
Remetente - Return to:
Cx. P. 02- 84400-000 Prudentópolis - PR - BRASIL

РІК MMXEX - ЧИСЛО 06 (6591)

Прудентополіс, 01-го - 30-го червня 2019 Б. року Prudentópolis, 01 а ЗО de junho de 2019

PASSAPORTE PARA A DISCÓRDIA ENTRE RÚSSIA E UCRANIA
Foi o prim eiro teste de força da 

Rússia ao presidente e leito da 
Ucrânia, Vo lodym yr Zelenskiy. 
Putin facilitou o acesso a passa
portes aos residentes do Leste 
separatista e analisa agora fac ilita r 
a cidadania russa a todos os ucra- 
nianos. Ze lenskiy responde e 
propõe passaportes aos russos.

Numa publicação no Face- 
book, d isse que pretende dar a 
c idadania ucraniana a pessoas 
que sentem  que estão debaixo de 
regim es autoritários dizendo que 
os russos são os que sofrem  mais.

Putin já  tinha anunciado que 
este procedim ento facilitado de 
obtenção de passaportes seria 
aplicado a Donetsk e a Luhansk, 
as regiões contro ladas pelos sepa
ratistas apoiados pela Rússia: 
"estam os a considerar criar um 
procedim ento sim plificado para a 
obtenção da cidadania russa, não 
apenas para as pessoas que 
vivem  nas repúblicas populares de 
Donetsk e Luhansk, mas para 
todos os cidadãos da Ucrânia."

A  União Européia veio conde
nar im ediatam ente esta conces
são de passaportes russos a c ida
dãos ucranianos, num a altura em 
que a Ucrânia vive um período de 
transição presidencial.

Para o novo presidente eleito, 
que tom a posse no início de junho, 
uma das prioridades seria encon
tra r uma solução pacífica para por 
fim  ao conflito  com a Rússia.

Ucrânia pede intervenção da 
ONU sobre os passaportes 
russos

A  Ucrânia solicitou ao Conse

lho de Segurança das Nações 
Unidas que tom e m edidas contra 
a decisão de M oscovo de conce
der passaportes russos aos ucra
nianos que vivem  nas regiões do 
leste do país, contro ladas pelos 
separatistas pró-M oscovo.

Para o em baixador ucraniano 
jun to  das Nações Unidas, a 
m edida é sim plesm ente ilegal. 
Vo lodym yr Yelchenko afirmou: 
"Isto não é mais do que uma tenta
tiva ve lada de re iv ind icar a ocupa
ção em curso destes territórios, de 
os arrancar à Ucrânia e de des
m em brar o meu país. Isto não é 
mais do que um pretexto artificial 
para continuar a enviar tropas 
russas para a Ucrânia e sustentar 
a agressão m ilitar indisfarçada

contra o meu país".
A  resposta veio im ediata do 

em baixador russo na ONU, Vassily 
Nebenzia: "Não estam os a in terfe
rir nos assuntos internos da Ucrâ
nia, não estam os envolvidos numa 
anexação gradual. Estam os sim 
plesm ente a dar às pessoas a 
oportunidade de resolverem  as 
questões que para elas são drasti
cam ente im portantes. E isso deve- 
-se ao fa to de as autoridades de 
Kiev se recusarem  a fazê-lo."

A  União o Européia condenou 
o m ovim ento da Rússia na quinta- 
-feira, designado-o com o outro 
ataque de M oscou à soberania da 
Ucrânia.

François Delattre, o em baixa
dor francês nas Nações Unidas,

afirm ou: "Esperam os que a Rússia 
proceda à reform ulação de qua is
quer ações que com prom etam  a 
im plem entação dos Acordos de 
M insk e que im peçam  o pleno 
restabelecim ento do contro le do 
governo ucraniano sobre essas 
áreas, tal com o previsto nos acor
dos. A  Rússia deve, em particular, 
pôr term o ao seu apoio financeiro 
e m ilita r aos separatistas".

V lad im ir Putin provocou 
reações em cadeia ao anunciar 
esta m edida de pressão sobre 
Kiev, três d ias após a e le ição de 
um novo presidente na Ucrânia.”

UCRÂNIA QUER RÚSSIA SEM DIREITO DE VETO NA ONU

A  Ucrânia quer que as Nações Unidas privem a Rússia do direito de 
veto no Conselho de Segurança.

O ex-presidente ucraniano, Petro Poroshenko, instou ao secretário- 
-geral da ONU, Antôn io G uterres, para propor o envio de uma força de 
Capacetes Azu is para o leste da Ucrânia. Uma exigência de Kiev, desde 
2015, após a anexação da Crim éia pela Rússia, e uma m edida a que 
M oscovo se opõe.

G uterres tem  o poder de enviar uma m issão de avaliação técnica, 
mas é pouco provável que o faça sem o consentim ento dos cinco m em 
bros perm anentes do Conselho de Segurança.

“Talvez seja a hora de co locar a Rússia no seu lugar, com eçando 
com  a privação do seu direito de veto, pelo menos quando se trata de 
questões relacionadas à própria Federação Russa contra a Ucrânia. O 
que mais poderiam os fazer para trazer a paz para a Ucrânia e encontrar

uma solução duradoura para a agressão russa?” , questionou 
Poroshenko.

O em baixador da Federação Russa, a ONU, Vassily Nebenzia, con
trapõe: "Se alguém  está a ocupar o território ucraniano, então são as 
autoridades de Maidan que estão sob o contro lo de gestão externa. A  
Ucrânia é um exem plo clássico de in terferência externa e engenharia 
geopolítica. Uma técnica que o O cidente dom inou e está a aplicar, 
agora, na V e n e zu e la ."

Na ONU, Porochenko exigiu, ainda, que M oscovo libertasse 24 m ari
nheiros capturados em novembro, pelo exército russo, ao largo da 
Crim éia.

Em cinco anos de conflito, no leste do país, entre as forças ucrania- 
nas e os separatistas pró-russos m orreram  cerca de 13 mil pessoas.
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/ Редакційне

“Релігійні” секти
Релігія це віра в Бога й все те, що 

в злуці з вірою включає різні практики 
в духовному, культурному, 
матеріяльному і моральному житті 
людини. Ціль релігії це злучити 
людину з Богом і провадити життя 
згідно з тою ціллю.

Нажаль, не завсіди вживається 
релігію з тою ціллю, є багато 
надужиття різних церков і релігійних 
організацій, які себе вважають за 
релігію, але їхня ціль не в усьому 
може називатися релігійна. Не 
хочемо тут заторкувати справи 
надужиття релігії в різних церквах які 
мають право називатися церквами, а 
звернемо увагу на угруповання, що їх 
називаємо “релігійні секти”, які дуже 
мало або взагалі нічого не мають 
спільного з релігією, а вживають 
слово “релігія” для того, що зовсім не 
є релігією, чим провідники 
стараються захопити й придбати собі 
простодушних “вірних”.

Найперше, тут наведемо 
короткий опис одного, який довгий 
час належав до одної зі сект, де він 
показує чим вони є, як діють, і які 
небезпеки приховують у своїх 
практиках.

“Нас було 40 осіб з різних країн і 
ми збиралися в одному домі в Ріо де 
Жанейро. Протягом довгих літ я 
належав до одної з організацій. 
Назвімо цю групу простим словом 
секта, бо не мали ми особпившого 
імени і не хотіли себе називати 
“організація”, “цекрва”. Секта? Навіть 
не можна було про це думати!

Живучи в тій організації, коли 
лідери зауважували в тебе будьякий 
знак, що ти носиш якесь прив’язання 
до своєї родини, до друзів, до 
земських розкошів і розрад або 
попросто якесь любовне відношення 
з кимось, ставилася під сумнів твоя 
“віра" і робили старання тебе від того 
відтягнути, бо коли ти належиш до 
цієї організації, повинен залишити те 
все, щоб могти віддатися всеціло для 
своїх нових “братів”. Одна з важливих 
вимог приналежности до організації 
це залишити родинні зв’язки і 
відректися всяких приязней бо вони 
тобі перешкаджають в твоїй новій 
вірі і одна з основних вимог це 
зрозуміти, що твоє життя -  і все твоє, 
твої посілості мають бути вживані 
тільки на потреби спільноти до якої 
належиш...” І тут починається вся 
небезпека, перероблюють тебе 
через вимиття мозгу....

Ми вже чули багато вістей, 
документацій, фільмів і історій про 
різні дивовижні секти, про різні 
випадки з ними писалося в газетах, 
говорилося в радіо і показувалося в 
телевізії. Деякі з них це справжнє 
шарлатанство; часто закінчуються 
масовим самогубством чим 
захитують повагу до справжньої 
релігії. Більшість з них становлять 
велику небезпеку для осіб і їхньої 
релігійности.

Одна з найбільше небезпечних 
характеристик це, що секти вживають 
секретні обряди й науки. Вони часто 
можуть уважатися і представлятися 
як “група підтримки потребуючих", 
або харитативне угуртування, але 
вимагають від членів секрету про все, 
що всередині діється. “Що ми тут 
робимо, - кажуть -  суспільство не 
здібне зрозуміти. Світ не 
приготований сприймати тих правд

надужиття релігії
які навчаємо". “Треба тримати секрет 
всього, що говоримо й робимо”.

Тому, що вимагають зберігати 
строгий секрет, тяжко пізнати де й 
коли якась особа, чи хтось з рідні 
став жертвою даної секти. Коли вони 
когось обмотають, познаки можуть 
проявитися коли вже запізно.

Ясно, що не всі секти однакові й 
небезпечні, бо багато з них є поважні 
й зберігають державне конституційне 
право до свободи культу. Хочему тут 
звернути увагу на ті секти які 
надуживають релігію для своїх часто 
самолюбних цілей.

Найперше треба знати в 
загальному яке значення і яка і ціль 
існування і практика сект. Правдива 
релігія має на меті богопочитання і 
моральне життя вірних. А секти йдуть 
в зовсім по противній стороні. Носять 
різні імена, бо слово “секта” для них 
не подобається і воно згірдливе 
серед суспільства та пригадує чари, 
секретні групи, таємні обряди й т. п. 
Вони також не приймають, щоб їх 
називали “секретна організація”. 
Звичайно стараються називати себе 
іменами які не викликують підозріння 
і вдають, що це церква.

Задля негативного поняття про 
секти, які часто замотуються в 
самогубства, убивства, сексуальні 
шкандали, ґвалтування, вони 
стараються про це все замовчувати й 
від того всього відхрещуються. Але в 
дійсності, секта це викривлення 
релігії, і кожна зних під іменим релігії, 
проповідає щось інакше, як 
багатство, здоров ’я, успіхи в житті й 
т.п.

Тут говоримо тільки про абузивні 
секти й виключаємо секти політичні 
або філософічні, акі мають свою 
філософію, або політичні 
переконання і не включаються в 
дефініцію абузивних сект, тобто 
тайних, які викривлюють правди 
релігійні. Не без того, що між ними 
можуть бути й добре наставллені, які 
займаються харитативними ділами, 
підтримкою наркотиків або 
алкоголіків і про них не йде наша 
мова. Мова про тих, які секретно 
вживають підозрілих середників 
використування необачних членів, 
вимиття мозгу, щоб мати вплив на 
особи і використовувати на свої цілі 
їхню наївність. Щодо таких сект, 
звичайно один або кілька лідерів 
продумують свою програму й науку 
під іменим релігії і потягають за 
собою необачних вірних, які раз під 
їхніми руками, стають жертавами 
їхнього використувування на свої 
різні нерелігійні ціли. Ловлять в лапку 
свої жертви, навчають дивитися на не 
членів як на сліпих і грішних, які йдуть 
недоброю дорогою до загибелі й т.п. 
Секти релігійні дуже спритні й 
підступні, щоб потягати за собою 
прихильників і вщіплювати в них 
фанатизм під привидом віри в Бога 
або в силу природи або навіть на 
саме божество людини. А це дуже 
подобається необачним і вони легко 
підаються під їхній вплив, головно 
тоді коли переживають різного роду 
труднощі і не можуть з них 
звільнитися.

О. Т. Залуцький,

Editorial

Seitas “religiosas”
Religião é a crença num ser 

superior, Deus, e tudo o que envolve 
a sua prática no campo espiritual, 
intelectual, material e cultural. O obje
tivo da religião é unir o homem com 
Deus e conduzir a vida conforme este 
objetivo.

Mas, infelizmente, nem sempre a 
religião é usada para este fim, há 
abusos tanto dentro das igrejas como 
nos diversos grupos que se conside
ram religião, mas a usam para objeti
vos não religiosos. Deixemos de 
tratar, por hoje, dos abusos da 
religião dentro das igrejas, e vamos 
fazer um breve comentário sobre os 
grupos chamados seitas religiosas 
que pouco ou nada têm de religião e a 
usam para fins que tem apenas apa
rências religiosas, com as quais os 
líderes pretendem captar os ingênu
os. Antes de tudo, apresentamos um 
breve relato de alguém que pertenceu 
a uma das seitas: o que são, como 
agem e quais as suas práticas e peri
gos de muitas seitas.

