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Серпень: Місяць покликань
 
Місяць Серпень призначений Церквою, щоб стати сильним часом для 

посилення зусиль у справі усвідомлення вірних щодо різних покликань в 
християнському житті.

Слово покликання походить зі слова кликати, запрошувати. Кожна 
людина, яка бажає гідно прожити час свого життя після Божих планів, 
повинна відкрити своє властиве покликання у цьому світі. А це означає, що 
повинна пізнати до чого Бог її запрошує, щоб виконати Його плани щодо неї 
і гідно прожити час свого життя.   

У своїй любові, Бог хоче спілкуватися з кожною особою і запрошує її до 
якоїсь місії в цьому світі. Бог не відбирає ані не погорджує людською 
свобідною волею, але представляє для неї своє запрошення, показує 
глибоку пошану для властивості й гідности кожного але Він має щодо всіх 
свої пляни й запрошує до їх здійснення. Посилає на землю Сина Ісуса і 
силою та світлом Святого Духа виявляє свій спасаючий план. Приймаючи 
вірою приклад і навчання Христа, людина відкриває в глибині свого серця 
голос Божий і запрошення до того, щоб використовувати своє життя не лише 
на власне уподобання, але на добро всіх людей і на славу Творця Бога. 

Всі є запрошені Богом, щоб співпрацювати з Ним в проекті спасіння душ 
і засадження добробуту, миру і щастя в світі.

Як ти дивишся і як оцінюєш це Боже покликання?

Місіонар
РЕДАКЦIЙНЕ
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Agosto – mês das vocações
 
O mês de agosto é na vida da Igreja um verdadeiro “kairós” de evangeliza-

ção, ou seja, tempo forte para refletir e aprofundar a idéia das vocações na vida 
da Igreja. É o “mês das vocações”: tempo rico para refletirmos e aprofundarmos 
sobre o chamado de cada batizado, por causa do encontro e decisão pessoal de 
seguimento de Jesus de Nazaré, colocar-se a serviço do Reino de Deus.

Cada pessoa, quando cultiva e cresce na busca do autoconhecimento, 
acaba por perceber e discernir a sua vocação. Isso significa conhecer o chamado 
profundo e interior que ilumina as nossas escolhas e decisões rumo a realização 
e a felicidade pessoal e coletiva.

No âmbito religioso cristão, Deus tem um chamado amoroso para cada um. 
O jeito amoroso de Deus relacionar-se conosco concretiza-se como autêntico 
encontro de liberdades: a de Deus e a do ser humano. Deus tem profundo respei-
to pela singularidade e dignidade humanas. Ao criar-nos com o dom da consciên-
cia e da liberdade, o Pai envia-nos o seu Filho Jesus e, pela luz e força do Espírito 
Santo, revela-nos seu projeto amoroso e salvífico universal. Quando conhece-
mos a vida de Jesus de Nazaré e, pela fé, nos encontramos com o Ressuscitado, 
sentimos, no mais profundo de nossa liberdade, a interpelação amorosa de Deus. 
Discernimos, então, que somos chamados a colocar-nos a serviço da vida plena. 
Para isso, o caminho passa pelo cultivo da gratuidade e da generosidade, do 
amor fraterno.

Todos são chamados a colocar-se a serviço do projeto de Deus e fazer-se 
próximo de quem precisa de nosso tempo, afeto e cuidado fraternos. 

E você, como tem lidado com a sua vocação?

EDITORIAL
Missionário
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Братерство в спорті
Щоб спорт став нагодою до братерських зустрічей між 

народами й щоб спомагав запроваджувати мир у світі.

Спорт це не лише забава й розривка ані це не тільки компетинція між 
фізичними здібнощами спортистів. Практика спорту завсіди грала важливу ролю в 
соціальному житті народу, а головно в нинішніх часах, він набирає все нових форм 
й видів.Його ціль йде поза фізичні здібнощі, змагання і прості компетенції.

Спорт несе зі собою широкі вартості, він простягяється на важливі площі в 
житті людей, як здоров’я, виховання, культура, братерство, взаємне пізнання й 
виміна культур, він виконує важливу ролю в інтеґральному розвиткові осіб. Практика 
спорту грає важливу ролю в набуванні фізичних   здібнощів, соціяльних вартостей, 
знання, пошани до заховування норм, становить важливу форму взаємного 
передавання і виміни вартощів різних осіб.Звідси, спорт несе зі собою широкі 
вартощі й глибоке значення в житті людей, несе зі собою інтернаціональні досвіди.

Користи зі спорту йдуть поза фізичні користі й приносять виховничу й 
формативну ролю так для дітей, молоді як і взагалі для всіх віків, хоч не всі його 
практикують, але всі зі спорту можуть користати в різні способи.

В спорті містяться різні середники для поширення відомостей, соціалізації і 
інтеґральної формації осіб, головно молоді; Спортивні практики нині набирають все 
більшої ваги в житті народу. Багато є проектів в цій ділянці, неурядових організацій 
і соціяльних програм, які співпрацюють зі спортом як з головним середником 
формативних старань.

Спорт приносить багато користей для суспільства завдяки багатьом 
позитивним наслідкам цієї практики. Нині, старання про добробут осіб і спільнот 
присутне в усіх рівнях соціального життя а спортивні практики займають преважне 
місце в житті народу, є могутнім середником до провадження здорового життя, 
надзвичайно глибоко співпрацюють у дружньому співжитті між народами. 

Превелика вага спорту лежить в  плеканні вартостей потрібних для співжиття й 
толерантности, пошани й цінення всіх людей так фізично й умово здорових як і 
нездорових. Крім того, спорт становить ще одну алтернативу й фактор у 
виховування дітей і молоді в здоровому дусі, бо надзвичайно спомагає в 
збереженні осіб далекими від наркотиків,  злочинности, спомагає формувати 
характер, плекати толерантність, дружбу й любов.

В такому значенні, використовуючи місяць серпень, коли то відбуваються в Ріо 
де Жанейро Олімпійські Ігрища, Апостольство Молитви в цілому світі лучить свої 
молитви й жертви, щоб спорт став нагодою до братерських зустрічей між народами 
й щоб спомагав запроваджувати мир у світі.

о. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
 

Intenção universal do Apostolado da Oração para Аgosto de 2016

Fraternidade no desporto
Para que o desporto seja uma oportunidade de encontro 

fraterno entre os povos e contribua para a causa da paz no 
mundo.

O esporte não é apenas um divertimento, lazer, e não se define como uma compe-
tição de capacidades físicas. A prática esportiva sempre teve grande destaque na vida 
social do povo, e, principalmente nos nossos tempos, vem ganhando diversas formas, 
modalidades com o que a sua finalidade tem sido ampliada além de habilidades físicas.

O sentido do esporte tem valores abrangentes, visto que engloba diversas áreas 
importantes para a humanidade, como saúde, educação, turismo, fraternidade, mútuo 
conhecimento e entrosamento de diversas culturas, desempenha um papel importante 
no desenvolvimento integral dos sujeitos. A prática do esporte envolve a aquisição de 
habilidades físicas e sociais, valores, conhecimentos, atitudes e normas, constitui uma 
poderosa forma de sociabilização e de transmissão de valores. Portanto, o esporte 
possui amplas repercussões, é atividade que possui uma linguagem universal.

Os benefícios do esporte ultrapassam o limite do bem estar físico e tornam-se 
visíveis também a nível educacional e formativo para crianças, adolescentes e jovens e 
também para adultos.

Inúmeros são os meios utilizados atualmente para ampliar a eficácia da transmis-

são de conhecimento, a socialização e a formação integrais em todas as pessoas e 
especialmente na juventude; assim, a prática esportiva vem ganhando espaço. Incontá-
veis são os projetos, Organizações Não Governamentais (ONGs) e programas sociais 
que trabalham com o esporte como meio principal das suas atividades formativas.

São verdadeiros os acréscimos que o esporte traz para a sociedade, e isso se deve 
aos diversos benefícios que estão vinculados a sua prática. Hoje a busca pelo bem-estar 
individual e coletivo está presente em todos os níveis sociais, e as práticas esportivas 
são fundamentais no cotidiano da população, porque auxiliam na manutenção de uma 
vida saudável e colaboram enormemente com a vivência da fraternidade entre os povos 
e indivíduos. É preciso também destacar a importância do esporte na vivência de valores 
necessários para o convívio em sociedade como a tolerância, a inclusão e o respeito. 
Além disso, o esporte pode ajudar como mais uma alternativa e um fator fundamental 
para a educação de crianças e jovens, atribuindo-se a ele frequentemente papéis admi-
ráveis, como livrar as pessoas do consumo de drogas, afastar da criminalidade, formar o 
caráter, aumentará a convivência, tolerância, amizade e caridade.

Neste sentido, aproveitando o mês de agosto quando acontecem as Olimpíadas no 
Rio de Janeiro, o Apostolado da Oração  de todo  o mundo católico une suas orações e 
sacrifícios para que o desporto seja uma oportunidade de encontro fraterno entre os 
povos e contribua para a causa da paz no mundo.

На Серпень - 2016
УНIВЕРСАЛЬНЕ  НАМIРЕННЯ А. М.
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нездорових. Крім того, спорт становить ще одну алтернативу й фактор у 
виховування дітей і молоді в здоровому дусі, бо надзвичайно спомагає в 
збереженні осіб далекими від наркотиків,  злочинности, спомагає формувати 
характер, плекати толерантність, дружбу й любов.

В такому значенні, використовуючи місяць серпень, коли то відбуваються в Ріо 
де Жанейро Олімпійські Ігрища, Апостольство Молитви в цілому світі лучить свої 
молитви й жертви, щоб спорт став нагодою до братерських зустрічей між народами 
й щоб спомагав запроваджувати мир у світі.

о. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
 

Intenção universal do Apostolado da Oração para Аgosto de 2016

Fraternidade no desporto
Para que o desporto seja uma oportunidade de encontro 

fraterno entre os povos e contribua para a causa da paz no 
mundo.

O esporte não é apenas um divertimento, lazer, e não se define como uma compe-
tição de capacidades físicas. A prática esportiva sempre teve grande destaque na vida 
social do povo, e, principalmente nos nossos tempos, vem ganhando diversas formas, 
modalidades com o que a sua finalidade tem sido ampliada além de habilidades físicas.

O sentido do esporte tem valores abrangentes, visto que engloba diversas áreas 
importantes para a humanidade, como saúde, educação, turismo, fraternidade, mútuo 
conhecimento e entrosamento de diversas culturas, desempenha um papel importante 
no desenvolvimento integral dos sujeitos. A prática do esporte envolve a aquisição de 
habilidades físicas e sociais, valores, conhecimentos, atitudes e normas, constitui uma 
poderosa forma de sociabilização e de transmissão de valores. Portanto, o esporte 
possui amplas repercussões, é atividade que possui uma linguagem universal.

Os benefícios do esporte ultrapassam o limite do bem estar físico e tornam-se 
visíveis também a nível educacional e formativo para crianças, adolescentes e jovens e 
também para adultos.

Inúmeros são os meios utilizados atualmente para ampliar a eficácia da transmis-

são de conhecimento, a socialização e a formação integrais em todas as pessoas e 
especialmente na juventude; assim, a prática esportiva vem ganhando espaço. Incontá-
veis são os projetos, Organizações Não Governamentais (ONGs) e programas sociais 
que trabalham com o esporte como meio principal das suas atividades formativas.

São verdadeiros os acréscimos que o esporte traz para a sociedade, e isso se deve 
aos diversos benefícios que estão vinculados a sua prática. Hoje a busca pelo bem-estar 
individual e coletivo está presente em todos os níveis sociais, e as práticas esportivas 
são fundamentais no cotidiano da população, porque auxiliam na manutenção de uma 
vida saudável e colaboram enormemente com a vivência da fraternidade entre os povos 
e indivíduos. É preciso também destacar a importância do esporte na vivência de valores 
necessários para o convívio em sociedade como a tolerância, a inclusão e o respeito. 
Além disso, o esporte pode ajudar como mais uma alternativa e um fator fundamental 
para a educação de crianças e jovens, atribuindo-se a ele frequentemente papéis admi-
ráveis, como livrar as pessoas do consumo de drogas, afastar da criminalidade, formar o 
caráter, aumentará a convivência, tolerância, amizade e caridade.

Neste sentido, aproveitando o mês de agosto quando acontecem as Olimpíadas no 
Rio de Janeiro, o Apostolado da Oração  de todo  o mundo católico une suas orações e 
sacrifícios para que o desporto seja uma oportunidade de encontro fraterno entre os 
povos e contribua para a causa da paz no mundo.

Para Agosto - 2016
INTENÇÃO UNIVERSAL DO A. O.



Жити Євангельським духом
Щоб християни жили згідно з Євангелієм й давали 

свідчення віри, чесності й любови до ближнього

Бачимо й чуємо нині на мідіях голошення 
різних пасторів, які проповідують євангелію 
відмінну від тої Христової, заступають 
навчання Христа іншими своїми науками, 
зовсім не згідними з правдивою Євангелією 
Ісуса Христа.  Лунають скрізь  днями й ночами  
по телевізії, радіо і інтернеті наступні зізнання: 
“Скорше як я пізнав цю мою церкву, я не мав 
нічого, жив в бідноті, а тепер коли пізнав Ісуса 
та  став вірним моєї церкви, Він мені дав 
луксусові авта, гарний розкішний дім на помешкання, маю один дім на пляжі, два 
апартаменти, вилікував мене з всяких недуг, які я мав скорше, а нині  живу в 
добробуті, я став великим підпреємцем і т. п. і т. п. Одне слово, Ісус мене збагатив”.

Такі є проповіді багатьох (майже всіх) пасторів різних релігійних новітніх сект.А 
чи це справді є згідне з Христовим Євангелієм? Вчиться тими проповідниками, що 
людина повинна бути матеріялістом, займатися тілесними справами, багатствами, 
добробутом і таким подібним наповнюється голови людей доказується, що тільки 
багаті є благословенні Богом і вони вищі від бідних важливіші від тих які терплять 
недостатки, нездужають  бо не належать до їхньої церкви. Виглядає згідно з тими 
проповідниками, що Ісус прийшов на землю розв’язувати різні земські, матеріяльні 
труднощі. Але знаємо, що не така була ціль приходу Спасителя на землю. Він ясно 
сказав, що “коли вас світ ненавидить, знайте, він мене перед вами зненавидів” (Йо 
15,18) і що не його завдання ділити матеріальні спадкоємства (Лк 12,14). 

Люблячи світ і все світове, проповідники новітніх сект вчать старатися в першій 
мірі про матеріальні багатства й в їхній євангелії нема місця для Христового 
навчання: “Блаженні вбогі духом, блажені будете коли вас люди будуть ненавидіти 
і коли будуть зневажати вас задля імени Сина Чоловічого” (Лк 6,22). Забувають за 
слова Ісуса, що не можна служити двом панам: бо треба любити одного, а не обох, 
бо коли полюбите одного, будете ненавидіти іншого і коли будете шанувати одного, 
будете погорджувати іншим, не можете служити Богові й Мамоні, тобто грошам… 
(Мт 6,24). 

