicas nos Estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Contamos com 
quase uma centena de membros, temos a batina com o colarinho branco um pouco 
mais aberto, como veste oficial. Por nos consagrarmos antes de receber o sacerdócio, 
nos distinguimos do clero diocesano que é submetido diretamente ao bispo, por viver
mos comunitariamente, termos as nossas casas próprias e superiores eleitos nas 
casas, tanto no Brasil, outros quatorze países como na direção geral da OSBM em 
Roma. Os superiores nos dirigem de acordo com o Estatuto de toda a Ordem Basiliana 
de São Josafat, aprovado pelo Vaticano. A diferença dos padres basilianos em relação 
aos padres diocesanos é que nós, basilianos, vivemos em comunidades e professa
mos os três votos: pobreza, castidade e obediência; temos em nossa vida de comuni
dades uma autoridade própria no que diz respeito a assuntos internos. Já, no que se 
refere ao atendimento de igrejas, os nossos superiores eleitos pedem autorização 
formal ao bispo para que determinado padre basiliano possa celebrar em determinada 
paróquia ou propõe algum membro para pároco, mas sempre com o consenso do 
nosso Conselho Provincial.

Trata-se de uma instituição religiosa que no Brasil organizou-se a duras custas. Foi 
iniciadora de grande parte daquilo que hoje existe em termos de comunidades com 
patrimônio eclesiástico da Metropolia e da Eparquia. Investiu, formou e cedeu à Igreja 
cinco bispos. Auxilia com inúmeros trabalhos nos campos religioso, cultural, acadêmi
co e administrativo, além de ocupar-se com trabalhos de auto sustento da própria 
comunidade dos basilianos, não dependendo exclusivamente da ajuda do povo.

Ao celebrarmos no dia 17/09/2017 esse penúltimo evento do ano jubilar por 
ocasião dos 400 anos, desde quando houve a reforma da OSBM, promovida por São 
Josafat e pelo Metropolita José Benjamin Rutskei em 1617, bem como os 120 anos de 
sua missão no Brasil, recordamos o ensinamento da Carta Apostólica do Papa Francis
co, que reza: 1) olhar com gratidão o passado; 2) viver com paixão o presente; e, 3) 
abraçar com esperança o futuro que envolve por um lado o envelhecimento de mem
bros e por outro a diminuição de vocações. De qualquer modo, a obra que se faz é de 
Deus, mas humanamente depende do “sim” dado pelos jovens e da organização desse 
“sim” dentro das nossas estruturas internas.

Antes de concluirmos as nossas celebrações jubilares no próximo dia 12 de 
novembro de 2017 em Prudentópolis, relendo as crônicas dos nossos padres missioná
rios e das nossas casas no Brasil, fazendo uma retrospectiva desses últimos 120 anos 
de região em região, comunidade em comunidade, onde hoje é estabelecida a Metro
polia e a Eparquia e por onde os padres missionários basilianos perambulavam à 
procura do povo de Deus, basicamente, se percebe que com exceção das comunida
des mais recentes atendidas e/ou iniciadas junto ao povo por iniciativa dos padres 
diocesanos, a maioria delas teve a missão de algum basiliano ou iniciativa de algum 
basiliano. Vejamos por exemplo a região de Curitiba, onde inicialmente a partir de 1902 
celebrava-se a Divina Liturgia (Missa) na primeira igrejinha da Martim Afonso, na comu
nidade de Colônia Marcelino e na comunidade de Colônia Ipiranga, próxima ao distrito 
de Guajuvira em Araucária, vindos de Prudentópolis ou Iracema (Itaiópolis SC). Eram 
tempos difíceis, quando o então bispo latino da Diocese de Curitiba por razões desco
nhecidas dificultava dar autorização para que os missionários basilianos pudessem 
celebrar os sacramentos. Além disso, o vagaroso desenvolvimento da comunidade 
ucraniana na capital, a começar pela região da igrejinha da Martim Afonso, depois a 
partir de 1948 na região da atual catedral da Metropolia, mais tarde a região do bairro 
Pinheirinho, Boqueirão, Abranches e São José dos Pinhais. Imaginemos hoje se não 
tivéssemos esses missionários aventureiros, onde estaria a igreja da Rua Martim 
Afonso, a catedral e outras comunidades acima citadas? Tomemos outros recantos da 
região sul do Brasil e São Paulo, como o início da antiga matriz e comunidade em 
União da Vitória-Porto União, Cruz Machado, região de Pato Branco, Cascavel, Ronca- 
dor, Pitanga, Guarapuava, Campo Mourão e Irati; regiões como Itaiópolis, Papanduva 
e Santa Terezinha em Santa Catarina, e em São Paulo, onde existe a igreja e comuni
dade. Nem tudo foram maravilhas, houveram conflitos e muitos debates, mas a inten
ção foi promissora, porque havia um plano a ser executado que era aquele de não 
abandonar o nosso povo de forma alguma. Onde quer que existisse se fizessem tenta
tivas de reuni-lo em comunidades, onde as famílias reciprocamente na boa convivência 
ou nem tanto se fortaleceríam.