“Éramos cerca de 40 pessoas, de 
várias partes do país, reunidas em 
uma casa relativamente espaçosa no 
Rio de Janeiro. Durante anos pertencí 
a uma delas. Vamos nos chamar 
simplesmente de seita, pois não 
tínhamos um nome, e também nos 
recusávamos a usar termos como 
“grupo”, “religião”, “igreja”. Seita? 
Nem pensar! Qualquer indício de que 
você tivesse algum apego à sua famí
lia, aos amigos, aos sabores e praze
res mundanos, ou mesmo um relacio
namento amoroso, era motivo para 
questionamentos, sempre na tentati
va de te induzir a abdicar dessas 
coisas. Afinal, se você está lá dentro, 
já deveria ter deixado tudo isso para 
trás a fim de dedicar-se apenas aos 
novos “irmãos”. Abandonar laços 
familiares e desfazer amizades que 
atrapalhassem sua nova fé é um 
requisito, mas o principal é compre
ender que a sua vida— e suas posses 
—servem unicamente para servir à 
comunidade.” Aqui começa o perigo 
que ilude e seduz muitos pela lava
gem do cérebro...

Já assistimos muitas notícias, 
documentários e filmes sobre 
seitas bizarras. Elas ganharam as 
páginas dos jornais e causam grande 
espanto. Algumas (ou muitas) são 
simples casos de charlatanismo; 
outras terminam em suicídio em 
massa, e se tomam um grande 
trauma na região. A maioria são uma 
ameaça em potencial.

Uma das características mais 
perigosas é que seitas são sutis. Elas 
podem até mesmo se denominar 
como “grupo de apoio”, mas pedem e 
exigem segredo. “O que fazemos 
aqui, a sociedade não entendería e 
nos perseguiría” , dizem. O mundo 
não está pronto para a verdade que 
trazemos”. “Precisamos manter 
segredo de tudo o que fazemos”.

Por serem secretas, é difícil saber 
onde estão e como identificar quando 
algum parente ou amigo se torna 
vítima de uma dessas seitas. Quando 
uma pessoa é “fisgada”, os sinais 
podem aparecer apenas quando é 
tarde demais.

abusos da religião
Claro, nem todas as seitas estão 

no mesmo pacote, pois muitas delas 
são de fato inofensivas e apenas 
exercem seu direito constitucional ao 
culto. Queremos destacar um tipo 
bem específico: as seitas abusivas.

Para conceituar melhor, primeiro 
é preciso desmistificar o conceito de 
seitas, de modo geral. A  religião insti
tucionalizada dominante (cristianis
mo) tem como princípio o culto divino 
e a vida moral dos fiéis. As seitas 
seguem um rumo bem diferente. 
Preferem outros nomes, pois “seita” 
se tornou pejorativo, associado a 
sangue de bode e pentagramas. Elas 
querem se afastar das teorias sobre 
sociedades secretas e de “satanis- 
tas”. Algumas adotam nomes próprios 
e inofensivos; outras, nomes genéri
cos. Seita, sectanismo - Doutrina 
religiosa ou ideológica que se 
afasta de outra. Essa é a interpreta
ção mais difundida pelas igrejas, a fim 
de demonizar e transformar seus 
grupos dissidentes em inimigos no 
senso comum cristão.

Vale lembrar que o próprio cristia
nismo, nos tempos dos 12 apóstolos, 
era chamado de “seita do Caminho” 
pela religião dominante.

Devido a exemplos muito negati
vos, como as seitas que envolveram 
assassinatos, suicídios, escândalos 
sexuais e estupros, uma seita é uma 
distorção religiosa que apresenta 
doutrinas falsas. Falamos apenas de 
seitas abusivas e excluímos também 
as seitas políticas e filosóficas, que 
não se enquadram nas descrições de 
seitas abusivas. Pode ser até mesmo 
um grupo de apoio de narcóticos anô
nimos que adota táticas duvidosas de 
lavagem cerebral para manipular 
pessoas. Na prática, um ou mais 
indivíduos, considerados líderes de 
uma seita, criam um conjunto de dou
trinas e crenças religiosas, políticas 
ou filosóficas e consegue levar consi
go um grupo grande de pessoas.

Os membros se fecham em um 
corpo de doutrinas e olham o restante 
da sociedade como inerentemente 
má, “cega” ou pecadora. As seitas 
religiosas têm grande potencial de 
conquistar a devoção e o fanatismo 
dos seus seguidores, pois incluem 
uma fé no divino ou em forças ocul
tas, natureza, ou na própria divindade 
do ser humano. Isso é um prato cheio 
para cooptar aqueles que se sentem 
incapazes diante as dificuldades e 
dores do mundo.
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Євангельське Читання

Неділя Пядесятниці - Зіслання Святого Духа 
Йо 7, 3 7 -52 , 8,12

Останнього ж  великого дня свята стояв Ісус і закликав на ввесь голос: 
«Коли спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є! Хто вірує в мене, як 
Писання каже, то ріки води живої з нутра його потечуть!» Так він про Духа 
казав, що його мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов був ще 
Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. Численні ж  з народу, вчувши 
ті слова, казали: «Він дійсно пророк.» Інші ж: «Він - Христос.» Ще інші: «Чи 
з Галилеї Христос прийде? Хіба в Писанні не сказано, що з роду 
Давидового Христос прийде, з села Вифлеєму, звідки був Давид?» І роздор 
виник із-за нього серед народу. Бажали і схопити його деякі, та ніхто не 
наклав рук на нього. Повернулись, отже, слуги до первосвящеників та 
фарисеїв, а ті питають їх: «Чому не привели його?» Слуги ж  відказують: 
«Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить.» Фарисеї ж: «Чи й 
не ви дали себе звести? Невже хтось із старшини або фарисеїв увірував у 
нього? Та проклятий той народ, що закону не знає!» Але озвавсь до них 
Никодим, що приходив до нього вночі, а був же один з них: «Чи дозволяє 
наш закон засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу та й не 
довідавшися, що він робить?» Ті ж  йому: «Чи і ти з Галилеї? Розвідайся, то 
й побачиш: з Галилеї пророк не приходить.» І розійшлися кожен до свого 
дому Подавсь Ісус на Оливну гору. Та вдосвіта знову прибув до храму, й усі 
люди посходились до нього; він же, сівши, навчав їх. І привели тоді 
книжники і фарисеї до нього жінку, спійману на перелюбі, поставили її 
посередині, і кажуть до нього: «Учителю, жінку оцю спіймано саме на 
перелюбнім вчинку. Каменувати отаких приписав нам Мойсей у законі. Що 
ж ти на те?» Іспитували вони його, казавши так, - щоб мати чим оскаржити 
його. А Ісус нахилився додолу і писав пальцем по землі. А що вони 
наполягали та допитувалися в нього, то він підвівсь і каже до них: «Хто з 
вас без гріха, - нехай перший кидає у неї камінь. І знову нахилившись, 
писав по землі. Почувши таке, почали вони виходити один по одному, 
почавши з щонайстарших аж до останніх. І залишилися тільки Ісус та жінка, 
що стояла посередині. Підвівсь Ісус, а нікого, крім жінки, не побачивши, 
мовить до неї: «Де ж  вони, жінко, оті твої обвинувачі? Ніхто не осудив 
тебе?» «Ніхто, Господи», -відповіла. Тоді Ісус до неї: «То і я тебе не 
осуджую. Йди та вже віднині не гріши.» І ще промовляв до них Ісус, і так їм 
казав: «Я - світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме 
світло життя.»

Діяння Апостолів - 2,1-11

А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці. 
Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і 
сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явились їм поділені язики, мов 
вогонь, і осів на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали 
говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. А  перебували в 
Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. І як 
зчинився той шум, зійшлась велика юрба і хвилювалася, бо кожний чув, як 
вони говорили його мовою. Здивовані й остовпілі, вони один до одного 
казали: «Хіба не галилеяни всі оці, що розмовляють? Як же воно, що 
кожний з нас чує нашу рідну мову: партяни, мідяни, еламії, і мешканці 
Месопотамії, Юдеї і Каппадокії, Понту й Азії, Фригії і Памфілії, Єгипту й 
околиць Лівії, що біля Кирени, римляни, що тут перебувають, юдеї і 
прозеліти, крітяни й араби - ми чуємо їх, як вони нашими мовами 
проголошують величні діла Божі?»

Для життя потрібна їжа і вода. Так і духовне життя людини потребує 
духовної поживи й духовного напитку про що говорить Ісус в своїх 
навчаннях, подаючи себе й свою науку як поживу і обіцюючи живу воду на

вічне життя. Наша духовна пожива це Христос, Його наука, Його Особа у 
Пресвятій Євхаристії, а живою водою це Святий Дух зі своїми дарами. А 
їсти ту їжу й пити ту воду це вірою приймати Христа та його науку і вірою 
відживлювати себе присутністю Святого Духа та його дарами: «Коли 
спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є! Хто вірує в мене, як Писання 
каже, то ріки води живої з нутра його потечуть!» Прийняти Ісуса та його 
науку - “прийти до Христа” і відживлюватися поживою якою є він сам, тоді 
“ріки живої води з нього потечуть”, тобто його життя, задля сили Святого 
Духа, проявиться в повноті, буйно, жертвенно, як життя не лише людське 
але просякле Богом.

Як Ісус був обіцяв так і це сталося після його воскресіння і вознесіння 
на небо, Дух Святий зійшов на апостолів і вони перестали бути 
боязливими, перестали думати й жити тільки по людському, але 
перемінилися цілком, в них вже діяла сила Святого Духа, ті ріки води живої 
з душ їхніх потекли й вони посвятилися без страху, відважно, 
проповідуванні Христа та його науки. Перед тим були боязливі, не розуміли 
всього писання, страхалися юдеїв, боялися перелсідування. Тепер, 
приймаючи силу Святого Духа, вони занурені цілком в силу Божу й 
віддаються для проповіді Христової Євангелії до тої міри, що нема в них 
страху і не вагаються віддати своє життя за ту правду якою живуть і яку 
проповідують.

В Миропомазанні ми приймаємо силу Святого Духа в наше життя і Дух 
Святий діє в нас. Але, щоб справді те життя було проваджене Божими 
правдами, треба вірити в Христа приймати його всеціло, відважно, неначе 
втопити ціле наше людське життя у живій воді Божої ласки, яка буде 
провадити життям і всіма його ділами та буде давати силу перемагати все 
те, що чисто людське й жити та діяти не нашими людськими силами, але 
силою віри в Христа.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Para viver, о corpo precisa de alimento e da água. Também na vida espiri
tual o espírito necessita de comida e bebida para o espirito. A  respeito do 
alimento e da água para o espírito Jesus Cristo fala muitas vezes, apresentan
do a si mesmo e a sua doutrina como alimento e prometendo água viva para a 
vida eterna. O alimento para o espírito é o próprio Cristo, sua doutrina e sua 
Pessoa na Eucaristia, e a água viva é o Espírito Santo com seus dons. Alimen- 
tar-se desse alimento e beber dessa água significa aceitar com fé a pessoa e a 
doutrina de Jesus e renovar-se com a presença do Espírito Santo e seus dons: 
“Se alguém tem sede, venha a mim e beba! Quem crê em mim, como diz a 
Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre!” Aceitar com fé a Jesus e 
sua doutrina -  é renovar-se com o alimento que é ele mesmo, e Jesus Cristo 
promete que “Rios de águas vivas jorrarão do seu ventre” , isto é, a sua vida 
pela força do Espírito Santo, aparecerá em abundância, copiosamente e gene
rosamente, nao apenas para as coisas 
do corpo e terrenas, mas principalmen
te para Deus.

Depois da ressurreição de Jesus e 
sua ascensão ao céu, cumpriu-se o que 
Jesus tinha prometido, o Espírito Santo 
desceu sobre os apóstolos que, de 
repente, perderam o medo e revesti- 
ram-se de coagem, deixaram de pensar 
em categorias humanas, mudaram 
completamente a sua maneira de 
pensar, e pela força do Espírito Santo 
que agia neles, a água viva da qual 
falou Jesus os vivificou e corajosamen
te começaram a anunciar Jesus e o seu 
Evangelho. Antes da vinda do Espírito 
Santo, eles não compreendiam correta
mente as palavras de Jesus, temiam a 
perseguição dos judeus e ao receber o 
Espírito Santo em forma de línguas de 
fogo, pela graça do Paráclito, se revesti
ram da força de Deus e se entregaram 
sem temor totalmente ao anúncio da 
doutrina de Jesus Cristo enfrentando 
perseguições e a morte em defesa de 
Jesus Cristo e seu Evangelho.

