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MUDANÇAS N0 JORNAL PRÁCIA

Caro assinante do Jornal Prácia!
Em vista do aperfeiçoamento do Jornal, a partir desta 

edição estamos realizando algumas mudanças.
A primeira refere-se à tiragem. Até então o Jornal estava 

sendo editado bissemanalmente, ou seja, com duas edições 
mensais. A partir de agora a edição será mensal, isto é, com 
uma única edição por mês, mas com acréscimo de outros 
novos conteúdos, novas colunas.

As novas colunas são: “Coluna da Embaixada da Ucrânia 
no Brasil”, a qual está sob a responsabilidade do Exmo. 
Embaixador da Ucrânia no Brasil Sr. Rostyslav Tronenko; 
“Cantinho da Representação Central Ucraniano-Brasileira”, 
atualmente sob a presidência do Sr. Vitório Soroti.uk; “Для 
бабусі, мами і дівчини”, coluna com conteúdo voltado para 
as mulheres, sob a responsabilidade das Sra. Julia Regina 
Bordun Bertoldi e da Sra. Eugênia Osatchuk; “Comunidades e 
Igrejas Ucranianas em foco”, coluna sob responsabilidade do 
Pe. Estefano Wonsik, OSBM, que trará novidades e aconteci
mentos das comunidades e Igrejas ucranianas no Brasil; 
“Republicando”, coluna sob coordenação do Ir. Jonas Chupei, 
OSBM e do Pe. Atanásio Kupicki, OSBM, que trará artigos e 
matérias já publicadas nas primeiras edições do jornal a partir 
de 1911, quem tem relevância histórica, e que serão traduzi
das para a língua portuguesa.

Desde já agradecemos aos responsáveis pelas novas 
colunas, por aceitarem o nosso convite e, assim, contribuírem 
para a informação das nossas famílias e comunidades ucrania
nas, assinantes deste histórico Jornal. Aproveitando a oportu
nidade desta primeira edição, desejamos a você leitor, um 
excelente ano. л

RÚSSIA PRESSIONA PORTOS UCRANIANOS
Tensão entre Moscovo e Kiev colo

cou os portos ucranianos no centro do 
conflito. Mariupol e Berdyansk são dois 
portos no Mar de Azov que ficaram sob 
bloqueio russo. Mas, depois de um 
impasse tenso, voltaram a operar.

Tudo isto após Moscovo ter apre- 
sado navios e detido marinheiros ucra

nianos no Estreito de Kerch - que liga 
Azov ao M ar Negro - acusando-os de 
entrarem ilegalmente em águas territo
riais russas.

"Depois de uma escalada de tensão 
durante uma semana, ou mais, pará- 
mos completamente. Mas, agora, a 
situação mudou. Vemos que os navios

estão a passar pelo canal. Numa situa
ção normal, todos os dias zarpam do 
porto de Berdyansk quatro a cinco 
navios e mais de 10 do porto de M ariu
pol. Esperamos voltar a esse número 
novamente," revela o chefe executivo 
da Autoridade de Portos Marítimos da 
Ucrânia, Raivis Veckagans.

Mas com as relações ainda tensas, 
a Ucrânia quer uma solução duradoura.

“Estamos a tentar ser eficientes e 
confiantes a longo prazo, porque a 
infraestrutura, o negócio dos portos é 
um negócio de longo prazo. Temos de 
oferecer confiança aos investidores 
para os armadores usarem os portos,” 
acrescenta Raivis Veckagans.

Euronews: Considera que envia
rem navios da NATO, como o presi
dente Poroshenko queria, iria ajudar?

Raivis Veckagans: "Acho que 
apenas a comunidade internacional 
pode estabilizar os aspetos políticos da 
região."

Além dos portos, as atuais tensões 
criam incerteza de forma abrangente

na economia ucraniana. Os investido
res também vão estar atentos às próxi
mas eleições presidenciais de março e 
tentam imaginar quais as mudanças 
política e nas políticas que podem 
acontecer.

“Quando falamos com investido
res estrangeiros, eles têm grandes 
preocupações com a situação política. 
Enormes preocupações políticas 
porque as eleições acontecem dentro 
de poucos meses. M as, ao mesmo 
tempo, as tensões políticas e o conflito 
com a Rússia, todas essas tensões, não 
são o maior problema para o clima de 
investimento na Ucrânia, o maior 
problema é o Estado de Direito,” 
declara o corretor da bolsa Sergey 
Fursa.

Entretanto, a lei marcial continua 
em algumas regiões da Ucrânia. Isto 
enquanto a Europa e outros procuram 
encontrar uma solução política para a 
atual crise com a Rússia - uma crise 
que pode levar os dois países a um 
conflito mais amplo.

O primeiro culto da recém-criada 
Igreja Ortodoxa da Ucrânia realizou-se 
esta segunda-feira, na catedral de 
Santa Sofia, em Kiev. O nascimento da 
nova igreja coincide com o Natal Orto
doxo.

O serviço religioso ocorreu no dia 
a seguir à receção do decreto formal de 
reconhecimento emitido por Bartolo- 
meu I, o Patriarca Ortodoxo de Cons- 
tantinopla - que atua como primus

NASCEU A NOVA IGREJA ORTODOXA DA UCRÂNIA
interpares das comunidades ortodoxas 
do mundo inteiro.

O presidente ucraniano, Petro 
Poroshenko, participou na cerimônia, 
tendo afirmado no final: "Quebrámos 
os últimos laços que nos ligaram a 
Moscovo e às suas fantasias sobre a 
Ucrânia como território canônico da 
Igreja Ortodoxa Russa".

Mais do que um golpe na autorida
de espiritual de Moscovo no mundo 
ortodoxo, o reconhecimento da inde
pendência da Igreja Ortodoxa ucraniana 
representa o maior cisma cristão desde a 
reforma protestante do século XVI.
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Редакційне Editorial

“Життя яке нічого нового не шукає, не
заслуговує на існування

І
“Uma vida que não busca, não vale a pena

de ser vivida”

Так навчав грецький філософ 
Сократ 400 років перед Христом. Він 
бачив і відчував, що людина це вічно 
незадоволене створіння й вона завеіди 
чогось бажає, постійно пошукує за 
повнотою Правди, Любови й Щастя.

Знаємо, що в цьому житті Правда 
часто є притемнена неправдою, 
Любов змішана з ненавистю, Щастя 
закаламучене терпіннями й нещастям. 
Тут родиться той неспокій людини, 
яка стукає об всі двері життя в 
пошукування за повною відповіддю на 
свої прагнення. Парадоксально, 
найбільше щаслива людина це не та, 
що позірно посіла матеріяльні речі й 
все чого бажає, але найбільше 
щаслива є та, ака ще не знайшла свого 
щастя а за ним шукає, знаючи, що 
мусить бути щось краще й певніше як 
це переминаюче й земське. Ніколи не 
буде почуватися щасливий хто 
наповнив своє щитгя переминаючими 
речами; він незаперечно зазнає 
велеикого розчарування коли все те 
земське розпадеться і він мусить того 
позбуватися.

Християнство навчає, що 
бажання людини задоволити свої 
прагнення в земських речах це ілюзія, 
а правдива мудрість це шукати чогось 
поза тим, жити в постійному 
пошукуванні, бо навіть всі багатства й 
всі розкоші світа не можуть стати

власністю людини яка є часова й 
мусить залишати це ту земне життя а з 
ним все, що належить до землі. Є в 
душі людини туга за більшими 
добрами, за чимось сталим і 
непроминаючим. Так як печатка 
фабрики є відбита в кожій речі яку 
вона виробляє, так і печатка великого 
Творця людини відбита в її душі.

Віра навчає, що не на цій землі 
людина знайде все те чого прагне. 
Безмежність і повнота щастя не 
знаходиться в ніякій земельній речі. 
Воно знаходиться в житті 
надземськім, де знаходиться повне 
задоволення всіх найглибших 
прагнень людської душі.

Тому Християнство навчає: 
“Життя яке не шукає постійно чогось 
надземського не заслуговує на 
існування. Йдеться про пошукування 
повноти Правди, Любови й Щастя.

В цім комтексті на початку цього 
2019 року сподіємося в нашій газеті 
старатися допомагати читачам 
шукати правди, не тільки простої 
інформації і вісток про справи, але 
головно вказувати де правда на 
підставі розумної філософії і на 
навчанні досвічиних учителів.

О.Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Assim dizia о filósofo grego 
Sócrates. Ensinava que o homem é um 
ser insatisfeito, inquieto e sempre está 
à procura da algo, da Verdade, do 
Amor, da Justiça, do Bem, da Felicida
de. Sabe-se que muitas vezes a verdade 
está contaminada pelo erro, o amor 
mesclado de traição e ódio, a felicidade 
conturbada pela desgraça. Daí o anseio 
do ser humano que anda batendo todas 
as portas em, demanda da resposta 
definitiva. E paradoxalmente, o 
homem mais feliz não é aquele que 
aparentemente encontrou tudo na vida, 
mas precisamente aquele que ainda 
não encontrou, mas vive à procura de 
algo melhor que as coisas deste 
mundo. Nunca poderá ser feliz quem 
se dá por satisfeito com bens tempo
rais; este está sujeito a grande decep
ção, pois tudo o que é terreno definha, 
termina, perece.

O cristianismo apregoa que o 
anseio natural do homem por bens 
maiores do que os visíveis não é ilusó
rio, pois jamais um bem material 
poderá ser possuído definitivamente. 
Existe na alma humana uma sede por 
bens maiores dó que os visíveis. Feito 
pelo “absoluto, o homem tende natu
ralmente para o Absoluto. Como a

marca do fabricante de um objeto qual
quer está gravada no objeto, assim a 
marca do Criador está gravada na alma 
do homem. A fé cristã afirma que não é 
na vida presente que o homem encon
tra a resposta aos seus anseios naturais. 
O infinito não existe em nenhum dos 
bens materiais. Existe, sim numa vida 
diferente desta terrena, na qual serão 
saciadas as aspirações do homem pela 
Verdade, Bem, Amor, Felicidade, 
onde, como dizia S. Agostinho o 
homem será definitivamente saciado 
na sua busca.

Por isso, também o Cristianismo 
pode afirmar: “Uma vida que não 
busca, não vale a pena de ser vivida. 
Trata-se da busca da Verdade, do 
Amor, da Felicidade total” .

Neste contexto, no início desde 
ano de 2019 pretendemos dar um valor 
especial no nosso jornal não somente à 
simples notícias informativas, mas 
direcionar o leitor para a procura da 
verdade, seguindo uma filosofia sadia 
e experiência de pessoas que se desta
caram no estudo e na defesa da verda
de objetiva sem preconceitos pessoais..

Pe. Tarcisio Zaluski, OSBM

КОЖНЕ ЖИТТЯ ВАРТЕ ТОГО, ЩОБ ЙОГО ЗАХИЩАЛИ, - Д. ТРАМП ДО «МАРШУ ЗА ЖИТТЯ»
18 січня 2019 р. у Вашингтоні, СИГА, відбувся черговий щорічний «Марш 

за життя», що зібрав тисячі учасників. Цього разу несподіванкою для учасників 
була присутність віце-президента Майка Пенса з дружиною, котрі представили 
звернення президента Дональда Трампа, що було записане заздалегідь.

«Цей рух заснований на любові і базується на благородності та гідності

кожного людського життя», - йшлось у зверненні президента СП1А.
«Коли ми дивимось в очі новонародженому дитяті, то бачимо красу 

людської душі і величність Божого творіння, ми знаємо, що кожне життя має 
сенс і кожне життя вартує того, щоб його захищали», - говорив президент 
Трамп. - «Я завжди захищатиму перше право з «Декларації про незалежність» - 
право на життя».