Recordar todo esse passado para nós, basilianos, é agradecer àqueles corajosos 
missionários, que em tempos bem mais difíceis formaram comunidades e deram orien
tação e conforto espiritual para tantas famílias e comunidades pelo Brasil afora. Espe
ramos que a memória e o trabalho pastoral deles não seja esquecido, muito menos 
ignorado. O jubileu dos 400 e 120 anos é também razão para não sermos omissos pela 
história de vida das famílias que caminhavam junto conosco, trabalhavam duro, plane
javam, construíam igrejas, casas, escolas e organizavam comunidades com os padres, 
como: Silvestre Kizema, Antônio Martinhuk, Clemente Bjuchovskyi, Marquiano Szkir- 
pan, Rafael Krynyckyi, Benedito Melnik, Irenarco Malaniak, Nicolau Ivaniv, Pedro 
Baltzar, Marciano Pensak e Atanásio Kupicki (ainda entre nós), Josafat Roga, Cristófo- 
ro Myskiv, Nicolau Lysko, Tarás Olinek e dezenas de outros. O jubileu é para nós 
ocasião para não ignorarmos a vida dos padres missionários que dedicaram os seus 
dons e esforços na Ucrânia, Casaquistão, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Portu
gal, etc. Todos eles fizeram parte das nossas fileiras, são nossos irmãos e temos o

dever de defender a sua honra. Porém, há também de se lamentar que modernos e 
obtusos “historiadores” de ocasião consideram que tudo isso foi pura “política” e não é 
preciso lembrar, antes ignorar, omitir, encobrir os dados e fatos ou simplesmente 
esquecer o passado. Mas e se não fossem eles, o que seria do presente? Pensemos!

Avaliação do que, como e onde foi celebrado o jubileu até o momento
Diante de todo o histórico de aporte com pessoas, tempo, recursos, meios, etc., 

que a Ordem de São Basílio Magno ou Ordem Basiliana de São Josafat (OSBM) dedi
cou até o momento no Brasil, as celebrações do jubileu como momento solene e ponti
ficai de oração da Divina Liturgia, deve estar sempre em primeiro lugar. Isso, porque a 
Providência Divina por meio dos missionários é que foi ao encontro dos imigrantes e 
descendentes ucranianos, que a primeiro momento estavam “como ovelha sem pastor” 
(Mc 6,34). A oração é o melhor meio para retribuirmos a Deus pelas graças, supera
ção, conquistas e força nas derrotas ou perdas. Por isso, o nosso tempo do jubileu não 
visa grandiosas festas, também porque as condições econômicas do nosso Brasil não 
favorecem, mas pela oração espera-se compreender a fundo, aquilo que alimentou a 
alma do nosso povo e dos nossos missionários no passado e que deve alimentar no 
presente e futuro.

Para as celebrações litúrgicas solenes, escolhemos cinco paróquias a fim de 
lembrar com o povo de Deus da história da Ordem Basiliana de São Josafat. As paró
quias escolhidas foram: Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Ivaí), Paróquia Transfi
guração de Nosso Senhor Jesus Cristo (Ponta Grossa), Paróquia Sagrada Família 
(Iracema, Itaiópolis-SC) e Paróquia São Josafat (Prudentópolis). São paróquias históri
cas e que, com exceção da paróquia de Ivaí que entre 1911-1931 fora atendida pelo 
clero diocesano, todas elas fazem parte de uma estrutura tanto eclesial, como estrutura 
da nossa vida de religiosos consagrados (padres e irmãos da OSBM).

Falhas percebidas e ocasiões perdidas às vésperas da conclusão do nosso jubileu 
OSBM

1. Para o maior e melhor conhecimento do povo de Deus, tanto na Metropolia 
como na Eparquia, nós, basilianos, falhamos ao não disponibilizar publicamente a 
tempo toda a atividade descrita em nossas crônicas. E são tantas comunidades e famí
lias que encontram-se descritas nos interessantíssimos diários dos padres missioná
rios basilianos. Comunidades que hoje são atendidas também pelo clero diocesano e 
que talvez nem sabem e muito menos lembraram nesse ano pela alma do falecido 
missionário fundador, que junto com os seus antepassados, iniciaram uma bela histó
ria. Eis porque perdeu-se a ocasião neste ano de 2017 em reler a história das origens 
de grande parte dessas comunidades ucranianas pelo Brasil afora.

2. A Metropolia e a Eparquia perderam uma ocasião áurea para incentivar voca
ções missionárias. Haja vistas que desde o ido ano de 1897, a maioria das missões em 
nossas paróquias e comunidades foram pregadas por algum ou alguns missionários 
basilianos. Por outro lado, a Igreja em seu núcleo fundante é obrigatoriamente e deve 
ser missionária, caso contrário não é Igreja. Esse aspecto missionário não é exclusivi
dade dos padres basilianos, mas de toda a Igreja que está aí para levar a Boa Nova de 
Cristo. Portanto, é tempo de refletir para que futuramente não tenhamos falta de 
missionários por falta do nosso incentivo ou corrermos à procura de missionários 
alheios ao rito em que se celebra.