No Sacramento da Crisma, o 
cristão recebe a mesma força do Espíri
to Santo. Mas para que realmente a sua 
vida siga os caminhos de Deus e das 
verdades divinas, ele tem que crer em 
Cristo e aceitá-lo totalmente, com cora
gem, e entregar a sua vida humana 
para a graça de Deus a qual dirigirá as 
suas ações de acordo com a vontade 
divina. A  presença do Espírito Santo na 
vida do cristão garante a força para 
superar tudo o que é meramente 
humano e agir de acordo com a graça 
do Espírito Santo.

Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА 
РОЗДУМУ

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Релігія свята, але не все, що в імені

Н а в і т ь  
найсвячішу річ і 
справу можна 
вживати і часто 
вживається на те, 
що не є святе, так і 
кожну річ можна 
вживати згідно з її 
призначенням і це 
похвальне, а коли 
вживається на те до чого річ чи справа не призначена, це недобре. Так і з 
релігією, можна (й треба) до неї вдаватися, її вживати на те до чого вона 
призначена але її зле вживати. Релігія призначена на богопочитання і на 
гідне відношення до Бога в щоденному житті людини. Релігія сягає людину 
в її моральному житті, в богопочитанні, в науці, в співжитті з іншими, в її 
відношенні так до Бога як до Божих і святих справ...

Нажаль, в цілій історії людства, так в давнині як і в останніх часах люди 
використовували й ще нині використовують релігію на недобрі ціли, 
незгідні з її призначенням. Поглянути в Святе Письмо Старого Завіту, 
бачиться там як то часто вибраний народ вдавався до релігії, іншими 
словами, до Бога, щоб оправдувати недобрі діла, ніби Бог на це Ізраїлеві 
дозволяв, а навіть і допомагав вбивати, переслідувати, винищувати ворога 
в обороні себе як вибраного народу. Ясно, що Бог завсіди був однаковий і 
незмінний і не міг співпрацювати з грішними ділами свого народу. Бог 
завсіди осуджував і буде осудживати зловживання. Не міг Бог дозволяти, 
щоб вимирали первородні сини єгиптян задля того, щоб визволити нарід з 
неволі Єгипту, не міг Бог стояти по стороні вибраного народу так, щоб 
допомагати вбивати тисячі людей під час війни і боротьби проти різних 
поганських народів, а коли позволив то задля гордости ворогів. Біблія пише 
про те все з наміром який Бог був добрий для Ізраїля якого собі вибрав і 
його боронити дозволяючи, а навіть і допомагаючи на смерть і терпіння 
інших народів. Чи Бог міг бути недобрий для невибраних і дозволяти 
Ізраїльтянам їх нищити?... В тому всьому треба бачити як то Ізраїль, хоч 
вибраний Богом, надуживав релігію, щоб кидати на Бога відповідальність 
за вбивства і різного роду нищення... Просте зловживання релігії 
ізраїльським народом, головно його провідниками, щоб переконати 
простий нарід, що Бог з ним.

Те саме бачимо і в Новому Завіті, де релігійні провідники виправдують 
свої грішні діла релігією: Постійне переслідування Ісуса під претекстом, що 
боронять Божий закон і стараються про збереження релігійних приписів, які 
Ісус хотів справити і показати, що багато з них не походять від Бога, а лише 
від передання, від традикції людської. В багатьох місцях Євангелії 
показуються як Ісус приводив до мовчанки фарисеїв і інших коли вони 
хотіли своїми повіруваннями оправдати себе й свої людьми продумані 
приписи. А найбільше це видно в судженні і в засуді на смерть Ісуса, що 
робили під притекстом оборони Божих законів, неначе б то вони під 
привидом релігії є відповідальні за Бога, але в дійсності боронили себе, не 
хотіли втратити свого впливу на нарід і ніби Бог їм задля того дозволив 
засудити Ісуса на смерть...

Так було в Старому й в Новому Завіті. А  нині? Нині не діється таке по 
різних церквах навіть в християнських? Різні релігійні згуртування 
вживають релігію на практикування злочинів, як ті самогубні напади на різні 
церкви іншого віровизнання, на доми, амбасади, згуртування народу й т. п., 
як ізламізм, який завзято воює проти християн. Але також і християнство не 
вільне від того надужиття, як хрестоносні походи, де християнські війська 
воювали проти мусульман, щоб звільнити від них ними окуповану Святу 
Землю, або війни в католицькій і протестантських церквах одні проти інших 
через розбіжности у політиці й у  вірі. А  це є надужиття релігії на земські 
справи.

Такі різного роду надужиття діялися в історії людства й хритиянства. 
Але нині багато подібного повторяється і в інший спосіб. Вживається 
релігійні мотиви, щоб не любити противників, вживається релігію на 
використування народу в різних справах, церковні привілеї деяких 
високопоставлених, яких нарід мусить, підтримувати, застрашування 
вічними карами, щоб видобути від народу гроші, збагачування деяких 
мудрагелів коштом податків вірних, і т. п. Все те це надужиття церкви й 
релігії. Воно в меншій мірі сггається в католицькій чи православній східній 
Церкві, хоч і тут подекуди в деяких справах не бракує надужиття, але таки 
дуже разяче це проявляється в різних євангелицьких церквах, де 
продається за гроші навіть місце в небі, обдурюється за гроші простий і 
невіжий нарід фальшивими уздоровленнями спритників, запевнюється 
заплати в небі (небесними грішми?!) за земські гроші віддані пасторам і 
різним фальшивим пророкам, дурисвітам, обманщикам, зломщикам, які 
вдають себе великими пророками, а в дійсності це спритні й безсовісні 
обманці.

релігії практикується є святе?

РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Блевтерій Дмитрів, ЧСВВ

ПРО ОСОБУ ВУЗЬКОГО світогляду
Легко зауважити в деяких особах вузький світогляд на справи життя. 

Мають очі а не бачать, мають вуха і не чують, живуть серед красного світу, 
любуються милозвучним співом птиць і різних звуків, вдивляються на 
розкритий килим Божої краси в цілій природі, але неначе мертві, нічого не 
бачать, ані не чують, і нічим не зацікавлюються.

Вузький погляд на своє довкілля, починається від народження і має 
сильний вплив від середовища й окруження в якому та особа проживає.

Хто народився в гористих місцевостях і там живе тим самим буде мати 
їхній вплив на свою психіку і поводження, думання, рішення в своєму житті. 
У  таких особах легко зроджується песимізм і боязливість, переважно що до 
будучих зобов’язань як: "то не дасть”, "то затяжке”, а “те вимагає багато 
зусилля, праці й часу”, і т. д. Така особа завсіди й всюди добачає лише 
великі трудності й перепони. Це діється з вродженого песимізму й у справі 
великих речей особа не візьме відповідальності на себе, а малими не буде 
цікавитися.

Впливи середовища, родини чи окруження сильно діють на осіб під 
усіма оглядами як позитивними так і негативними. Те все можна чітко 
зауважити по родинах чи спільнотах де нема ширшої освіти, де спільнота 
не слідкує за духом розвитку на господарському полі чи в професійних 
зайняттях.

Ширший світогляд кожна особа повинна розвивати від початків свого 
життя. Потрібно від самого початку прикласти всіх зусиль до фаху який 
заміряє вивчити й опісля ним займатися, бути справжнім майстром фаху 
до котрого забирається виконувати. Ширший погляд повинен засягати всі 
ділянки людських зайнять і дій. Потрібно йти за духом розвитку, а не 
полишатися по заді. Застояння на часі доводить до бідноти й перепиняє 
розвиток.

Рівнина більше позитивно діє на світогляд тих жителів, що на ній 
мешкають. Вони з самої природи дальше бачать перед собою, і не 
добачають так багато труднощів в житті. Розлога картина широти, щодня 
перед ними розкривається і допомагає мати широкий світогляд щодо своїх 
мрій і намірів. Звичайно по долинах люди більше розвиваються, а разом з 
ними йде й матеріальний поступ. Вони навіть при ході не підносять високо 
ніг, як це діється з тими , що мешкають по горах.

Мешканці гір своїм поглядом сягають до самого овиду. Вони на подобу 
орла, що з висоти все бачить, що на долинах діється. Таке саме діється з 
мешканцями гір, які бачать долини, горби й далекі гори. Для них круговид 
кінчається там де земля неба торкається, тому нема для них жодних 
перепон. Це люди відважні на всі ділянки свого життя. їх далекосяглий 
погляд впливає на всі будучі рішення.

Вузькоглядність порівнюється до слабкого джерела. Хотяй вода 
слизить слабо, однак, басейн закритий. Це саме діється з особами 
вузького світогляду, які не спосібні прийняти жодної новости, щоб збагатити 
своє незнання. Наприклад, чому існує сонце? Звізди чому не падають? Як 
квітка розквитається? Яка ціль людини на цьому світі? Яку функцію 
сповняє місяць?. Хто має розум замкнений нічим не зацікавиться. Не 
цікавиться музикою чи співом пташок, не читає і т. д. Така особа це неначе 
мокрий камінь витягнутий з води, а всередені сухий. В гору своїх очей не 
піднесе, щоб могти звітам відчитати Божу велич і всемогутність. На долині 
під ногами чи бо боках дивана розкритої Божої краси не добачає.

Ширший світогляд для кожної особи зроджується від чутливого розуму, 
який все спостерігає як: панорами природної краси, музику співу пташок, 
пахучі цвіти, добра музика, гарні помальовані картини й образи. Все це 
відзеркалює зовнішню красу щоденних явищ. Потрібно людині щоденно 
вдивлятися, вслухуватися і чудуватися всіма існуючими речами.

Насіння, коли впаде у землю, мусить зійти, рости й видати овоч і 
насіння, коли це не станеться воно знидіє і слід за ним щезне. Таке саме 
діється з тими особами, які відчувають порожнечу свого духа, 
захоплюються лише тими переходовими й пустими музиками. Скільки 
таких співаків і музикантів співаків і грачів закінчилися і їхня слава зникла, 
як та булька з мила. Знова невмирущі музики залишили по собі музичні 
твори як: Бетовен, Бах, Гендел, і інші, які завсіди захоплюючі і все на часі.

Особи, які не слідують за культурними справами а захоплюються 
пустою модою, неспосібні до делікатності, вирозуміння, лагідності, 
співпраці й співжиття з іншими, звичайно в своїй поведінці стануть 
брутальні, невирозумілі, жорстокі, твердосерді так з людьми, як із 
звірятами.

Вузькоглядність сильно відбивається на полі різних ігрищ. 
Уболівальники футболю надто переймаються своїми вибраними грачами 
й дружинами, що доходять навіть до фанатизму, і задля своєї дружини або 
грача не жаліють часу, гроша ані віддалі . Деякі так сильно пересякають 
фанатизмом, що часто допускаються убивства.

Уболівальники футболю чи інших ігрищ, коли стрінуться між собою то 
їхня бесіда лишень коментарі про футбольні дружини, грачів і перемогу. 
Це особи переважно порожнього духа. Такий вузький світогляд поневолює 
осіб на ціле життя. їхнє життя звужується лише на уболівання, яке ліодину 
відвертає від ширшого поля знання і поступу чи культури.
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Q/т араІт Ча am igaрхШа 'mflétfa
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

Os Paradoxos do Nosso Tempo

(G eorge Carlin)

Bebem os dem ais, fum am os dem ais, gastam os sem critérios, 
d irig im os rápido dem ais, ficam os acordados até m uito m ais tarde, 
acordam os m uito cansados, lemos m uito pouco, assistim os TV 
dem ais e rezam os raramente.

M ultip licam os nossos bens, m as reduzim os nossos valores. 
Falam os dem ais, am am os raram ente, odiam os frequentem ente.

Aprendem os a sobreviver, mas não a viver; ad icionam os anos 
à nossa vida e não vida aos nossos anos.

Fom os e vo ltam os à Lua, mas tem os d ificu ldade em cruzar a 
rua e encontrar um novo vizinho. Conquistam os o espaço, mas 
não o nosso próprio.

F izem os m uitas coisas m aiores, mas pouquíssim as melhores.
Lim pam os o ar, m as poluím os a alma; dom inam os o átomo, 

m as não nosso preconceito; escrevem os mais, mas aprendem os 
m enos; p lanejam os mais, mas realizam os menos. Aprendem os a 
nos apressar e, não, a esperar.

Construím os mais com putadores para arm azenar mais in for
m ação, produzir mais cópias do que nunca, mas nos com unica
m os menos. Estam os na era do fast-food e da digestão lenta; do 
hom em  grande de caráter pequeno; lucros acentuados e relações 
vazias.