Минулого року президент Трамп звертався до учасників Маршу за життя 
2018 з допомогою трансляції наживо з Білого Дому.

Цього року, після того, як республіканці втратили контроль над Палатою 
Представників на виборах 2018, Трамп обіцяв ветувати будь-яке законодавство, 
що підриватиме «захист людського життя».

«Кожна дитина є священним даром від Бога», - сказав він. - «Кожна особа 
є унікальною від першого дня. Це -  дуже важлива фраза. Унікальна від першого 
дня. І така правдива.. .Разом ми працюватимемо над тим, щоб зберегти життя 
ненароджених дітей».

Віце-президент СПІА разом з дружиною прийшли на Марш особисто, щоб 
представити слова президента, а також висловити свої слова підтримки.

«Ми зібрались тут, бо ми стоїмо за життя», - говорив Майк Пенс. -  «Ми 
зібрались тут, бо стоїмо за співчуття. Ми зібрались тут, бо ми віримо, так само 
як наші засновники вірили, що усі ми, народжені і ненароджені, були наділені 
нашим творцем невід’ємними правами і першим з них є право на життя», 
інформує Catholic Herald.

Біоетика, Суспільство__ СПІА
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€ванге$іьське Чйщання

Нед. Блудного Сина: Лк 15,11 - 32

Сказав Господь притчу оцю:“В одного чоловіка було два сини. 
Молодший з них сказав батькові: Тату, дай мені ту частину маєтку, що мені 
припадає. І батько розідлив між ними свій маєток. Кілька днів потім, 
молодший, зібравши все, подавсь у край далекий і там розтраив свій маєток, 
живши роепусно. І як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, 
і він почав бідувати. Пішов він і найнявся в одного з мешканців того краю, і 
той послав його на своє поле пасти сивні. І він бажав би був наповнити живіт 
свій стручками, що їх їли свині. Та й тих ніхто не давав йому. 
Опам’ятавшись, він сказав до себе: скільки то наймитів у мого батька мають 
подостатком хліба, а тут я з голоду конаю. Встану та й піду до мого батька й 
скажу йому: Отче, я прогрішився проти неба й проти тебе! Я  недостойний 
більше зватись твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів. І встав 
він І пішшов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько 
його й, змилосердившись, побіг, кинувся йому на шию і поцілував його. Тут 
син сказав до нього: Отче, я прогрішився проти неба й проти тебе. Я 
недостойний більше зватись твоїм сином. А батько кликнув до слуг своїх: 
Швидко принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку 
перстень і сандалі на ноги. Та приведіть годоване теля і заріжте, і їжмо, 
веселімся, бо цей мій син був мертвий, і ожив, пропав був і знайшовся. І 
вони заходились веселитися. А старший його син був у полі; коли ж він, 
повертаючись, наблизився до дому, почув музику й танці. Покликав він 
одного зі слуг і спитав, що воно таке було б. Той же сказав йому: Брат твій 
повернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим- 
-здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. І вийшов тоді батько і почав 
просити. А той озвався до батька: ось скільки років служу я тобі й ніколи не 
переступив ні однієї заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з 
друзями моїми повеселитися. Коли повернувся цей син твій, що проїв твій 
маєток з блудницями ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до 
нього: ти завжди при мені, дитино, і все моє - твоє. А веселитися і
радіти треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і 
знайшовся”.

І Послання Св. Павла до Коринтян 6,12-20

“Все мені можна”, та не все корисне. “Все мені можна”, та я не дам 
нікому заволодіти надійною. “їжа для живота, і живіт для їжі!” Бог же одне 
й друге знищить. Тіло ж не для розпусти але для Господа, й Бог для тіла. Бог 
же й Господь був воскресив -  та й нас воскресить своєю силою. Хіба не 
знаєте, що тіла ваші -  члени Христові? Узявши, отже, члени Христові, - 
зроблю їх членами блудниці? Хай так не буде! Чи не знаєте, що той, що 
пристає до блудниці, є з нею одним тілом? Бо “будуть - каже , - двоє одним 
тілом.” Хто ж пристає до Господа, є одним духом з ним. Тікайте від 
розпусти! Усякий гріх, що його чинить людина, є поза її тілом; а хто чинить 
розпусту грішить супроти власного тіла хіба не знаєте, що ваше тіло храм 
Святого Духа, який живе у вас? Його ви маєте від Бога, тож уже не належите 
до себе самих. Ви бо куплені високою ціною! Тож прославляйте Бога у 
вашому тілі!

Молодший син каже батькові “дай мені ту частину маєтку, що МБНІ 
припадає”. А в притчі Ісус каже, що батько розділив між ними СВІЙ маєток. 
Син дивиться на маєток як на щось, що йому належить. А батько знає, що 
маєток є його і дає синові свій маєток. Це показує як то люди часто 
уважають всі створіння своїми, і не усвідомлюють себе, що в дійсності вони 
Божі й Бог дає нам своє. Ми свого власного нічого не маємо. Все походить 
від Бога як дар для нас. І Св. Павло в листі до Коринтян це підтверджує, що 
все є Боже, почавши від нас самих, від нашого тіла й тому мусимо вживати 
тіло й все інше як Боже, а не як те над чим маємо повне право. Навіть ми самі 
є храмом Святого Духа а не своїми власниками. Святий дух не перебуває у 
чужому храмі, але в своєму й тому людина повинна шанувати себе як 
власність Божу. Ми не належимо до себе самих, ми вповні Божа власність, 
бо Він нас створив і він відкупив нас своєю кров’ю.

Син розтратив не своє майно але батьківське. Бог дає людині як 
свобідному створінню свої дари, але не відбирає від неї свободи, щоб вона 
вживала як захоче, хоч в планах його є, щоб добре вживала, не на розпусту, 
а на своє добро й на Божу славу.

Молодший син побачив своє нещастя і мізерність коли був далеко від 
батька й коли відчув свою убогість. Старший, був завсіди при батькові й не 
відчув того щастя бути разом з ним. Так і стається з нами коли все дуже 
добре іде, коли всього маємо подостатком, тоді забуваємо на Багька-Бога. 
Всякі труднощі, терпіння, брали нас до Бога зближають. І повинні зближати, 
бо тоді якраз бачимо, що без Бога в нас тільки біднота й нещастя.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

О filho mais jovem  diz ao pai que lhe dê o que lhe pertence. Jesus, na parábo
la, diz que o pai deu-lhe o que era SEU, isto é, o que era propriedade do pai. O 
filho olha os bens como seus e o pai sabe que são propriedade sua e dá-lhe o que 
é seu. Esta é a mais fiequênte atitude dos humanos que consideram todos os bens 
como propriedade sua e não se conscientizam que, na realidade, tudo pertence a 
Deus. Não possuimos nada que seja totalmente nosso. Tudo vem de Deus como 
dom. Esta verdade é lembrada por São Paulo na carta aos Coríntios, que tudo 
pertence a Deus, inclusive o nosso corpo e como tal deve ser considerado como 
propriedade e dom divino. É Deus que tem direito sobre tudo o que usamos. O 
nossos corpo, sendo templo do Espírito Santo, pertence a Deus. O Espírito Santo 
não reside num templo que não seja sua 
propriedade e sendo assim, todos devem 
respeitar a si mesmo como propriedade 
de Deus. Diz S. Paulo que não pertence
mos a nós mesmos, somos propriedade 
de Deus, pois ele nos criou e nos salvou 
com o seu sangue.

O jovem filho esbanjou todos os bens 
que eram um dom que recebeu de seu pai.

Deus dá ao homem como à sua 
imagem e semelhança dotada de livre 
arbítrio o poder de usar os bens livremen
te, ainda que os planos de Deus sejam 
que o homem use tudo para o seu verda
deiro bem e para a glória de Deus.

O filho mais jovem sentiu a sua 
miséria quando ficou longe do pai e 
sentiu a pobreza. O filho mais velho, 
como sempre vivesse junto ao pai, recla
ma que nunca recebeu do pai um cabriti- 
nho para festejar com sus amigos. Mas 
ele não levou em conta que vivendo junto 
ao pai tinha direito a tudo que era da 
família. Assim acontece frequentemente 
com a pessoa humana que não se lembra 
de Deus e dos dons de Deus quando tudo 
corre bem. O bem-estar faz com que os 
homens esqueçam do Pai-Deus, enquanto 
as dificuldades e sofrimentos fazem 
sentir que sem Deus eles nada podem 
conseguir.

O sofrimento nos leva a pesar em 
Deus; as dores nos dão certeza de que Ele 
relamente existe e sem Ele nada pode
mos.

P. Tarcisio Zaluski, OSBM

E X P E D I E N T E
« P R A C I A ”

Jornal Ucraíno-Católico Publicado 
no Brasil

Registro no ENPI - № 2.509.881

Український Католицький 
Двотижневик у Бразилії

Передплата на 2019 Рік: R$ 60,00 
Інші Краї:Щ 65.00 Амер. Доларів

Depósitos: BANCO ITAÚ 
Ag. 3823 conta 16753-5 

Banco BRADESCO 
Ag. 6465 conta 0000122-8

Direção e Administração:
Rua Cândido de Abreu, 1579 

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

Fone: (42) 34461396 / 3446 2087 
E-mail:

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

Proprietário:
Grafica Prudentópolis Ltda. 

CNPJ 09.583.969/0001-07

Redator Chefe:
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

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

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


Стор. 04 - Праця, Прудентополіс, 01-го - 31-го січня 2019 Б. року - Число 01 Pg. 04 - Ргасіа, Prudentópolis,01 а 31 de janeiro de 2019 - №  01

ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА 
РОЗДУМУ

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ

В порожне легко 
налляти

В повну бочку 
неможливо налляти щось 
нового, бо там вже місце 
заповнене. Або коли 
хочеться щось нового 
налляти, те, що там вже є, 
треба випорожнити. Так то 
воно діється з людиною.
Коли в голові вже 
закорінена якась ідеологія, 
тяжко, дуже тяжко там 
влити щось нове, а 
випорожнити голову з закоріненої ідеології не легко. Тому навчається 
людей, щоб набували змолоду гідне знання, добру ідеологію, бо інакше в 
голові намножиться всячина й викорінити її з голови не буде легко. Різні 
філософії і ідеологічні терчії знають це добре й коли хочуть нарід до чогось 
приготовити, щоб не приймав чогось іншого крім їхньої ідеології, довго, 
постійно й вперто вливають о голову свою ідеологію і так мають їх в своїх 
руках і вони підуть за ними у вогонь і у воду. В цьому спеціялізований 
соціялістичний комунізм, який довгими роками товкує народ на своє копито, 
щоб нарешті мати їх під своїм контролем.

Дорогий читачу, така “технологія” вже відавна точиться в багатьох 
країнах світу, а в особливішій спосіб вона дуже яскраво видна в нашій 
Бразилії. Погляньмо що діялося і до чого запровадила така техніка.