Апостол Іван перестерігає нас, щоб не любити світа, а вони кажуть зовсім щось 
противне, навчають жити життям тілесним, провадити життя горде. Правдива 

Євангелія Ісуса каже: “Не любіть світу, ні того, що у світі. Коли хтось любить світ, в 
того немає любови Отця; бо все, що у світі, - пожадливість тіла, пожадливість очей 
і гординя життя, - не від Отця, а від світу. А світ проминає, і його пожадливість; той 
же, хто чинить волю Божу, перебуває повіки… (І Йо 2,15-17). Похоті тіла, означає 
велике бажання і старання про приємності й матеріяльні добра.

Також наука Св. Павла на цьому настоює: “Ті, що живуть за тілом, думають про 
тілесне; ті ж, що за духом, - про духове. Бо прагнення тіла (веде) до смерти, а 
прагнення духа - до життя і миру; тому що прагнення тіла вороже Богові - бо не 
кориться законові Божому, та й не може. Тілесні не можуть подобатись Богові. Ви ж 
не тілесні, але духовні, якщо Дух Божий живе у вас. Коли ж хтось Духа Христового 
не має, той йому не належить. А як Христос у вас, то тіло мертве через гріх, але дух 
живий через праведність. І коли Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, мешкає у 
вас, то той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла Духом 
своїм, що живе у вас. 1 Тим то, брати, ми боржники не тілу, щоб за тілом жити (Рим 
8,3-11). А Тимотей  пише: “Ми бо не принесли на світ нічого, та й винести нічого не 
можемо. А маючи поживу та одежу, цим будемо вдоволені. А ті, що хочуть багатіти, 
впадають у спокусу та в тенета, і в безліч бажань безглуздих та шкідливих, що 
штовхають людей у прірву та погибель. Бо корінь усього лиха - грошолюбство, до 
якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, 
чоловіче Божий, утікай від цього. Шукай праведности, побожности, віри, любови, 
терпеливости, лагідности (1 Тим 6, 6-11).

Дуже ясно про це говорить Ісус про своє життя: “Лисиці мають нори, птиці 
небесні гнізда, а Син чоловічий не має де голову приклонити” (Лк 9,58).

Мати багатства це не  щось недобре, але міняти  здорову науку Христа за 
гроші, любити більше матеріяльні добра, як Ісуса Бога є противне Євангелії. Пише 
Св. Павло: Багатим у цьому світі накажи, щоб не неслись думками вгору та не 
надіялися на не тривке багатство, лише - на Бога, який щедро дає нам усього для 
вжитку; щоб добро чинили, багатіли добрими ділами, були щедрі, ділилися радо і 
тим робом збирали собі скарб - добру підвалину на майбутнє, щоб осягнули життя 
правдиве (1 Тим 6,17).

На все те навчання Євангелії не потрібно коментарів. Жити Євангелією це не 
багатіти в земські добра  не сподіватися від Євангелії земських дібр але 
перетворювати здорову євангельську науку в життя, яке полягає в духовних 
багатствах, а не в земських добрах. 

В цьому намірі якраз про це йдеться: щоб християни жили згідно з Євангелієм 
й давала свідчення віри, чесності й любови до ближнього, а не очікували від 
Євангелії земських багатств.

о. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Місіонар - число 08 Серпень - 20166Стор.
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Жити Євангельським духом
Щоб християни жили згідно з Євангелієм й давали 

свідчення віри, чесності й любови до ближнього

Бачимо й чуємо нині на мідіях голошення 
різних пасторів, які проповідують євангелію 
відмінну від тої Христової, заступають 
навчання Христа іншими своїми науками, 
зовсім не згідними з правдивою Євангелією 
Ісуса Христа.  Лунають скрізь  днями й ночами  
по телевізії, радіо і інтернеті наступні зізнання: 
“Скорше як я пізнав цю мою церкву, я не мав 
нічого, жив в бідноті, а тепер коли пізнав Ісуса 
та  став вірним моєї церкви, Він мені дав 
луксусові авта, гарний розкішний дім на помешкання, маю один дім на пляжі, два 
апартаменти, вилікував мене з всяких недуг, які я мав скорше, а нині  живу в 
добробуті, я став великим підпреємцем і т. п. і т. п. Одне слово, Ісус мене збагатив”.

Такі є проповіді багатьох (майже всіх) пасторів різних релігійних новітніх сект.А 
чи це справді є згідне з Христовим Євангелієм? Вчиться тими проповідниками, що 
людина повинна бути матеріялістом, займатися тілесними справами, багатствами, 
добробутом і таким подібним наповнюється голови людей доказується, що тільки 
багаті є благословенні Богом і вони вищі від бідних важливіші від тих які терплять 
недостатки, нездужають  бо не належать до їхньої церкви. Виглядає згідно з тими 
проповідниками, що Ісус прийшов на землю розв’язувати різні земські, матеріяльні 
труднощі. Але знаємо, що не така була ціль приходу Спасителя на землю. Він ясно 
сказав, що “коли вас світ ненавидить, знайте, він мене перед вами зненавидів” (Йо 
15,18) і що не його завдання ділити матеріальні спадкоємства (Лк 12,14). 

Люблячи світ і все світове, проповідники новітніх сект вчать старатися в першій 
мірі про матеріальні багатства й в їхній євангелії нема місця для Христового 
навчання: “Блаженні вбогі духом, блажені будете коли вас люди будуть ненавидіти 
і коли будуть зневажати вас задля імени Сина Чоловічого” (Лк 6,22). Забувають за 
слова Ісуса, що не можна служити двом панам: бо треба любити одного, а не обох, 
бо коли полюбите одного, будете ненавидіти іншого і коли будете шанувати одного, 
будете погорджувати іншим, не можете служити Богові й Мамоні, тобто грошам… 
(Мт 6,24). 

Апостол Іван перестерігає нас, щоб не любити світа, а вони кажуть зовсім щось 
противне, навчають жити життям тілесним, провадити життя горде. Правдива 

Євангелія Ісуса каже: “Не любіть світу, ні того, що у світі. Коли хтось любить світ, в 
того немає любови Отця; бо все, що у світі, - пожадливість тіла, пожадливість очей 
і гординя життя, - не від Отця, а від світу. А світ проминає, і його пожадливість; той 
же, хто чинить волю Божу, перебуває повіки… (І Йо 2,15-17). Похоті тіла, означає 
велике бажання і старання про приємності й матеріяльні добра.

Також наука Св. Павла на цьому настоює: “Ті, що живуть за тілом, думають про 
тілесне; ті ж, що за духом, - про духове. Бо прагнення тіла (веде) до смерти, а 
прагнення духа - до життя і миру; тому що прагнення тіла вороже Богові - бо не 
кориться законові Божому, та й не може. Тілесні не можуть подобатись Богові. Ви ж 
не тілесні, але духовні, якщо Дух Божий живе у вас. Коли ж хтось Духа Христового 
не має, той йому не належить. А як Христос у вас, то тіло мертве через гріх, але дух 
живий через праведність. І коли Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, мешкає у 
вас, то той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла Духом 
своїм, що живе у вас. 1 Тим то, брати, ми боржники не тілу, щоб за тілом жити (Рим 
8,3-11). А Тимотей  пише: “Ми бо не принесли на світ нічого, та й винести нічого не 
можемо. А маючи поживу та одежу, цим будемо вдоволені. А ті, що хочуть багатіти, 
впадають у спокусу та в тенета, і в безліч бажань безглуздих та шкідливих, що 
штовхають людей у прірву та погибель. Бо корінь усього лиха - грошолюбство, до 
якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, 
чоловіче Божий, утікай від цього. Шукай праведности, побожности, віри, любови, 
терпеливости, лагідности (1 Тим 6, 6-11).

Дуже ясно про це говорить Ісус про своє життя: “Лисиці мають нори, птиці 
небесні гнізда, а Син чоловічий не має де голову приклонити” (Лк 9,58).

Мати багатства це не  щось недобре, але міняти  здорову науку Христа за 
гроші, любити більше матеріяльні добра, як Ісуса Бога є противне Євангелії. Пише 
Св. Павло: Багатим у цьому світі накажи, щоб не неслись думками вгору та не 
надіялися на не тривке багатство, лише - на Бога, який щедро дає нам усього для 
вжитку; щоб добро чинили, багатіли добрими ділами, були щедрі, ділилися радо і 
тим робом збирали собі скарб - добру підвалину на майбутнє, щоб осягнули життя 
правдиве (1 Тим 6,17).

На все те навчання Євангелії не потрібно коментарів. Жити Євангелією це не 
багатіти в земські добра  не сподіватися від Євангелії земських дібр але 
перетворювати здорову євангельську науку в життя, яке полягає в духовних 
багатствах, а не в земських добрах. 

В цьому намірі якраз про це йдеться: щоб християни жили згідно з Євангелієм 
й давала свідчення віри, чесності й любови до ближнього, а не очікували від 
Євангелії земських багатств.

о. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

На Серпень - 2016
НАМIРЕННЯ ЗА ЄВАНГЕЛIЗАЦIЮ
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Viver o Evangelho
Para que os cristãos vivam o seguimento do Evangelho dando 

testemunho de fé, de honestidade e de amor pelo próximo.

Estão sendo pregados por  alguns pregadores  atos ridículos da religião: Pode-se 
assistir hoje pelas rádios, televisão e outros meios de comunicação muitas pregações 
que substituem, trocam o Еvangelho Genuíno de Cristo Jesus, por outro Evangelho.

Еvangelho genuíno de Cristo Jesus, está sendo trocado por outro evangelho, dando  
lugar as pessoas egocêntricas e hedonistas,que dizem: ’’Antes de conhecer a igreja tal, 
eu não tinha nada, depois que conheci este Jesus, ele me deu dois carros, uma enorme 
casa,uma outra de praia, dois apartamentos, curou todas as minhas doenças, vivo em 
prosperidade, hoje sou empresário, e etc. e etc.’’ São estes os pensamentos de muitos, 
enganados por um evangelho que não tem nada a ver com o Еvangelho genuíno de 
nosso Senhor Jesus Cristo, ensinam, que as pessoas devem ser materialistas,e que eles 
sem se preocupar com as coisas espirituais, colocam na mente do povo, que eles são 
superiores aos sofridos Apóstolo (enviados no grego), não aceitam as verdadeiras 
palavras de Jesus. Amam as coisas deste mundo, a ponto de não perceberem que Cristo 
não veio ao mundo resolver os problemas econômicos ou políticos, mas sim, anunciar a 
verdade de Deus. "Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a 
mim" (João 15: 18).

Amando o mundo e tudo que nele há,  amam e procuram viver em prosperidade 
material e não existe [para eles lugar para este versículo, veja: 

"Bem-aventurados os pobres de coração, bem-aventurados sereis quando os 
homens vos odiarem e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso 
nome como mau, por causa do Filho do homem” (Lucas 6: 22).

Esquecem de que não se pode amar a dois senhores, como Jesus nos alertou: 

"Ninguém pode servir a dois senhores; 
porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se 
dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis 
servir a Deus e a Mamom." (ao dinheiro). 
(Mateus 6: 24).

João nos alerta para que não venhamos 
amar o mundo, enquanto eles dizem o contrário, 
ensinando a viverem na concupiscência da 
carne, e aceitarem a soberba da vida. O Evange-
lho autêntico de Jesus diz:  

Não ameis o mundo, nem o que no mundo 
há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não 
está nele. 16  Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupis-
cência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo.  E o mundo passa, 
e a sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre 
(1João.2:15-17. Concupiscência quer dizer desejo intenso de bens ou gozos materiais

A mensagem do Apóstolo Paulo é clara: “Para que a justiça da lei se cumprisse em 
nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.  Porque os que são 
segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne; mas os que são segundo o Espíri-
to para as coisas do Espírito (Rom 8,3)

As escrituras nos alertam a fugir destas coisas vejam estas exortações: “Nada 
trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, 
sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem 
ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, 
que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de 
toda a espécie de males; e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram 
a si mesmos com muitas dores.  Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue 
a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão (1 Timoteo. 6:3a11.

Devemos nos lembrar de que Jesus sendo o dono de tudo, não tinha nem um lugar 
para repousar direito, confira: 

"E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do 
homem não tem onde reclinar a cabeça"  (Lucas 9 : 58).

Ter riqueza e dinheiro não é errado, errado é trocar a verdade da sã doutrina, pelo 
amor ao dinheiro, amar mais as coisas materiais do que o Senhor Jesus, repare neste 
texto: "Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança 
na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas 
para delas gozarmos".

(I Timóteo 6: 17).

Para Agosto - 2016
INTENÇÃO PELA EVANGELIZAÇÃO
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Viver o Evangelho
Para que os cristãos vivam o seguimento do Evangelho dando 

testemunho de fé, de honestidade e de amor pelo próximo.

Estão sendo pregados por  alguns pregadores  atos ridículos da religião: Pode-se 
assistir hoje pelas rádios, televisão e outros meios de comunicação muitas pregações 
que substituem, trocam o Еvangelho Genuíno de Cristo Jesus, por outro Evangelho.

Еvangelho genuíno de Cristo Jesus, está sendo trocado por outro evangelho, dando  
lugar as pessoas egocêntricas e hedonistas,que dizem: ’’Antes de conhecer a igreja tal, 
eu não tinha nada, depois que conheci este Jesus, ele me deu dois carros, uma enorme 
casa,uma outra de praia, dois apartamentos, curou todas as minhas doenças, vivo em 
prosperidade, hoje sou empresário, e etc. e etc.’’ São estes os pensamentos de muitos, 
enganados por um evangelho que não tem nada a ver com o Еvangelho genuíno de 
nosso Senhor Jesus Cristo, ensinam, que as pessoas devem ser materialistas,e que eles 
sem se preocupar com as coisas espirituais, colocam na mente do povo, que eles são 
superiores aos sofridos Apóstolo (enviados no grego), não aceitam as verdadeiras 
palavras de Jesus. Amam as coisas deste mundo, a ponto de não perceberem que Cristo 
não veio ao mundo resolver os problemas econômicos ou políticos, mas sim, anunciar a 
verdade de Deus. "Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a 
mim" (João 15: 18).

Amando o mundo e tudo que nele há,  amam e procuram viver em prosperidade 
material e não existe [para eles lugar para este versículo, veja: 

"Bem-aventurados os pobres de coração, bem-aventurados sereis quando os 
homens vos odiarem e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso 
nome como mau, por causa do Filho do homem” (Lucas 6: 22).

Esquecem de que não se pode amar a dois senhores, como Jesus nos alertou: 

"Ninguém pode servir a dois senhores; 
porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se 
dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis 
servir a Deus e a Mamom." (ao dinheiro). 
(Mateus 6: 24).

João nos alerta para que não venhamos 
amar o mundo, enquanto eles dizem o contrário, 
ensinando a viverem na concupiscência da 
carne, e aceitarem a soberba da vida. O Evange-
lho autêntico de Jesus diz:  

Não ameis o mundo, nem o que no mundo 
há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não 
está nele. 16  Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupis-
cência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo.  E o mundo passa, 
e a sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre 
(1João.2:15-17. Concupiscência quer dizer desejo intenso de bens ou gozos materiais

A mensagem do Apóstolo Paulo é clara: “Para que a justiça da lei se cumprisse em 
nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.  Porque os que são 
segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne; mas os que são segundo o Espíri-
to para as coisas do Espírito (Rom 8,3)

As escrituras nos alertam a fugir destas coisas vejam estas exortações: “Nada 
trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, 
sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem 
ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, 
que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de 
toda a espécie de males; e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram 
a si mesmos com muitas dores.  Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue 
a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão (1 Timoteo. 6:3a11.