Esta é a era de dois em pregos, vários divórcios, casas chiques 
e lares despedaçados. Esta é a era das viagens rápidas, fra ldas e 
moral descartáveis, das rapidinhas, dos cérebros ocos e das pílu
las m ágicas. Um m om ento de muita coisa na vitrine e m uito pouco 
na despensa.

Uma era que leva essa carta a você, e uma era que te perm ite 
d iv id ir essa reflexão ou sim plesm ente clicar: delete.

Lem bre-se de passar tem po com as pessoas que ama, pois 
elas não estarão por aqui para sempre.

Lem bre-se dar um abraço carinhoso num am igo, pois não lhe 
custa um centavo sequer. Lem bre-se de d izer eu te am o à sua 
com panheira e às pessoas que ama, mas, em prim eiro lugar, 
am e... am e muito.

Um beijo e um abraço curam  a dor, quando vêm  de lá de 
dentro.

O segredo da vida não é te r tudo que você quer, mas AM AR  
tudo que você tem!

Por isso, va lorize o que você tem  e as pessoas que estão ao 
seu lado.

(George Denis P atrick Carlin Nova Iorque, 12 de maio de 
1937 —  22 de junho de 2008) foi um comediante, ator e autor 
norte-americano, pioneiro, com Lenny Bruce, no humor de crítica 
social. A sua mais polêmica rotina chamava-se "Sete Palavras que 
não se podem dizer em Televisão", o que lhe causou, durante os 
anos setenta, vários dissabores, acabando preso em inúmeras 
vezes que levou o texto a palco e leu os palavrões que não se 
podem dize na televisão).

Міфи про створення світу

Ми маємо в Біблії об ’явлена про створення св іту в ш істьох 
днях(туд не йдеться про день на 24 години, але день який міг 
тривати м ільони століть). Але не всі мали нагоду мати доступ до 
Біблії про створення світу й є багато, дуже багато, р ізних легенд як 
світ повстав. Зазначуємо, що йдеться про легенди, міти, віру різних 
давн іх народів про створення світу. Але для цікавости варта про це 
знати як  народи старалися відкрити повстання св іту й це 
пояснювали по своєму. Нам важне те, що говорить Біблія, але не всі 
мали нагоду пізнати Десятоднев Біблії.

Суперечки м іж  прихильниками теорії креац іон ізму і еволю ційної 
теор ії не вщ ухають і донині. О днак на відм іну від теорії еволюції, 
креаціонізм включає в себе не одну, а сотні р ізних теорій (а то й 
більше). Будемо наводити десять найбільш незвичайних міфів 
давнини.

Міф про Пань-гу

У китайців є свої м іркування і вірування щодо виникнення світу. 
М іж ними, може найпопулярніш им є міф або легенда яку  можна 
назвати міф  про Пань-гу, людину-гіганта. Історія наступна: давно, 
дуже давно, в безмежному просторі Небо і Земля були близькі один 
до одного так, що зливалися одне й друге в єдину чорну масу.

За легендою, ця маса мала подобу величезної кам інної кулі, а 
всередині нього жив Пань-гу, при чом у жив довго -  не один а багато 
м ільйони не років але століть. Але одного прекрасного дня таке 
життя йому набридло, і, замахнувш и важкою сокирою, Пань-гу 
розбив на двоє ту сф еру і вискочив звідси в простори, розколовш и 
сф еру на дві частини. Ці частини, згодом, одна стала Небом а інша 
Землею. Той великан був надзвичайно великий, був неймовірним 
гігантом -  десь з п’ятдесят кілометрів у  довжину, що, за м ірками 
древн іх китайців, становило відстань м іж  Небом і Землею.

На ж аль для П ань-гу і на щастя для нас, він не був бесмертний, 
бо не був богом, був смертним і, як і всі смертні, помер. А  потім Пань- 
-гу розкладався. Але не так, як це ми бачимо в усьому, що 
розкладається -  П ань-гу розкладався по-справжньому надзвичайно 
і не пропадав навіки, а залиш ав по собі створіння: його голос 
перетворився на грім, його шкіра і кістки стали твердю земною, а 
його голова стала Космосом. Так, його смерть дала життя наш ому 
світу.

З аува га : Подаємо цей міф і будемо подавати інші в різних 
країнах і релігіях про створення світу згідно з віруваннями 
старинніх релігій. Це для цікавости, бо ми нині маємо Біблію і 
теперішні наукові пояснення про це звідки повстала наша земля і 
всесвіт.



Стор. 06 - Праця, Прудентополіс, 01-го - 30-го червня 2019 Б. року - Число 06 Pg. 06 - Ргасіа, Prudentópolis,01 а ЗО de junho de 2019 - №  06

боїііпа da Embaixada da Шгапіа 
no Brasil

Embaixador Rostyslav Tronenko 
e----------—

CANTINHO DA REPRESENTAÇÃO CENTRAL 
UCRANIANO-BRASILEIRA

QUANTAS LÍNGUAS NOSSOS FILHOS DEVEM FALAR?
В Україні відзначається 23-а річниця Конституції України.
28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла першу 

Конституцію  новітньої української держави.
З прийняттям Конституції було закр іплено правові основи 

незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність. 
Конституція врахувала історичний досвід  українського народу і кращі 
світові традиції.

Важливим етапом державотворчого процесу стало прийняття 
Центральною  Радою 29 квітня 1918 року О сновного Закону 
Української Народної Республіки під назвою „Статут про державний 
устрій, права і вільності У Н Р ” , а також  схвалення Західноукраїнською  
Республікою 13 листопада того ж  року Тимчасового Основного 
Закону. Однак, трагічні події тод іш ньої епохи завадили втіленню в 
життя цих документів.

Конституція України 1996 року, крім закр іплення клю чових 
принципів державності, демократії та основних прав і свобод 
людини, визначає зовніш ньополітичну д іяльність України як  таку, що 
спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки 
шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з 
членами м іжнародного співтовариства на основі загальновизнаних 
принципів і норм м іжнародного права.

Україна продовжує вдосконалювати свій Основний закон з метою 
приведення його у  відповідність до  сучасних викликів. Три 
пріоритети змін до Конституції: децентралізація, вдосконалення 
конституц ійних принципів правосуддя, вдосконалення 
конституційного регулювання прав, свобод, обов ’язків людини і 
громадянина.

Конституційна реф орма є об ’єктивною  необхідністю, покликаною  
гарантувати подальш ий розвиток наш ої країни, консолідувати 
суспільство, підвищ ити рівень довіри до влади, а також  сприяти 
зм іцненню  авторитету України на м іжнародній арені, її повноцінну 
інтеграцію  до Є вропейського Сою зу та НАТО.

A  Ucrânia com em ora о 23° An iversário  da sua Constitu ição
No dia 28 de junho de 1996 a Verkhovna Rada (Parlam ento) da 

Ucrânia aprovou a prim eira C onstitu ição do Estado m oderno ucraniano.
A  C onstitu ição aprovada consolidou as bases legais da Ucrânia inde

pendente, sua soberania e in tegridade territoria l. O docum ento levou em 
conta a herança histórica do povo ucraniano bem com o as m elhores 
trad ições mundiais.

Uma das im portantes etapas da construção do Estado constitucional 
foi em 29 de abril de 1918 quando o Conselho Central aprovou a Lei 
Fundam ental da República Popular da Ucrânia (RPU) cham ada “Estatu
to do sistem a de governo, d ire itos e liberdades da RPU” , bem com o 
aprovação no dia 13 de novem bro daquele ano da Constitu ição Provisó
ria da República Ucraniana Ocidental. No entanto, os trág icos aconteci
m entos daquela época im pediram  a aplicação destes docum entos.

A  Constitu ição da Ucrânia de 1996, além  de conso lidar os princípios 
fundam enta is da dem ocracia, independência, d ire itos hum anos e liber
dades fundam entais, determ ina que a política externa da Ucrânia é des
tinada a assegurar os seus interesses nacionais e sua segurança, m an
tendo a cooperação pacífica e m utuam ente benéfica com  a com unidade 
in ternacional com base em princípios e norm as do dire ito internacional 
universalm ente reconhecidos.

A  Ucrânia continua a aperfe içoar a sua Lei Fundam ental de acordo 
com os desafios da atualidade. As três prioridades de a lterações à Cons
tituição: a descentra lização, m elhorias dos princípios constitucionais de 
justiça, m elhorias da regulação constitucional dos direitos, liberdades e 
obrigações do indivíduo e do cidadão.

A  reform a constitucional é uma necessidade objetiva, destinada a 
garantir a continuação do desenvolv im ento do nosso país para conso li
dar a sociedade, aum entar a confiança nos institutos públicos e reforçar 
a credib ilidade da Ucrânia na arena internacional, sua plena in tegração 
na União Européia e OTAN.

Nossos avós quando chegaram ao Brasil geralmente falavam mais de uma 
língua, mesmo aqueles que não sabiam ler e escrever. Isso porque a região 
em que vivia a grande maioria - Halychyna - no oeste da Ucrânia, era próxima 
de outros países onde se falavam outros idiomas e essa região foi dominada 
pela Áustria e depois pela Polônia, e uma grande parte da população urbana 
tinha origem judaica.

Atualmente falam-se no mundo quase 7.000 línguas. Mas 50 entre elas são 
as mais faladas, considerando aquelas que mais de 20 milhões de pessoas 
que falam a língua. A  mais falada em números é o Mandarim - na China - que 
atinge aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Mas é uma língua 
localizada em uma só região do planeta. Começa agora a ter importância em 
razão do pujante desenvolvimento econômico da China. A  segunda e a terceira 
língua mais falada são o Espanhol e o Inglês.

O Inglês atualmente é a língua mais importante do ponto de vista comer
cial, diplomático, científico e turístico. Os mais importantes textos científicos 
são escritos na língua Inglesa. Ela substituiu o Latim e o Grego nessas 
funções. E 60% da palavras são de origem latina. O Espanhol além de ser a 
língua falada por quase todos os nossos vizinhos e ser bem próximo do portu
guês, é uma língua com forte presença no mundo por ser falada em importan
tes países e por ser uma língua falada pela intelectualidade européia e interna
cional. O Português é a sétima língua, sendo falada além do Brasil, em Portu
gal, Angola, Moçambique, Cabo Verde , Guine Bissau e Timor Leste.

A língua ucraniana está em 25 lugar aproximadamente. E uma língua que 
sofreu grande perseguição por parte do Império Russo Tsarista nos séculos 
X V II, XVIII e XIX e com o Stalinismo no século XX. Só teve um florescimento 
entre 1917 e 1930 com a ucrainização e agora após a independência, a partir 
de 1991. A  língua ucraniana é mais falada no oeste da Ucrânia em virtude das 
características multinacional do Império Austro-Húngaro entre 1772 e 1918 , 
período durante o qual a Halychyna esteve sob sua dominação. No Império 
Austro Húngaro havia mais liberdade e autonomia lingüística.

A língua ucraniana é do mesmo ramo indo-europeu que o grego, o latim, o 
alemão, o inglês ou o espanhol. Para os que estudam lingüística é fácil verificar 
que a raiz das palavras são as mesmas entre essas línguas. A  Ucrânia localiza- 
-se geograficamente na região onde nasceram as línguas indo-européias. A 
dúvida é somente se nasceu primeiro sobre o território onde está a Turquia ou 
a Ucrânia. O ucraniano vem do Slavonico, língua comum dos povos eslavos, 
assim como o Russo e o Bielo Russo na parte oriental e o Polonês, o Búlgaro, 
o Sérvio, o Checo, o Eslovaco e o Bósnio na parte ocidental. A  língua ucrania
na é a que mais guardou os radicais da antiga língua eslava e por isso é que se 
você domina a língua ucraniana pode entender as demais línguas eslavas e o 
sentido inverso não é o mesmo. Se você fala ucraniano pode entender o russo 
mas o russo não compreende bem o ucraniano. Significa dizer que você domi
nando a língua ucraniana tem uma chave para doze línguas eslavas.

Voltando ao princípio, ao título do artigo, podemos dizer que um jovem que 
conclua seus estudos universitários no Brasil deve dominar no mínimo quatro 
línguas. O Português que é a língua oficial do país pela Constituição Federal e 
todos os textos legais, judiciais, científicos e de conversação popular são na 
língua portuguesa. A  segunda língua importante é o Inglês. Como visto é a 
língua de comunicação global seja no plano comercial, científico, turístico ou 
diplomático. O domínio do inglês coloca qualquer pessoa com uma grande 
vantagem no mercado de trabalho. Terceira língua importante é o Espanhol. É 
a língua de todos os nossos vizinhos e a segunda ou terceira língua de conver
sação internacional, com vasta publicação bibliográfica. E a quarta língua é 
aquela da tua identidade cultural, de teus antepassados. É a língua do teu 
berço que traz os termos dos nomes familiares e dos elementos mais próximos 
de você do ponto físico ou espiritual. Em nosso caso é a língua ucraniana. Para 
alguns casos específicos necessita estudar o francês, alemão, italiano ou man
darim.