3. Com a priorização de aspectos mais burocráticos do que pastorais, há na 
Igreja Católica Ucraniana no Brasil composta pela Metropolia e pela Eparquia, uma 
iminente necessidade em mais esclarecer e menos confundir. Exemplo disso, é que 
algumas lideranças religiosas alegam que para ser padre diocesano estuda dois anos 
a menos do que um padre basiliano e que do mesmo modo será ordenado padre. 
Enfim, criam confusão como fosse facilitar e no fim todos perdem e ganha a ignorância 
e a estupidez, inclusive perde o jovem vocacionado que talvez podería ser um missio
nário diferenciado. A realidade é que padre diocesano é exclusivamente à disposição 
do bispo e sua diocese ou eparquia, enquanto nós, basilianos, embora a serviço contí
nuo da Igreja, porém o nosso campo de atividade é muito mais amplo e não se reduz a 
uma diocese, mas de acordo com a decisão dos nossos superiores somos num dia 
destinados para o Brasil e no outro ano podem nos destinar para missão no exterior. 
Essa nossa missão não é só trabalhar em paróquia, mas pode ser pregar missões, 
formar novos membros, trabalhar com administração e mil e tantas coisas.

4. Houve pouco interesse na grande parte das nossas paróquias e comunidades 
ucranianas católicas do Brasil pelo que significa um jubileu pertinho de nós e com Indul
gência Plenária concedida pelo Papa Francisco. Perdeu-se a ocasião também para a 
grande parte do nosso povo, que podería fazer dias de renovação espiritual com confis
sões, comunhões e palestras, que esclarecessem a importância do momento e da 
herança que um dia foi carregada a duras custas no lombo do cavalo pelos missioná
rios desbravadores ao encontro do povo espalhado pelos mais diversos rincões.

5. Em Curitiba, a celebração da Divina Liturgia, como de praxe, foi irretocável, 
mas me coloquei no lugar de um expectador alheio ao que acontecia e imagino que ao 
ouvir algum discurso, ele tenha feito as suas conclusões do seguinte modo: a Igreja 
Católica Ucraniana em Curitiba e região caiu pronta em 2017 como um belo “ovo de 
Páscoa” e no momento lembraram de uns tais padres e irmãos basilianos, que pelo 
visto vieram em 1897 e desde aquele ano estavam trancafiados em suas casinholas, 
elucubrando temas filosóficos e teológicos, fugindo do contato com o povo e pouco tem 
a ver com o que está aí hoje. Assim, como diz o caipira, “é para acabar com a palha 
boa...”. Agradecimento é importante, mas antes de agradecer é preciso em poucas e 
claras palavras tiradas dos fatos da história dizer exatamente pelo que se agradece, 
isso porque a juventude de hoje e do amanhã precisa saber como foram as coisas e 
podería contribuir em suas pesquisas com avaliações mais científicas a respeito do 
passado para a memória no nosso futuro.

Nosso futuro
Não restam dúvidas que ao finalizar as celebrações do nosso jubileu em novembro 

próximo, é mais do que urgente repensarmos o nosso ser e nosso existir como foi até 
hoje e como será, rever o modo do nosso funcionamento como comunidade a serviço, 
reavaliarmos os nossos trabalhos, fazer um replanejamento e estabelecer critérios 
mais seguros, se necessário racionais e menos ingênuos a médio-longo prazo, senão 
o desgaste das pessoas e energias vai se acumulando à medida em que nos ocupa
mos com trabalhos insignificantes por aí afora, enquanto os nossos compromissos 
exigem cada vez maior preparação e atualização, a fim de sermos capazes de enfren
tar os novos desafios do dia a dia. Para isso, é necessária uma reorganização geral de 
acordo com o que propõe o nosso Estatuto da OSBM e o Diretório da Província São 
José dos Padres e Irmãos Basilianos no Brasil.

Pe. Elias Marinhuk, OSBM 
Vice Provincial, Secretário e Arquivista da OSBM - Brasil

N ° 19 - Pracia, Prudentópolis, 01 a 15 de outubro de 2017 - Pg 05



Стор. 06 Праця, Прудентополіс, 01-го - 15-го жовтня 2017 Б. року - Число 19 N ° 19 - Ргасіа, Prudentópolis, 01 а 15 de outubro de 2017 - Pg 06

Celebração jubilar na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora 
(Martim Afonso) em Curitiba - PR

Bênção das lavouras e procissão de tratores 
em Barra Bonita

O dia 17 de setembro de 2017, foi para a comunidade ucraniana da Matriz Paro
quial Nossa Senhora Auxiliadora (Martim Afonso) em Curitiba, com as suas comunida
des adjacentes das igrejas de Colônia Marcelino (São José dos Pinhais), Passo Amarelo 
(Fazenda Rio Grande), Colônia Ipiranga (Araucária), Campo Largo, São Braz, Bairro 
Alto e Abranches, motivo de memória, celebração e ação de graças, recordando a histó
ria dos padres e irmãos da Ordem de São Basflio Magno (OSBM).