Вже від багатьох років, ще перед тим як провід нашої країни був у руках 
робітничої партії, може більше скрито, але пильно вшіплювали в душі 
народу соціялістично комуністично атеїстичні ідеї, спочатку обережно й 
делікатно під видом бажання добра для народу й великої майбутності для 
Бразилії: починалося від ніколи, де заборонено молитися, мати в школі 
будьякі символи віри, якийсь образ або хрест, ніби, щоб не дразнити тих які 
не мають віри, бо вони мають право не бути свідками віри іншх. Від ніколи 
справи перейшли до родин, де поволі відбиралося від батьків право 
виховувати дітей після їхнього віровизнання, а правдиве приготування 
дитини до життя має бути під наглядом ніколи де дитина має набувати 
ідеологію безбожницьої країни. А до шкіл всі підручники виготовлені пильно 
так, щоб хитро защіплювати в душах дітей атеїзм, життя за правилами 
вазівок держави, погорди переконаннями старшого покоління і взагалі 
християнської культури. І до цього приготовлялося учителів яких голови 
перероблювали на ту соціялістично атеїстичну ідеологію. І ясно, що діти 
набирали байдужосте до того, що бачили й чули в дома від батьків а 
напоювали свої голови й душі тими ідеями. Підручники в школах опиралися 
не на християнських класичних творах, але на навчаннях Карла, Леніна й 
йому подібних матеріалістів. Тематика задач, вся ідеологія взята з авторів 
матеріялістів і критиків релігії і Божих справ. З  того всього можна бачити 
до чого йшла наша Бразилія. І була би дійшла на здивовання старшого 
покоління, коли би за Божим провидінням не стримано ту руйничу течію на 
останніх виборах. Не кажемо, що новий уряд буде бездоганний і досконалий. 
Але принаймні буде старання поволі випорожнювати голови учителів по 
школах і молоді від комуністичної ідеології.

Нема що дивуватися, що нині по школах загальна ідеологія є 
соціялістично атеїстична. Учителі переповнені тими ідеям і це передають 
(або досі передавали) для доростаючих громадян Бразилії. Не кажу, що сто 
процентово, але велика, майже абсолютна більшісить учительського складу 
по різних школах, навіть де провід є під духовними особами, так накипіла 
тою ідеологією, що для неї байдуже, що нарід тратить віру, що діти 
навчаються зовсім непотрібного для життя доброго горожанина, а руками й 
зубами тримаються того чим накипіла їх душа й голова, підтримують і 
тужать за тим урядом, що хотів наш край довести до комунізму. Не кажемо, 
що учителі по школах неприготовані до навчання, але зауважується, що 
пересяклі ідеями робітичної партії і тяжко, дуже тяжко їм це з голови 
вибити. їм  л ітн е без Бога, без молитви, без християської моралі, ліпше, щоб 
діти навчалися лише про секс і про подібні справи, щоб дитина сама рішала 
чим вона хоче бути, жінкою чи хлопом і щоб уряд фінансував всякі заходи 
про зміну сексу, про збільшення грудей, про зменшення носа і тим подібне.

Дай, Бож е, щоб з новим урядом все те стрималося і щоб християнська 
ідеологія панувала в нашій країні, по школах і всюди. Закликаємо наших 
людей, які пересяклі думкою, що ідеологія комунізму й атеїзму найкраща, 
щоб застановилися над справою і не піддавалися під вплив фальшивої і 
нищівної ідеології, яка вже довгими роками приготовляла нашу країну до 
країни без Бога, без моралі, без християнських засад життя.

БАТЬКІВСЬКА СТАРІСТЬ ВИМАГАЄ ПОШАНИ!

«Дитино допомагай твоєму батькові у старості і  не засмучуй його 
за його життя»  (Книга Сирах, 3,12).

Сам Господь передав через Мойсея четверту Заповів Божу про пошану 
дітей відносно батьків. «Шануй батька твого й матір твою, щоб було тобі 
добре, і щоб довго прожив на землі». Діти від ранніх літ мають обов’язок 
слухати любити й шанувати своїх батьків. До тої пошанівки й послуху 
приготовляють і навчають самі батьки починаючи від дитинства. Вся та 
пошана залежить від впливу й виховання самих батьків. Діти взоруються на 
самих батьках з якою пошаною відносяться між собою, і заразом до самих 
дітей. Коли Бог створив чоловіка й жінку і дав їм власть дітородження, тим 
самим стають заступниками Бога тут на землі і найбільшими добродіями для 
своїх дітей.

Ісус Христос напоминає, щоб ми не йменували отця собі на землі, один 
бо у вас Отець -  той, що на небі. (М ат.23, 9). Всі ми є дітьми л и т е Отця 
небесного. Бог всіх народжених дітей віддає батькам, щоб вони їх виховали 
й ними заопікувалися для нього, бо всіх по смерте хоче мати біля себе у небі. 
Тому та відповідальність виховувати дітей для Бога тяжить на самих 
батьках. Батьки для дітей заступають місце Бога. Діти обов’язані батьків 
любити, слухати і шанувати протягом цілого життя.

Пошана й любов до батьків від дітей залежатиме від самих батьків, від 
яких починається добре й солідне виховання. З  злюбов’ю поучати й 
наставляти до різних відповідальностей щоб діти вправлялися: послусі, 
пошані й любові, і коли батьки їх супроваджають на добру дорогу життя 
вони мають бути послушні. Любов і пошана має також відноситеся і до 
інших наставників як учителів, опікунів, вихователів і добродіїв. Батьки чи 
наставники не тільки повинні їх поучати словами, але домагатися, щоб діти 
переводили ті наставлення, і поучення у щоденні діла. «Ділом та словом 
шануй твого батька, щоб його благословення зійшло на тебе» ( Книга 
Сирах.8,9).

Коли дитина доросте до уживання розуму чуйність батьків над нею 
повинна подвоїтися. Добрі діла в неї підсилювати, а з негатвних поступовань 
поправляти. Ніколи батьки не повинні дозволити, щоб їхні накази дитина 
легковажила й не виконувала. Коли батьки мовчатемуть на непослух і 
нарікання тим самим втрачатемуть свій авторитет, а діти скоро візьмуть 
верх над батьками.

Батьки повинні так наставляти своїх дітей, щоб вони відносилися з 
пошаною до них самих, і до старших віком, бо вони мають більше життєвого 
досвіду, і звичайно бажають своїм дітям тільки добра. За таку благородну 
доброзичливість і щирість для дітей вимагає глибокої вдячності від дітей до 
батьків і до всіх наставників. Сам Ісус Христос залишив нам приклад 
пошани, бо впротязі свого туземного життя все поважав свою Матір і 
опікуна Йосифа. «Діти, слухайтеся батьків у всьому, бо це Господеві 
вгодне» (Кол. З, 20). Послух батькам має бути тільки в справах чесних і 
дозволених. Коли накази батьків противляться Божим наказам, діти мають 
слухати більше Бога, як людей. (Діян. Ап. 5 ,29).

Непослух і непошана супроти батьків показують ті діти, що їх 
обмовляють, без делікатносте з ними поводяться, їх встидаються не 
люблять, обкрадають, і не допомагать у потребах, головно в часі недуги. 
Коли хтось з батьків захворіє потрібно постаратися про доброго лікаря, а 
хворі нехай заживають лікарства приписані лікарем.. «Лікар бо існує з 
Господньої установи» (Сир. 38,1) Бог також створив ліки з землі і розумний 
не нехтує ними. (Сир. 38,4).

Діти ніколи не повинні цуратися своїх батьків, що може не такі вчені, як 
вони, або коли знаходяться склерозовані чи згорблені, але їм треба 
допомагати, приймати й любити такими, якими вони є. Гарний приклад 
залишив нам Пій X відносно своєї матері. Вибраний на Папу, римські жінки 
подалися до села де жила його старенька мама. Привезли до Риму, гарно 
прибрали й поставили її на зустріч із сином Папою. Папа коли ввійшов до 
залі до зустрічі з мамаю, заувавшивши її прибраною і під іншим виглядом 
сказав: То не є моя мама, я хочу бачити мою маму таку, яку залишив на селі. 
Папа приймив її як матір, і заразом вшанував її старечий вік приймаючи її в 
такім стані в якому проживала свої останні роки на селі.

Добрі діти завсіди шанують і люблять своїх батьків будь в якому стані 
знаходяться. Нераз ми свідками, коли по родинах батько чи матір хворі 
приковані довгими роками до ліжка, а діти без нарікання їх допильновують. 
Але нераз зять чи невістка краще допильновують, як самі діти. Але й не без 
того, що зять чи невістка знущаються над свекрухою чи тестем не 
доглядаючи, нарікаючи, обкрадаючи їхню пенсію і.т.д.. Так воно буває серед 
люду на щоденному порядку з тими дітьми, що не одержали від своїх батьків 
солідного виховання про пошану батьків. Батьки передають своїм дітям свої 
чесноти, або блуди, і те яскраво проявлятиметься в протязі їхнього життя.
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Ре. Tarcísio Zaluski, OSBM

Amor sem Ilusão

Conta-se nas histórias antigas, que um jovem caminhava pelas 
montanhas nevadas da velha índia, absorvido em profundos questio
namentos sobre o amor, sem poder solucionar suas ansiedades. Ao 
longo do caminho, à sua frente, percebeu que vinha em sua direção um 
velho sábio.

E porque se demorasse em seus pensamentos sem encontrar uma 
resposta que lhe aquietasse a alma, resolveu pedir ao sábio que o 
ajudasse. Aproximou-se e falou com verdadeiro interesse:

— Senhor, desejo encontrar minha amada e construir com ela uma 
família com bases no verdadeiro amor. Todavia, sempre que me vem à 
mente uma jovem bela e graciosa e eu a olho com atenção, em meus 
pensamentos ela vai se transformando rapidamente. Seus cabelos 
tornam-se alvos como a neve, sua pele rósea e firme fica pálida e se 
enche de profundos vincos. Seu olhar vivaz perde o brilho e parece 
perder-se no infinito. Sua forma física se modifica acentuadamente e 
eu me apavoro. Desejo saber, meu sábio, como é que o amor poderá 
ser eterno, como falam os poetas?

Nesse mesmo instante aproxima-se de ambos uma jovem envolta 
em luto, trazendo no rosto expressões de profunda dor. Dirige-se ao 
sábio e lhe fala com voz embargada:

— Acabo de enterrar o corpo de meu pai que morreu antes de 
completar 50 anos. Sofro porque nunca poderei ver sua cabeça branca 
aureolada de conhecimentos. Seu rosto marcado pelas rugas da expe
riência, nem seu olhar amadurecido pelas lições da vida. Sofro porque 
não poderei mais ouvir suas histórias sábias nem contemplar seu sorri
so de ternura. Não verei suas mãos enrugadas tomando as minhas com 
profundo afeto.

Nesse momento o sábio dirigiu-se ao jovem e lhe falou com sereni
dade:

— Você percebe agora as nuanças do amor sem ilusões, meu 
jovem? O amor verdadeiro é eterno porque não se apega ao corpo 
físico, mas se afeiçoa ao ser imortal que o habita temporariamente. É 
nesses sentimentos sem ilusões nem fantasias que reside o verdadeiro 
e eterno amor.

A lição do velho sábio é de grande valia para todos nós que busca
mos as belezas da forma física sem observar as grandezas da alma 
imortal. O sentimento que valoriza somente as aparências exteriores 
não é amor, é paixão ilusória. O amor verdadeiro observa, além da 
roupagem física que se desgasta e morre, a alma que se aperfeiçoa e a 
deixa quando chega a hora, para prosseguir vivendo e amando, tanto 
quanto o permita o seu coração imortal. Pense nisso!

As flores, por mais belas que sejam, um dia murcham e morrem... 
Mas o seu perfume permanece no ar e no olfato daqueles que o soube
ram guardar em frascos adequados.

O corpo humano, por mais belo e cheio de vida que seja, um dia 
envelhece e morre. Mas as virtudes do espírito que dele se liberta conti
nuam vivas nos sentimentos daqueles que as souberam apreciar e 
preservar, no frasco do coração.

УРЯД ЄГИПТУ ЗАКРИВ ЧОТИРИ ЦЕРКВИ НА 
ВИМОГУ ІСЛАМСЬКИХ ЕКСТРЕМІСТІВ.