Devemos nos lembrar de que Jesus sendo o dono de tudo, não tinha nem um lugar 
para repousar direito, confira: 

"E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do 
homem não tem onde reclinar a cabeça"  (Lucas 9 : 58).

Ter riqueza e dinheiro não é errado, errado é trocar a verdade da sã doutrina, pelo 
amor ao dinheiro, amar mais as coisas materiais do que o Senhor Jesus, repare neste 
texto: "Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança 
na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas 
para delas gozarmos".

(I Timóteo 6: 17).
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Основне завдання Апостольства Молитви
чинити добро

 Апостольство Молитви це релігійне 
товариство, яке має на меті в усьому 
старатися про творення добра. Це не 
товариство яке би мало за ціль економічні 
здобутки, ані політичну ціль це не організація 
яка має на меті мати якнайбільше членів або 
встрявати в церковний провід й або щось 
подібне. Хоч може мати другорядні завдання, 
головне й не заступне це творення добра в 
щоденному житті родини та в амбіенті праці, 
що властиво є обов’язком кожного християнина й церковних організацій, які 
мають в своїх правилах різні завдання в житті й в адміністрації церковного 
життя, як адміністрація матеріяльними добрами Церкви, катехизм, літургія, 
різні церковні зібрання й т. п., хоч і для них важне є творити добро, але вони 
на першому місці мають свої притаманні об’єктиви. Як релігійне товариство, 
члени Апостольства Молитви жертвують свої щоденні молитви й різні 
побожні практики, добрі щоденні діла  маючи завсіди на меті творення добра, 
в першій мірі в своїх родинах, а далі в амбіенті своїх праць. А все те це ніщо 
інше як те чим займався Ісус Христос під час свого туземного життя, 
стараючися за спасінна всіх людей. На хресті Ісус взяв сам на себе ціле 
людство, щоб запевнити всім, але не взяв на себе всіх добрих діл які люди 
повинні чинити. Продовження добрих діл в історії людства залишив він для 
всіх охрищених. Якраз ця практика добрих діл має займати центральне місце 
в житті членів Апостольства Молитви. А для того не потрібно великих і 
славних діл, але попросту добрі малі діла здійснені в злуці з Христом який 
працював ціле своє життя творячи добро всюди й для всіх

Коли би хотіти в кількох словах, що робив Ісус під час своїх тридцяь літ 
скритого життя і під час трьох років публичної місії, треба сказати, що він 
ЧИНИВ ДОБРО. Так і коли би коротко висловити яке є завдання 
Апостольства Молитви в Церкві, кажемо, що воно має за головну й основну 
ціль, усьому, навіть в найменших ділах, ТВОРИТИ ДОБРО.

СТОРIНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
Місіонар
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Principal dever do Apostolado da Oração
fazer o bem

O Apostolado da Oração é uma confraria que tem por 
objetivo primário a prática do bem. Não é um movimento 
que visa lucros ou fins politicos, não é uma organização 
que pretende angariar maior número de membros e impor-
-se na administração das coisas da Igreja ou algo seme-
lhante. Ainda que tenha objetivos segundários, o principal 
e insubstituível é a pratica do bem no dia a dia na família e 
no  ambiente de trabalho, o que é uma obrigação central de cada cristão e dos 
movimentos eclesiais. Estes podem se propor diversos objetivos na vida e na 
administração da Igreja, como administração de bens materiais, manutenção da 
igreja, catequese, liturgia, diversos eventos, etc., ainda que o pratica do bem não 
esteja lhes alheia, mas o Apostolado da Oração tem como centro das suas 
atividades a prática do bem em vários setores do cotidiano do cristão. Como um 
movimento religioso oferece suas orações e as mais variadas práticas no campo 
de boas ações, tanto através da oração e oferecimento de todos os acontecimen-
tos e vivências do seu dia a dia, como através de obras de caridade, principal-
mente dentro da  comunidade da qual fazem parte. Tudo isso é nada mais que 
imitação de Jesus Cristo que passou a vida praticando o bem, procurando a 
salvação de todos. Na cruz Cristo substituiu todas as pessoas para lhes garantir 
a salvação, ele não as substitui na prática constante do bem. A continuação da 
prática do bem na história da humanidade fica à cargo de todos os batizados. É 
precisamente esta prática do bem que ocupa o lugar central na vida e nas ativida-
des dos membros do Apostolado da Oração. E para isso não há necessidade de 
obras grandiosas, mas simplesmente atos simples de cada dia, feitos na união 
com Cristo que passou a sua vida fazendo o bem tanto nos trinta anos de sua 
vida privada como nos três anos da vida pública.

Se quiséssemos definir, em poucas palavras, o que Jesus fazia durante a 
sua vida na terra, pode-se dizer que ele passou a vida fazendo o bem. Assim, se 
quisermos definir o que os membros do apostolado devem colocar no centro das 
suas atividades, deve-se dizer que o centro das suas atividades é FAZER O BEM 
em tudo o que fazem e em todos lugares onde entram.

PÁGINA DO APOSTOLADO DA ORAÇÃOPÁGINA DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Missionário



revela o verdadeiro rosto do ser humano, mostrou-nos que nas relações huma-
nas o outro tem precedência sobre o eu. 

Assim, o ser humano alcança a tão almejada felicidade. Nunca buscando-a 
em primeiro lugar em si mesmo. Ela virá como consequência de uma vida feita 
serviço, amor aos outros. Ainda as palavras de Jesus: “quem perder a sua vida 
por mim, a encontrará” (Mc 8,35).

Dom Adelar Baruffi
Bispo de Cruz Alta

Questionário:
1. Quem nos ensina a sair de nós ao encontro do outro?
2. Citar alguns exemplos de Jesus esquecendo de si em favor de outros.
3. Porque um cristão muitas vezes deve esquecer de si mesmo e ajudar os 

outros?
4. A quem concretamente podemos prestar nosso serviço?
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Sair de si ao encontro do outro
é o caminho cristão

Toda a vida humana é um caminho. Do nascer à passagem para a vida 
eterna, todos somos caminhantes. E constantemente aprendemos a caminhar. É 
uma construção pessoal e coletiva. Um dos exercícios mais difíceis para cada 
pessoa é o caminho de sair de si mesmos para os outros. É a saída de uma vida 
enclausurada no interesse próprio para uma vida voltada para outro, seja na 
alegria ou na dor. Chamamos a esta capacidade de compaixão, misericórdia. 

 Uma das grandes dificuldades humanas de nosso tempo é a indiferença e 
aquilo que o Papa Francisco chamou de “autorreferencialidade” ou “consciência 
isolada” ou na linguagem comum, egoísmo, olhar o mundo e a vida a partir de si 
mesmo, ignorar o que se passa ao redor. É o império do individualismo e subjeti-
vismo. Minha vida, meus valores, meu projeto, minhas preocupações. Esta é uma 
vida triste! Disse-nos o Papa Francisco: “Quando a vida interior fecha-se nos 
próprios interesses, falta espaço para os outros, já não entram os pobres, já não 
se ouve a voz de Deus, já não se goza da doce alegria do seu amor, nem fervilha 
o entusiasmo de fazer o bem” (EG 2). 

Mas o que me move a sair e ir ao encontro do outro? A Filosofia diria que é 
o “rosto do outro” (E. Levinas) que me interpela, questiona, inquieta e move a 
agir. A Psicologia nos ensina que aprendemos a amar à medida que somos 
acolhidos e amados. A Teologia nos apresenta Deus, que sai de si e vem cons-
tantemente ao encontro do ser humano, nos visita, nos ama. Acreditamos que a 
acolhida de Deus que nos visita, nos move a sair de nós mesmos e irmos ao 
encontro do outro e oferecer este amor. Diz S. Paulo, “o amor de Cristo nos 
impele” (2Cor 5,14). Isto porque fazemos a experiência da gratuidade. “Se 
alguém acolheu este amor que lhe devolve o sentido da vida, como é que pode 
conter o desejo de o comunicar aos outros?” (EG 8), nos diz o Papa 

Olhemos a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo e veremos que sua vida 
foi voltada para o Pai e o Reino de Deus. Por causa deles, compadeceu-se dos 
sofredores, amou os excluídos, curou os doentes, mostrou a exemplaridade do 
Bom Samaritano, resumiu todo seu ensinamento no serviço, no lava-pés. Exem-
plificou com o símbolo do grão de trigo, que ao cair na terra morre para poder dar 
fruto (cf. Jo 12, 24), falando de si mesmo, de sua morte na cruz. Jesus, que nos 

PÁGINA PARA A CONGREGAÇÃO MARIANA
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revela o verdadeiro rosto do ser humano, mostrou-nos que nas relações huma-
nas o outro tem precedência sobre o eu. 

Assim, o ser humano alcança a tão almejada felicidade. Nunca buscando-a 
em primeiro lugar em si mesmo. Ela virá como consequência de uma vida feita 
serviço, amor aos outros. Ainda as palavras de Jesus: “quem perder a sua vida 
por mim, a encontrará” (Mc 8,35).

Dom Adelar Baruffi
Bispo de Cruz Alta

Questionário:
1. Quem nos ensina a sair de nós ao encontro do outro?
2. Citar alguns exemplos de Jesus esquecendo de si em favor de outros.
3. Porque um cristão muitas vezes deve esquecer de si mesmo e ajudar os 

outros?
4. A quem concretamente podemos prestar nosso serviço?

Sair de si ao encontro do outro
é o caminho cristão

Toda a vida humana é um caminho. Do nascer à passagem para a vida 
eterna, todos somos caminhantes. E constantemente aprendemos a caminhar. É 
uma construção pessoal e coletiva. Um dos exercícios mais difíceis para cada 
pessoa é o caminho de sair de si mesmos para os outros. É a saída de uma vida 
enclausurada no interesse próprio para uma vida voltada para outro, seja na 
alegria ou na dor. Chamamos a esta capacidade de compaixão, misericórdia. 

 Uma das grandes dificuldades humanas de nosso tempo é a indiferença e 
aquilo que o Papa Francisco chamou de “autorreferencialidade” ou “consciência 
isolada” ou na linguagem comum, egoísmo, olhar o mundo e a vida a partir de si 
mesmo, ignorar o que se passa ao redor. É o império do individualismo e subjeti-
vismo. Minha vida, meus valores, meu projeto, minhas preocupações. Esta é uma 
vida triste! Disse-nos o Papa Francisco: “Quando a vida interior fecha-se nos 
próprios interesses, falta espaço para os outros, já não entram os pobres, já não 
se ouve a voz de Deus, já não se goza da doce alegria do seu amor, nem fervilha 
o entusiasmo de fazer o bem” (EG 2). 

Mas o que me move a sair e ir ao encontro do outro? A Filosofia diria que é 
o “rosto do outro” (E. Levinas) que me interpela, questiona, inquieta e move a 
agir. A Psicologia nos ensina que aprendemos a amar à medida que somos 
acolhidos e amados. A Teologia nos apresenta Deus, que sai de si e vem cons-
tantemente ao encontro do ser humano, nos visita, nos ama. Acreditamos que a 
acolhida de Deus que nos visita, nos move a sair de nós mesmos e irmos ao 
encontro do outro e oferecer este amor. Diz S. Paulo, “o amor de Cristo nos 
impele” (2Cor 5,14). Isto porque fazemos a experiência da gratuidade. “Se 
alguém acolheu este amor que lhe devolve o sentido da vida, como é que pode 
conter o desejo de o comunicar aos outros?” (EG 8), nos diz o Papa 

Olhemos a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo e veremos que sua vida 
foi voltada para o Pai e o Reino de Deus. Por causa deles, compadeceu-se dos 
sofredores, amou os excluídos, curou os doentes, mostrou a exemplaridade do 
Bom Samaritano, resumiu todo seu ensinamento no serviço, no lava-pés. Exem-
plificou com o símbolo do grão de trigo, que ao cair na terra morre para poder dar 
fruto (cf. Jo 12, 24), falando de si mesmo, de sua morte na cruz. Jesus, que nos 

Місіонар - число 08 Серпень - 201613Стор.

PÁGINA PARA A CONGREGAÇÃO MARIANA

Missionário



- Você não me ensinou nada hoje; diz o aprendiz, levando mais um 
tombo.

- Ensinei sim, mas você parece que não aprende; respondeu o mestre. 
- Estou tentando te ensinar como se lida com os erros da vida.
- E como lidar com eles?
- Como deveria lidar com seus tombos; respondeu o mestre. Em vez 

de ficar amaldiçoando o lugar onde caiu, devia procurar aquilo que o fez 
escorregar e se possível, removê-lo. Em vez de evitar os pobres, ajude-os. 
Em vez de responder aos insultos, praguejar, você deveria suportá-los e 
dar provas que você é superior a tudo que te causa dor.

Paciência: Paciência não significa “suportar tudo”. Cada um tem direi-
to de se defender. Mas não tem direito de prejudicar o adversário. Paciên-
cia não se deixa levar por impulsos e nem agressão. A paciência de Deus é 
exercício da misericórdia para com o pecador e mostra o verdadeiro poder. 
O poder não é vencer com agressão e ira, mas ser misericordioso. Paciên-
cia não é deixar-se ser maltratado  nem tolerar as agressões, nem permitir 
que nos tratem como objeto. Mas a resposta para isso não deve ser retorno 
da agressão. O importante é não querer que todo mundo seja perfeito e sem 
defeito. O mundo é assim com defeitos. Também não devemos nos consi-
derar exemplar para tudo e para todos nem se colocar no centro e esperar 
que todos sejam como nós e façam como nós fazemos. Sem a virtude da 
paciência sempre achamos desculpa para agredir. Como consequência, nos 
tornamos pessoas difíceis para conviver. Não se deve viver eternamente 
num campo de batalha, mas pelo contrário, num campo de festa.

Questões para diálogo na reunião

1. Como se deve praticar a paciência?
2. Qual é a melhor atitude diante dos sofrimentos e adversidades?
3.Onde e quando se deve praticar a paciência?
4. Quando Jesus deu exemplo de paciência?
5. Lembram-se de algum acontecimento do Evangelho onde não 

houve paciência?
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O amor é paciênte

O mestre, conduz seu aprendiz pela floresta prometendo dar-lhe 
alguma lição de vida. Embora mais velho, caminha com igualdade, canta-
rola de surdina, enquanto seu aprendiz escorrega e cai a todo instante, 
reclama da dureza do caminho, blasfema depois de cada queda, levanta-se 
e cospe no chão traiçoeiro e continua a acompanhar seu mestre. Encontram 
pela estrada um pedinte simplesmente o desvia e deixa ele seguir o cami-
nho. Depois de longa caminhada, chegaram a um lugar sagrado que era o 
objetivo de seu passeio. Sem parar, o mestre dá meia volta e começa a 
viagem de volta.