Como vimos, a língua ucraniana não é uma língua tão distante das demais 
línguas, pertence ao mesmo ramo indo-europeu do inglês, do português e do 
espanhol. E o fato de serem quatro línguas não é um excesso. Na Europa hoje 
os estudantes saem da universidade falando no mínimo cinco línguas. E a 
partir que se aprende uma segunda língua, a terceira e a quarta se aprende 
com mais facilidade.

E se não for por essas razões, estude línguas para prevenir o Alzheimer. 
“Ser bilíngüe retarda o surgimento dos sintomas do Alzheimer em até cinco 
anos”, disse Pedro Calabrez, professor e pesquisador de neurociências da 
Universidade Federal de São Paulo. Entre no site da Representação Central 
Ucraniano Brasileira e tenha acesso ao estudo da língua ucraniana: 
http://www.rcub.com.br/rcub/quem-somos/lingua/.

Vitorio Sorotiuk
Presidente da Representação Central Ucraniano Brasileira

rcucranianobrasileira@gmail.com

http://www.rcub.com.br/rcub/quem-somos/lingua/
mailto:rcucranianobrasileira@gmail.com
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Щ ля бабусі мами і  дівчини
Por Julia Regina Bordun Bertoldi e Eugênia Osatchuk

Korovai e sua magia nas festas ucranianas

farinha de centeio no preparo do Korovai. A  tradição do uso da farinha de 
trigo iniciou-se muitos anos mais tarde. Fazia-se uma base de massa e 
colocava-se uma trança ao seu redor. No centro dessa base, colocavam 
mais uma porção de massa e a enfeitavam com inúmeras variações.

Quando o Korovai era colocado no forno, também havia um ritual, a 
Korovainetcia principal batia nos quatro lados do forno, em forma de cruz, 
com а “ЛОПАТА”-( Lopata - tábua com cabo comprido para colocar pão no 
forno e não se queimar).

Os meses de maio, junho e julho, geralmente, são meses de muitos 
casamentos no Brasil e na Ucrânia. Lá é verão, tudo está florido e o verde 
renovado na natureza. A  época sugere festas e celebrações. Por essa 
razão, nesse número, descreveremos a respeito do que representa o pão 
festivo -  Korovai, presente em muitas festas e celebrações, de modo espe
cial, nos casamentos.

A  palavra" Весілля" -  “ Casamento" tem sua origem na festa pagã, em 
honra a “Dajboh” -  “ Deus sol” . Essa festa era repleta de diversões, danças 
de pares, danças de roda, apresentações dramáticas, que eram chamadas 
de “Веселія" -  que vem de “Веселі" -  ‘Vesséli’ -  alegres. No decorrer dos 
séculos, a beleza dessas festas pagãs que foram repensadas e introduzi
das nas festas dos casamentos ucranianos cristãos, com o passar do 
tempo foram adornando-se de significados, celebrações, cerimônias, 
rituais e comemorações com características peculiares de cada região da 
Ucrânia.

A  história foi escrevendo memórias carregadas de sentimentos e afetivi- 
dades, por meio das gerações, sempre, com referência aos antepassados, 
considerando-os elos de ligação entre passado, presente e futuro, passan
do por algumas adaptações temporais e regionais.

Costumes e festas estão inseridos na vida de uma comunidade ou famí
lia ucraniana, com maior ou menor intensidade. Isso se dá pela significância 
que a prática desses costumes expressa aos que as vivenciam.

O Korovai é um pão “sagrado”, símbolo do sol e do amor, ligado por 
meio de seus ornamentos a um passado historicamente constituído por 
significados, passados de geração para geração, a fim de perpetuar a iden
tidade ucraniana. A  continuação de uma etnia e sua cultura depende de 
vários fatores para continuar viva. A  língua e a culinária são fundamentais. 
A  memória do gosto e do cheiro é acervo fantástico nas nossas lembranças

Sem dúvida, o Korovai está fortemente inserido nas festividades ucra
nianas, de modo especial, nos casamentos. Ele é elemento essencial da 
animação da festa.

No Brasil, de modo especial na Região Sul, lugar em que se concentra 
a colônia ucraniana, os enfeites externos como: fitas, flores de papel, etc. 
são colocados numa pequena araucária, que é introduzida no centro do 
Korovai. Os adornos de massa variam conforme a criatividade de quem os 
confecciona e dispõe sobre a massa.

Na região de Rio Azul e Mallet, há o costume de confeccionar vários 
Korovais. Eles são assados pelos padrinhos, tios, vizinhos e convidados 
que se oferecem para tal. Na sexta- feira que antecede o casamento eles 
são recolhidos por um grupo que acompanha os noivos e sai, geralmente, 
em um carro enfeitado com folhas de palmeira e fitas. Ao som de Kolomei- 
kas executadas por um acordeonista do grupo, todas as famílias que ofere
cem o Korovai são visitadas. Ali é feito um brinde e acontece uma dança. 
E assim até passar em todas famílias que estão oferecendo um Korovai. 
Sob música e muita animação os mesmos são levados ao local da festa e 
depositados em local de destaque..

No dia do casamento, a dança com o K o rova i, envolve todos, inclusi
ve crianças e idosos. Por essa razão, no Brasil, é conhecido o dizer: “dançar 
o Korovai” . Inicialmente, os noivos dançam com o K o rova i, depois vão pas
sando aos padrinhos e convidados. Em alguns casamentos substitui o tradi
cional bolo ou é colocado, em lugar nobre, ao lado do mesmo.

O Korovai veio substituir as oferendas de animais em rituais e cerimo
niais, por conter em si o caráter de oferta. Ele é difundido em toda Ucrânia. 
Varia em formato e decoração com a massa, conforme a região e os costu
mes locais. Geralmente, pequenas árvores, que crescem para o alto ou 
alguns ramos delas, são utilizados para colocar sobre o Korovai, ou ao seu 
lado, os quais são enfeitados com variados adereços. Na culinária solene e 
festiva, muito valorizada pelo nosso povo e simpatizantes, o Korovai ocupa 
lugar de destaque. Vale retomar a história para melhor entendimento do 
nosso assunto.

Antigamente, na Ucrânia, o Korovai podería ser amassado, elaborado e 
assado , somente por senhoras bem sucedidas no casamento e na vida 
familiar, “Коровайниці"- Korovainetsi. Elas se reuniam alguns dias antes, 
na casa da noiva, para preparar o Korovai. Traziam consigo os ingredientes 
e os ofertavam à família da noiva. Cantando cantos relativos ao casamento, 
à despedida da filha da casa paterna, punham-se a preparar a massa.

A  mãe da noiva lhes servia um copo de vinho para comemorar o casa
mento e para o sucesso da massa. Era uma espécie de consagração 
comunitária da nova família, um ritual mágico. Todas deviam ajudar, o traba
lho mútuo simbolizava a unidade da nova família. Por essa razão as Koro- 
vainetcias eram amarradas com um Рушник (Rushnek -  toalha bordada), 
para não se separarem.

Do início ao fim, tudo deveria dar certo. Inicialmente, era utilizada

Especificidades do Korovai em algumas regiões da Ucrânia:
1. ВОЛИНА - Volhynia -  Os pais tinham o hábito de colocar dinheiro 

para os noivos, na base do Korovai.
2. ЖИТОМИР -  Jhytom ir -  Colocavam ovos com casca na base do 

Korovai. Enfeitavam com variadas tranças, pássaros, castanhas, ramos, 
etc. Os olhos dos pássaros eram feitos com frutas secas.

3. СТРИЙ -  Stryi -  Da massa, confeccionavam três ramos, cisnes, 
rolinhas que eram colocados em formato de cruz e outros formatos. 
Também, finos rolinhos de massa sobre a massa principal.

4. СОКАЛЬ -  Sokal -  Semelhante à Região de Streyi, porém, depois de 
assado o Korovai, enfeitavam com ramos de Barvinok ( flor típica da Ucrâ
nia), o qual simboliza amor eterno e casamento, com cachos de Kalena ( 
árvore típica da Ucrânia com frutos vermelhos), uva, trigo e fitas coloridas 
de papel. Tudo isso simboliza riqueza, fertilidade, fidelidade. Também amar
ravam com “РУШНИК“-( Rushnek -  toalha bordada).

5. ПОДІЛЛЯ -  ЧЕРНІГІВ -  Podylia -  Chernihiv -  A  decoração com a 
massa era semelhante, porém colocavam um ramo de “COCHA” -  “ 
Sosna”- espécie de pinheiro da Ucrânia, sobre o Korovai ( em outras regi
ões esse ramo era introduzido em pães menores e era posto na mesa ao 
lado do Korovai). Nessas regiões, geralmente eram assados dois Korovais 
, um na casa da noiva e outro na casa do noivo.

Na festa do primeiro casamento, o Korovai era elemento indispensável, 
porém no casamento de viúvos era dispensado.

Cortar e servir o Korovai, durante a festa, era atividade do “ПЕРШИЙ 
ДРУЖБА" -  (“Pershei Drujba” -  Primeiro Sobrenoivo) -  Auxiliar dos noivos, 
nos preparativos e cerimoniais. Em primeiro lugar, ele serve aos noivos, 
depois aos pais e na sequência a todos os convidados.

0  pão sempre exerceu papel fundamental na vida do povo ucraniano, 
do nascimento à morte. Em todos os momentos da vida, no trabalho, no 
descanso, no sofrimento e nas celebrações dos momentos felizes e mar
cantes da vida, como é o caso do casamento. Na atualidade, também, por 
meio do pão, o povo rende graças a Deus pelas bênçãos recebidas e pede 
novas graças. Esse gesto vem confirmar a intensa crença no que traduz o 
ditado : “ ВСЯКЕ ДОБРО ЗА ХЛІБОМ" -  Vsiake dobró za hlibom -  Todo o 
bem está contido no pão.

RECEITA DE KOROVAI

Ingredientes:
1 dúzia de ovos;
06 litros de trigo ou mais se necessário;
06 copos médios de leite;
4 copos rasos de açúcar;
500 g de manteiga -  não usar margarina;
08 colheres de fermento de pão -  de preferência fresco;
06 colheres de vermouth ou conhaque;
10 colheres (sopa) de suco de limão;
3 colheres de açúcar de baunilha;
2 colheres de adoçante;
Va do copo de chá de cravo, canela, noz moscada (fazer forte, ferver 

tudo por 20 minutos e deixar amornar);
Raspas de casca de limão.

Modo de Preparo:
Bater muito bem as gemas, o açúcar e a manteiga. Juntar os temperos 

e o adoçante. Bater mais um pouco. Juntar o leite, o fermento e a farinha ( 
aos poucos). Quando a massa já  estiver encorpada, juntar as claras em 
neve. Amassar bem. A  massa não deve ficar muito dura. Sovar bem. Pode 
bater a massa na mesa para ficar lisa. Deixar crescer. Elaborar o Korovai no 
tamanho desejado. Colocar dentro da massa pedacinhos ou gotas de cho
colate, uvas passas, frutas cristalizadas ou pedacinhos de goiabada. Enfei
tar conforme o senso artístico de cada um. Pode-se fazer Babka ( pães pas
cais menores, também decorados) e Kalatchi (pães trançados) e sonhos, 
com essa massa.

Ditado ucraniano a respeito do Korovai : “ На чужий коровай рота не 
роззявляй" (Na tchujei korovai rota ne roziavlhai -  Para o korovai alheio 
não abra a boca)

Com o ditado acima, todos somos convidados a preparar o próprio 
Korovai com a ajuda de padrinhos, madrinhas, familiares e vizinhos.

Eugênia Osatchuk
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Volodymyr Zelenskiy: Quem é o humorista que 
venceu a Presidência da Ucrânia

O comediante ucraniano Volodymyr Zelenskiy venceu no segundo 
turno da eleição à Presidência da Ucrânia.

Zelenskiy já  havia saído na frente no primeiro turno, ante outros 38 can
didatos, três semanas atrás.

O principal derrotado nas urnas é o experiente político Petro 
Poroshenko.

A  derrota teve contornos humilhantes, explica o correspondente da BBC 
News em Kiev, Jonah Fisher: do primeiro ao segundo turno, com a saída de 
37 candidatos, Poroshenko cresceu 9 pontos percentuais na preferência do 
eleitorado, contra 45 pontos de Zelensky. É mais um caso de voto de 
protesto contra a política tradicional.

"Nunca vou decepcionar vocês", afirmou Zelensky a simpatizantes. 
Como cidadão da Ucrânia posso dizer a todos os países pós-soviéticos: 
'Olhem para nós! Tudo é possível!'"