У грудні і січні ісламські екстремісти напали на чотири християнські 
громади в різних містах Верхнього Єгипту. Кожна з громад очікувала 
юридичний дозвіл від уряду відповідно до закону, прийнятого в 2016 році, 
який надає всім християнам право будувати і ремонтувати будівлі церков, 
повідомляє Християнський Мегапортал invictory.com з посиланням на сайт 
організації International Christian Concern.

7 січня натовп екстремістів в місті Маншіят Зафарана зібрався перед 
помісною церквою і протестував, висловлюючи своє невдоволення тим, що 
громаді збираються дати офіційний статус.

«Більше тисячі бойовиків зібралося біля церкви. Вони підбурювали і 
ображали віруючих в присутності поліції. Офіцери попросили натовп 
заспокоїтися і пообіцяли прибрати християн і закрити церкву», - заявили 
представники церков міст Ель-Мінья і Абу-Куркас.

Такі ж протести відбулися 9 грудня в Ком-Ель-Рахеб, де місцеві віруючі 17 
років чекали офіційного дозволу уряду; 27 грудня в Ель-Мансурі і 11 січня в 
Абу-Каркас.

За останні чотири з половиною тижні єгипетська влада закрила чотири 
церкви. Поліція ніяк не покарала нападників, проте в місті Маншіят поліція 
заарештувала священиків церкви.

Хвиля нападів і бездіяльність поліції сильно занепокоїли християнську 
громаду Єгипту. Андро, місцевий адвокат і християнин, сказав: «Поліцейські 
поводилися неприпустимо. Вони поводилися зі священиками так, ніби ті 
когось вбили. Як сміє поліція надягати наручники на священиків! Це ганьба".

Отець Самі, місцевий священик, погодився, що ситуація в країні 
погіршилася і попросив молитися, щоб Бог оберігав їх в мирі. Місцевий 
християнин розповів, що в діях поліції не було нічого дивного.

«Вони вели себе як зазвичай. Різниця в тому, що на цей раз ми все зняли 
на мобільний телефон. Може, це допоможе нам відстояти свої права», - 
поділився він.

Масове закриття церков почалося через тиждень після того, як 
президент Абдул-Фаттах Ас-Сісі підніс новий собор як "подарунок" 
християнам, в той час як багато церков закриваються через великі 
обмеження, введені його урядом.

«Президент Ас-Сісі зробив символічний крок - відкрив новий собор. 
Тепер він повинен щось зробити, щоб захистити право християн проводити 
служіння в інших церквах», - сказала Клер Еванс, регіональний менеджер 
International Christian Concern по Близькому Сходу.

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ - ЄГИПЕТ

Homem compra depósito abandonado 
e encontra 7,5 milhões de dólares

Um homem na Califórnia, nos Esta
dos Unidos, comprou um depósito aban
donado por apenas 500 dólares e encon
trou mais de 7 milhões de dólares em 
dinheiro dentro de um cofre no local. As 
informações são da CNN.

A história ganhou repercussão da 
mídia quando o leiloeiro Dan Dotson 
contou o caso em uma entrevista ao jornal Desert Sun. Ele diz que a mulher o 
abordou em um evento contando que um amigo de seu marido havia comprado 
um depósito com ele e que havia um cofre dentro. Quando o cofre foi aberto, ele 
encontrou 7,5 milhões de dólares em dinheiro.

Dias depois, um advogado do antigo dono do depósito ligou para a homem, 
que não teve a identidade revelada por questões de segurança, e ofereceu 1,2 
milhão de dólares. Sendo assim, ele devolvería o restante do valor encontrado no 
cofre para o antigo dono.

Será que a bolada não pertence a algum político brasileiro?
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боїііпа da Embaixada da Шгапіа 
no Brasil

Embaixador Rostyslav Tronenko

Prezados Amigos,
Дорогі Друзі,
Христос Народився! Славімо Його!

Em primeiro lugar gostaria de agradecer por esta oportunidade de 
dirigir-me aos leitores do Jornal “Pracia” para os quais, junto com cada 
família ucraniano-brasileira desejo sucesso nas suas atividades em prol 
da Comunidade Ucraniana.

Nesta ocasião queria que nós pensássemos sobre o ato histórico 
que culminou um processo de extrema importância espiritual na Ucrânia, 
a criação da nova Igreja Ortodoxa Autocéfala.

A  etapa final para realizar a aspiração secular do povo ucraniano de 
ter a sua Igreja Ortodoxa Independente foi iniciado em abril de 2018 pelo 
Presidente e Parlamento da Ucrânia. Os mesmos solicitaram ao Patriar
ca de Constantinopla, Bartolomeu I, autoridade máxima entre os patriar
cas cristãos ortodoxos, outorgar a independência da Igreja Ucraniana.

No dia 15 de dezembro, ao receber o apoio do Patriarca de Constan
tinopla, representantes de todas Confissões ortodoxas ucranianas, 
reunidos em um Sínodo, aprovaram a criação de uma Igreja indepen
dente da tutela religiosa do Patriarcado de Moscou, uma decisão voltada 
a garantir a segurança e a autonomia espiritual da Ucrânia. O anúncio foi 
feito diante de uma multidão de apoiadores, reunidos no centro da capi
tal Kyiv, pelo Presidente do país, Petró Poroshenko.

O Sínodo, reunido na Catedral de Santa Sofia, sob a presidência do 
Metropolita Emmanuel de Gallia, elegeu o Metropolita Epifany como 
Primaz da nova Igreja independente, a 15a Igreja Ortodoxa no mundo!

No domingo, dia 6 de janeiro de 2019, o Patriarca Ecumênico de 
Constantinopla, Bartolomeu I, entregou ao Metropolita de Kyiv, Epifany, 
o Tomos (certificado) que confere plena independência à Igreja Ortodoxa 
da Ucrânia.

A  entrega solene desse documento foi realizada durante a missa da 
Epifania, que foi celebrada em grego e ucraniano na catedral de São 
Jorge, em Istambul, e contou com a presença do Presidente Petró 
Poroshenko, Presidente da Verkhovna Rada Andriy Parubiy, autoridades 
eclesiásticas e membros do governo ucraniano.

"Hoje, oficialmente e canonicamente,a Igreja Ortodoxa da Ucrâ
nia se transforma na 15a Igreja no bendito coro das Igrejas autocé- 
falas", declarou Bartolomeu I durante a cerimônia. O religioso lembrou 
que foi o Patriarcado de Constantinopla que fundou as primeiras igrejas 
de Kyiv e afirmou que, por mais que sua administração tenha sido trans
ferida a Moscou em 1686, “nunca cedeu a jurisdição canônica" ao 
Patriarcado russo.

O Presidente da Ucrânia, Petró Poroshenko, na ocasião felicitou a 
independência da Igreja de Kyiv, dizendo que “O ocorrido é um verdadei
ro milagre que devemos à vontade Do Criador".

"Cumprimos com o nosso dever diante das gerações passadas e 
próximas", sustentou o Presidente. Para ele, o Tomos é na realidade 
outra "ata de declaração da independência da Ucrânia, pois fortalecerá 
a liberdade religiosa, a paz ecumênica e os direitos e liberdades dos 
cidadãos".

Rostyslav Tronenko
Embaixador da Ucrânia no Brasil

CANTINHO DA REPRESENTAÇÃO CENTRAL 
UCRANIANO-BRASILEIRA

O que é a Representação Central 
Ucraniano Brasileira?

Atendendo uma proposta do Jornal Pracia, a Representação Central 
Ucraniano Brasileira apresentará em todas as edições informações e noti
cias sobre os aspectos mais gerais da comunidade ucraniana brasileira em 
suas atividades e relações no Brasil e com a Ucrânia.

Em primeiro lugar vamos apresentar a entidade. Consta do artigo 46 do 
estatuto de fundação da Representação Central Ucraniano-Brasileira cuja 
Assembléia Geral foi realizada em 23/03/1985 que Dom Efraim Basilio 
Krevey, OSBM, Nicolas Melus, Nadia Kerecuk, Miguel Rubinets, Hilário 
Besrutchka, Bogdan Savytzky, Regina Rubinetz, Wasyl Czmyr, Eugenia 
Bokalowski Mazepa, Peter Jedyn, Ivan Mykolich, Nicolau Hec, Oleg 
Shymanskyj, João Kindra, Bodan Bilynski, Nicolau Dirjawoj, Afonso Anto- 
niuk, Ewaldo Podolan, Peter Savaryn e Olga Savarin participaram da 
Assembléia Preliminar de 8 de Janeiro de 1985 que teve lugar à Rua Augus
to Stellfeld, 799, em Curitiba, Paraná, que elegeu a Comissão Estatutária e 
decidiu pela criação da Representação Central Ucraniano-Brasileira. Parti
cipou da Assembléia Preliminar de fundação da entidade, realizada em 
23/03/1985, Peter Savaryn Presidente do Secretariado dos Ucranianos 
Livres e sua esposa Olga Savaryn.

A Representação Central Ucraniano Brasileira tem por finalidades:
a) Representar perante autoridades e instituições públicas e privadas, 

no Brasil e no exterior, a comunidade ucraniano-brasileira;
b) Aconselhar, colaborar e participar com as entidades da comunidade 

ucraniana no Brasil, na I. promoção da assistência social; II. promoção da 
cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; III. promo
ção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;

c) Colaborar para o estreitamento das relações dos povos e governos 
do Brasil e da Ucrânia;

d) Colaborar para o estreitamento de relações e intercâmbio entre as 
comunidades ucranianas da diáspora;

e) Reivindicar através de todos os meios legais os interesses da comu
nidade ucraniano-brasileira. IV -  propugnar pela independência nacional; 
pela paz, pela autodeterminação dos povos, não-intervenção, igualdade 
entre os Estados, repúdio ao terrorismo e ao racismo e a cooperação entre 
os povos para o progresso da humanidade.

O primeiro presidente eleito foi o médico Dr. Afonso Antoniuk. -  
23/03/1985 a 7/10/1989. O segundo Mariano Czaikowski presidiu a Repre
sentação Central Ucraniano-Brasileira no período de 7/10/1989 a 
19/12/1992. Peter Jedyn presidiu a Representação Central Ucraniano-Bra- 
sileira no período de 19/12/1992 a 8/04/1995. Jose Wlgacz Junior presidiu 
a Representação Central Ucraniano-Brasileira no período de 8/04/1995 a 
29/11/2002. O atual presidente é o advogado Vitorio Sorotiuk desde 
29/11/2002.

A atual Diretoria está assim composta: Presidente: Vitorio Sorotiuk; 
Vices-Presidentes: Jorge Rybka, Roberto Oresten, Mariano Czaikowski e 
Lecia Labas; Secretário Pe. Elias Mariniuk, OSBM e 2.° Secretário: Oliana 
Rezetiuk, 1.° Tesoureiro: Ivan Kuchpil e Rafael Julik Yokoyama.

A Representação Central Ucraniano Brasileira é filiada ao Congresso 
Mundial dos Ucranianos, com sede em Toronto no Canadá e escritórios em 
Kyiv na Ucrânia e Bruxelas na Bélgica, que congrega 33 representações 
dos ucranianos no mundo, representando mais de 20 milhões de ucrania
nos que vivem no exterior. A Representação Central Ucraniano Brasileira 
participou de sua fundação em 1967 em Nova York, EUAe do último con
gresso em Kyiv em novembro de 2018 que elegeu o novo Presidente Paulo 
Grod. Maiores informações sobre a entidade no site: http://www.ukrai- 
nianworldcongress.org/.

O Dr. Vitorio Sorotiuk do Brasil é Vice-Presidente para a América Latina 
do Congresso Mundial dos Ucranianos.