PÁGINA PARA O MEJ

Missionário



- Você não me ensinou nada hoje; diz o aprendiz, levando mais um 
tombo.

- Ensinei sim, mas você parece que não aprende; respondeu o mestre. 
- Estou tentando te ensinar como se lida com os erros da vida.
- E como lidar com eles?
- Como deveria lidar com seus tombos; respondeu o mestre. Em vez 

de ficar amaldiçoando o lugar onde caiu, devia procurar aquilo que o fez 
escorregar e se possível, removê-lo. Em vez de evitar os pobres, ajude-os. 
Em vez de responder aos insultos, praguejar, você deveria suportá-los e 
dar provas que você é superior a tudo que te causa dor.

Paciência: Paciência não significa “suportar tudo”. Cada um tem direi-
to de se defender. Mas não tem direito de prejudicar o adversário. Paciên-
cia não se deixa levar por impulsos e nem agressão. A paciência de Deus é 
exercício da misericórdia para com o pecador e mostra o verdadeiro poder. 
O poder não é vencer com agressão e ira, mas ser misericordioso. Paciên-
cia não é deixar-se ser maltratado  nem tolerar as agressões, nem permitir 
que nos tratem como objeto. Mas a resposta para isso não deve ser retorno 
da agressão. O importante é não querer que todo mundo seja perfeito e sem 
defeito. O mundo é assim com defeitos. Também não devemos nos consi-
derar exemplar para tudo e para todos nem se colocar no centro e esperar 
que todos sejam como nós e façam como nós fazemos. Sem a virtude da 
paciência sempre achamos desculpa para agredir. Como consequência, nos 
tornamos pessoas difíceis para conviver. Não se deve viver eternamente 
num campo de batalha, mas pelo contrário, num campo de festa.

Questões para diálogo na reunião

1. Como se deve praticar a paciência?
2. Qual é a melhor atitude diante dos sofrimentos e adversidades?
3.Onde e quando se deve praticar a paciência?
4. Quando Jesus deu exemplo de paciência?
5. Lembram-se de algum acontecimento do Evangelho onde não 

houve paciência?
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O amor é paciênte

O mestre, conduz seu aprendiz pela floresta prometendo dar-lhe 
alguma lição de vida. Embora mais velho, caminha com igualdade, canta-
rola de surdina, enquanto seu aprendiz escorrega e cai a todo instante, 
reclama da dureza do caminho, blasfema depois de cada queda, levanta-se 
e cospe no chão traiçoeiro e continua a acompanhar seu mestre. Encontram 
pela estrada um pedinte simplesmente o desvia e deixa ele seguir o cami-
nho. Depois de longa caminhada, chegaram a um lugar sagrado que era o 
objetivo de seu passeio. Sem parar, o mestre dá meia volta e começa a 
viagem de volta.

PÁGINA PARA O MEJ

Missionário
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Святий Тарсикій — це римський хлопчик, що жив у другій 
половині ІІІ сторіччя, в епоху жорстоких переслідувань християн за 
часів імператора Валеріана. Він був служителем вівтаря, допомагав 
священикам під час відправ підпільних Святих Літургій, йому 
доручали розносити Святе Причастя хворим та ув'язненим 
християнам. І саме виконуючи це завдання, він загинув як мученик, 
щоб не дати осквернити Найсвятіші Дари. Хлопці-язичники почали 
вимагати, щоб він віддав їм цю найціннішу святиню, але Тарсикій 
відмовився. Він впав жертвою язичників — його закидали камінням і 
він загинув, міцно притискаючи Найсвятіші Дари до грудей. Тарсикія 
поховано в катакомбах святого Каліста у Римі.

Святий Тарсикій має бути прикладом для всіх міністрантів та всіх 
християн особливо в наші часи, коли саме ім'я Ісуса Христа викликає 
переслідування. Тому кожен християнин-католик має пам'ятати про 
його великий подвиг та лицарський вчинок. День спомину — 15 
серпня.

A iniciativa  foi da Irmã Rosa Kerninski, que junto com a Diretoria do Apos-
tolado da Oração da Paróquia, somaram forças e combinados para convidar 
novos membros para fortalecer a  missão do grupo.

Nossos Parabéns aos novos membros que ouviram o convite e disseram sim 
ao Sagrado Coração de Jesus, fortalecendo também o grupo já existente, dando 
mais vida a nossa comunidade:

 Maria Cleoni Dalzoto Taborda Bilik e esposo Félix Bilik
Kelly Aparecida Ferreira Senhiv  e esposo Ilário Senhiv
Mário Verenka e esposa Eliane Zubacz Verenka
Ingrid Aparecida Ditzel Felchak e esposo José Gilmar Felchak 
Gilson Alberty dos Santos e esposa Marina Zubacz dos Santos 
Basílio Hneda  e esposa Dircelia Massalak Hneda 
Paulo Cezar de Carvalho e esposa Maria Adriane Felema de Carvalho 
Zeno Simão Zubacz e esposa Regiane de FreitasZubacz
Adriano Bahri e esposa Emanuely Teodoroski Bahri 
Renato Bilik e esposa Amélia Bilik
Helena Zubacz, Tehonia Zubacz e  Valdomiro Schainhuk.
 
Fortalecer o Grupo do Apostolado da Oração com novos membros é um jeito 

lindo de celebrar o Ano Santo da Misericórdia. Que o Sagrado Coração de Jesus 
tome conta dos nossos sentimentos mais profundos, para que sejamos sinais 
vivos da bondade e da ternura de Deus, com todos os que fazem parte da nossa 
história. 

Ser membro do Apostolado da Oração é ser um coração a mais na corrente 
de corações, evangelizando com a oração pela salvação da humanidade.

Parabéns a equipe e aos que fizeram esforço em convidar pessoalmente 
outros novos membros. Sinceros agradecimentos a quem confeccionou as fitas, à 
diretoria do Apostolado da Oração que ajudou em tudo e também na cerimônia. 
Agradecimento muito especial ao Padre Mateus que colaborou e abençoou o 
nosso esforço para trazer mais discípulos para o Sagrado Coração de Jesus.

 
 Irmã Rosa Kerninski e Equipe do Apostolado da Oração

Encontro do Apostolado da Oração
na comunidade de Linha B

igreja São José Operário – paróquia de Irati
 
Com início dos preparativos quando a comunidade era assistida pelo 

Rev. Pe. Roberto Lukavei, OSBM e, em 
seguida, sob a direção do Rev. Pe. Luiz 
Slobojan, OSBM, aconteceu na comu-
nidade de Linha B, no dia 12 de junho, 
deste ano, o encontro do Apostolado da 
Oração de todas as comunidades da 
paróquia de Imaculado Coração de 
Maria de Irati. Graças à comissão de 
igreja e à direção do Apostolado da 
localidade e ao povo em geral da linha 
B; apesar do intenso frio, compareceu 
grande número de membros do Aposto-
lado – 300  pessoas.

O encontro foi dirigido por Padre Tarcísio Zaluski, osbm, Irmãs Celina 
Sloboda e Vergínia Ivankiv, ambas da Congregação das Servas da Imacu-
lada Virgem Maria.

O encontro começou com bela e significativa animação movimentada, 
dirigida pela irmã Celina, dinâmica e palavras introdutórias da Ir. Virgínia. 

A primeira palestra  foi proferida pelo Pe. Tarcísio sobre o sentido dos 
encontros do Apostolado da Oração que acontecem nas paróquias e sobre 
o tema da Misericórdia Divina. Antes do almoço, foi celebrada pelo Padre 
Tarcísio, na igreja, a Divina Liturgia com a participação dos encontristas e 
também do pessoal da localidade.

Após o almoço, a Ir. Celina falou longo tempo sobre o tema das diver-
sas vocações na Igreja A palestra era interrompida por diversas dinâmicas 
para aquecer e movimentar os ouvintes naquele dia e ambiente gelado.

Em seguida, a Ir. Virgínia dirigiu dinâmicas, explicando e completan-
do-as, especialmente sublinhando o tema do dever do cristão de ser a luz 
do mundo. O Pe. Tarcísio encerou as palestras com poucas palavras de 
reconhecimento pela boa organização do encontro e incentivando a todos 
para continuar exercendo o apostolado típico ao seu movimento.

O encontro terminou na igreja com a celebração do Moleben ao Sagra-
do Coração de Jesus e recepção de novos membros do apostolado. No 
final, para a despedida, a comunidade ofereceu um lanche e a diretoria 
promoveu sorteio de diversos brindes entre os participantes.

Merecem parabéns o Padre Luiz, vigário da comunidade, pelas orien-
tações na preparação e no decorrer do encontro, ao presidente Josafat 
(Fatio) Hykavy e a toda comissão da igreja, à zeladora Júlia Ilnitski e a 
todos dirigentes do Apostolado, bem como ao povo da localidade pelo 
empenho na cuidadosa preparação do evento. Note-se que o pavilhão onde 
aconteceu o encontro não possui paredes, mas as comissões e o povo 
providenciaram paredes removíveis especialmente para adaptar o ambien-
te para o bom andamento do evento. Parabéns!

Deus abençoe o padre, as irmãs Celina que deixou seus afazeres em 
Prudentópolis para animar e palestrar e a irmã Virgínia que se deslocou de 
Cascavel especialmente para prestigiar o acontecimento e contribuir com 
suas palavras e dinâmicas. Além dos senhores e senhoras que participaram 
do encontro, as irmãs acompanharam os grupos das comunidades onde 
trabalham. Reconhecimento também para as irmãs de Linha B, especial-
mente para irmã Joana pela sua colaboração.

PÁGINA PARA O MEJ

MissionárioЗаступник на серпень
Святий Тарсикій - 15 серпня

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Ivaí - Pr
Acolhe e abençoa os novos membros

do Apostolado da Oração

No dia 12 de junho de 2016, o Pároco Padre Mateus Krefer,OSBM junta-
mente com toda comunidade acolheu e abençoou 23 novos membros que aderi-
ram a missão de ser membro do Apostolado da Oração. Na homilia o Padre 
Mateus explicou que o Apostolado da Oração é um caminho espiritual que a 
Igreja propõe a todos os cristãos, para serem discípulos e apóstolos de Jesus 
Ressuscitado no dia a dia, despertando em cada um o ardor missionário e os 
conduzindo a uma aliança de amor pessoal, simbolizado no Sagrado Coração de 
Jesus. Ser membro do Apostolado da Oração é antes de tudo, um tornar-se 
interiormente disponível para a missão que Jesus nos confia e pede: a nossa dedi-
cação na oração pelas necessidades do mundo e da Igreja. É ser discípulo do 
Coração de Jesus, oferecendo diariamente a sua própria vida a Jesus que deu e 
continua dando a sua Vida pela nossa salvação, criando um vínculo de amigo (a) 
de Jesus que tanto nos amou e continua amando.

A comunidade em oração, elevou preces de louvor e gratidão a Deus, pela 
disponibilidade dos novos membros que assumiram esta linda missão: a missão 
de fazer o bem com a oração, pelas necessidades do mundo e da Igreja. A nossa 
comunidade se sentiu fortalecida com o Sim generoso de cada membro. Este 
lindo gesto fez a nossa Paróquia mais viva ainda, pois cada membro que entrou 
no Apostolado da Oração tem uma linda missão, a de evangelizar com a oração.
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A iniciativa  foi da Irmã Rosa Kerninski, que junto com a Diretoria do Apos-
tolado da Oração da Paróquia, somaram forças e combinados para convidar 
novos membros para fortalecer a  missão do grupo.

Nossos Parabéns aos novos membros que ouviram o convite e disseram sim 
ao Sagrado Coração de Jesus, fortalecendo também o grupo já existente, dando 
mais vida a nossa comunidade:

 Maria Cleoni Dalzoto Taborda Bilik e esposo Félix Bilik
Kelly Aparecida Ferreira Senhiv  e esposo Ilário Senhiv
Mário Verenka e esposa Eliane Zubacz Verenka
Ingrid Aparecida Ditzel Felchak e esposo José Gilmar Felchak 
Gilson Alberty dos Santos e esposa Marina Zubacz dos Santos 
Basílio Hneda  e esposa Dircelia Massalak Hneda 
Paulo Cezar de Carvalho e esposa Maria Adriane Felema de Carvalho 
Zeno Simão Zubacz e esposa Regiane de FreitasZubacz
Adriano Bahri e esposa Emanuely Teodoroski Bahri 
Renato Bilik e esposa Amélia Bilik
Helena Zubacz, Tehonia Zubacz e  Valdomiro Schainhuk.
 
Fortalecer o Grupo do Apostolado da Oração com novos membros é um jeito 

lindo de celebrar o Ano Santo da Misericórdia. Que o Sagrado Coração de Jesus 
tome conta dos nossos sentimentos mais profundos, para que sejamos sinais 
vivos da bondade e da ternura de Deus, com todos os que fazem parte da nossa 
história. 

Santo do mês de agosto
O mártir de Eucaristia São Tarcísio

No terceiro século do cristianismo, 
vivia em Roma um menino chamado 
Tarcísio. Era coroinha e ajudava o Sacer-
dote na Santa Missa. Certo dia, o sacer-
dote procurava um homem de confiança 
para levar a Santa Comunhão aos encar-
cerados. Tarcísio ofereceu-se. Mas o 
sacerdote, olhando para ele, disse: “És 
criança ainda, Tarcísio, e não sabes 
desempenhar esta santa missão. O 
menino retrucou: “Sou menino ainda, 
tanto melhor, porque de mim, ninguém 
desconfiará, podendo de tal maneira , me 
aproximar de nossos irmãos encarcera-
dos. E, também, sei guardar as Santas 
Hóstias e nunca as entregarei aos 
pagãos.”

O sacerdote conhecendo o grande amor de Tarcísio por Jesus, e admi-
rado do seu argumento, colocou algumas partículas sobre uma toalhinha 
de linho branco, dobrando-a cuidadosamente e o entregou.

Recebeu ele as Santas Hóstias com grande respeito e segurando-as 
sobre o seu peito, as cobriu com as mãos, cuidadosamente.

Como se sentiu feliz em colocar Jesus junto a seu peito!
Andava assim pelas ruas em busca de irmãos encarcerados, quando de 

repente, outros meninos o chamaram para brincar, pois faltava um para 
completar a brincadeira. Tarcísio desculpou-se, dizendo ter pressa. Um 
rapaz atrevido pegou-lhe pelo braço e quis forçá-lo. Tarcísio resistiu. 
Entretanto, perceberam que ele segurava algo contra o peito. Curiosos 
perguntaram-lhe o que era. Não atendendo às suas exigências, fizeram 
violência para lhe arrancarem o segredo.

Ser membro do Apostolado da Oração é ser um coração a mais na corrente 
de corações, evangelizando com a oração pela salvação da humanidade.

Parabéns a equipe e aos que fizeram esforço em convidar pessoalmente 
outros novos membros. Sinceros agradecimentos a quem confeccionou as fitas, à 
diretoria do Apostolado da Oração que ajudou em tudo e também na cerimônia. 
Agradecimento muito especial ao Padre Mateus que colaborou e abençoou o 
nosso esforço para trazer mais discípulos para o Sagrado Coração de Jesus.