As eleições ucranianas vistas de Moscovo
As eleições presidenciais ucranianas não passaram despercepidas 

para o vizinho do norte. A  Rússia seguiu o escrutínio com atenção, com a 
imprensa e os líderes políticos com opiniões muito claras acerca do que a 
eleição de Volodimyr Zelenskiy significa.

Em entrevista à Euronews, Konstantin Kosachev, da Assembléia Fede
ral Russa, disse que os ucranianos estavam fartos do discurso contra Mos
covo:

"Para mim, o mais importante das eleições não é a vitória de Zelensky, 
mas a derrota esmagadora de Poroshenko," explicou.

A  correspondente da Euronews em Moscovo, Galina Polonskaya, conta 
que as eleições na Ucrânia dominaram as primeiras páginas dos principais 
jornais moscovitas.

"Muitos citam o que definem como o apelo de V lodim iyr Zelenskiy a um 
espaço pós-soviético, um apelo a uma Ucrânia onde tudo parece possível," 
explica.

Se a Rússia apresenta um poder regional inquestionável na região, a 
verdade é que partilha uma história comum com a Ucrânia, com laços muito 
anteriores ao período soviético.

Os últimos anos, marcados por violentos conflitos, tanto no leste da 
Ucrânia, como na Península da Criméia, não chegam para apagar o que 
aproxima os dois países eslavos.

Presidente eleito da Ucrânia oferece cidadania a
russos

O presidente eleito da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, respondeu com 
um post no Facebook, à controversa oferta do chefe de Estado russo, Vladi- 
m ir Putin: "Concederemos a cidadania russa a representantes de todos os 
povos que sofrem com regimes autoritários e corruptos. Em primeiro lugar, 
os russos, que hoje provavelmente são quem mais sofre."

Na véspera, em entrevista coletiva na China, Putin anunciara a intenção 
de facilitar a obtenção do passaporte russo aos ucranianos que quisessem: 
"Estamos pensando em conceder cidadania de forma simplificada a todos 
os cidadãos da Ucrânia, não apenas aos moradores das repúblicas de 
Lugansk e Donetsk."

A  referência era ao decreto assinado por ele na quarta-feira, simplifican
do a concessão de cidadania russa aos moradores dessas províncias sepa
ratistas do Leste ucraniano. O conflito na região já  matou mais de 13 mil 
desde 2014. Na ocasião, o chefe do Kremlin ofereceu a Zelensky a oportu
nidade de um encontro com o fim de acabar o mais depressa possível com 
o conflito entre seus países.

Logo em seguida à oferta de cidadania, que irritou muitos políticos ucra

nianos, o governo em Kiev telefonou para o Conselho de Segurança das 
Nações Unidas. O ex-presidente, Petro Poroshenko, acusou Moscou de 
"cruzar a linha vermelha" e de pretender criar um enclave russo em seu 
país.

A  União Européia condenou o decreto de Putin como "mais um ataque 
à soberania da Ucrânia pela Rússia", manifestando "apoio firme" à "inde
pendência, soberania e integridade territorial da Ucrânia". A  porta-voz da UE 
para a política externa, Maja Kocijancic, recordou os protocolos internacio
nais que levaram ao fim dos confrontos de grande porte entre forças gover
namentais e separatistas pró-russos no Leste da Ucrânia.

Referindo-se ao pacto de paz assinado em 2015 na capital de Belarus, 
até o momento sem efeitos concretos, ela disse esperar que "a Rússia se 
abstenha de ações que são contra os acordos de Minsk e impedem a plena 
reintegração de áreas não controladas pelo governo na Ucrânia".

Em sua resposta, Zelensky acrescentou não esperar que muitos ucra
nianos aceitem a oferta, já  que têm "liberdade de expressão em nosso país, 
mídia e internet livres", ao contrário dos russos. Ele se manifestou também 
disposto a discutir com Moscou o conflito na Ucrânia oriental, porém adver
tiu o Kremlin a não utilizar "a linguagem de ameaças e pressão militar e eco
nômica".

"Esse não é o melhor caminho para um cessar-fogo e o desbloqueio do 
processo de Minsk", pois normalizar as relações binacionais depende de a 
Rússia parar com a ocupação tanto da região de Donbass quanto da penín
sula da Criméia, enfatizou.

O comediante e novato da política Volodymyr Zelensky, que venceu 
Poroshenko no pleito presidencial do último domingo, deverá tomar posse 
em junho. Entre suas promessas de campanha constava resolver o conflito 
entre a Ucrânia e a Rússia.

ПАПА ФРАНЦИСК ЗАПРОСИВ ЄРАРХІЮ УГКЦ ДЛЯ 
ОПРАЦЮВАННЯ МАЙБУТНЬОЇ СТРАТЕГІЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ У СВІТІ

Папа Франциск запросив Главу Української Греко-Католицької 
Церкви Святослава, членів Постійного Синоду та митрополитів УКГЦ 
провести спільну робочу зустріч разом із ним та Ватиканською курією. 
Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

В офіційному комунікаті Римської курії зазначається, що зустріч у 
Римі відбудеться 5-6 липня 2019 року. Окрім греко-католицького 
духовенства, участь у ній візьмуть голови дикастерій Римської курії.

«Цією зустріччю Святіший Отець прагне проявити знак своєї 
близькості до Української Греко-Католицької Церкви, яка здійснює 
душпастирське служіння як на Батьківщині, так і в різних частинах світу.

До того ж, ця зустріч надасть ще одну нагоду для глибшого аналізу 
життя та потреб України з метою визначення способів, якими 
Католицька Церква, а особливо Греко-Католицька Церква, щораз 
ефективніше може присвятитися проголошенню Євангелія, підтримці 
тих, хто страждає, та сприянню поширення миру, у порозумінні, 
наскільки це можливо, з Католицькою Церквою латинського обряду, з 
іншими Церквами і християнськими спільнотами», - йдеться у 
комунікаті.
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CDM UNO RDES E IG R E JR S
LCRRNIRNRS EM FDCD

Pe. Estefano Wonsik, OSBM

Гаївка по наших церквах!

Neste tem po pascal, nosso povo ucran iano ce lebra a R essure ição 
de Nosso Senhor tam bém  com  as haívka. Várias com unidades se 
uniram  para preservar este belo costum e de nosso povo.

Papa Francisco preparou uma surpresa para a 
Igreja Católica Ucraniana

No dom ingo de Páscoa, na Catedra l da R essure ição em  Kiev, o  
núncio apostó lico  Dom C láudio G ujerotti, disse: “O Papa que r dem ons
tra r a inda m ais o  afeto que tem  pela vossa Igreja, e garante da r um 
apo io  maior. Possui em  seu coração um sinal concreto. D igo isso de 
m aneira especia l, para que aum ente em  cada um o in teresse por esta 
notícia. Penso, que rap idam ente será revelado o in teresse do Papa. 
Não posso d ize r m ais nada, m as o  sinal fo i dado” . Em resposta o  A rce 
bispo M or Dom S iatoslau disse: "Esperam os que o segredo do Papa, se 
tom e  c la ro  o  quanto  antes” .

(fonte: ugcc)

Глава УГКЦ зустрівся з новообраним 
Президентом України

У  понеділок, 6 травня 
2019 року, у  резиденції 
Блаженніш ого Святослава 
при П атріарш ом у соборі 
Воскресіння Христового в 
Києві відбулася його зустріч 
із Володимиром
Зеленським, новообраним 
П резидентом  України.
(fonte: ugcc)

Dom Walmor Azevedo, arcebispo de Belo 
Horizonte (MG), é eleito novo presidente da

CNBB
O arceb ispo de Belo Horizonte (MG), dom  W alm or O live ira de A ze

vedo, fo i e le ito  na ta rde  do dia , 6 de m aio, com o presidente da C onfe
rência Nacional dos B ispos do Brasil (CNBB). O novo presidente foi 
esco lh ido pelo episcopado brasile iro  que partic ipa, em  A parec ida  (SP), 
da 57a Assem blé ia  G era l da CN BB no te rce iro  escrutín io, após receber 
a m aioria abso lu ta  de votos do tota l de 301 bispos votantes, (fonte: 
C N BB)

Mais de 200 crianças búlgaras recebem Primeira 
Comunhão das mãos do Papa

M ais de 200 crianças de toda a Bulgária receberam  a Prim eira 
C om unhão das m ãos do Papa Francisco no dia 6 de m aio, em  um a 
M issa ce lebrada na igre ja do Sagrado Coração, da c idade búlgara de

Rakovsky. D isse em  sua homília: "Fazer a P rim eira C om unhão -  enfa ti
zou -  s ign ifica  quere r estar cada dia m ais unido a Jesus, c rescer na 
am izade com  Ele e dese ja r que tam bém  os outros possam  goza r da 
a legria  que Jesus nos que r dar. O  S enhor precisa de vós para poder 
rea lizar o  m ilagre de envo lver com  a sua a legria  m uitos dos vossos 
am igos e fam iliares".

(fonte: aci digital).

Igreja Maronita Oriental se despede do seu 
Patriarca Emérito

O Cardeal Nasrallah Boutros Sfeir, 76° Patriarca de A n tioqu ia  dos 
M aronitas de 1986 a 2011, fa leceu na m anhã de dom ingo (12/05) em 
Beirute, no hospita l onde estava hosp ita lizado há algum  tem po. Em 15 
de m aio e le te ria  com ple tado 99 anos de idade. Com  sua m orte, a Igreja 
M aronita  perde um a figura proem inente na conturbada história  do 
Líbano nas ú ltim as décadas. E terna M em ória!

Beata Irmã Dulce, o "Anjo bom da Bahia", 
será proclamada Santa

Com  o Decreto autorizado pelo Santo 
Padre reconhecendo o m ilagre atribuído à 
in tercessão de Irm ã Dulce, a Beata será 
proxim am ente proclam ada Santa em  so lene 
ce lebração de canonizações. C onhecida 
com o Irm ã Dulce -  “O A n jo  bom  da Bahia” , 
recordada por sua obras de caridade e de 
assistência  aos pobres e necessitados. Reli
g iosa da Congregação das Irm ãs M issioná
rias da Im aculada Conceição da Mãe de 
Deus, a Beata Irm ã Dulce nasceu em  Sa lva
do r em  26 de m aio de 1914 e ali fa leceu em 
22 de m aio de 1992. Irm ã Dulce foi beatifica- 
da em  22 de m aio de 2011 e com  este decre
to  será proclam ada Santa proxim am ente em 

so lene ce lebração de canonizações.

ПАПА ФРАНЦИСК ЗАПРОСИВ ЄРАРХІЮ УГКЦ 
ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ МАЙБУТНЬОЇ СТРАТЕГІЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ У СВІТІ

5 травня 2019, 
09:17 | У ГКЦ  | 2 | 

Папа Ф ранциск 
запросив Главу 
Української Греко- 

- К а т о л и ц ь к о ї  
Ц е р к в и  

Святослава, член ів 
П остійного Синоду 
та митрополитів 
У КГЦ  провести 

сп ільну робочу 
зустр іч разом із ним 

та Ватиканською  курією. Про це повідом ляє Д епартам ент 

інф орм ації УГКЦ.

В оф іц ійном у комунікаті Рим сько ї кур ії зазначається, що зустр іч 
у  Римі відбудеться 5-6 липня 2019 року. О крім  греко-катопицького 
духовенства, участь у  ній в ізьмуть голови дикастер ій  Рим ської курії.

«Ц ією  зустр іччю  Святіш ий О тець прагне проявити знак своєї 
близькості до  Українсько ї Греко-Католицької Церкви, яка зд ійсню є 

душ пастирське служ іння я к  на Батьківщ ині, так і в р ізних частинах 
світу.

Д о  того ж, ця зустр іч надасть ще одну нагоду для глибш ого 

анал ізу ж иття та потреб України з метою визначення способів, 

якими Католицька Церква, а особливо Греко-Католицька Церква, 
щ ораз еф ективн іш е може присвятитися проголош енню  Євангелія, 
п ідтримці тих, хто страждає, та сприянню  пош ирення миру, у  

порозумінні, наскільки це можливо, з Католицькою  Ц ерквою  
латинського обряду, з інш ими Ц ерквами і християнським и 

спільнотами», - йдеться у  комунікаті.
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Grande conquista para Comunidade Católica 
Ucraniana São Nicolau de Joinville/SC

Segundo dados h istóricos do artigo publicado pelo fa lec ido  Dom 
Efraim  Basílio Krevei, OSBM, no Jornal Pracia, n° 07 do ano 2006, 
página 07, a prim eira v is ita  realizada por um padre ucraniano, com  o 
intuito de organ izar uma com unidade em  Joinville, ocorreu no m ês de 
setem bro do ano de 1993, com  o Pe. Josafa t Gaudeda.