A Representação Central Ucraniano Brasileira é filiada também à Coor
denação Mundial dos Ucranianos -  UVKR, fundada em 1992, com sede em 
Kyiv, cujo Presidente é Mikhailo Ratushnei. Informações sobre a instituição 
podem ser obtidas no Site: http://www.uvkr.org/.

A Representação Central Ucraniano Brasileira tem desenvolvido várias 
atividades em apoio a preservação da cultura ucraniana no Brasil, apoiando 
as atividades das instituições, implementando e incentivando o contato 
entre o Brasil e a Ucrânia, a manutenção da língua ucraniana, incentivando 
que mais descendentes possam estudar na Ucrânia e na obtenção da Car
teira de Ucraniano do Exterior pelos descendentes e presta solidariedade 
ao povo ucraniano em sua luta contra a agressão russa e para a manuten
ção de sua soberania.

Representação Central Ucraniano Brasileira. 
E-mail: rcucranianobrasileira@gmail.com

http://www.ukrai-nianworldcongress.org/
http://www.ukrai-nianworldcongress.org/
http://www.uvkr.org/
mailto:rcucranianobrasileira@gmail.com
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СКІЛЬКИ РАЗІВ ПЕРЕКЛАДЕНА... БІБЛІЯ?

Новий Завіт перекладено на 1500 мов. Проте, досі існує можливість 
перекласти Біблію на, скажімо, ще тисячу мов. Та коли Біблію почали 
перекладати?

Згідно з деякими джерелами, Біблія (Старий і Новий Заповіт) 
перекладена на 670 мов. Сам Новий Заповіт був перекладений на 1500 
мов, а частина Писань (одна книга, псалом або фрагмент Старого або 
Нового Заповіту) майже на 3000 мов.

Якщо ви думаєте, що це багато, варто пам'ятати, що 3000 — це менше, 
ніж половина мов, які зараз використовуються в усьому світі. Зі 7097 мов, 
що використовуються сьогодні, близько 4000 використовують письмову 
систему, що означає, що досі існує можливість перекласти Біблію ще на, 
скажімо, ще тисячу мов.

Коли і чому Біблія була перекладена з мов оригіналу на інші 
мови?

Септуагінта і перші переклади Біблії
Перші переклади Біблії з'явилися приблизно в 3 столітті до нашої ери, 

коли олександрійські євреї почали використовувати грецьку мову (língua 
franca того часу), тим самим виштовхуючи іврит на маргінес. Перший 
переклад, який іноді називають „грецьким Старим Заповітом", більше 
відомий як Септуагінта. З'являється навіть як цитати в Новому Завіті 
(особливо в листах св. Павла), але також і в апостольських батьків або 
грецьких Отців Церкви. Дякуючи святому Джерому стало зрозуміло, що 
Септуагінта — не єдине джерело, яким користувалися апостоли, так само, 
як автори Нового Заповіту використовували писання на івриті та грецькій 
моах (особливо цитуючи Ісуса).

Назва "Septuagint" ("70"), згідно з традицією, відноситься до того, що 
грецький король Єгипту Птолемей II Філадельф попросив 72 єврейських 
вчених (шість із кожного з 12 племен Ізраїлю) перевести Тору з івриту на 
грецьку мову. Кожному з них доводилося працювати окремо, і в кінці 
вони повинні були обмінюватися своїми перекладами та обрати 
остаточний варіант. Однак, коли виявилося, що всі переклади були 
однаковими, це було сприйнято як знак від Бога.

Святий Єронім і Вульгате
Переклад, написаний на грецькій мові Koiné (лінгва франка в 

середземноморському басейні в пізній античності, також називається 
олександрійським діалектом), спочатку містив тільки Тору (перші п'ять 
книг єврейської Біблії, так зване П'ятикнижжя). Протягом двох-трьох 
століть перекладалися наступні книги. Переклади були завершені в 132 р. 
до н. е. Цей ранній переклад став основою для подальшого перекладу на 
латинську мову („Vetus Latina").

Навіть якщо ранні християни володіли грецькою мовою, потреба в 
латинському перекладі Писань зростала з поширенням віри в Римську 
імперію. Вже у другому столітті багато перекладів з'явилися навколо Італії 
та північної Африки (з багатьма доповненнями та помилками). Святий 
Єронім (великий перекладач Біблії з івриту та грецької мови на латинську, 
творець Vulgate) визнав, що до четвертого століття було створено 
„стільки текстів, скільки й рукописів".

У 382 році папа Дамасій І запитав Єроніма про остаточну версію 
Євангелія на латині (яка повинна була базуватися на вже досить 
поширеній „Vetus Latina"). Єронім пішов ще далі і переклав наступні 
біблійні книги, використовуючи оригінальні івритські та грецькі тексти, а 
також Септуагінт (який був у його монастирі у Віфлеємі). Переклад 
настільки добре сприйняли, що він, зрештою, замінив „Vetus Latina". 
Вульгата стала широко використовуваним латинським перекладом Біблії. 
Трентська рада (1545-1563) визнала Вульгату„автентичною в публічних 
читаннях, дискусіях, проповідях", що було обов'язковим аж до 1979 року, 
коли був опублікований Неуульгата (зредагована версія Вульгати).

Переклад Наталії ПАВЛИШИН 
Джерело: dyvensvit.org -  Публікації: Біблія - Україна

Iniciando о ano de 2019 com grandes expectativas e esperanças de 
conquistas e um mundo cada dia melhor, dediquemos este início de ano, 
mês de Janeiro à Santa Maria, Mãe de Deus, para rogar por nós!

E assim como a Santa Gema Galgani, “Ter como propósito empe
nhar uma nova vida. Não sei o que me espera nesse novo ano. Mas em 
Vossas Mãos , Senhor, Me Ponho.”

Que a nossa iniciativa para um ano melhor seja pela busca de paz, 
de gratidão a Deus expressa nas atitudes, cumprindo nossas obrigações 
de cristão, lembrando o quão é importante viver verdadeiramente a 
Santa Eucaristia nas Liturgias e em comunidade, demonstrar a bondade, 
a caridade, a honestidade e a justiça. Fazer brotar no próximo a alegria 
e a esperança e concretizar o desejo de paz.

E para vivenciar os momentos de férias e festas com a família, 
amigos e o próximo seguem algumas sugestões para ser feliz:

Após receber o padre com a benção na casa, kropylo, onde trará o 
fortalecimento da fé em Cristo que é 

“O Caminho, a Verdade e a Vida!” ,
Acredite na Providência Divina que está por nós a todo o momento e 

se dedique para dias melhores.
Brinque mais, relembre histórias da infância e replique-as, vivencie! 
Seja otimista, positivo, deixe de lado mágoas e rancor, use o perdão 

e se for difícil busque ajuda, enalteça as qualidades das pessoas, princi
palmente as que estão pertinho de você, reze, silencie, visite familiares, 
cumprimente os vizinhos, tenha simples gestos de gentileza, converse 
com os mais velhos ouça sua experiência, dê atenção e reconhecimento 
e dentre estas ações, crie, busque desafios, cozinhe... e daremos uma 
dica deliciosa, para você fazer com seus filhos ou netos, para as visitas, 
amigos, família ou para você mesmo aprimorar seus dotes culinários. É 
uma Receita popular que nossas babas e mamas sempre faziam com 
muito amor, podem ser salgadas ou doces como sobremesa.

Panquecas -  Млинці

Ingredientes para massa:
300 g de trigo 
750 ml de leite 
3 ovos
3 colher de sopa de manteiga 
9 colheres de sopa de óleo 
2 colheres de café de sal

Modo de preparo massa:
Bater no liquidificador o leite, trigo, ovos e o sal. Na frigideira colocar 

um fio de óleo, e cuidadosamente derrame o suficiente, assim doure os 
dois lados e reserve para colocar o recheio.

Recheio doce:
300 g de requeijão
9 colheres de sopa de creme de leite de mesa 
6 colheres de sopa de açúcar
120 g de uva passas, ameixa preta, damasco ou frutas frescas 

morango, amoras, cerejas...
1 colher de sopa de raspas de limão.

Modo de preparo recheio:
Colocar o requeijão, creme e açúcar num recipiente e misturá-los 

levemente na batedeira, para então colocar as frutas, misturando manu
almente.

A montagem:
Colocar o recheio na massa e poderá fechá-los como envelope 

(holupti), ou enrolar e deixar as pontas soltas ou como saquinhos. Para 
decorar poderá colocar algumas frutas junto com calda, mel, creme de 
leite ou leite condensado.... a criatividade é sua!!! Divirta-se!!!

Julia Regina Bordun Bertoldi
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П о с м е р тн і Згад ки

t  Irmã Apolônia Verônica Skrepecz

Irmã Apolônia Verônica Skrepecz nasceu a 05 de 
março de 1942, em Moema - Município de Itaiópolis - 
Estado de Santa Catarina. Seu pai foi Pedro e a mãe 
Tecla, da família Krassota. Recebeu o Santo Batismo 
das mãos do Revmo. padre Rafael Lototsky, OSBM, 
em 09 de março de 1942, na igreja Sagrada Família, 
em Iracema, Município de Itaiópolis - Santa Catarina.
Os padrinhos foram Miguel Korchagin e Sofia Kostet- 
ska.

Os pais eram bons cristãos, mantinham a oração
diária na família, dando aos filhos a oportunidade 

às liturgias de domingo e ensinando o catecismo. A família teve treze filhos. 
Seis meninos e sete meninas. Todas as crianças cresceram no espírito de fé, 
amor a Deus e à santa Igreja. Em 17 de julho de 1957, Verônica ingressou e 
iniciou sua candidatura na Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada 
em Prudentópolis, PR. Sua mestra do noviciado foi Irmã Valéria Borchtch e a 
superiora da casa Irmã Macrina Hnida.

Recebeu o hábito das Irmãs Servas de Maria Imaculada no dia 02 de feve
reiro de 1958, e iniciou a formação religiosa, sob a orientação da mestra do 
noviciado Irmã Valéria Borchtch. Adotou o nome religioso de irmã Apolônia, 
como sinal de uma nova vida. Fez os primeiros votos no dia 02 de fevereiro de 
1960 e dia 08 de dezembro de 1965, fez a sua consagração perpétua. Na 
época a superiora da Congregação era Irmã Jerônima Chimy e a superiora 
provincial Irmã Bartoloméia Feduch.

Irmã Apolônia exerceu sua missão de servir no coração da comunidade, 
exercendo as atividades de cozinheira e eventos caseiros em Prudentopolis, 
Mallet, Curitiba, União da Vitória. No ano de 1978, foi transferida para a Delega- 
tura São Josafat na Argentina, onde realizou várias atividades missionárias e, 
de 1983 a 1992, serviu ao ministério de superiora local na comunidade Perpé
tuo Socorro na cidade de Jardim América. Em 1993, atividade missionária em 
Andrésito. No final de 1993 veio para a Província de São Miguel Arcanjo no 
Brasil. Aqui ela foi responsável pela lavanderia do Hospital Bom Jesus e pela 
ornamentação e zelo da igreja local em Ponta Grossa.

Exerceu a missão de cuidados gerais para os idosos e pessoas com defici
ência na Casa para idosos Nossa Senhora do Amparo, na colônia Marcelino. 
Em 2002, ela retornou à Delegatura São Josafat na Argentina. Fez um curso de 
enfermagem, trabalhou na Casa de idosos em Llavallol e exerceu várias ativi
dades na comunidade Imaculada Conceição. De 2005 a 2018 serviu a Sra. 
Maria Gueres, conduziu apostolado em San Miguel, lavava e zelava pela roupa 
da igreja de San Miguel, assava pão e ajudava na cozinha quando necessário. 
Irmã Apolônia era muito prestativa.