 
 Irmã Rosa Kerninski e Equipe do Apostolado da Oração
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na comunidade de Linha B

igreja São José Operário – paróquia de Irati
 
Com início dos preparativos quando a comunidade era assistida pelo 

Rev. Pe. Roberto Lukavei, OSBM e, em 
seguida, sob a direção do Rev. Pe. Luiz 
Slobojan, OSBM, aconteceu na comu-
nidade de Linha B, no dia 12 de junho, 
deste ano, o encontro do Apostolado da 
Oração de todas as comunidades da 
paróquia de Imaculado Coração de 
Maria de Irati. Graças à comissão de 
igreja e à direção do Apostolado da 
localidade e ao povo em geral da linha 
B; apesar do intenso frio, compareceu 
grande número de membros do Aposto-
lado – 300  pessoas.

O encontro foi dirigido por Padre Tarcísio Zaluski, osbm, Irmãs Celina 
Sloboda e Vergínia Ivankiv, ambas da Congregação das Servas da Imacu-
lada Virgem Maria.

O encontro começou com bela e significativa animação movimentada, 
dirigida pela irmã Celina, dinâmica e palavras introdutórias da Ir. Virgínia. 

A primeira palestra  foi proferida pelo Pe. Tarcísio sobre o sentido dos 
encontros do Apostolado da Oração que acontecem nas paróquias e sobre 
o tema da Misericórdia Divina. Antes do almoço, foi celebrada pelo Padre 
Tarcísio, na igreja, a Divina Liturgia com a participação dos encontristas e 
também do pessoal da localidade.

Após o almoço, a Ir. Celina falou longo tempo sobre o tema das diver-
sas vocações na Igreja A palestra era interrompida por diversas dinâmicas 
para aquecer e movimentar os ouvintes naquele dia e ambiente gelado.

Em seguida, a Ir. Virgínia dirigiu dinâmicas, explicando e completan-
do-as, especialmente sublinhando o tema do dever do cristão de ser a luz 
do mundo. O Pe. Tarcísio encerou as palestras com poucas palavras de 
reconhecimento pela boa organização do encontro e incentivando a todos 
para continuar exercendo o apostolado típico ao seu movimento.

O encontro terminou na igreja com a celebração do Moleben ao Sagra-
do Coração de Jesus e recepção de novos membros do apostolado. No 
final, para a despedida, a comunidade ofereceu um lanche e a diretoria 
promoveu sorteio de diversos brindes entre os participantes.

Merecem parabéns o Padre Luiz, vigário da comunidade, pelas orien-
tações na preparação e no decorrer do encontro, ao presidente Josafat 
(Fatio) Hykavy e a toda comissão da igreja, à zeladora Júlia Ilnitski e a 
todos dirigentes do Apostolado, bem como ao povo da localidade pelo 
empenho na cuidadosa preparação do evento. Note-se que o pavilhão onde 
aconteceu o encontro não possui paredes, mas as comissões e o povo 
providenciaram paredes removíveis especialmente para adaptar o ambien-
te para o bom andamento do evento. Parabéns!

Deus abençoe o padre, as irmãs Celina que deixou seus afazeres em 
Prudentópolis para animar e palestrar e a irmã Virgínia que se deslocou de 
Cascavel especialmente para prestigiar o acontecimento e contribuir com 
suas palavras e dinâmicas. Além dos senhores e senhoras que participaram 
do encontro, as irmãs acompanharam os grupos das comunidades onde 
trabalham. Reconhecimento também para as irmãs de Linha B, especial-
mente para irmã Joana pela sua colaboração.

Santo do Mês
São Tarcísio - 15 de agosto

Nesse ínterim, passaram por ali várias pessoas e ouvindo o que se 
tratava, disse uma delas: “Leva consigo o Deus dos cristãos”. Então, os 
rapazes caíram sobre o pobre menino para lhe arrancar à força as Santas 
Hóstias. Mas, Tarcísio segurava com tanta firmeza o seu tesouro, que força 
alguma conseguiu arrancá-lo.

Encolerizados, espancaram e maltrataram Tarcísio sem piedade. 
Exausto e quase morto, segurava as Santas Hóstias com força, sobrenatu-
ral. Neste instante, passou um soldado, alto e robusto que era também 
cristão. Percebeu o que se passava. Com a mão forte, dispersou os malva-
dos, tomou Tarcísio sobre seus braços e levou-o ao sacerdote.

No caminho, morreu nos braços do soldado. O sacerdote recebeu-o 
com grande veneração. Tirou com facilidade as Santas Hóstias, tão heroi-
camente defendidas pelo pequeno mártir, e, beijou, por entre lágrimas, as 
mãos deste santo herói, que tinha derramado seu sangue em defesa de 
Jesus Hóstia.

Oração a São Tarcísio

Glorioso São Tarcísio, mártir da Eucaristia, puro e humilde de cora-
ção, rogo pela pureza de minha pobre alma e de meu corpo. Por vossa 
angélica pureza, mártir de Cristo, rogo-vos que intercedas por mim ante o 
Cordeiro Imaculado: Jesus Cristo, e ante a Sua Mãe Santíssima, a Virgem 
das Virgens, e que me preservais de todo o pecado mortal.

Glorioso São Tarcísio, não permitas que eu seja manchado com 
alguma mancha de impureza, mas quando me virdes em tentação ou perigo 
de pecar, afastai do meu coração todos os pensamentos e afetos imundos e, 
despertando em mim a lembrança da eternidade e de Jesus Cristo Crucifi-
cado, imprimi profundamente em meu coração o santo sentimento do 
temor de Deus. Inflamai-me no amor divino, para que, imitando-vos aqui 
na terra, mereça gozar de Deus Convosco no Céu.Amém.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Ivaí - Pr
Acolhe e abençoa os novos membros

do Apostolado da Oração

No dia 12 de junho de 2016, o Pároco Padre Mateus Krefer,OSBM junta-
mente com toda comunidade acolheu e abençoou 23 novos membros que aderi-
ram a missão de ser membro do Apostolado da Oração. Na homilia o Padre 
Mateus explicou que o Apostolado da Oração é um caminho espiritual que a 
Igreja propõe a todos os cristãos, para serem discípulos e apóstolos de Jesus 
Ressuscitado no dia a dia, despertando em cada um o ardor missionário e os 
conduzindo a uma aliança de amor pessoal, simbolizado no Sagrado Coração de 
Jesus. Ser membro do Apostolado da Oração é antes de tudo, um tornar-se 
interiormente disponível para a missão que Jesus nos confia e pede: a nossa dedi-
cação na oração pelas necessidades do mundo e da Igreja. É ser discípulo do 
Coração de Jesus, oferecendo diariamente a sua própria vida a Jesus que deu e 
continua dando a sua Vida pela nossa salvação, criando um vínculo de amigo (a) 
de Jesus que tanto nos amou e continua amando.

A comunidade em oração, elevou preces de louvor e gratidão a Deus, pela 
disponibilidade dos novos membros que assumiram esta linda missão: a missão 
de fazer o bem com a oração, pelas necessidades do mundo e da Igreja. A nossa 
comunidade se sentiu fortalecida com o Sim generoso de cada membro. Este 
lindo gesto fez a nossa Paróquia mais viva ainda, pois cada membro que entrou 
no Apostolado da Oração tem uma linda missão, a de evangelizar com a oração.
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A iniciativa  foi da Irmã Rosa Kerninski, que junto com a Diretoria do Apos-
tolado da Oração da Paróquia, somaram forças e combinados para convidar 
novos membros para fortalecer a  missão do grupo.

Nossos Parabéns aos novos membros que ouviram o convite e disseram sim 
ao Sagrado Coração de Jesus, fortalecendo também o grupo já existente, dando 
mais vida a nossa comunidade:

 Maria Cleoni Dalzoto Taborda Bilik e esposo Félix Bilik
Kelly Aparecida Ferreira Senhiv  e esposo Ilário Senhiv
Mário Verenka e esposa Eliane Zubacz Verenka
Ingrid Aparecida Ditzel Felchak e esposo José Gilmar Felchak 
Gilson Alberty dos Santos e esposa Marina Zubacz dos Santos 
Basílio Hneda  e esposa Dircelia Massalak Hneda 
Paulo Cezar de Carvalho e esposa Maria Adriane Felema de Carvalho 
Zeno Simão Zubacz e esposa Regiane de FreitasZubacz
Adriano Bahri e esposa Emanuely Teodoroski Bahri 
Renato Bilik e esposa Amélia Bilik
Helena Zubacz, Tehonia Zubacz e  Valdomiro Schainhuk.
 
Fortalecer o Grupo do Apostolado da Oração com novos membros é um jeito 

lindo de celebrar o Ano Santo da Misericórdia. Que o Sagrado Coração de Jesus 
tome conta dos nossos sentimentos mais profundos, para que sejamos sinais 
vivos da bondade e da ternura de Deus, com todos os que fazem parte da nossa 
história. 

Santo do mês de agosto
O mártir de Eucaristia São Tarcísio

No terceiro século do cristianismo, 
vivia em Roma um menino chamado 
Tarcísio. Era coroinha e ajudava o Sacer-
dote na Santa Missa. Certo dia, o sacer-
dote procurava um homem de confiança 
para levar a Santa Comunhão aos encar-
cerados. Tarcísio ofereceu-se. Mas o 
sacerdote, olhando para ele, disse: “És 
criança ainda, Tarcísio, e não sabes 
desempenhar esta santa missão. O 
menino retrucou: “Sou menino ainda, 
tanto melhor, porque de mim, ninguém 
desconfiará, podendo de tal maneira , me 
aproximar de nossos irmãos encarcera-
dos. E, também, sei guardar as Santas 
Hóstias e nunca as entregarei aos 
pagãos.”

O sacerdote conhecendo o grande amor de Tarcísio por Jesus, e admi-
rado do seu argumento, colocou algumas partículas sobre uma toalhinha 
de linho branco, dobrando-a cuidadosamente e o entregou.

Recebeu ele as Santas Hóstias com grande respeito e segurando-as 
sobre o seu peito, as cobriu com as mãos, cuidadosamente.

Como se sentiu feliz em colocar Jesus junto a seu peito!
Andava assim pelas ruas em busca de irmãos encarcerados, quando de 

repente, outros meninos o chamaram para brincar, pois faltava um para 
completar a brincadeira. Tarcísio desculpou-se, dizendo ter pressa. Um 
rapaz atrevido pegou-lhe pelo braço e quis forçá-lo. Tarcísio resistiu. 
Entretanto, perceberam que ele segurava algo contra o peito. Curiosos 
perguntaram-lhe o que era. Não atendendo às suas exigências, fizeram 
violência para lhe arrancarem o segredo.

Ser membro do Apostolado da Oração é ser um coração a mais na corrente 
de corações, evangelizando com a oração pela salvação da humanidade.

Parabéns a equipe e aos que fizeram esforço em convidar pessoalmente 
outros novos membros. Sinceros agradecimentos a quem confeccionou as fitas, à 
diretoria do Apostolado da Oração que ajudou em tudo e também na cerimônia. 
Agradecimento muito especial ao Padre Mateus que colaborou e abençoou o 
nosso esforço para trazer mais discípulos para o Sagrado Coração de Jesus.

 
 Irmã Rosa Kerninski e Equipe do Apostolado da Oração

Encontro do Apostolado da Oração
na comunidade de Linha B

igreja São José Operário – paróquia de Irati
 
Com início dos preparativos quando a comunidade era assistida pelo 

Rev. Pe. Roberto Lukavei, OSBM e, em 
seguida, sob a direção do Rev. Pe. Luiz 
Slobojan, OSBM, aconteceu na comu-
nidade de Linha B, no dia 12 de junho, 
deste ano, o encontro do Apostolado da 
Oração de todas as comunidades da 
paróquia de Imaculado Coração de 
Maria de Irati. Graças à comissão de 
igreja e à direção do Apostolado da 
localidade e ao povo em geral da linha 
B; apesar do intenso frio, compareceu 
grande número de membros do Aposto-
lado – 300  pessoas.

O encontro foi dirigido por Padre Tarcísio Zaluski, osbm, Irmãs Celina 
Sloboda e Vergínia Ivankiv, ambas da Congregação das Servas da Imacu-
lada Virgem Maria.

O encontro começou com bela e significativa animação movimentada, 
dirigida pela irmã Celina, dinâmica e palavras introdutórias da Ir. Virgínia. 

A primeira palestra  foi proferida pelo Pe. Tarcísio sobre o sentido dos 
encontros do Apostolado da Oração que acontecem nas paróquias e sobre 
o tema da Misericórdia Divina. Antes do almoço, foi celebrada pelo Padre 
Tarcísio, na igreja, a Divina Liturgia com a participação dos encontristas e 
também do pessoal da localidade.

Após o almoço, a Ir. Celina falou longo tempo sobre o tema das diver-
sas vocações na Igreja A palestra era interrompida por diversas dinâmicas 
para aquecer e movimentar os ouvintes naquele dia e ambiente gelado.

Em seguida, a Ir. Virgínia dirigiu dinâmicas, explicando e completan-
do-as, especialmente sublinhando o tema do dever do cristão de ser a luz 
do mundo. O Pe. Tarcísio encerou as palestras com poucas palavras de 
reconhecimento pela boa organização do encontro e incentivando a todos 
para continuar exercendo o apostolado típico ao seu movimento.

O encontro terminou na igreja com a celebração do Moleben ao Sagra-
do Coração de Jesus e recepção de novos membros do apostolado. No 
final, para a despedida, a comunidade ofereceu um lanche e a diretoria 
promoveu sorteio de diversos brindes entre os participantes.

Merecem parabéns o Padre Luiz, vigário da comunidade, pelas orien-
tações na preparação e no decorrer do encontro, ao presidente Josafat 
(Fatio) Hykavy e a toda comissão da igreja, à zeladora Júlia Ilnitski e a 
todos dirigentes do Apostolado, bem como ao povo da localidade pelo 
empenho na cuidadosa preparação do evento. Note-se que o pavilhão onde 
aconteceu o encontro não possui paredes, mas as comissões e o povo 
providenciaram paredes removíveis especialmente para adaptar o ambien-
te para o bom andamento do evento. Parabéns!

Deus abençoe o padre, as irmãs Celina que deixou seus afazeres em 
Prudentópolis para animar e palestrar e a irmã Virgínia que se deslocou de 
Cascavel especialmente para prestigiar o acontecimento e contribuir com 
suas palavras e dinâmicas. Além dos senhores e senhoras que participaram 
do encontro, as irmãs acompanharam os grupos das comunidades onde 
trabalham. Reconhecimento também para as irmãs de Linha B, especial-
mente para irmã Joana pela sua colaboração.

Nesse ínterim, passaram por ali várias pessoas e ouvindo o que se 
tratava, disse uma delas: “Leva consigo o Deus dos cristãos”. Então, os 
rapazes caíram sobre o pobre menino para lhe arrancar à força as Santas 
Hóstias. Mas, Tarcísio segurava com tanta firmeza o seu tesouro, que força 
alguma conseguiu arrancá-lo.