A solene Divina Liturgia Pontificai foi celebrada pelo Arcebispo Metropolita D. 
Volodemer Koubetch, OSBM. Antes de iniciar a celebração, o chanceler da Metropolia, 
Pe. Basflio Koubetch, OSBM, que exerceu a função de cerimonial da celebração, orien
tou como seria a ordem da celebração, seguiu-se então para a recepção na entrada da 
igreja, feita pelo Presidente do Conselho Administrativo Paroquial e sua esposa, Sr. 
Paulo e Silvana Dubezkyj. Após a recepção procedeu-se o descerramento da placa 
comemorativa, como homenagem da comunidade pelo trabalho pastoral dos padres e 
irmãos da OSBM. Entrando na igreja, o Pároco Pe. Eufrem Krefer, OSBM, deu as boas- 
-vindas ao arcebispo, pessoas consagradas, autoridades, seminaristas e todo o povo de 
Deus, lembrando de todas as comunidades da paróquia e destacando que os basilianos 
atendem as comunidades desta paróquia e através das missões, auxílio com celebrações, 
encontros e demais eventos, alcançam os fiéis das demais paróquias ucranianas de Curi
tiba e região. Após a palavra do pároco, o Presidente do Conselho Administrativo Paro
quial, Sr. Paulo Dubezkyj, procedeu a leitura de uma breve história da OSBM, agrade
cendo gentilmente por todas as iniciativas, planos, esforços, desprendimentos e traba
lhos realizados na comunidade da matriz e das igrejas da paróquia.

Além do celebrante D. Volodemer, a Divina Liturgia Pontificai foi concelebrada 
por 11 sacerdotes basilianos: Pároco Pe. Eufrem Krefer, Superior do Seminário São 
Basflio Pe. Mario Marinhuk, Vigário Geral da eparquia de Prudentópolis Pe. Teodoro 
Haliski, Superior da casa em Ivaí Pe. Sérgio Baran Ivankio, Mestre de noviços Pe. 
Domingos Starepravo, Pe. Sérgio Iwantschuk, Pe. Mateus Krefer, Pe. Teodoro Hanisz, 
Pe. Arcenio Krefer, Pe. Cristiano Silva, Vice Provincial Pe. Elias Marinhuk e o Diácono 
Estefano Wonsik.

Durante a homilia, o arcebispo abordou o tema da criação, reflexão de São Basflio 
Magno na obra Exameron (seis dias da criação), que é lembrada pelo Papa Francisco 
nas reflexões sobre a criação que é a nossa “casa comum”, e que o tema aproxima a 
visão de São Basflio Magno àquela de São Francisco de Assis. Pediu para que em cons
ciência lembrássemos diante de Deus de que somos responsáveis pelo mundo em que 
vivemos e sua harmonia, bem como em palavras resumidas pediu para que com a alma 
elevada em ação de graças colocássemos na mão e na graça de Deus a história dos 400 
anos da OSBM e 120 anos de sua missão no Brasil.

Antes da bênção final da Divina Liturgia, o Vice Provincial da Província São José 
dos Padres e Irmãos Basilianos no Brasil, Pe. Elias Marinhuk, OSBM, agradeceu a 
presença, celebração e palavras do arcebispo, que partindo da autoridade da Igreja nos 
dão idéias na perspectiva daquilo que somos, queremos e devemos ser, mas isso que seja 
com a cruz e a cruz de Cristo que nos leva a ressurreição. Destacou a importância da 
memória dos padres e irmãos falecidos e vivos que deixaram suas marcas, valores e 
convicção, agradeceu aos padres, irmãos e seminaristas presentes, às autoridades civis, 
religiosas e militares, especialmente elevou um ato de agradecimento às famílias, 
lembrando que elas são como os “quartéis” que dão soldados para que a OSBM possa 
dar continuidade à batalha e para que, historicamente, se possa dar vida a cada momento 
de morte ou propostas de morte que são nos oferecidas diariamente. Agradeceu também 
ao pároco, à comissão da igreja e ao coral e desejou bênção a todo o povo de Deus 
presente, que teria a ocasião de receber a indulgência plenária.

Ao final da celebração, houve uma pequena, mas singular apresentação das crian
ças, que lembrou bem o espírito de gratidão que a comunidade vivia, bem como a 
palavra de agradecimento feita com muito carinho por Mateus Hatlan de 10 anos de 
idade.

Após o término da celebração, o pátio da matriz foi local de confraternização da 
comunidade reunida. O dia colaborou com um belo e agradável tempo e a festa se 
prolongou até às 18 horas.

Agradecimentos a todos e todas que contribuíram com a sua parte na preparação e 
realização desse belo e histórico evento.