Ela gostava da oração, era piedosa, dedicada em viver o ideal das Servas 
de Maria Imaculada, pacífica, humilde, alegre, feliz, agraciada por Deus, 
sempre pronta para servir, animar a comunidade, agradecia ao Senhor pelo 
dom da vocação. Irmã Apolônia nos deixa um legado: servir com alegria! Viveu 
com alegria e abnegação.

Sabia servir com alegria, simplicidade e muito carismática. Deixou-nos um 
lindo exemplo de servir onde há maior necessidade com amor e alegria.

No dia 05 de janeiro de 2019, ela foi hospitalizada em Lomas de Zamora, 
Grande Buenos Aires, no departamento de terapia intensiva - UTI. O Senhor 
Jesus, bateu na porta do seu coração e lhe disse: “Vem, serva fiel”. Faleceu no 
mesmo hospital às 21 horas -  (hora de Argentina), aqui seriam 22 horas, do dia 
07 de janeiro de 2019. Deixou este mundo em busca da recompensa eterna no 
céu, com 76 anos de vida e 61 anos consagrados a Deus na Congregação das 
Irmãs Servas de Maria Imaculada.

Devido aos tramites de documentos dentro do Consulado para fazer o 
translado do corpo da falecida Irmã Apolônia, o sepultamento aconteceu no dia 
16 de janeiro de 2019, às 10 horas em Prudentópolis. Estavam presentes 74 
Irmãs Servas de Maria Imaculada entre elas Irmã Rosália Parastchuk -  Supe
riora Provincial, Irmã Rosalía Bakes Angnes, Superiora da Comunidade de 
Llavallol, que veio da Argentina com o seu irmão acompanhando a ambulância 
e 23 pessoas leigas, a maioria da família da Irmã Apolônia.

Antes da Divina Liturgia, a Irmã Nadia Kerecz, leu a biografia da Irmã Apo
lônia Skrepecz e a Irmã Aurélia Romankiv, leu a mensagem enviada por Dom 
Daniel Kozlinski - Bispo-Eparca na Argentina.

“Um momento difícil o que estamos vivendo: despedir para a eternidade 
uma pessoa que soube bem entender a vida religiosa em seu fundamento: 
“faça-se em mim a tua vontade”. Entendendo esta palavra pronunciada pela 
mãe de Deus e nossa, Irmã Apolônia soube sair ao encontro de quem tem 
necessidade de auxílio.

Como Maria. Servir a Deus. Servir ao próximo. Dizendo sim a Deus, exer
ceu este serviço dentro da comunidade da Congregação das Irmãs Servas de 
Maria. Como serva, dedicou seus dias a Deus e ao próximo com muita alegria 
e generosidade. Exerceu sua missão sempre com o sorriso em seu rosto e

sempre tinha um gesto criativo para poder transmitir a Fé, a esperança, nossa 
confiança em Deus.

Exerceu parte de seu serviço, fora de sua casa materna, foi ao encontro do 
próximo seguindo o lema de Irmã Josafata: servir lá onde haja mais necessida
de. El Colorado, Jardin America, Saenz Penha, Llavallol... são nomes que não 
conhecemos. São comunidades ucranianas onde a Irmã exerceu o seu serviço 
de amor e dedicado serviço na Igreja Ucraniana em Argentina. Dedicação total, 
até o final. Quantas vezes, para exercer sua função, saía de casa aos domin
gos, ainda de madrugada para chegar até a comunidade de San Miguel. Quase 
3 hs de viagem para exercera missão de transmitir, com alegria e total dedica
ção, a verdade do Evangelho.

A Eparquia Ucraniana em Argentina -  Nuestra Senhora dei Patrocínio -  
expressa as mais sentidas condolências para a família Skrepecz e para a Con
gregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada. São mais de 50 anos de 
trabalho dedicado a esta porção de Igreja que tanta necessidade tem da 
presença de pessoas generosas para o serviço de evangelização dos fiéis que 
fazem parte desta Igreja.

Sinceramente, posso afirmar: ficamos um pouquinho mais pobres com a 
ausência física da Irmã Apolônia em nosso meio. Mas ao mesmo tempo, senti
mos que a presença deste sorriso amoroso continuará presente no meio de 
todos, semeando sementes da boa nova, porque, desde o céu, estará interce
dendo por todos nós. Que eterno seja o seu descanso junto ao Pai Eterno. Que 
seja eterna a sua memória entre todos”.

(Dom Daniel, Bispo-Eparca na Argentina)

Celebraram a Divina Liturgia e as celebrações próprias do dia: os Revmos. 
Padres Basilianos: Pe.Tarcisio Zaluski, Pe. Dionisio Horbus -  pároco e Pe. 
Estefano Wonsik. O Padre Tarcisio, em sua homilia, destacou as seguintes 
idéias: “A grande conquista da Irmã Apolônia é a grande conquista da Congre
gação das Irmãs Servas de Maria Imaculada. Existem na sociedade eventos 
importantes e que o povo comemora. Por ex: Formaturas, esportes e outros 
tantos. Os amigos comemoram, fazem festa se alegram com a conquista dese
jada e conquistada. Tudo isso é importante, mas passageiro.

Existem outros eventos de muita importância, conquistas grandiosas e que 
não são passageiras. Entre elas está a morte. A morte de alguém que viveu a 
vida inteira à procura da mais bela e sublime promoção. Mas geralmente se 
chora, se lamenta a perda da pessoa e pouco se lembra da grande conquista e 
grandiosa promoção que vem com a morte para receber a maior das promo
ções das mãos do próprio Criador. A recompensa prometida por Deus a quem 
for fiel durante a vida. Vai chegar o tempo que nós cristãos vivendo a fé, vamos 
gozar mais da vida. É importante neste momento, nestas orações, comemorar 
a chegada da Irmã Apolônia para outra vida. Esta vida que ela viveu e procurou 
uma outra vida, uma outra promoção!”

Que o Senhor lhe dê um lugar de luz, de descanso, que lhe recompense 
por tudo, e que a receba na glória eterna e que descanse em paz. Que Jesus 
lhe conceda o eterno e feliz olhar à santa face de Deus no céu. Eterna seja a 
memória dela!

f  Teodosio Dobrovolski

Chegou o dia de entregar o pai querido e amado pelos filhos para Deus.
Somos gratos a Deus de nos presentear com um pai tão querido.
As lembranças que nos deixou jamais serão esquecidas .

Morador da localidade de Barra Bonita, nasceu 
em 18/06/34. Filho de João Dobrovolski e Emília 
Meskiw Dobrovolski. Foi casado com D. Estanislava 
Grabove Dobrovolski, desta união tiveram nove 
filhos: Lúcia, Paulo, Natalia, Sofia, Maria Leoni, João,
Luiz, José e Júlia. Também são nove netos: Fernan
da, Vinícius, Vittor, Gabriel, João Pedro, Isaías, Rosa 
Maria, Alexandre e Ane Caroline. Teodósio era uma 
pessoa simples, humilde e religioso. Nunca se 
apegou a bens materiais, sempre dizia "Não levamos 
riquezas da terra, só o bem que praticamos". Ensi
nou aos filhos o respeito e o amor fraterno. Foi um pai maravilhoso, jamais 
esqueceremos o legado deixado por ele. A amizade e a religião estavam 
sempre presentes em sua vida. Possuía um carinho especial e admirável por 
sua esposa. A fé que tinha em Jesus Cristo era imensa, membro do Apostolado 
da Oração era fiel ativo na comunidade Cristo Rei de Barra Bonita. Lutando 
contra a enfermidade nunca reclamou de dores, nunca se desesperou, e no 
seu último dia de vida o que desejava era se encontrar com Jesus Cristo para 
se alegrar no céu, e estar livre de preocupações, dores e doença. No dia 19 de 
janeiro de 2019 o livro da vida se fecha para este pai, marido e avô. Aquilo que 
ele buscou durante a vida, neste dia encontrou no reino celeste. Seu velório 
aconteceu em sua residência em Barra Bonita com a presença de muitas 
pessoas, todos passaram rezando e cantando enquanto o levavam para a 
morada definitiva.

Нехай Бог винагородить його в небі! Все що він лишив в цій землі, 
залишається в наших серцях. Вічная Пам'ять!

Подала родина.
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Pe. Estefano Wonsik, OSBM

Romaria Mariana em Antônio Olinto

No dia 9 de dezembro, fiéis vindos de diversas localidades foram prestar 
culto e veneração à Santa Mãe de Deus em Antônio Olinto. Os jovens da Cate
dral Imaculada Conceição de Prudentópolis, sob a orientação do Pe. Cristiano 
Silva, OSBM e da Catequista Jaqueline Litven fizeram uma bela encenação 
sobre a vinda dos primeiros padres para o Brasil.

Nova diretoria no Instituto Secular das Catequistas 
do Sagrado Coração de Jesus

Entre os dias 26 e 30 de dezembro de 2018 realizou-se em Prudentópolis 
a Assembléia Geral do Instituto Secular das Catequistas do Sagrado Coração 
de Jesus. A Diretora Geral do Instituto ficou sendo a Catequista Nadir Vozivo- 
da, tendo como conselheiras as catequistas: Olga Haliski, Maria Ines Jadvizak, 
Maria Scherbaty e Maria Aparecida Pankievicz. Нехай Пресвяте Серце 
благословить Інститут!

Votos solenes е primeiros votos na Congregação 
das Irmãs de São José

No dia 26 de dezembro em Linha Vitória -  Cruz Machado, a Congregação 
das Irmãs Ucranianas de São José esteve em festa. Emitiu seus primeiros votos 
na Congregação a Ir. Mônica Karachowski e a Ir. Simone Prestupa emitiu seus 
votos perpétuos. Ir. Marina Litven também renovou os votos.

Нехай для сестер Святий Йосиф буде прикладом вірности та посвяти.

Vestição na Ordem de São Basílio Magno

As irmãs da Ordem de São Basílio estiveram em uma festa especial. No dia 
1 de janeiro, em uma cerimônia na capela do noviciado presidida pelo provin
cial Pe. Antônio Royk, OSBM a postulante Thays Hamulak recebeu o véu da 
Ordem. Нехай Господь надалі провадить вас дорогами любові, добра і 
служіння! Тому, що ви маєте Господа... таку Красу, таку Доброту, таку 
Мудрість, то нехай ця радість, що в Ньому, вистачить вам! (Св. Василій 
Великий, Гомілія 15 на Псалом 32).

Festa de São Basílio 
no seminário maior em Curitiba

L i  I
A comunidade basiliana se reuniu para celebrar a festa do patrono no 

seminário São Basílio em Curitiba. Nesta ocasião também foi comemorado o 
jubileu de prata do Pe. Provincial Antônio Royk Sobrinho, OSBM. Нехай 
Всевишній благословить Вас дорогий отче здоров'ям, добром, та миром 
на многі і благі літа!

Ucrânia testa novos mísseis com sucesso

A Ucrânia está prepa
rada para se defender.
Esta a mensagem deixada 
pelo chefe dos serviços de 
segurança do país que na 
quarta-feira realizou com 
sucesso testes de mísseis.

"A Ucrânia é capaz de 
defender as suas frontei
ras no Mar Negro e no Mar 
de Azov"

OleksandrTurchinov Conselho de Segurança e Defesa Nacional
Segundo o alto funcionário, o novo míssil de cruzeiro de fabrico ucraniano 

tem capacidade para defender a Ucrânia.
"Os testes de mísseis ucranianos provam que a Ucrânia é capaz de defender 

as suas fronteiras no Mar Negro e no Mar de Azov", disse OleksandrTurchinov, 
chefe do Conselho de Defesa e Segurança Nacional.

O novo míssil ucraniano teria destruído com precisão alvos situados a 280 
quilômetros de distância.