Encolerizados, espancaram e maltrataram Tarcísio sem piedade. 
Exausto e quase morto, segurava as Santas Hóstias com força, sobrenatu-
ral. Neste instante, passou um soldado, alto e robusto que era também 
cristão. Percebeu o que se passava. Com a mão forte, dispersou os malva-
dos, tomou Tarcísio sobre seus braços e levou-o ao sacerdote.

No caminho, morreu nos braços do soldado. O sacerdote recebeu-o 
com grande veneração. Tirou com facilidade as Santas Hóstias, tão heroi-
camente defendidas pelo pequeno mártir, e, beijou, por entre lágrimas, as 
mãos deste santo herói, que tinha derramado seu sangue em defesa de 
Jesus Hóstia.

Oração a São Tarcísio

Glorioso São Tarcísio, mártir da Eucaristia, puro e humilde de cora-
ção, rogo pela pureza de minha pobre alma e de meu corpo. Por vossa 
angélica pureza, mártir de Cristo, rogo-vos que intercedas por mim ante o 
Cordeiro Imaculado: Jesus Cristo, e ante a Sua Mãe Santíssima, a Virgem 
das Virgens, e que me preservais de todo o pecado mortal.

Glorioso São Tarcísio, não permitas que eu seja manchado com 
alguma mancha de impureza, mas quando me virdes em tentação ou perigo 
de pecar, afastai do meu coração todos os pensamentos e afetos imundos e, 
despertando em mim a lembrança da eternidade e de Jesus Cristo Crucifi-
cado, imprimi profundamente em meu coração o santo sentimento do 
temor de Deus. Inflamai-me no amor divino, para que, imitando-vos aqui 
na terra, mereça gozar de Deus Convosco no Céu.Amém.

Santo do Mês
São Tarcísio - 15 de agosto

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Ivaí - Pr
Acolhe e abençoa os novos membros

do Apostolado da Oração

No dia 12 de junho de 2016, o Pároco Padre Mateus Krefer,OSBM junta-
mente com toda comunidade acolheu e abençoou 23 novos membros que aderi-
ram a missão de ser membro do Apostolado da Oração. Na homilia o Padre 
Mateus explicou que o Apostolado da Oração é um caminho espiritual que a 
Igreja propõe a todos os cristãos, para serem discípulos e apóstolos de Jesus 
Ressuscitado no dia a dia, despertando em cada um o ardor missionário e os 
conduzindo a uma aliança de amor pessoal, simbolizado no Sagrado Coração de 
Jesus. Ser membro do Apostolado da Oração é antes de tudo, um tornar-se 
interiormente disponível para a missão que Jesus nos confia e pede: a nossa dedi-
cação na oração pelas necessidades do mundo e da Igreja. É ser discípulo do 
Coração de Jesus, oferecendo diariamente a sua própria vida a Jesus que deu e 
continua dando a sua Vida pela nossa salvação, criando um vínculo de amigo (a) 
de Jesus que tanto nos amou e continua amando.

A comunidade em oração, elevou preces de louvor e gratidão a Deus, pela 
disponibilidade dos novos membros que assumiram esta linda missão: a missão 
de fazer o bem com a oração, pelas necessidades do mundo e da Igreja. A nossa 
comunidade se sentiu fortalecida com o Sim generoso de cada membro. Este 
lindo gesto fez a nossa Paróquia mais viva ainda, pois cada membro que entrou 
no Apostolado da Oração tem uma linda missão, a de evangelizar com a oração.



Місіонар - число 08 Серпень - 201619Стор.

A iniciativa  foi da Irmã Rosa Kerninski, que junto com a Diretoria do Apos-
tolado da Oração da Paróquia, somaram forças e combinados para convidar 
novos membros para fortalecer a  missão do grupo.

Nossos Parabéns aos novos membros que ouviram o convite e disseram sim 
ao Sagrado Coração de Jesus, fortalecendo também o grupo já existente, dando 
mais vida a nossa comunidade:

 Maria Cleoni Dalzoto Taborda Bilik e esposo Félix Bilik
Kelly Aparecida Ferreira Senhiv  e esposo Ilário Senhiv
Mário Verenka e esposa Eliane Zubacz Verenka
Ingrid Aparecida Ditzel Felchak e esposo José Gilmar Felchak 
Gilson Alberty dos Santos e esposa Marina Zubacz dos Santos 
Basílio Hneda  e esposa Dircelia Massalak Hneda 
Paulo Cezar de Carvalho e esposa Maria Adriane Felema de Carvalho 
Zeno Simão Zubacz e esposa Regiane de FreitasZubacz
Adriano Bahri e esposa Emanuely Teodoroski Bahri 
Renato Bilik e esposa Amélia Bilik
Helena Zubacz, Tehonia Zubacz e  Valdomiro Schainhuk.
 
Fortalecer o Grupo do Apostolado da Oração com novos membros é um jeito 

lindo de celebrar o Ano Santo da Misericórdia. Que o Sagrado Coração de Jesus 
tome conta dos nossos sentimentos mais profundos, para que sejamos sinais 
vivos da bondade e da ternura de Deus, com todos os que fazem parte da nossa 
história. 

Ser membro do Apostolado da Oração é ser um coração a mais na corrente 
de corações, evangelizando com a oração pela salvação da humanidade.

Parabéns a equipe e aos que fizeram esforço em convidar pessoalmente 
outros novos membros. Sinceros agradecimentos a quem confeccionou as fitas, à 
diretoria do Apostolado da Oração que ajudou em tudo e também na cerimônia. 
Agradecimento muito especial ao Padre Mateus que colaborou e abençoou o 
nosso esforço para trazer mais discípulos para o Sagrado Coração de Jesus.

 
 Irmã Rosa Kerninski e Equipe do Apostolado da Oração

Encontro do Apostolado da Oração
na comunidade de Linha B

igreja São José Operário – paróquia de Irati
 
Com início dos preparativos quando a comunidade era assistida pelo 

Rev. Pe. Roberto Lukavei, OSBM e, em 
seguida, sob a direção do Rev. Pe. Luiz 
Slobojan, OSBM, aconteceu na comu-
nidade de Linha B, no dia 12 de junho, 
deste ano, o encontro do Apostolado da 
Oração de todas as comunidades da 
paróquia de Imaculado Coração de 
Maria de Irati. Graças à comissão de 
igreja e à direção do Apostolado da 
localidade e ao povo em geral da linha 
B; apesar do intenso frio, compareceu 
grande número de membros do Aposto-
lado – 300  pessoas.

O encontro foi dirigido por Padre Tarcísio Zaluski, osbm, Irmãs Celina 
Sloboda e Vergínia Ivankiv, ambas da Congregação das Servas da Imacu-
lada Virgem Maria.

O encontro começou com bela e significativa animação movimentada, 
dirigida pela irmã Celina, dinâmica e palavras introdutórias da Ir. Virgínia. 

A primeira palestra  foi proferida pelo Pe. Tarcísio sobre o sentido dos 
encontros do Apostolado da Oração que acontecem nas paróquias e sobre 
o tema da Misericórdia Divina. Antes do almoço, foi celebrada pelo Padre 
Tarcísio, na igreja, a Divina Liturgia com a participação dos encontristas e 
também do pessoal da localidade.

Após o almoço, a Ir. Celina falou longo tempo sobre o tema das diver-
sas vocações na Igreja A palestra era interrompida por diversas dinâmicas 
para aquecer e movimentar os ouvintes naquele dia e ambiente gelado.

Em seguida, a Ir. Virgínia dirigiu dinâmicas, explicando e completan-
do-as, especialmente sublinhando o tema do dever do cristão de ser a luz 
do mundo. O Pe. Tarcísio encerou as palestras com poucas palavras de 
reconhecimento pela boa organização do encontro e incentivando a todos 
para continuar exercendo o apostolado típico ao seu movimento.

O encontro terminou na igreja com a celebração do Moleben ao Sagra-
do Coração de Jesus e recepção de novos membros do apostolado. No 
final, para a despedida, a comunidade ofereceu um lanche e a diretoria 
promoveu sorteio de diversos brindes entre os participantes.

Merecem parabéns o Padre Luiz, vigário da comunidade, pelas orien-
tações na preparação e no decorrer do encontro, ao presidente Josafat 
(Fatio) Hykavy e a toda comissão da igreja, à zeladora Júlia Ilnitski e a 
todos dirigentes do Apostolado, bem como ao povo da localidade pelo 
empenho na cuidadosa preparação do evento. Note-se que o pavilhão onde 
aconteceu o encontro não possui paredes, mas as comissões e o povo 
providenciaram paredes removíveis especialmente para adaptar o ambien-
te para o bom andamento do evento. Parabéns!

Deus abençoe o padre, as irmãs Celina que deixou seus afazeres em 
Prudentópolis para animar e palestrar e a irmã Virgínia que se deslocou de 
Cascavel especialmente para prestigiar o acontecimento e contribuir com 
suas palavras e dinâmicas. Além dos senhores e senhoras que participaram 
do encontro, as irmãs acompanharam os grupos das comunidades onde 
trabalham. Reconhecimento também para as irmãs de Linha B, especial-
mente para irmã Joana pela sua colaboração.

Рік Милосердя з Пречистою Дівою Марією

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Ivaí - Pr
Acolhe e abençoa os novos membros

do Apostolado da Oração

No dia 12 de junho de 2016, o Pároco Padre Mateus Krefer,OSBM junta-
mente com toda comunidade acolheu e abençoou 23 novos membros que aderi-
ram a missão de ser membro do Apostolado da Oração. Na homilia o Padre 
Mateus explicou que o Apostolado da Oração é um caminho espiritual que a 
Igreja propõe a todos os cristãos, para serem discípulos e apóstolos de Jesus 
Ressuscitado no dia a dia, despertando em cada um o ardor missionário e os 
conduzindo a uma aliança de amor pessoal, simbolizado no Sagrado Coração de 
Jesus. Ser membro do Apostolado da Oração é antes de tudo, um tornar-se 
interiormente disponível para a missão que Jesus nos confia e pede: a nossa dedi-
cação na oração pelas necessidades do mundo e da Igreja. É ser discípulo do 
Coração de Jesus, oferecendo diariamente a sua própria vida a Jesus que deu e 
continua dando a sua Vida pela nossa salvação, criando um vínculo de amigo (a) 
de Jesus que tanto nos amou e continua amando.

A comunidade em oração, elevou preces de louvor e gratidão a Deus, pela 
disponibilidade dos novos membros que assumiram esta linda missão: a missão 
de fazer o bem com a oração, pelas necessidades do mundo e da Igreja. A nossa 
comunidade se sentiu fortalecida com o Sim generoso de cada membro. Este 
lindo gesto fez a nossa Paróquia mais viva ainda, pois cada membro que entrou 
no Apostolado da Oração tem uma linda missão, a de evangelizar com a oração.

Рік Милосердя
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Рік Милосердя з Пречистою Дівою Марією

A iniciativa  foi da Irmã Rosa Kerninski, que junto com a Diretoria do Apos-
tolado da Oração da Paróquia, somaram forças e combinados para convidar 
novos membros para fortalecer a  missão do grupo.

Nossos Parabéns aos novos membros que ouviram o convite e disseram sim 
ao Sagrado Coração de Jesus, fortalecendo também o grupo já existente, dando 
mais vida a nossa comunidade:

 Maria Cleoni Dalzoto Taborda Bilik e esposo Félix Bilik
Kelly Aparecida Ferreira Senhiv  e esposo Ilário Senhiv
Mário Verenka e esposa Eliane Zubacz Verenka
Ingrid Aparecida Ditzel Felchak e esposo José Gilmar Felchak 
Gilson Alberty dos Santos e esposa Marina Zubacz dos Santos 
Basílio Hneda  e esposa Dircelia Massalak Hneda 
Paulo Cezar de Carvalho e esposa Maria Adriane Felema de Carvalho 
Zeno Simão Zubacz e esposa Regiane de FreitasZubacz
Adriano Bahri e esposa Emanuely Teodoroski Bahri 
Renato Bilik e esposa Amélia Bilik
Helena Zubacz, Tehonia Zubacz e  Valdomiro Schainhuk.
 
Fortalecer o Grupo do Apostolado da Oração com novos membros é um jeito 

lindo de celebrar o Ano Santo da Misericórdia. Que o Sagrado Coração de Jesus 
tome conta dos nossos sentimentos mais profundos, para que sejamos sinais 
vivos da bondade e da ternura de Deus, com todos os que fazem parte da nossa 
história. 

Ser membro do Apostolado da Oração é ser um coração a mais na corrente 
de corações, evangelizando com a oração pela salvação da humanidade.

Parabéns a equipe e aos que fizeram esforço em convidar pessoalmente 
outros novos membros. Sinceros agradecimentos a quem confeccionou as fitas, à 
diretoria do Apostolado da Oração que ajudou em tudo e também na cerimônia. 
Agradecimento muito especial ao Padre Mateus que colaborou e abençoou o 
nosso esforço para trazer mais discípulos para o Sagrado Coração de Jesus.

 
 Irmã Rosa Kerninski e Equipe do Apostolado da Oração

Encontro do Apostolado da Oração
na comunidade de Linha B

igreja São José Operário – paróquia de Irati
 
Com início dos preparativos quando a comunidade era assistida pelo 

Rev. Pe. Roberto Lukavei, OSBM e, em 
seguida, sob a direção do Rev. Pe. Luiz 
Slobojan, OSBM, aconteceu na comu-
nidade de Linha B, no dia 12 de junho, 
deste ano, o encontro do Apostolado da 
Oração de todas as comunidades da 
paróquia de Imaculado Coração de 
Maria de Irati. Graças à comissão de 
igreja e à direção do Apostolado da 
localidade e ao povo em geral da linha 
B; apesar do intenso frio, compareceu 
grande número de membros do Aposto-
lado – 300  pessoas.

O encontro foi dirigido por Padre Tarcísio Zaluski, osbm, Irmãs Celina 
Sloboda e Vergínia Ivankiv, ambas da Congregação das Servas da Imacu-
lada Virgem Maria.

O encontro começou com bela e significativa animação movimentada, 
dirigida pela irmã Celina, dinâmica e palavras introdutórias da Ir. Virgínia. 

Рік Милосердя

A primeira palestra  foi proferida pelo Pe. Tarcísio sobre o sentido dos 
encontros do Apostolado da Oração que acontecem nas paróquias e sobre 
o tema da Misericórdia Divina. Antes do almoço, foi celebrada pelo Padre 
Tarcísio, na igreja, a Divina Liturgia com a participação dos encontristas e 
também do pessoal da localidade.

Após o almoço, a Ir. Celina falou longo tempo sobre o tema das diver-
sas vocações na Igreja A palestra era interrompida por diversas dinâmicas 
para aquecer e movimentar os ouvintes naquele dia e ambiente gelado.

Em seguida, a Ir. Virgínia dirigiu dinâmicas, explicando e completan-
do-as, especialmente sublinhando o tema do dever do cristão de ser a luz 
do mundo. O Pe. Tarcísio encerou as palestras com poucas palavras de 
reconhecimento pela boa organização do encontro e incentivando a todos 
para continuar exercendo o apostolado típico ao seu movimento.