Pe. Elias Marinhiuk, OSBM 
Fonte: osbm.org.br

Anualmente acontece na comunidade de Barra Bonita um belo costume de pedir a 
bênção de Deus para as lavouras da região e dos veículos de agricultura. Começa-se 
com a celebração da Divina Liturgia e em seguida o povo, rezando e meditando sobre 
as estações da Via Sacra, dirige-se em procissão para o cruzeiro, distante uns 3 km. da 
igreja Cristo Rei. Trata-se de um costume da comunidade bastante antigo que tem o 
seguinte histórico:

No ano de 1987, houve as Santas Missões Populares na Comunidade de Barra 
Bonita, sendo os pregadores das missões os padres: Valdomiro Koubetch, OSBM, 
(atualmente Arcebispo Metropolita) e Tarcisio Zaluski, OSBM.

Na época, o presidente da comissão da igreja era o senhor Alfredo Basflio 
Michalzuck, e o padre Gregório Mazepa, OSBM assistia a comunidade. No final das 
Missões, a antiga cruz de madeira em frente da igreja foi substituída por uma de concre
to. Para não destruir a cruz antiga muito querida aos fiéis, decidiu-se levá-la a um local 
mais elevado da região. Os fiéis, acompanhados pelos missionários, levaram-na, em 
solene procissão, para o local escolhido que desde então começou a se chamar CRU
ZEIRO, na entrada da comunidade de Barra Bonita.

A partir desta data, até o ano de 2012, a comunidade dirigia-se, em procissão, até o 
Cruzeiro no Domingo de Ramos onde acontecia a Benção de Ramos.

Em 2013, a procissão foi mudada para o dia 14 de setembro, dia Santo da Exaltação 
da Santa Cruz.

Em 2014, a cruz antiga foi substituída por uma de concreto e a de madeira, como 
era muito querida do povo, foi enterrada aos pés da atual.

De ano em ano, a procissão do dia 14 de setembro foi tomando-se sempre mais 
solene e já no ano passado, por sugestão do padre Valmor Szeremeta, OSBM, alguns 
lavradores acompanharam a procissão até o Cruzeiro, onde se fez a bênção das lavouras 
e dos tratores. Neste ano, grande número de maquinários agrícolas, praticamente de 
todos os colonos, dirigiram a procissão e o povo fez a caminhada meditando sobre as 
estações da via Sacra. No topo do moro realizou-se a bênção das lavouras e dos tratores

Neste ano de 2017 já transcorrem 30 anos do início dessas procissões, um costume 
da comunidade muito louvável. O que deve destacar-se é que o Presidente da Comissão 
da igreja é novamente o Senhor Alfredo Basflio Michalczuk e o Padre missionário da 
época Tarcísio Zaluski que acompanhou a primeira procissão em 1987 trabalha atual
mente nesta comunidade.

Прод.шстор.01

1. Кожен, хто вірно служитиме мені, відмовляючи Вервіщю, одержить особливі ласки.
2. Обіцяю свій особливий захист і найбільші ласки всім, хто відмовлятиме Вервицю.
3. Вервиця стане потужною зброєю проти пекла; вона буде руйнувати зло, нищити 

гріх, і перемагати єресі.
4. Вервиця сприятиме процвітанню доброчесности та добрих трудів; вона отримає 

для душ щедре Боже Милосердя, вона відвертатиме серця людей від любови до світу і його 
марнот, і піднесе їх до прагнення вічних цінностей. О, щоб тільки душі себе тим способом 
освячували!

5 Душ а, котра присвятить себе мені через молитву на Вервиці, не загине.
6. Хто побожно відмовлятиме Вервицю, заглиблюючись в розважання її святих 

Таінств, тою не подолає нещастя. Бог в Своєму правосудді тою не каратиме; він не загине 
несподіваною смертю; якщо він буде справедливим, то залишиться в Божій ласці і стане 
достойним вічною життя.

7. Кожен, хто матиме правдиву набожність до Вервииі, не помре без святих Тайн Церкви.
8 . Ті, що вірно відмовлятимуть Вервицю, будуть мати Боже світло і щедрі Божі ласки 

на протязі життя і в час смерти, а в хвилину смерти матимуть свою частку і заслугах 
свят ихураю.

9. Я  звільнятиму з  чистилища тих, що з набожністю ставилися до Вервиці.
10. Вірні діти Вервиці заслужать на високій ступінь слави у  небі.
11. Відмовляючи Вервицю, ви одержите все, про що мене попросите.
12. Кожному, хто поширює молитву на Святій Вервиці, я  допомагатиму в їхніх 

потребах.
13. Мій Божественний Син запевнив мене, що кожен, хто пропагує молитву на Вервиці, 

матиме заступниками цілий НебеснийДвір впродовж свою життя та в годину смерти.
14. Всі ті, що відмовляють Вервицю, є моїми синами, і братами мою  єдиною Сина 

ІсусаХриста.
15. Любов до моєї Вервиці є важливим передвісником майбутньої долі людини. - о. 