Os testes de mísseis têm lugar numa altura em que as tensões entre a Rússia 
e a Ucrânia aumentam devido à captura de embarcações ucranianas por forças 
russas no mar de Azov, ao largo da Crimeia.

Por Joao Duarte Ferreira
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Publicado originalmente na edição ne01 de 1921
Pe. Rafael Krenetskej, OSBM

Imigração ucraniana no Brasil
O início de cada país, nação foram escuros, tristes, mas também a empenho 

de se elevar em todos os campos: cultural, econômico, comercial, etc. É uma ação 
de não apenas um dia, mas séculos. E o Brasil, nossa segunda pátria, que nos 
acolheu de braços abertos, teve que andar pelos caminhos que foram marcados 
pela providência de Deus.

O Brasil, do marco zero, aos poucos, chegou a ser esta grande nação, que não 
se envergonha de equiparar junto a outros povos, as quais, antes dela, agiram em 
todos os campos.

Em Portugal já raiou o sol do cristianismo, mas nas matas do atual Brasil 
ainda sopra o vento da escuridão. Havia muitas tribos de índios pagãs, as quais 
eram os únicos donos desta terra, terra que, depois de um longo período foi 
nomeada como "Santa Cruz", "Brasil". Isto aconteceu no dia 01 de maio de 1500. 
Esse dia foi o início de uma nova era no Brasil. O almirante português Pedro Álva
res Cabral jogou a âncora perto da Bahia, no Rio Santa Cruz. Ele descobriu esta 
terra, e a terra onde estava ele denominou "Terra de Santa Cruz" nome que mais 
tarde foi mudado para "Brasil".

Para esta terra na qual habitamos, a data de 1 de maio de 1500 tem a 
lembrança assim como o dia 1 de agosto de 980 para os ucranianos onde o rio 
Dnipró parou -  como que assustado -  porque o povo adentrou nele -  e nele 
foram batizados na presença do grande rei São Valdomiro. Da mesma maneira 
que para nós (ucranianos), a partir desta data melhores dias se iniciam na história, 
pois o paganismo foi derrubado -  assim, para o Brasil, a chegada do almirante 
Cabral iniciou o descobrimento que é hoje visto por todos os campos.

São Valdomiro compreendeu bem que o cristianismo terá grande peso, até 
mesmo para a vida do estado laico. Com o cristianismo virá para a Rus a formação 
cultural, e isto irá reunir o povo perto de Kiev. Com o cristianismo que fora instala
do, segundo o pensamento de Valdomiro o Grande, havería de vir para seu país 
uma nova era. E de fato, nunca entre o nosso povo houve tanto calor, como no 
tempo deste bom, justo e santo rei Valdomiro.

Do mesmo modo que pensava o nosso grande rei Valdomiro, pensava 
também o almirante Cabral.

O almirante desembarcou na nova terra -  depois a sua esposa, enfim todos 
silenciosos padres trabalhadores sob a coordenação do padre Nóbrega, com os 
quais se inicia o trabalho de cristianização em meio às tribos dos índios no Brasil. 
Assim foi o início da boa e nossa segunda pátria -  Brasil.

A partir deste momento, embora lento, se desenvolve o progresso. Os envia
dos mensageiros vão lá onde os padres jesuítas missionários lhe abrem o cami
nho. Com a cruz em mãos todos os mensageiros anunciam nas matas brasileiras 
um Deus desconhecido. O governo português entrou nos confins da nova terra e 
descobre a sua riqueza; descobriu que encontrou um grande tesouro, pois desco
briu um novo país, Brasil.

A partir desde instante até 1822 inicia para o Brasil um período semelhante à 
nossa Ucrânia. Os países europeus, França, Inglaterra, Holanda planejam apode- 
rar-se das riquezas do Brasil. Cada uma delas quer dominá-la. Iniciam, dos acima 
mencionados países, expedições para dominar o novo e rico território, onde 
escorre leite e mel, o grande e livre Brasil. Apesar dos problemas, Portugal insti
tuía aqui as suas ordens. Mas, sem a ajuda dos negros, os portugueses e outros 
países não poderiam trabalhar aqui. Então expedições especiais iam à África 
onde se comprava um negro por 10 a 40 guldenos ( gulden = moeda Holandesa) 
e aqui no Brasil eram vendidos de 200 a 800 guldenos. Foram importados muitos 
de Guiné, Angola e Moçambique.

Já naqueles tempos o povo se divida em três classes: 1) Eram os proprietários 
de bens, criadores de animais e donos dos engenhos de cana de açúcar; era a 
classe dominante do país. 2) Portugueses e japoneses, os quais encontraram 
abrigo no Brasil, eram os primeiros administradores das fazendas. 3) índios escra

vos e negros. Os índios eram fracos demais para o trabalho. Os únicos trabalhado
res eram os escravos negros.

Enquanto no Brasil o governou se organizava lentamente, os padres jesuítas 
missionários tinham um dom especial de organização dos seus índios converti
dos. Cada província hoje, no Brasil, humildemente olha para os primeiros organi
zadores dos índios, trabalho este, que pode ser aproveitado em todo Brasil. Eu vi 
no Rio Grande do Sul cidades inteiras, as quais se estruturaram de algumas cente
nas, construídas por estes missionários. Os museus brasileiros contém muitas 
obras desses trabalhadores da messe de Cristo. Os mapas mais precisos do Brasil 
são os que foram feitos pelas mãos dos famosos geógrafos missionários. Lembro 
do fato, de que hoje as províncias centrais levam centenas de anos para se 
manter, onde muitos grandes benfeitores tiveram que trabalhar -  é uma lição 
desses missionários. Penso no uso da erva mate. Quem ensinou o seu cultivo? Os 
missionários padres jesuítas.

Estes silenciosos missionários ensinaram os índios não somente a rezar, a 
viver a moralidade, mas ensinaram a trabalhar, a conquistar seu próprio sustento. 
Em cada colônia indígena existia uma escola. Dos antigos selvagens surgiram 
não somente bons cristãos, mas também pessoas civilizadas. Os padres jesuítas 
reuniram ao seu redor todas as tribos indígenas. O governo da Espanha assustou- 
-se. O governo espanhol imaginava que os padres jesuítas reunindo em torno de 
si os índios convertidos poderiam formar uma república particular, independen
te da Espanha Brasileira. Com o decreto do ano 1767 o governo espanhol orde
nou a retirada dos silenciosos missionários de todo o Brasil. O exército sitiou as 
instâncias missionárias dos padres Jesuítas; permitiu aos padres somente levar o 
livro dos ofícios divinos e a cruz; não deu permissão de se despedir dos índios e 
amigos, sendo eles enviados aos portos e dos portos para a Europa. A espirituali
dade dos índios decaiu. Muitos voltaram ao paganismo, outros se revoltaram e 
foram mortos a tiros, etc.

Seus descendentes são os bugres, botucudos, sobre os quais hoje nós ouvi
mos sobre eles no Brasil. Muitos dos nossos os viram e muitos dos nossos ucrania
nos sentiram na própria pele grandes ameaças, outros foram mortos, como por 
exemplo na Colônia Jangada, Moema e Iracema.

Disse Jesus aos seus discípulos:"Sereis perseguidos por causa do meu nome". 
E isto aconteceu com os missionários padres Jesuítas. Durante esse período o 
Brasil progredia lentamente, pois o desenvolvimento da nação, como já disse, 
não é fato de um dia, de um ano, mas de cem anos.Tudo caminha lentamente.

No ano 1808, Dom João VI vindo expulso da França, quando chegou no Rio 
de Janeiro, o saudaram com as palavras: "Que viva o príncipe brasileiro". E Dom 
João VI tornou-se príncipe, mas submisso a Portugal. Após 13 anos ele deixa o 
Brasil, deixando seu sucessor Pedro I. Este entendeu que um país, como o Brasil, 
grande, rico, não deve ser escravo de outro país menor. E ele, no dia 07 de setem
bro de 1822, nas margens do rio Ipiranga, próximo de São Paulo, tirando o símbo
lo português do seu chapéu, e colocando o símbolo verde-amarelo, bradou: 
"Independência ou morte!" A partir deste instante o príncipe do Brasil tornou-se 
príncipe independente de Portugual. Depois de 11 anos ele renuncia a coroa em 
favor do seu filho ainda menor de idade, Pedro II. A princesa Isabel, tendo os 
poderes da sucessão, decreta a liberdade da escravidão aos negros. Aconteceu 
um desentendimento com os países vizinhos Uruguai e Paraguai. Iniciaram as 
guerras, das quais o exército brasileiro saiu vitorioso. Glória ao exército vitorioso! 
O espírito da democracia, nestes períodos, de divulgava em todos os lugares, 
tanto entre os jovens escolares quanto nos jovens funcionários.

O velho rei Dom Pedro II, que manteve o domínio do Brasil durante 50 anos, 
teve que se afastar. Cada vez mais no congresso eram eleitos deputados do parti
do republicano.

O rei com a sua família foram obrigados a sair para Portugal.
A República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889, na verdade, sem 

derramamento de sangue, mas nos anos posteriores houve muito muito sangue 
derramado até que o presidente Marechal Floriano Peixoto confirmou seu trono.

E a partir de então, aos poucos, cada presidente do Brasil não conseguiu fazer 
tudo, mas cada um completava o outro. E o atual presidente também não vai 
conseguir contentar a todos, mas deixará para o seu sucessor trabalhos futuros 
na organização da república.

Continua na próxima edição...
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Молодим
Читачам

(21.08.1953, с. Суха Закарпатської області) - відомий український 
поет, перекладач, публіцист, есеїст. Лауреат Державної премії України 
ім. Тараса Шевченка, культурологічної премії ім. Миколи Аркаса, 
Всеукраїнської літературної премії ім. Володимира Свідзінського, 
Всеукраїнської літературної премії імені Зореслава, Всеукраїнської 
літературної премії імені Володимира Сосюри, літературної премії ім. 
Леоніда Вишеславського, Міжнародної літературної премії ім. Івана 
Кошелівця. Переслав Його син Тарас Кремінь - народний депутат 
України, член групи дружби з міжпарламентських зв'язків з ФРБ.

СОБІ САМОМУ НА 65-ЛІТТЯ 
Дмитро Кремінь

Себе самому заповім, похрещений у церкві,
Що звів колись угорський граф, а батюшка - москвин. 
А тут примчав стрункий Пегас у "Південьконецентрі". 
А кінь до мене пригорнувсь - поет завжди один.

Іще століття не пройшло, нема і півстоліття,
Коли згоріла нить епох, а ждалося - едем.
Сміється череп у траві, тачанка - й та зотліла,
Та в ковилі, у полині, а ми - летючо йдем.

Ахалтекинського коня виводь із машталірні, - 
Такий зелений іподром,а в червіні - жокей...
Пани бундючні, бо азарт, а панії- манірні,
А ставки складено давно, і чути: "Все о"кей!".

Як швидко - виїзд і конкур, і вже забуто книгу,
З якої вичитав своє, це ві-ей-пі-дання.
І все життя, і все життя - на відстані забігу,
Це ніздря в ніздрю біг, а ти вперед пришпор коня.

Тут вороньки і рисаки, й ахалтекинські коні.
І навіть хмари табуном, і небо на скаку.
І це не жарт, а це азарт, і плескає в долоні 
Азарт трибун, отож і ти веди цю гру тонку.

А як програєш - не спиняй свого скаку і бігу. 
Заплющиш очі - то сильніш пришпорюй гриваня.
Лиш опадає білий сніг, і цвіт - біліш од снігу,
На цей зелений іподром, на вершника й коня.