O encontro terminou na igreja com a celebração do Moleben ao Sagra-
do Coração de Jesus e recepção de novos membros do apostolado. No 
final, para a despedida, a comunidade ofereceu um lanche e a diretoria 
promoveu sorteio de diversos brindes entre os participantes.

Merecem parabéns o Padre Luiz, vigário da comunidade, pelas orien-
tações na preparação e no decorrer do encontro, ao presidente Josafat 
(Fatio) Hykavy e a toda comissão da igreja, à zeladora Júlia Ilnitski e a 
todos dirigentes do Apostolado, bem como ao povo da localidade pelo 
empenho na cuidadosa preparação do evento. Note-se que o pavilhão onde 
aconteceu o encontro não possui paredes, mas as comissões e o povo 
providenciaram paredes removíveis especialmente para adaptar o ambien-
te para o bom andamento do evento. Parabéns!

Deus abençoe o padre, as irmãs Celina que deixou seus afazeres em 
Prudentópolis para animar e palestrar e a irmã Virgínia que se deslocou de 
Cascavel especialmente para prestigiar o acontecimento e contribuir com 
suas palavras e dinâmicas. Além dos senhores e senhoras que participaram 
do encontro, as irmãs acompanharam os grupos das comunidades onde 
trabalham. Reconhecimento também para as irmãs de Linha B, especial-
mente para irmã Joana pela sua colaboração.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Ivaí - Pr
Acolhe e abençoa os novos membros

do Apostolado da Oração

No dia 12 de junho de 2016, o Pároco Padre Mateus Krefer,OSBM junta-
mente com toda comunidade acolheu e abençoou 23 novos membros que aderi-
ram a missão de ser membro do Apostolado da Oração. Na homilia o Padre 
Mateus explicou que o Apostolado da Oração é um caminho espiritual que a 
Igreja propõe a todos os cristãos, para serem discípulos e apóstolos de Jesus 
Ressuscitado no dia a dia, despertando em cada um o ardor missionário e os 
conduzindo a uma aliança de amor pessoal, simbolizado no Sagrado Coração de 
Jesus. Ser membro do Apostolado da Oração é antes de tudo, um tornar-se 
interiormente disponível para a missão que Jesus nos confia e pede: a nossa dedi-
cação na oração pelas necessidades do mundo e da Igreja. É ser discípulo do 
Coração de Jesus, oferecendo diariamente a sua própria vida a Jesus que deu e 
continua dando a sua Vida pela nossa salvação, criando um vínculo de amigo (a) 
de Jesus que tanto nos amou e continua amando.

A comunidade em oração, elevou preces de louvor e gratidão a Deus, pela 
disponibilidade dos novos membros que assumiram esta linda missão: a missão 
de fazer o bem com a oração, pelas necessidades do mundo e da Igreja. A nossa 
comunidade se sentiu fortalecida com o Sim generoso de cada membro. Este 
lindo gesto fez a nossa Paróquia mais viva ainda, pois cada membro que entrou 
no Apostolado da Oração tem uma linda missão, a de evangelizar com a oração.
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A iniciativa  foi da Irmã Rosa Kerninski, que junto com a Diretoria do Apos-
tolado da Oração da Paróquia, somaram forças e combinados para convidar 
novos membros para fortalecer a  missão do grupo.

Nossos Parabéns aos novos membros que ouviram o convite e disseram sim 
ao Sagrado Coração de Jesus, fortalecendo também o grupo já existente, dando 
mais vida a nossa comunidade:

 Maria Cleoni Dalzoto Taborda Bilik e esposo Félix Bilik
Kelly Aparecida Ferreira Senhiv  e esposo Ilário Senhiv
Mário Verenka e esposa Eliane Zubacz Verenka
Ingrid Aparecida Ditzel Felchak e esposo José Gilmar Felchak 
Gilson Alberty dos Santos e esposa Marina Zubacz dos Santos 
Basílio Hneda  e esposa Dircelia Massalak Hneda 
Paulo Cezar de Carvalho e esposa Maria Adriane Felema de Carvalho 
Zeno Simão Zubacz e esposa Regiane de FreitasZubacz
Adriano Bahri e esposa Emanuely Teodoroski Bahri 
Renato Bilik e esposa Amélia Bilik
Helena Zubacz, Tehonia Zubacz e  Valdomiro Schainhuk.
 
Fortalecer o Grupo do Apostolado da Oração com novos membros é um jeito 

lindo de celebrar o Ano Santo da Misericórdia. Que o Sagrado Coração de Jesus 
tome conta dos nossos sentimentos mais profundos, para que sejamos sinais 
vivos da bondade e da ternura de Deus, com todos os que fazem parte da nossa 
história. 

Ser membro do Apostolado da Oração é ser um coração a mais na corrente 
de corações, evangelizando com a oração pela salvação da humanidade.

Parabéns a equipe e aos que fizeram esforço em convidar pessoalmente 
outros novos membros. Sinceros agradecimentos a quem confeccionou as fitas, à 
diretoria do Apostolado da Oração que ajudou em tudo e também na cerimônia. 
Agradecimento muito especial ao Padre Mateus que colaborou e abençoou o 
nosso esforço para trazer mais discípulos para o Sagrado Coração de Jesus.

 
 Irmã Rosa Kerninski e Equipe do Apostolado da Oração

Encontro do Apostolado da Oração
na comunidade de Linha B

igreja São José Operário – paróquia de Irati
 
Com início dos preparativos quando a comunidade era assistida pelo 

Rev. Pe. Roberto Lukavei, OSBM e, em 
seguida, sob a direção do Rev. Pe. Luiz 
Slobojan, OSBM, aconteceu na comu-
nidade de Linha B, no dia 12 de junho, 
deste ano, o encontro do Apostolado da 
Oração de todas as comunidades da 
paróquia de Imaculado Coração de 
Maria de Irati. Graças à comissão de 
igreja e à direção do Apostolado da 
localidade e ao povo em geral da linha 
B; apesar do intenso frio, compareceu 
grande número de membros do Aposto-
lado – 300  pessoas.

O encontro foi dirigido por Padre Tarcísio Zaluski, osbm, Irmãs Celina 
Sloboda e Vergínia Ivankiv, ambas da Congregação das Servas da Imacu-
lada Virgem Maria.

O encontro começou com bela e significativa animação movimentada, 
dirigida pela irmã Celina, dinâmica e palavras introdutórias da Ir. Virgínia. 

Рік Милосердя з Пречистою Дівою Марією
Рік Милосердя

A primeira palestra  foi proferida pelo Pe. Tarcísio sobre o sentido dos 
encontros do Apostolado da Oração que acontecem nas paróquias e sobre 
o tema da Misericórdia Divina. Antes do almoço, foi celebrada pelo Padre 
Tarcísio, na igreja, a Divina Liturgia com a participação dos encontristas e 
também do pessoal da localidade.

Após o almoço, a Ir. Celina falou longo tempo sobre o tema das diver-
sas vocações na Igreja A palestra era interrompida por diversas dinâmicas 
para aquecer e movimentar os ouvintes naquele dia e ambiente gelado.

Em seguida, a Ir. Virgínia dirigiu dinâmicas, explicando e completan-
do-as, especialmente sublinhando o tema do dever do cristão de ser a luz 
do mundo. O Pe. Tarcísio encerou as palestras com poucas palavras de 
reconhecimento pela boa organização do encontro e incentivando a todos 
para continuar exercendo o apostolado típico ao seu movimento.

O encontro terminou na igreja com a celebração do Moleben ao Sagra-
do Coração de Jesus e recepção de novos membros do apostolado. No 
final, para a despedida, a comunidade ofereceu um lanche e a diretoria 
promoveu sorteio de diversos brindes entre os participantes.

Merecem parabéns o Padre Luiz, vigário da comunidade, pelas orien-
tações na preparação e no decorrer do encontro, ao presidente Josafat 
(Fatio) Hykavy e a toda comissão da igreja, à zeladora Júlia Ilnitski e a 
todos dirigentes do Apostolado, bem como ao povo da localidade pelo 
empenho na cuidadosa preparação do evento. Note-se que o pavilhão onde 
aconteceu o encontro não possui paredes, mas as comissões e o povo 
providenciaram paredes removíveis especialmente para adaptar o ambien-
te para o bom andamento do evento. Parabéns!

Deus abençoe o padre, as irmãs Celina que deixou seus afazeres em 
Prudentópolis para animar e palestrar e a irmã Virgínia que se deslocou de 
Cascavel especialmente para prestigiar o acontecimento e contribuir com 
suas palavras e dinâmicas. Além dos senhores e senhoras que participaram 
do encontro, as irmãs acompanharam os grupos das comunidades onde 
trabalham. Reconhecimento também para as irmãs de Linha B, especial-
mente para irmã Joana pela sua colaboração.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Ivaí - Pr
Acolhe e abençoa os novos membros

do Apostolado da Oração

No dia 12 de junho de 2016, o Pároco Padre Mateus Krefer,OSBM junta-
mente com toda comunidade acolheu e abençoou 23 novos membros que aderi-
ram a missão de ser membro do Apostolado da Oração. Na homilia o Padre 
Mateus explicou que o Apostolado da Oração é um caminho espiritual que a 
Igreja propõe a todos os cristãos, para serem discípulos e apóstolos de Jesus 
Ressuscitado no dia a dia, despertando em cada um o ardor missionário e os 
conduzindo a uma aliança de amor pessoal, simbolizado no Sagrado Coração de 
Jesus. Ser membro do Apostolado da Oração é antes de tudo, um tornar-se 
interiormente disponível para a missão que Jesus nos confia e pede: a nossa dedi-
cação na oração pelas necessidades do mundo e da Igreja. É ser discípulo do 
Coração de Jesus, oferecendo diariamente a sua própria vida a Jesus que deu e 
continua dando a sua Vida pela nossa salvação, criando um vínculo de amigo (a) 
de Jesus que tanto nos amou e continua amando.

A comunidade em oração, elevou preces de louvor e gratidão a Deus, pela 
disponibilidade dos novos membros que assumiram esta linda missão: a missão 
de fazer o bem com a oração, pelas necessidades do mundo e da Igreja. A nossa 
comunidade se sentiu fortalecida com o Sim generoso de cada membro. Este 
lindo gesto fez a nossa Paróquia mais viva ainda, pois cada membro que entrou 
no Apostolado da Oração tem uma linda missão, a de evangelizar com a oração.
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A iniciativa  foi da Irmã Rosa Kerninski, que junto com a Diretoria do Apos-
tolado da Oração da Paróquia, somaram forças e combinados para convidar 
novos membros para fortalecer a  missão do grupo.

Nossos Parabéns aos novos membros que ouviram o convite e disseram sim 
ao Sagrado Coração de Jesus, fortalecendo também o grupo já existente, dando 
mais vida a nossa comunidade:

 Maria Cleoni Dalzoto Taborda Bilik e esposo Félix Bilik
Kelly Aparecida Ferreira Senhiv  e esposo Ilário Senhiv
Mário Verenka e esposa Eliane Zubacz Verenka
Ingrid Aparecida Ditzel Felchak e esposo José Gilmar Felchak 
Gilson Alberty dos Santos e esposa Marina Zubacz dos Santos 
Basílio Hneda  e esposa Dircelia Massalak Hneda 
Paulo Cezar de Carvalho e esposa Maria Adriane Felema de Carvalho 
Zeno Simão Zubacz e esposa Regiane de FreitasZubacz
Adriano Bahri e esposa Emanuely Teodoroski Bahri 
Renato Bilik e esposa Amélia Bilik
Helena Zubacz, Tehonia Zubacz e  Valdomiro Schainhuk.
 
Fortalecer o Grupo do Apostolado da Oração com novos membros é um jeito 

lindo de celebrar o Ano Santo da Misericórdia. Que o Sagrado Coração de Jesus 
tome conta dos nossos sentimentos mais profundos, para que sejamos sinais 
vivos da bondade e da ternura de Deus, com todos os que fazem parte da nossa 
história. 

Ser membro do Apostolado da Oração é ser um coração a mais na corrente 
de corações, evangelizando com a oração pela salvação da humanidade.

Parabéns a equipe e aos que fizeram esforço em convidar pessoalmente 
outros novos membros. Sinceros agradecimentos a quem confeccionou as fitas, à 
diretoria do Apostolado da Oração que ajudou em tudo e também na cerimônia. 
Agradecimento muito especial ao Padre Mateus que colaborou e abençoou o 
nosso esforço para trazer mais discípulos para o Sagrado Coração de Jesus.

 
 Irmã Rosa Kerninski e Equipe do Apostolado da Oração

Encontro do Apostolado da Oração
na comunidade de Linha B

igreja São José Operário – paróquia de Irati
 
Com início dos preparativos quando a comunidade era assistida pelo 

Rev. Pe. Roberto Lukavei, OSBM e, em 
seguida, sob a direção do Rev. Pe. Luiz 
Slobojan, OSBM, aconteceu na comu-
nidade de Linha B, no dia 12 de junho, 
deste ano, o encontro do Apostolado da 
Oração de todas as comunidades da 
paróquia de Imaculado Coração de 
Maria de Irati. Graças à comissão de 
igreja e à direção do Apostolado da 
localidade e ao povo em geral da linha 
B; apesar do intenso frio, compareceu 
grande número de membros do Aposto-
lado – 300  pessoas.

O encontro foi dirigido por Padre Tarcísio Zaluski, osbm, Irmãs Celina 
Sloboda e Vergínia Ivankiv, ambas da Congregação das Servas da Imacu-
lada Virgem Maria.

O encontro começou com bela e significativa animação movimentada, 
dirigida pela irmã Celina, dinâmica e palavras introdutórias da Ir. Virgínia. 

Рік Милосердя з Пречистою Дівою Марією
Рік Милосердя

A primeira palestra  foi proferida pelo Pe. Tarcísio sobre o sentido dos 
encontros do Apostolado da Oração que acontecem nas paróquias e sobre 
o tema da Misericórdia Divina. Antes do almoço, foi celebrada pelo Padre 
Tarcísio, na igreja, a Divina Liturgia com a participação dos encontristas e 
também do pessoal da localidade.

Após o almoço, a Ir. Celina falou longo tempo sobre o tema das diver-
sas vocações na Igreja A palestra era interrompida por diversas dinâmicas 
para aquecer e movimentar os ouvintes naquele dia e ambiente gelado.

Em seguida, a Ir. Virgínia dirigiu dinâmicas, explicando e completan-
do-as, especialmente sublinhando o tema do dever do cristão de ser a luz 
do mundo. O Pe. Tarcísio encerou as palestras com poucas palavras de 
reconhecimento pela boa organização do encontro e incentivando a todos 
para continuar exercendo o apostolado típico ao seu movimento.

O encontro terminou na igreja com a celebração do Moleben ao Sagra-
do Coração de Jesus e recepção de novos membros do apostolado. No 
final, para a despedida, a comunidade ofereceu um lanche e a diretoria 
promoveu sorteio de diversos brindes entre os participantes.