Йосафат Бойко, ВС
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Посмертні Згадки f  Silvana M. de Assis Pastuch

t Irmã Amália Teresinha Jurkevicz

Irmã Amália Teresinha Jurkevicz, filha de Teófilo 
Jurkevicz e Anastasia Hadada Jurkevicz, nasceu em 18 de 
agosto de 1938, no Distrito de Bela Vista, município de 
Mafra - Santa Catarina. O Santo Sacramento do batismo 
recebeu das mãos do Reverendíssimo Pe. Eustáquio 
Turkowyd, OSBM, com o nome de Teresinha, em 05 de 
outubro de 1938 na igreja da Sagrada Família em Iracema.
Os padrinhos do batismo foram Giegório e Angela 
Hadada.

Os pais eram muito devotos, rezavam diariamente com a família, aos 
domingos procuravam participar da Divina Liturgia e passar as verdades da fé 
para os seus filhos, que era uma família numerosa.

Em 21 de maio de 1956, Teresinha iniciou a candidatura na Congregação das 
Irmãs Servas de Maria Imaculada, quando a mestra do noviciado era Irmã Valé
ria Borsch e a superiora Irmã Macrina Hneda. Recebeu o hábito das Irmãs 
Servas de Maria Imaculada dia 08 de dezembro de 1956 com o nome Amália 
como sinal de uma nova vida. Os primeiros votos professou 08 de dezembro de 
1958 e fez a oferenda de toda a sua vida a Deus na Congregação em 8 de dezem
bro de 1963, quando o Superiora da Congregação era Irmã Jerônima Chymij e a 
Superiora Provincial Irmã Bartoloméia Fedus.

Profissionalmente, Irmã Amália era Enfermeira, possuía formação em 
cuidados com os doentes, também era formada em Segurança e Manutenção.

Ela realizou sua missão de Serva de Maria Imaculada no Hospital Materni
dade e Infância na cidade de União da Vitória, Hospital do Sagrado Coração de 
Jesus em Prudentópolis, Hospital Maternidade Santa Ana e Hospital Infantil em 
Ponta Grossa, Santo Antônio em Itaiópolis - Santa Catarina. A missão de pasto
ral catequética e outras realizou na comunidade de Santa Terezinha na cidade de 
Mafra - SC. Exerceu a função de superiora local no Hospital Santo Antônio na 
cidade de Itaópolis e no Hospital Infantil de Ponta Grossa.

Ela teve a oportunidade de participar da Conferência dos Programas de 
Verão por ocasião do 1.020° aniversário 
do Batismo da Rus-Ucrânia e do Ano 
vocacional na Ucrânia no período de 10 
de junho a 10 de julho de 2008.

Irmã Amália gostava de rezar, piedo
sa, silenciosa, pacífica, humilde, feliz, 
sempre alegre, satisfeita, amava trabalhar 
em silêncio, simples, amigável, atenta às 
necessidades dos outros, gostava de fazer 
o bem a todos que se dirigiam a ela, 
sincera, sempre pronta para servir, 
obediente, confiável em Deus, verdadei
ra filha da Congregação, sacrificada, 
agradecida ao Senhor pelo dom da voca
ção.

Em 08 de setembro de 2017, o 
Senhor bateu à sua porta e a chamou para 
si, exatamente no dia da Natividade da 
Santíssima Mãe de Deus. Irmã Amália 
deixou este mundo e foi em busca da 
recompensa eterna no céu aos 79 anos de 
vida e no 61° de vocação na Congregação 
das Irmãs Servas de Maria Imaculada.

Que o Senhor recompense a Irmã 
Amália, por todo o seu servir, por ter 
levado uma vida tranquila, santa e humil
de, por todo o bom trabalho que passou 
por suas mãos, por um bom exemplo que 
deixou a cada um de nós: buscar pacifica
mente o amor de Jesus nesta vida, e 
merecer o eterno e feliz olhar da santa 
face de Deus no céu. Eterna seja a sua 
memória!

Irmãs Servas de Maria Imaculada

Filha de Dona Lídia, nasceu no dia 26 de janeiro de 
1974 e faleceu no dia 08 de fevereiro de 2017. Casada com 
José Amilcar Pastuch, com o qual viveu todos esses anos 
muito feliz. Deixou duas filhas: Alana e Lara. Também 
deixou duas irmãs que residem em Irati. Sua partida 
deixou toda família entristecida e abalada, sua falta deixou 
um vazio, muita saudade e lembranças inesquecíveis.

Esposo, filhas, familiares e amigos.