Com a transferência do Pe. Josafa t de Curitiba para assum ir a 
função de pároco em  Pato Branco/PR, este trabalho pastoral fo i tem po
rariam ente interrom pido, porém  retom ado novam ente aos 22 dias do 
mês de m aio do ano de 2005 pelo Pe. G era ldo Daciuk, OSBM , que abd i
cou alguns fina is de sem ana de sua Paróquia em  Cam po M ourão/PR, 
para prestar assistência às fam ílias ucranianas residentes em  Joinville, 
onde residem  m igrantes ucranianos de várias c idades dos Estados de 
Santa Catarina e do Paraná. Na sequência a Com unidade Ucraniana de 
Jo inville  defin itivam ente passou a se r assistida pelos Padres Basilianos 
de Curitiba, que já  atendiam  outras com unidades do Estado, sobretudo 
a igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em  Mafra.

Em 27 de junho  de 2010, a Com unidade Ucraniana de Mafra rece
beu o status de Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em 
Mafra, quando então a Com unidade São N icolau de Jo inville  passou a 
pertencer e se r assistida pelos padres desta paróquia.

Foram m uitos anos de trabalhos, lutas e tam bém  decepções com  o 
objetivo de possu ir um lugar adequado e próprio para a com unidade 
ucraniana poder rea lizar as suas ce lebrações no seu rito -  oriental 
b izantino-ucraniano. M uitas pessoas com  as suas próprias capacidades 
e esforços se em penharam  para que este ideal se realizasse. Foi graças

fMf<* M rrU v  /V- WffuVAy 'H /im rtfr  Ai Х Гм лра Щ , Atffhl-yw* О.мм ІМл4ст€Г OSflU . Пцт fVttJKÜC# (В іф * {NoCOMb* ii*  JolnvW*•/,
fv, Fímwrtfo Wirí. .> Нягцпиш  At f lA w r ir  JWtfWMrJ. /V. -ЛтМ а fV/sitw./-» Etafair, ШД W fAtonro ifa jfttvtiptár Л- ,V, Я

Srta. AtfX&tfére H ru\k) tnrspúMÀvei tU іи іїгш лиіл  ґЛа f fh c fM  de
St. Млгсвл Maríüüftk iPmídruif do Comhsãa Adminlstraditt da Cümmxldttdt VerauiaNu SAa SicoSau de МтШе) rs.tíí. 2Ш 9

ao esforço de todas essas pessoas, que essa ideia foi se arra igando e 
crescendo.

F inalm ente no dia 31 de m arço de 2019, quando o Pe. Jaim e Fer
nando Valus, OSBM , Pároco de Mafra, esteve em  Joinville  para a ce le
bração da D ivina Liturgia, esta ideia defin itivam ente foi lançada e apre
sentada para toda com unidade, ou seja: com prar um im óvel, que se ade
quasse às nossas necessidades, para assim , te r seu próprio lugar para 
as celebrações.

A pós a ce lebração da D ivina Liturgia, o recém -ele ito Presidente-exe- 
cutivo, Sr. M arcos M artinhuk, e seus co laboradores João Aparecido dos

Santos, Jovino Fllenka a Sra. Dela ir S ilve ira  dos Santos, foram  com o 
Pároco Pe. Ja im e ve r o  im óvel. O s paroquianos e seu Pároco o acharam  
se r m uito bom e bem  localizado. Fazendo as devidas adaptações, a fim  
de se adapta r ao nosso rito: externam ente -  a cúpula, e in ternam ente -  
o  “tetra pód” , o a lta r e a iconostáse, bem com o providenciando os bancos 
o  im óvel se transform ará em  um a igreja da C om unidade Ucraniana de 
Joinville, Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com sua igreja 
m atriz em Mafra.

Na sequência o Pe. Jaim e, foi até Curitiba conversar com o A rceb is
po Dom Vo lodem er Koubetch, para averiguar o que podería se r fe ito 
para adquirir o  imóvel. A o  m esm o tem po o Sr. M arcos M artinhuk pergun
tou ao Pe. Jaim e, se podería fa la r com o B ispo D iocesano de Joinville  
para conseguir um a possível a juda. O Sr. M arcos fo i d irecionado para 
conversar com  o  Ecônom o da D iocese Pe. Fernando M aico Barauna. 
Dessas conversas realm ente firm ou-se a ideia e a real possib ilidade de 
que a D iocese de Joinville, podería a judar-nos avalizando o imóvel.

Então, o Pe. Jaim e apresentando está ideia ao A rceb ispo Dom Volo
dem er Koubetch, que considerou-a m uito in teressante e viável e aben
çoou a continu idade dos trabalhos. Foi então que se conflu iu para a 
realização de um encontro com Dom Francisco Bach, Dom Volodem er 
Koubetch, Pe. Fernando M aico Barauna, Pe. Jaim e Fernando Valus, 
OSBM , Pe. Basílio  Koubetch, para acerta r detalhes do contrato da aqu i
s ição do im óvel e defin itivam ente confirm ar e aprovar a com pra.

Isso aconteceu na tarde do dia 15 de m aio de 2019, na Cúria D ioce
sana de Joinville. Várias pessoas da Com unidade São Nicolau de Jo in 
ville  estavam  presentes neste ato h istórico tan to  para Com unidade São 
N icolau de Joinville, com o para a Paróquia de M afra e tam bém  para a 
M etropolia Cató lica Ucraniana São João Batista. A  aqu isição fo i com e
m orada com  m uita a legria pelos líderes da com unidade que participaram  
d iretam ente da reunião e pelos que acom panharam  a com itiva. Foi serv i
do um lanche aos presentes.

Neste m om ento, externam os os nossos sinceros agradecim entos, 
sobretudo a Dom Francisco Bach, pela sua ajuda, com preensão e d ispo
nibilidade, bem com o a toda a sua equipe, em  preocupar-se com  a 
nossa Igreja Católica Ucraniana, especia lm ente com a nossa C om unida
de São N icolau de Joinville  e nos e s tende ra  mão com este grande gesto 
de confiança e fra tern idade

Pe. Jaim e F. Valus, OSBM 
Pároco de Mafra

^  REPUBLICANDO
Ir. Jonas Chupei, OSBM e Pe. Atanásio Kupicki, OSBM

Fonte: Artigo publicado originalmente, em língua ucraniana, 
no “KaJendar Prácia”, № 05, ano 1933, na Tipografia dos 
Padres Basilianos em Prudentópolis, páginas 34-36.
Autor: Pe. Januário Kotselouskei, OSBM 
Tradução: Pe. Atanásio Kupicki e Ir. Jonas Chupei.

Por que Prudentópolis é o coração das 
colônias ucranianas?

Alguns chamam Prudentópolis como o coração das colônias ucranianas no 
Brasil. Se realmente assim o é, é difícil predizer para o futuro. No entanto, pelo 
fato de que em Prudentópolis estão concentrados os mais belos trabalhos da 
imigração ucraniana, queira ou não queira, é preciso atribuir este honroso título 
a Prudentópolis.

Em primeiro lugar Prudentópolis é a colônia ucraniana mais numerosa. 
Embora ela esteja muito dispersa, tudo gravita para o seu centro das colônias 
-  Prudentópolis. Existem mais de cinquenta Linhas (comunidades). Em direção 
ao norte o território dista mais de 15 léguas, por todos os lugares predomina o 
idioma ucraniano e é possível encontrar os filhos da imigração até a localidade 
de Marrecas Acima. Embora algumas destas Linhas se localizam em outros 
municípios, os habitantes 
consideram Prudentópolis 
como centro. Somando 
Prudentópolis e suas 
localidades se pode 
contar mais de 12 mil 
habitantes. Este é o 
primeiro motivo que 
Prudentópolis é chamado 
de “coração das colônias 
ucranianas” .

Em Prudentópolis e 
em suas comunidades se 
encontram aproximada
mente 30 escolas ucrania-

Igreja São Josafat - Prudentópolis -1929
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nas (Рідні Школи). Claro que a escola ucraniana no Brasil não pode se comparar 
com as escolas na Ucrânia, mas construí-las e mantê-las exige vontade férrea.

As associações ucranianas antigas como a “Béssida” e “Naródnei Dím” se 
fundiram numa única associação chamada “Associação Ukraína”. Esta asso
ciação possui um edifício próprio de alvenaria bem no centro da cidade. Na 
frente do edifício se destaca um tryzub dourado ornado com verdes guirlandas, 
que chama a atenção de todos que por ai і passam, evidenciando o majestoso 
centro dos descendentes ucranianos por eles construído.

Além do espaço para o buffet e de outras dependências, a Associação 
Ukraína se orgulha de uma grande sala, a qual, somando o palco para as apre
sentações, mede 22 metros de comprimento e 13 metros de largura; tal sala 
supera muitas salas existentes na terra natal (Ucrânia). Esta também é uma 
característica que torna Prudentópolis o “coração das colônias ucranianas” .

Prudentópolis possui a mais bela igreja ucraniana construída em alvenaria, 
dedicada ao santo ucraniano São Josafat. Esta construção, com todos os seus 
acabamentos, teve a soma dos custos em torno de meio milhão de “mil reis” . 
Isto é um testemunho de amor para com seu próprio santo, venerado por toda 
a Igreja, tanto grega como romana. Com isto Prudentópolis quis demonstrar 
aos povos de outra cultura que sabe venerar o “osso dos seus ossos” e o 
“sangue de seu sangue” que a Igreja Romana elevou aos seus altares, como 
um exemplo de santidade para toda Igreja Católica.

Marechal Mallet - outubro de 1933
Prudentópolis possui também um majestoso edifício de alvenaria da escola 

ucraniana (Рідна Школа) que está sob a direção das Irmãs Servas de Maria 
Imaculada. Real mente esta construção, construída com esforço de sangue, é 
como um santuário, a mais bela de todas as escolas ucranianas (Рідна Школа) 
do Brasil.

Prudentópolis é, também, o “coração das colônias ucranianas” porque aqui 
se encontra a casa geral das Irmãs Servas de Maria Imaculada. Elas tem aí o 
seu noviciado e o internato, que nos bons tempos contava com cerca de duzen- 
tas meninas internas. Aí se formam as futuras professoras do idioma materno 
que, cada vez mais, assumem suas profissões na propagação de uma verda
deira e saudável cultura nos sertões do Paraná e de Santa Catarina.

Prudentópolis é, também, o “coração das colônias ucranianas” porque no 
dia 07 de abril de 1932 foi fundado o noviciado dos padres Basilianos, Provín
cia de São José, no Brasil. Aqui se formarão os futuros missionários, vocacio
nados de origem ucraniana, para que possam trabalhar entre o seu povo, 
indicando a ele o caminho da verdade e da salvação.

Esses poucos e distintos centros de instituições ucranianas tornam 
Prudentópolis o coração das colônias ucranianas.

Talvez entre todas as distintas coisas, é que em Prudentópolis, desde 22 
de dezembro de 1912, começou a ser editado o nosso jornal “Prácia”, que é 
editado até hoje, ensinando, orientando e conscientizando os ucranianos no 
campo da nacionalidade e da vida religiosa. Este é o único periódico para os 
ucranianos no Brasil, o qual teve várias lutas com os inimigos do povo e da 
Igreja; esses não somente uma vez, de modo infame e vergonhoso fuçaram 
para fechá-lo, denunciando-o para o governo brasileiro. Nossos infames traido
res denunciaram que o “Prácia” aconselha o ensino do idioma ucraniano e, já 
nos primeiros anos da escola, aconselha a falar entre si em ucraniano. Tais 
crimes atribuídos, o “Prácia” e os padres basilianos eram secretamente denun
ciados pelos nossos patriotas traidores ao governo brasileiro. Entretanto é 
preciso destacar que as escolas ucranianas (Рідні Школи), exceto de ter a 
liberdade com a qual todos são beneficiados no Brasil, encontra-se com grande 
limitação no ensino do idioma ucraniano. Segundo as normas da Constituição 
Brasileira, as escolas são mais ameaçadas nos sertões do que na capital.

Eis o célebre Prudentópolis e a redação do “Prácia” que, continuamente e 
em difíceis situações editoriais, como pioneiros de uma saudável instrução, 
conduzem o seu trabalho cultural e as atividades nos serrados brasileiros.

Eis porque Prudentópolis pode ser chamado como coração da imigração 
ucraniana, apesar da cidade ainda ser pequena, fraca e sem grande significado 
para o mundo.

Assim como antigamente Kiev era chamado “mãe das cidades ucrania
nas”, nós, apesar de ter muitas necessidades e agora com uma pequena espe
rança de evolução, temos que considerar Prudentópolis como coração das 
colônias ucranianas no Brasil, pois Prudentópolis concentra o maior número de 
conquistas da cultura ucraniana e em Prudentópolis bate mais intensamente o 
pulsar da vida ucraniana, com espírito realmente patriótico e religioso.

Pe. Januário Kotselouskei, OSBM 
Prudentópolis, ano 1933.