А ми навічно вже злились у тінь трави й дороги,
У той далекий горизонт, у ту єдину тінь,
Де пронеслися табуни, згубилися остроги,
Але була прекрасна мить відмолена. Амінь!

КАЗКА ПРО СТАРОГО ГНОМА
(Скорочено)

Жив колись у підземеллі замку Обу старий-старезний гном із 
сивою бородою, такою довгою, що міг нею двічі обперезатися. Він 
мав десь років із сімсот і, певне, був найстаріший у тій місцевості.

Той гном був добрий домовик, хоч і мав свої примхи. Оселився 
він у баштовій печері — найглибшому підземеллі.

Гном влаштував собі справжній палац, зручний і розкішний. Не 
бракувало там і щербатих глеків, і непарних черевиків, і поламаних 
іграшок, і цебер без дна, і поїджених мишами книжок... Башта була 
дбайливо заснована павутинням різних візерунків.

Гном рідко покидав свій палац.
З Матсом Мюрстеном гном познайомився давно, ще коли той був 

дванадцятирічним хлопцем.
Минали роки. Мате став сторожем у замку, постарівся, мав уже 

вісімдесят років і гарненьку правнучку на виданні. Цілими днями він 
вештався замком: то лагодив поламані віконниці, то скидав сніг чи 
спускав воду, що збиралася на даху. Власне, крім гнома і Матса, ніхто 
не піклувався про ту стародавню будівлю. А той замок не раз горів, 
його руйнував час, вітер завивав у його димарях, миші точили його 
підлогу, западали підземелля й хилилися башти...

Одного разу гном побачив старого Мюрстена, і його сімсотлітнє 
серце розтало — він не витерпів, зняв з голови смушеву шапку, і 
сторож побачив його.

Щоправда, Мате Мюрстен мало не впав зі сходів, як угледів 
маленького горбатого дідуся з довгою сивою бородою, що приязно 
всміхався йому. Він уже хотів перехреститися, коли гном спитав:

— Ти злякався мене?
— Ні, — відповів затинаючись сторож. — А з ким маю честь...
Гном засміявся.
— Та ти ж  уже не раз мав таку честь! Пам'ятаєш, хто витяг тебе з 

підземелля в дитинстві? Хто гасив тобі свічку, як ти засинав над 
книжкою, і хто знайшов у воді твої черевики, як ти впав із човна? Хто, 
як ти спав, цілими ночами ходив по замку й заглядав, чи добре 
замкнені двері? То я, Матеє. Ми таки давненько знайомі, а тепер 
будемо й друзями. Чи не хочеш ти подивитися, як я живу?

— А чого ж, можна, — погодився Мате, хоч серце йому стислося.
Він поліз за гномом у темряву, звідки віяло крижаним холодом і

тихнуло... вологою.
— У вас, людей, химерний смак. Усяк пнеться вище до сонця, — 

засміявся гном. — А мені найкраще тут. А яке в мене світло! Мурцю, 
де ти в біса ділася? Ходи, присвіти моєму приятелеві.

Гном відімкнув засновані павутинням іржаві двері, кицька 
стрибнула туди й освітила своїми іскристими очима золото, срібло, 
самоцвіти та інші коштовності. Гном ласкаво поплескав сторожа по 
плечу:

— Бачиш, я не такий злидар, як ти, певне, думав. Усе це я чесно 
надбав. Щоразу, як у замку була пожежа або як його грабували

і вороги, я нишком ховав ці коштовності, бо вони б однаково згоріли 
Е чи дісталися розбійникам.
Е — А якби тебе хто пограбував? — запитав сторож. Кицька 
Е зрозуміла його слова. Вона так блимнула очима, що старий 
І перелякався. Гном мовчки підвів його до інших дверей. Там щось 
І вило, наче тисяча диких звірів.

— Ось лихі люди, які зазіхали на моє добро, — прохрипів гном. —
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таким наляканим, що гном
....і
знову

Усі вони стали вовками.
Мате Мюрстен був 

розвеселився:
— Пробач, —  сказав він. — Я зовсім забув, що ти мій гість. Я б 

пригостив тебе квашеною павутиною чи маринованою водою з 
калюжі. Та, мабуть, ти до такого не звик. То я вже дам тобі вина. Ходи 
за мною.

— Дуже дякую, — сказав сторож. — Післязавтра в нас весілля. 
Виходить заміж моя правнучка. То, може, ти був би такий ласкавий і 
прийшов на весілля?..

— Я подумаю, — відповів гном.
Після цього сторож повернувся з темного підземелля і дав собі 

слово більше ніколи туди не ходити. А тим часом у замку панувала 
метушня, бо Мате Мюрстен надумав улаштувати весілля правнучці в 
просторих замкових залах.

І диво дивне! За одну ніч у замку все було готове. Усі побиті вікна 
раптом стали засклені, усі поламані сходи полагоджені. Люди 
чудувалися, а старий Мате знав, хто доклав до того рук.

І ось почалося весілля. Та гном, хоч і був серед гостей, але не 
показувався їм. Коли треба було наповнити келихи —  чиясь 
невидима рука наповнювала їх, як треба було прислужитися молодій 
— хтось невидимий слугував їй.

Але найбільше диво сталося, коли почалось вінчання. Хтось 
невидимий надів молодій на палець каблучку з великим діамантом, а 
на голову — корону із самоцвітами. І знову люди вражено 
перемовлялися, казали, що, певне, сторож знайшов у замку скарб.

Коли гості сіли до столу, старий Мате відчув, що біля нього 
начебто примостився гном. А за деякий час той і справді пошепки 
озвався:

— Це корона давньої фінської королеви, що колись мешкала в 
замку Обу. Тільки ти нікому про це не кажи і взагалі не признавайся, 
що бачив мої скарби.

І гном подався додому.
Усе було б гаразд, але старий Мате зовсім забув, що треба 

тримати язика на припоні. А тут, як навмисне, біля нього сіла тітка 
молодого, скупа-скупуща жінка, яка стала говорити, що корона 
начебто крадена, і старий Мате, розсердившись, розповів їй про 
гнома та його скарби.Тітка покликала свого сина, і вони надумали 
негайно ж  піти по скарби: боялися, що хтось їх випередить. Мати й 
син узяли ліхтаря і подалися до башти.

Коли це раптом лампа погасла, і вони опинилися в такій пітьмі, 
наче в мішку. І враз перед ними заблищало двоє зелених очей. То 
була кицька Мурця, але вони того не знали і дуже перелякалися. Та 
не встигли вони вилізти й на один щабель, як побачили маленького 
горбатого дідуся з довгою сивою бородою.

— Вітаю вас у своїй господі, — глузливо мовив він. — Дуже 
приємно, що ви заглянули до мене. Я вас тут і залишу назавжди.

Але гном покарав і сторожа за його довгий язик. Другого ранку 
замість золотої корони його правнучка знайшла в скрині іржавого 
казан ка-банячка.

L . J

Засмійся
As crianças acham tudo em nada, os homens adultos não acham nada em 

tudo. L eopardi, Giacomo

НА ПЕРЕДОВІЙ...
—  На війні я завжди був там, де найбільше куль.
—  Ого! Весь час на передовій?
—  Що ти! На складі з амуніцією.

Veneno Para Barata
О português compra um poderoso veneno para baratas na m ercearia do Seu 

Zé. Uma semana depois, ele volta e Seu Zé pergunta:
—  E aí, Joaquim? O veneno fez efeito?
—  É... O veneno parece que é bom! Mas, ora pois, dá um trabalho para 

aplicaire! Até agora só matei duas!
—  D uas?— perguntou o comerciante, 

assustado.
—  Claro! Você pensa que é fácil pegar 

as baratas e jogar o veneno na boquinha 
delas?

П и ш е  Ю зьо Ш и л о
Вітаємо всіх і запрошуємо прочитати цей цікавий і веселий аконтесіминто

Аконтесиу ень Прудентополіс. Колисьточки вже давно, коли місто ще було 
бинь маленьке, всякі справи полагоджувалися не так як нині ком тода а 
буроложія чи то буроіфасія і ембруляда. Не було так багато параграфів, щоб 
найменші справи полагоджувалися згідно з сотками вимог, приписів і 
параграфів. Инь Прудентополіс не було багато авт. На майорія то були жіпес і 
каміньйони. А документа вироблялися таки в місті й не треба було десь їхати в 
світ, щоб зробити нову плаку для авта або документи. А був один чоловік, що 
все те робив, був добряга і старався все долагоджувати так пра аґрадар ос 
пропріетаріос автів. Але мав малий дефийто: любив спати, прінсіпалминти в 
понеділок, коли люди приходили в справі документів то мусіли чекати квазі до 
полудня, бо чоловік спав. І так пор малісія навіть пояснювали той інісіял LM 
нас плакас дос каррос де Прудентополіс і казали, що то мало би означти 
“Леванта М” (не буду давати номе і собреноме пра ном офендир нікого). 
Сталося ума вийз жи він і вотец чи то вотці сіподяркали за якусь там справу. 
Він казав жи він має разом а вотці да парокія казали, що права за ними жи то 
вони мают разом. І по кількох днях аконтесиу о сеіінте:

Одної ночі, пареси же то було з неділі до понеділка, бинь ди нойте, десь по 
півночі, коли ціле місто спало, нараз коло церкви почали дзвонити всі дзвони. І 
то сильно дзвонили, а знамо, що дзвони церкви в Прудентополіс сильно бют. 
Люди, вотці порозбуджувалися, навіть і полісія пригнала сіподивиги о ки 
аконтесиу проки так пізно дзовнят дзвони. А там під звіницею два хлопи, той 
жи робив документое дос каррос жи мав якісь дезентендіминтос з парокією і ще 
якийсь інший, його аміґо, тєгнут за шнури всіх дзвонів і навіть сінедивлят на 
людей які сіпозбігали видіти що то за видовище сідіє. Приїхала полісія, 
приступтила хлопів, сказала стримати дзвони й сіпитає: “О ки аконтесиу, що 
таке сістало? А хлоп який був обурений жи йому не хтіли признати правди, 
сказав до полісії і так щоб всі люди довкола дзвіниці чули: “Дзвонимо бо 
ПРАВДА померла!!!” Диспойс сідовідали жи він хотів сказати жи нема правди 
на парокія через ту сварку і був серто жи він мав рацію, а йому не хтіли 
признати правди.... І так ціле місто довідалося, жи нема инь Прудентополіс 
Правди, бо Правда померла і її поховали.. Через той трафунок зараз на другий 
день він і парафія дійшли до порозуміння, стали амігами і сісміяли жи таке 
сістало...

Диспойс, за кілька днів, вже не пізно в ночі а зараз коли сісмеркло, якісь 
весельчаки почали силувати (вже не дзвонили всіма дзвонами а лише 
сігнатуркою), люди вже не збігалися пра вир о ки аконтесиу агора, а прибіг 
вотец з парокії і сіпитає: “Що то робите, хлопці?” А вони: “Дзвонимо щоб ціле 
місто знало, що ПРАВДА ВЖЕ ВОСКРЕСЛА......

Bt потребують мати приятеля, або друга. Приятелі 
діляться своїми враженнями, одне одного в потребі 
спомагає, в смутку потішає, в упадках підносить, у 
немочах скріпляє. Приятелі радіють разом, діляться 
радісними вістками, в смутку шукають разом розради, в 
недузі сумують одне з другим, в немочах себе взаімно 
підтримують, діляться всім, що мають, свої скарги одне 
одному виявляє, здобутками поділяться, в невдачах разом 
шукають розв'язки і полегш!. Ллє приятелі може й часто 
себе не розуміють, сперечаються, навіть і сваряться, але 
обурюються і не дозволяють, щоб інші так з другий 
поводилися....