t Joana Meskiw Kurek

A família dos imigrantes ucranianos João Meskiw e 
Ana Zvir, foram abençoados com 11 filhos: Eudócia,
Antonio, Emilia, Maria, Miquelina, Sofia, Valdomiro,
Miguel, Olga, Januário e Joana. Todos já  se encontram na 
morada definitiva contemplando a face da plena e verda
deira alegria. No dia 14 de setembro de 2017, festa da 
Exaltação da Santa Cruz, Deus bate à porta da mãe, avó, 
bisavó, tia para estar com Ele, intercedendo por nós que 
ainda peregrinamos nesta terra -  Joana Meskiw. Nascida em Prudentópolis, 
viveu em Linha Santo Andrade, e no ano de 1941, se desloca com seus pais e 
alguns de seus irmãos para Campo Mourão, e em seguida para Colonia Upá, 
onde já  se encontravam poucas famílias. Lá no ano de 1950, conhece Pedro 
Kurek, e recebem o sacramento do matrimônio. Desta união nasceram seus 
filhos: Estanislau, Bogdano, Basilio, Adolfo, Lidia e Julia, dois faleceram ainda 
crianças. Apesar de uma vida difícil, foi uma boa filha, boa mãe, e boa cristã, 
sempre participava das celebrações na igreja, e do Apostolado da Oração em 
Colônia Upá. Depois de um certo tempo na comunidade de Upá, se muda para 
Toledo, depois para Alta Floresta -  MT, e por fim para Cuiabá, deste tempo 
foram raras as vezes que Joana pode se encontrar com seus familiares pela 
distância, e pela saúde já  fragilizada. Aos 89 anos, Joana parte deste plano terres
tre ao encontro do Criador, em um lugar de paz, sem dores, e angústias. Sentire
mos saudades, mas temos a certeza de que um dia nos reencontraremos nova
mente. Saudades de toda a família. Вічний відпочинок дай їй Господи! Нехай 
земля буде Вам пухом дорога наша Йоганка! Вічна Тобі пам'ять та царство 
Небесне!

Подала родина.

f Antonna Garan Noviski

Faleceu no dia 20 de julho de 2017
Nasceu na localidade de Marcondes Segunda Linha.

Até uma certa idade morou com seus pais e seus cinco
irmãos, mas a vida não era nada fácil, viviam com muita
pobreza. Como queria melhorar de vida, ela e uma de suas
irmãs resolveram sair de casa. Para tentar achar um
emprego e serem independentes, mudaram-se para a
cidade de Ponta Grossa e lá conseguiram um emprego na
casa de uma família. Lá ficaram durante um bom tempo. Nos fins de tarde ela
saía de casa para passear no parque, até que em um dia qualquer conheceu um
jovem rapaz chamado Estefano, se apaixonaram e se uniram pelos laços do
matrimônio. Então depois de certo tempo o casal retomou para o interior de
Marcondes Segunda Linha onde trabalhavam na roça, não tiveram filhos. O
esposo de Antonina ficou muito doente e faleceu. Ela também já  estava em um
estágio frágil de saúde, sua vizinha Elicéia Michalczesczen, de bom coração
resolveu levar ela até sua casa e cuidar dela. Assim foi por durante 20 anos.
Antonina fez parte do Apostolado de Oração por um tempo, adorava participar.
Sempre disposta para tudo, mas adoeceu e acabou falecendo aos 99 anos de
idade, foi chamada junto do Pai para um descanso eterno.

Apostolado de Oração das Senhoras 
Marcondes Segunda Linha
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МОЛОДИМ
ЧИТАЧАМ

Добре слово -  найкращий лік

В однієї сім 'ї була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилося 
п'ять років, вона тяжко захворіла: простудилась, почала кашляти й танула 
на очах. Біднятко терпіло й родичі терпіли з нею. Лікували, доглядали, 
пестили, але нічого не помагало. Дівчинці не покращувало.

До нещасної дитини почали приходити родичі: Олені тітки, дядьки, 
бабусі, дідусі, сусіди, ближчі й дальші друзі. Кожен приносив щось 
смачне й поживне: липовий мед і солодке коров'яче масло, свіжі лісові 
ягоди й горіхи, перепелині яєчка й бульйон з курячого крильця. 
Приносили що хто міг для нещасної хворої дитини. Кожен говорив:

-  Треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям і хвороба 
втече в ліси й на болота.

Оля їла мед у стільниках і солодке коров’яче масло, лісові ягоди й 
горіхи, перепелині яєчка й бульйон з курячого крильця. Мала всього 
солодкого й смачного подостатком, але нічого не допомагало - дівчинка 
вже ледве вставала з ліжка. Всі журилися недугою маленької, одні радили 
це Інші те, ще Інші тамте, але нічого не помагало. Дівчатко хворіло й 
ставало її все гірше й гірше.

Одного дня біля хворої зібрались усі родичі. Дідусь Опанас сказав:
-  Чогось їй не вистачає. А чого - і сам не можу зрозуміти.
Аж тут відкрились двері і в хату ввійшла прабабуся Олі - столітня 

Надія. Про неї родичі були майже забули, бо багато років сиділа 
прабабуся Надія в хаті, нікуди не виходила, так як би її не було в хаті. 
Нікому не заважала, от собі так тихенько проживала, молилася і 
дожидала своєї кончини. Але почувши про хворобу правнучки, вирішила 
навідати її. Підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла О лину руку в свою, 
зморшкувату і маленьку, й сказала:

- Немає в мене, дорогенька Олю, ні медових стільників, ні солодкого 
коров'ячого масла, немає ні свіжих лісових ягід, ні горіхів, немає ні 
перепелиних яєчок, ні курячого крильця. Стара я  стала, нічого не бачу. 
Принесла я  тобі, мила моя правнучко, один-єдиний подарунок: сердечне 
бажання. Єдине бажання залишилось у мене в серці - щоб ти, моя 
квіточко, видужала й знову раділа ясному сонечкові.

Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що маленьке 
Олине серце забилось частіше, щічки порозвішали, а в очах засяяла 
радість.

- Ось чого не вистачало Олі,- сказав дід Опанас. - Не вистачало 
доброго слова.

Від тої хвилини Олі все ставало краще і за кілька днів вона вже була 
здорова й могла забавлятися і радіти в хаті й на подвір'ю як колись.

Не так солодощі чи якісь особливі подарунки важні для людського 
серця, тим більше для серця дитини, а солодкі й милі слова. Вони 
приносять і здоров'я і радість і щастя.

Засмійся
З і життєвої мудрості діда Опанаса: - Друзі приходять і відходять. 

Вороги накопичуються.
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Вихователька в дитячому садку запитує:
- Діти, назвіть домашнього чотириногого друга. Хто може? От ти, 

Сашко, скажи!
- Ліжко!

- Що це ти намалював, Іванку?
- Зайця і мисливця.
- Ото мисливець?
- Так.
- А де ж  заєць?
- Утік.

Івасик прийшов до школи чомусь 
інакший як іншими разами, виглядав 
дуже блідий.

- Ти занедужав? -  запитав учитель.
- Ні, сьогодні мене мама вимила.

Пише Юзьо Шило
На все добро, дорогенькі,

Нині хочу вам дати деякі добрі поради, можуть бути корисні для вашого 
життя. Можете їх приймати або нє. Депенди ди восийс. Найперше дам вам 
консильо як то зробити собі ініміґів. Коли хочете когось позбутися, щоб вам 
не морочив голови і вам не докучав, то легка справа. От позичте йому гроші. 
Пронто, він не буде вас більше інкомодувати, а хіба ви його. Вогорив мені 
один падре, що був в його комунідаде добрий сусід, працьовитий, помагав 
при церкві. Сеґідаминти приходив він до вотця на шімарон і вони були добрі 
аміґи. Ума вийз він якось заліз в клопоти і бракнуло йому грошей, ном сий 
чи заплатити якусь дівіду а чи щось вкупити. І прйшов він во вотця позичити 
гроші. А воно добре знане для всєх, що церковних грошей сінепозичає, бо 
так воно заряджено біскупом. Але тому, що вони гоба були аміґи, вотец 
сізмилосердився і позичив, бо хлоп казав, що за тиждень віддасть. Минув 
тиждеь, минуло два а хлопа нема. Минув місяць і два і де ж  подівся аміґо, як 
то кажуть томоу Доріл - суміу. Минув цілий рік і нада до аміґо. Вотец мав 
при кінці року престар контас пра комісом і про біспо тому зателефонував 
до аміґа, жиби віддав ті гроші, що тому рік позичив. Вотец ще був чемний і 
сказав, що може забув, жи позичив і мав за тиждень віддати. А хлоп 
розкричився: “Що? Ви думаєте, що я злодій? А подруге я помагав так багато 
при церкві, і мені сіналежить якийсь паґаминто... І на тому кінец. Вотец 
мусів зі своїх грошей дати, пра фесяр ас контас і ніц нікому про це не казав, 
бо не хтів прежуд: :ар того хлопа, що позичив і не віддав. І так втратив гроші 
й втратив аміґа. Щойно десь за два три роки він знову сіприсвоїв і знову 
зробився аміґо, але грошей не було, забув він і забув вотец... Мельор забути 
за роші а мати аміґа. Але грошей позичати — нунка майс. Тому, дорогенькі, 
як маєте аміґів, не позичайте їм гроша. Брешіт жи не маєте і буде менше 
гріху як позичити і диспойс сісварити... або свої гроші докладати.

Майс ум казо. Приходив все до мене якийсь мендіґо і просив помочі. Ну, 
треба було дати, але то поука койза, от трийс або сінко реайс. Але диспоіс я 
сідовідав жи він брав тих кілька реайс і йшов пити пінґу. Я  не хтів йому це 
казати, але взєвся на штуку. Коли він прийшов майз ума вийз просити 
езмолу, бо хоче їсти, я  сказав, жи не маю дрібних грошей, а маю соминти 
еіньквинта реайс і пор іссо я  ці позичу тих сіньквинта реяйс але ти пізніше 
мені віддай кваринта бо мені буде їх треба. “Воу ентреґар, сіль” Гарантував 
коли відходив. Вже минуло багато часу, а тих кваринта реайс ані того 
мендіґа вже не видів більше...

Ума вийз приходив хлоп до одного ґосподара педір езмола, але то був 
ваґабундо, брав гроші й ішов на пінґу. Йного разу ґосподар йому сказав, що 
має для него роботу в городі. “Воу паґар пра воси адіянтадо кваринта реайс 
щоб ти завтра прийшов карпір мій город” . Взєв тих кваринта реайс пішов 
але десь суміу, нунка майс вийо нинь пра педір езмола, нинь пра карпір о 
кінтал.
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Ваш Юзьо Шило

ЖИТТЯ НАВЧАЄ >
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, бо 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.