Молодим
Читачам

В д я ч н а Л а с т і в к а

Жили колись собі старий 
із старою. Були вони дуже 
бідні, але добрі й лагідні на 
вдачу.

Якось поніс старий 
продавати дрова до міста. Та, 
як на лихо, з самого ранку 
пішов сніг, поля і гори 
вкрилися білою габою.

—  Шкода, що я вибрався до 
міста в таку негоду,—  зітхнув 
старий, поглядаючи на небо.—
Проте як не продам дров, то й 
жменьки рису на обід не зможу 
купити.

Та ради не було —  і старий почвалав до міста.
Невдовзі він почув, що на рисовому полі, яке він саме проминав, 

щось несамовито лопотить.
«Що воно таке?» —  подумав старий і підійшов до того місця, 

звідки долинав шум.
Дивиться —  ластівка б'ється в сильці.
—  Зараз я тебе звільню! —  сказав він і почав розмотувати 

мотузку. Незабаром ластівка змахнула крилами і знялася в небо.
—  Ців! Ців! Ців! —  зацівкала вона і, покружлявши над старим, 

звернула до гір.
—  Вдруге не попадайся! —  мовив старий і пішов своєю дорогою. 

Того дня, на превеликий свій подив, він продав геть усі дрова, тож 
повертався надвечір додому веселий та щасливий.

—  Я продав усі дрова! Чуєш, стара? —  похвалився він жінці, а 
потім розповів, як урятував журавку.

—  Добре зробив! —  раділа стара.
Того ж таки вечора, коли старий і стара погасили світло й 

збиралися облягатись, у  двері хтось постукав.
—  Хто ж це прийшов у таку заметіль?..
Стара відчинила двері, дивиться —  перед нею стоїть обсипана 

снігом дівчина.
—  Я збилася з дороги. Будь ласка, прийміть мене хоч на одну ніч. 

Пересплю навіть у коморі.
—  Заходь, голубонько! —  Стара провела дівчину до хати й додала:

—  Ми такі бідні, що й пристойної їжі та постелі не маємо. Одне добре
—  дрівець вистачає.

І стара підкинула у вогонь полінцят.
—  Не клопочіться більше мною! Спасибі, що пустили 

переночувати. Ви мене просто врятували!
Наступного ранку старий із старою, прокинувшись, побачили: 

вогонь уже розпалено, хату прибрано, сніданок зготовано. Все це 
зробила дівчина.

—  Ой, яка ж ти моторна! — в один голос хвалили її старий та 
стара. Дівчина вклонилася їм до землі і сказала:

—  Я не маю ні батька, ні матері, ні сестри, ні брата. Будь ласка, 
прийміть мене до себе! Я залюбки на вас працюватиму.

—  Ти хочеш стати нашою донькою? Яке ж то щастя нам на 
старість! Стали вони жити втрьох. Старі не могли натішитись своєю 
донькою: така вона була роботяща, добра й лагідна. Дбала про батька 
і матір, замітала хату, прала білизну, ходила в ліс по дрова. Якось 
звернулася вона до старого з такими словами:

—  Тату, купіть мені ниток. Я хочу ткати полотно.
—  Гаразд, доню. Зроблю все, що ти просиш. Старий продав на 

базарі дрова й купив ниток.
Дівчина перенесла із сіней до комори ткацький верстат, припалий 

порохом, і затулила його ширмою.
—  Тільки про одне я вас прошу,— сказала вона. —  Хоч би що 

сталося —  сюди, коли я працюватиму, не заглядайте.
— Будь спокійна, не заглядатимемо.
Дівчина зачинилася в коморі й узялася до ткання. Звідти
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долинав розмірений перестук: «Та-тах, та-тах! Та-тах, та-тах!
Та-тах, та-тах!»

Видно, вміє ткати.
Еге ж, вона до всякої роботи зугарна.
Сидячи біля вогнища, старий і стара захоплено слухали, як 

стукотить верстат.
Два дні —  від рання до смерку —  забувши про їжу, дівчина ткала 

полотно. Увечері третього дня вона нарешті вийшла з комори.
—  Тату й мамо, ось що я виткала!
Старий і стара взяли в руки біле як сніг полотно.
—  Яке гарне!
Дивлячись на їхні радісні обличчя, дівчина сказала:
—  Будь ласка, продайте його і ще купіть мені ниток.
Наступного дня старий здибався в місті з вельможею і,

показавши йому свій крам, боязко спитав:
—  Пане, вам не треба такого полотна?
—  Чудове полотно, я беру його,—  відповів вельможа й відрахував 

стільки грошей, що старий аж рота роззявив із подиву.
Накупивши ниток і подарунків, старий подався додому. Того 

вечора в хаті панувала радість, на столі з'явилися смачні наїдки. 
Вранці дівчина знову зачинилася в коморі, а через три дні показала 
старим виткане полотно —  ще біліше, ще гарніше, ніж попереднє. 
Старий продав його в місті вельможі за дуже великі гроші.

—  Добру дівчину послала нам доля, заживемо тепер, як люди!
—  Правду кажеш, старий! Такої ткалі світ іще не бачив. Як мені 

хочеться зазирнути в комору, де вона працює!
—  Не роби цього, стара! Хіба ж ти забула, як вона просила, щоб 

ми туди не заглядали й не ходили!
—  Та я тільки оком кину,—  сказала стара і, зиркнула крізь щілину 

між паперовими перегородками в комору, ойкнула. За верстатом 
стояла ластівка і, вимахуючи крилами, ткала податно. Висмикувала 
дзьобом із крил пір'я й переплітала його з нитками.

—  Старий, а йди-но сюди!..
Старий прибіг до старої зляканий —  такий незвичайний був у неї 

голос.
—  Он як! Так то ластівка! —  мовив він, глянувши в щілину.
Того вечора дівчина винесла з комори біле-білісіньке, также-

-тонісіньке полотно, поклала його перед господарями і, низько їм 
уклонившись, сказала:

—  Тату й мамо, я довго жила у вашій хаті. Я —  та сама ластівка,
І яку ви, тату, врятували того димового дня. Та ви побачили мене в моїй І 
: справжній подобі, і я не можу більше бути людиною. Бажаю вам Е 
і щастя. Прощавайте! Е
і І дівчина вмить перетворилася у ластівку, вибігла надвір і знялася і 
і в небо і покружлявши над хатою, полетіла світ за очі.

L .......... ..........J
Засмійся

Заслужила
Велика пані відіслала додому служницю. А служниця, виходячи з хати 

додому кинула котові кусник хліба.
- А це що, пощо даєш хліб котові? - запиталася пані.
- Та ж він заслужив собі, бо протягом того часу коли я у вас служила, 

він так дочиста вилизував тарілки, щоне треба було їх мити...

Ти мені втечеш
Поліцай веде дорогою злодія. Нараз вітер забрав у злодія капелюх і 

котить ним по дорозі.
- Пане, поліцай ,пустіть мене, я побіжу здігнати мого капелюха !- 

просить злодій.
- Нема дурних, ти мені втечеш. От зачекай тут, а я сам побіжу за твоїм 

капелюхом!

Хто вкрав
Вкрали в пана велоципеда. Пан розкричався і розденервувався та почав 

викрикувати всюди чи хтось не бачив хто вкрав. Приступив один парубок 
і каже на вухо:

- Заплатіть мені пиво, а я скажу хто 
вкрав.

Пішли до бару, випили. Пан 
питається парубка:

- Тепер кажи хто вкрав.
Парубок до вуха:
- Злодої...

П и ш е  Ю з ь о  Ш и л о
Слава Ісусу Богу!

Дорогі читачі!

Є різні люди у світі. Кажуть жи одні добрі а єнші недобрі. Так воно є. Нинь 
тодос подинь сир іґвайс. А  белиза еста на діверсідаде. Нам би сіхтіло щоб всі були 
як ми, думали як ми, щоб всі нас хвалили й були для нас добрі.

Я тут буду дескартар жи одні добрі а єші злі. Я бим краще сказав, що не так 
одні добрі а єнші недобрі, але мельор дізир жи одні розумні а єнші дурні. Хто 
добрий, він і розумний, а хто нам здається, що недобрий, він є дурний, бобо. Бо 
скажіт мені, чи ті же недобрі для єнших, жи не люблят, сваруться, брешуть, 
крадут, сібют, ки лукро вони з того мают? Неньум лукро, вони фазинь тодо тіпо 
де малдаде бо вони сімплезминти дурні. Я навіть бим змінив дісіонаріо і написав 
би жи злий, недобрий то синонімо де буро, толо. Хто живе зле, робит зло, він з 
того ном тинь неньум лукро, а соминти прежуізо, софріминто, верґоня і тільки 
хто дурний то буде хтіти терпіти й тир верґоня ди вівир.

Але я не хочу вогорити про тих дурних, бо ном вале а пина. Илис ном 
мересинь, а буду тут вогорити про мудрих, істо é, про тих жи добрі пра тодос, 
чесні, онестос, люблятся, живут веселі, континтис ком а віда.

Сабинь, щодо тих мудрих, істо é, добрих, то дуже часто ми не вміємо дар 
валор пра илис, не вміємо дивитися на доброту, валорізувати тантас койзас боас в 
них. Коли вогоримо про єнших, то на майорія згадуємо те, що недобре в них, а 
про те жи добре не вогоримо. Я песоалминти коли думаю про добрих, то часто ат 
é фіко ком верґоня жи я не такий добрий як вони. Є бідні але гідні. Є слабі але 
квазі святі. Є невчені, але мудрі.

А  майорія наших людей тут нас носас комунідадес то таки мудрі, істо é, 
добрі. Працюють, моляться в дома, в церкві, ходять на збори, їдут на всякі 
енконтрос і ретірос, роблять жертви пра іґрижя, помагають про падре, роблят 
збірки на те й на тамте, відвідують ос доинтис, йдут на ґварда коли хтось помре, 
йдут на місу да ґварда, на місса до сетімо дія і асінь пор фієнти. І тудо ісо робит 
тих людей веселими, вони люблят сівеселити, фестувати, жартувати. Хто добрий 
ном тинь мотіво пра фікар трісте, а хто недобрий, то ном тинь мотіво пра фікар 
алеґре. Добрий, є мудрий і веселий, все те йде разом і робит людей фелізес, а 
недобрий, дурний, сумний тикже йдут разом і роблят людей зажуреними, 
макітриними, плаксивими, тужливими. А сеґір, розкажу вам ума койза бинь 
боніта про те жи а віда é боніта і треба бути добрими й мудрими щоб могти 
сівеселити. Злий і дурний не буде веселий, а добрий і мудрий вміє сівеселити і 
сізабавляти.

Були сьвита Паски. На відправах в пості і в велику пятницю і суботу повно 
народу а в саму неділю диспойс да кварезма то со феста. День, два, трийс діяс 
свит і ще замало. Но домінґо до Томб контінуа а фестанса. В нашій колонії вотец 
хтів скінчити скоро відправи панахидів на цвинтарі й сказав людям нехай 
фестуют но прімийро дія - домінґо и но сеґундо, а но терсийро дія то вже дехто 
йде до роботи а дехто може ном тинь о ки фазир инь каза, тому вотец заповів що 
вівторок буде відправа на цвинтарах. І сказав і так мало би бути. Але ном диу 
серто, бо люди ном ґостарам да ідея, щоб залишити сьвита й йти но семітеріо. 
Вони вислали презідинти да комісом, пра педір щоб не йти на цвинтр на тирса 
фийра, бо вони ще хочут свиткувати ком аміґос і фаміліарес. Пра илис дойс діяс 
то замало, а як свиткувати то свиткувати ди вали. І вотец ґостоу да ідея і 
відкликав цвинтарі, щоб люди могли святкувати ще но терсийро дія да паска. І 
свиткували. Када дія була феста в одній фамілії, а коли не стало ще сьвит то 
кінчили но домінґо ди Томе. Казали, жи коли постили кваринта діяс, то чому не 
святкувати пило минос трийс діяс...

Парабинс, люди! То файно, бо тільлки трабальо і трабальо то демайс, треба 
сіповеселити, сіпогостити, сізійти тода фамілія разом і сентір а белиза да віда і 
алеґрія ди тир фамілія, фаміліярес, аміґос які йдут одні до других пра фестежар.

Ки боніто жи наші люди побожні, працьовиті, веселі й, як каже польська 
Пословиця, вони “до рожанця і до танця”, а по бразильськи -  “пра реза е пра 
данса“....

Коротко ще хочу тут сказати: доброта й мудрість йдуть разом і несуть зі 
собою радість. А злоба й дурнота тикже йдуть разом і зі собою несуть смуток і 
розпуку.

Ваш Юзьо Шило

«Вдячність -  це довг, який треба сплатити, але 
який ніхто немає права чекати, бо не завсіди й не всі 
будуть вміти дякувати»

Руссо Ж.