Merecem parabéns o Padre Luiz, vigário da comunidade, pelas orien-
tações na preparação e no decorrer do encontro, ao presidente Josafat 
(Fatio) Hykavy e a toda comissão da igreja, à zeladora Júlia Ilnitski e a 
todos dirigentes do Apostolado, bem como ao povo da localidade pelo 
empenho na cuidadosa preparação do evento. Note-se que o pavilhão onde 
aconteceu o encontro não possui paredes, mas as comissões e o povo 
providenciaram paredes removíveis especialmente para adaptar o ambien-
te para o bom andamento do evento. Parabéns!

Deus abençoe o padre, as irmãs Celina que deixou seus afazeres em 
Prudentópolis para animar e palestrar e a irmã Virgínia que se deslocou de 
Cascavel especialmente para prestigiar o acontecimento e contribuir com 
suas palavras e dinâmicas. Além dos senhores e senhoras que participaram 
do encontro, as irmãs acompanharam os grupos das comunidades onde 
trabalham. Reconhecimento também para as irmãs de Linha B, especial-
mente para irmã Joana pela sua colaboração.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Ivaí - Pr
Acolhe e abençoa os novos membros

do Apostolado da Oração

No dia 12 de junho de 2016, o Pároco Padre Mateus Krefer,OSBM junta-
mente com toda comunidade acolheu e abençoou 23 novos membros que aderi-
ram a missão de ser membro do Apostolado da Oração. Na homilia o Padre 
Mateus explicou que o Apostolado da Oração é um caminho espiritual que a 
Igreja propõe a todos os cristãos, para serem discípulos e apóstolos de Jesus 
Ressuscitado no dia a dia, despertando em cada um o ardor missionário e os 
conduzindo a uma aliança de amor pessoal, simbolizado no Sagrado Coração de 
Jesus. Ser membro do Apostolado da Oração é antes de tudo, um tornar-se 
interiormente disponível para a missão que Jesus nos confia e pede: a nossa dedi-
cação na oração pelas necessidades do mundo e da Igreja. É ser discípulo do 
Coração de Jesus, oferecendo diariamente a sua própria vida a Jesus que deu e 
continua dando a sua Vida pela nossa salvação, criando um vínculo de amigo (a) 
de Jesus que tanto nos amou e continua amando.

A comunidade em oração, elevou preces de louvor e gratidão a Deus, pela 
disponibilidade dos novos membros que assumiram esta linda missão: a missão 
de fazer o bem com a oração, pelas necessidades do mundo e da Igreja. A nossa 
comunidade se sentiu fortalecida com o Sim generoso de cada membro. Este 
lindo gesto fez a nossa Paróquia mais viva ainda, pois cada membro que entrou 
no Apostolado da Oração tem uma linda missão, a de evangelizar com a oração.
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Вічная Пам`ять
Посмертні Згадки

† Сестра Евдокіма Евфросинія Добровольська
Ще одну вірну дочку Марії Непорочної Господь покликав до себе, щоб з 

ангелами і святими продовжувала вихваляти Господа своїми піснями.

Сестра Евдокіма Евфросинія Добровольська народилася 
1-го жовтня 1926 р., в місцевості Прудентополіс. Її батьки 
Никола Добровольський та Анна  Костюрецько походили з 
України – Повіту Сокальський – Галичина. У родині було 
семеро дітей. Святу Тайну Хрещення і Миропомазання 
отримала в церкві на Іваї з рук Впр о. Петра Осінчука, ЧСВВ. 
Хресними батьками були Іван Бобик і Анна Козак. Її батько 
відійшов нагло з цього світу, коли вона ще була дуже мала. 
Тому виростала біля Сестер Служебниць. 12 лютого 1946 
року, вступила і розпочала кандидатуру в Згромадженні 
Сестер Служебниць, коли вчителькою була с. Венедикта Чорній, а настоятелькою 
с. Сильвестра Гладка. 

12 липня 1946 відбувся чин облечин, під час якого Евфросинія вперше 
одягнулася в одяг Сестри Служебниці і прийняла нове ім’я с. Евдокіма, на знак 
нового життя. Служіння Сестри Евдокіми проводилося у таких місцевостях: 
Прудентополіс, Павло Фронтінь, Куритиба, Кампо Моврон, Араруна, Палмітал 2, 
Апукарана, Маллет, Понта Ґросса. Виконувала різноманітну працю. Від 1957 по 
1962, була першою Дорадницею і Заступницею Провінційної Настоятельки с. 
Вартоломеї Федусь. Теж була провінційною секретаркою.

Молодою Служебницею була Директоркою Муніціпальної Школи в м. Павло 
Фронтінь. У Прудентополісі, професоркою природних наук, дуже талановита, хоча 
вона зустрічалася з певними труднощами при переданні для студентів. Здобула освіту 
в музиці та хорового співу. Була вчителькою музики та хорового співу в школах 
Прудентополісі та Куритибі, частково в новіціяті сестер та аспіранткам. Виконала 
місію місцевої настоятельки в м. Прудентополіс, Кампо Моврон, Палмітал 2. 

Сестра Евдокіма склала Гімни: для  Апостольства Молитви, Сторіччя святого 
року тисячоліття християнства в Україні, гімн на Сторіччя Провінції Архангела 
Михаїла та інших пісень для катехизації. Складала фаховито побожні пісні з 
власними мелодіями, які вважаються глибоко опрацювані в своїх нотах, як і в 
словах. Вимагаючи досконалости й чіткости в вироблені голосів та вимови тих, 
котрих вчила. Вклала і приготувала концерти і дереґувала чудовий хор 
Божественної Літургії на відкриття нашого новіціяту в Прудентополісі в 1961 року. 
Любила музику, грала дуже добре. У неї були таланти для цього. Музика була її 
упривілейоване поле, а також, укладала театри, пісні. Переклала на португалську 
мову  нашу Конституцію і Директиви, також, багато пісень церковних. Вона 

співпрацювала в процесі беатифікації Слугині Анатолії Боднар. 
Сестра Евдокіма пережила багато, коли втратила одне око. Але  терпіла і 

жертвувала все Богові. Любила молитися, побожна, тиха, покірна, задоволена, 
жертвенна, уповала на Бога, дякувала Господеві за дар покликання. Коли вже 
чулася ослаблена, потребуюча особливої опіки лікарів, сестер, у 2011 році зістала 
переміщена до дому “Оселя Мати Анатолія” 26 травня 2016, Господь застукав до неї 
і покликав її до себе, і вона відійшла з цього світу по вічну нагороду в небі у віці 89 
році життя і 70 чернечого покликання,

Хай Господь винагородить с. Евдокіму, за все її служіння, святе і покірне 
життя, за все добре діло яке перейшло через її руки, за всі її терпіння. 

Вічна їй пам’ять!

A iniciativa  foi da Irmã Rosa Kerninski, que junto com a Diretoria do Apos-
tolado da Oração da Paróquia, somaram forças e combinados para convidar 
novos membros para fortalecer a  missão do grupo.

Nossos Parabéns aos novos membros que ouviram o convite e disseram sim 
ao Sagrado Coração de Jesus, fortalecendo também o grupo já existente, dando 
mais vida a nossa comunidade:

 Maria Cleoni Dalzoto Taborda Bilik e esposo Félix Bilik
Kelly Aparecida Ferreira Senhiv  e esposo Ilário Senhiv
Mário Verenka e esposa Eliane Zubacz Verenka
Ingrid Aparecida Ditzel Felchak e esposo José Gilmar Felchak 
Gilson Alberty dos Santos e esposa Marina Zubacz dos Santos 
Basílio Hneda  e esposa Dircelia Massalak Hneda 
Paulo Cezar de Carvalho e esposa Maria Adriane Felema de Carvalho 
Zeno Simão Zubacz e esposa Regiane de FreitasZubacz
Adriano Bahri e esposa Emanuely Teodoroski Bahri 
Renato Bilik e esposa Amélia Bilik
Helena Zubacz, Tehonia Zubacz e  Valdomiro Schainhuk.
 
Fortalecer o Grupo do Apostolado da Oração com novos membros é um jeito 

lindo de celebrar o Ano Santo da Misericórdia. Que o Sagrado Coração de Jesus 
tome conta dos nossos sentimentos mais profundos, para que sejamos sinais 
vivos da bondade e da ternura de Deus, com todos os que fazem parte da nossa 
história. 

Ser membro do Apostolado da Oração é ser um coração a mais na corrente 
de corações, evangelizando com a oração pela salvação da humanidade.

Parabéns a equipe e aos que fizeram esforço em convidar pessoalmente 
outros novos membros. Sinceros agradecimentos a quem confeccionou as fitas, à 
diretoria do Apostolado da Oração que ajudou em tudo e também na cerimônia. 
Agradecimento muito especial ao Padre Mateus que colaborou e abençoou o 
nosso esforço para trazer mais discípulos para o Sagrado Coração de Jesus.

 
 Irmã Rosa Kerninski e Equipe do Apostolado da Oração

Encontro do Apostolado da Oração
na comunidade de Linha B

igreja São José Operário – paróquia de Irati
 
Com início dos preparativos quando a comunidade era assistida pelo 

Rev. Pe. Roberto Lukavei, OSBM e, em 
seguida, sob a direção do Rev. Pe. Luiz 
Slobojan, OSBM, aconteceu na comu-
nidade de Linha B, no dia 12 de junho, 
deste ano, o encontro do Apostolado da 
Oração de todas as comunidades da 
paróquia de Imaculado Coração de 
Maria de Irati. Graças à comissão de 
igreja e à direção do Apostolado da 
localidade e ao povo em geral da linha 
B; apesar do intenso frio, compareceu 
grande número de membros do Aposto-
lado – 300  pessoas.

O encontro foi dirigido por Padre Tarcísio Zaluski, osbm, Irmãs Celina 
Sloboda e Vergínia Ivankiv, ambas da Congregação das Servas da Imacu-
lada Virgem Maria.

O encontro começou com bela e significativa animação movimentada, 
dirigida pela irmã Celina, dinâmica e palavras introdutórias da Ir. Virgínia. 

A primeira palestra  foi proferida pelo Pe. Tarcísio sobre o sentido dos 
encontros do Apostolado da Oração que acontecem nas paróquias e sobre 
o tema da Misericórdia Divina. Antes do almoço, foi celebrada pelo Padre 
Tarcísio, na igreja, a Divina Liturgia com a participação dos encontristas e 
também do pessoal da localidade.

Após o almoço, a Ir. Celina falou longo tempo sobre o tema das diver-
sas vocações na Igreja A palestra era interrompida por diversas dinâmicas 
para aquecer e movimentar os ouvintes naquele dia e ambiente gelado.

Em seguida, a Ir. Virgínia dirigiu dinâmicas, explicando e completan-
do-as, especialmente sublinhando o tema do dever do cristão de ser a luz 
do mundo. O Pe. Tarcísio encerou as palestras com poucas palavras de 
reconhecimento pela boa organização do encontro e incentivando a todos 
para continuar exercendo o apostolado típico ao seu movimento.

O encontro terminou na igreja com a celebração do Moleben ao Sagra-
do Coração de Jesus e recepção de novos membros do apostolado. No 
final, para a despedida, a comunidade ofereceu um lanche e a diretoria 
promoveu sorteio de diversos brindes entre os participantes.

Merecem parabéns o Padre Luiz, vigário da comunidade, pelas orien-
tações na preparação e no decorrer do encontro, ao presidente Josafat 
(Fatio) Hykavy e a toda comissão da igreja, à zeladora Júlia Ilnitski e a 
todos dirigentes do Apostolado, bem como ao povo da localidade pelo 
empenho na cuidadosa preparação do evento. Note-se que o pavilhão onde 
aconteceu o encontro não possui paredes, mas as comissões e o povo 
providenciaram paredes removíveis especialmente para adaptar o ambien-
te para o bom andamento do evento. Parabéns!

Deus abençoe o padre, as irmãs Celina que deixou seus afazeres em 
Prudentópolis para animar e palestrar e a irmã Virgínia que se deslocou de 
Cascavel especialmente para prestigiar o acontecimento e contribuir com 
suas palavras e dinâmicas. Além dos senhores e senhoras que participaram 
do encontro, as irmãs acompanharam os grupos das comunidades onde 
trabalham. Reconhecimento também para as irmãs de Linha B, especial-
mente para irmã Joana pela sua colaboração.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Ivaí - Pr
Acolhe e abençoa os novos membros

do Apostolado da Oração

No dia 12 de junho de 2016, o Pároco Padre Mateus Krefer,OSBM junta-
mente com toda comunidade acolheu e abençoou 23 novos membros que aderi-
ram a missão de ser membro do Apostolado da Oração. Na homilia o Padre 
Mateus explicou que o Apostolado da Oração é um caminho espiritual que a 
Igreja propõe a todos os cristãos, para serem discípulos e apóstolos de Jesus 
Ressuscitado no dia a dia, despertando em cada um o ardor missionário e os 
conduzindo a uma aliança de amor pessoal, simbolizado no Sagrado Coração de 
Jesus. Ser membro do Apostolado da Oração é antes de tudo, um tornar-se 
interiormente disponível para a missão que Jesus nos confia e pede: a nossa dedi-
cação na oração pelas necessidades do mundo e da Igreja. É ser discípulo do 
Coração de Jesus, oferecendo diariamente a sua própria vida a Jesus que deu e 
continua dando a sua Vida pela nossa salvação, criando um vínculo de amigo (a) 
de Jesus que tanto nos amou e continua amando.

A comunidade em oração, elevou preces de louvor e gratidão a Deus, pela 
disponibilidade dos novos membros que assumiram esta linda missão: a missão 
de fazer o bem com a oração, pelas necessidades do mundo e da Igreja. A nossa 
comunidade se sentiu fortalecida com o Sim generoso de cada membro. Este 
lindo gesto fez a nossa Paróquia mais viva ainda, pois cada membro que entrou 
no Apostolado da Oração tem uma linda missão, a de evangelizar com a oração.
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† Сестра Евдокіма Евфросинія Добровольська
Ще одну вірну дочку Марії Непорочної Господь покликав до себе, щоб з 

ангелами і святими продовжувала вихваляти Господа своїми піснями.

Сестра Евдокіма Евфросинія Добровольська народилася 
1-го жовтня 1926 р., в місцевості Прудентополіс. Її батьки 
Никола Добровольський та Анна  Костюрецько походили з 
України – Повіту Сокальський – Галичина. У родині було 
семеро дітей. Святу Тайну Хрещення і Миропомазання 
отримала в церкві на Іваї з рук Впр о. Петра Осінчука, ЧСВВ. 
Хресними батьками були Іван Бобик і Анна Козак. Її батько 
відійшов нагло з цього світу, коли вона ще була дуже мала. 
Тому виростала біля Сестер Служебниць. 12 лютого 1946 
року, вступила і розпочала кандидатуру в Згромадженні 
Сестер Служебниць, коли вчителькою була с. Венедикта Чорній, а настоятелькою 
с. Сильвестра Гладка. 

12 липня 1946 відбувся чин облечин, під час якого Евфросинія вперше 
одягнулася в одяг Сестри Служебниці і прийняла нове ім’я с. Евдокіма, на знак 
нового життя. Служіння Сестри Евдокіми проводилося у таких місцевостях: 
Прудентополіс, Павло Фронтінь, Куритиба, Кампо Моврон, Араруна, Палмітал 2, 
Апукарана, Маллет, Понта Ґросса. Виконувала різноманітну працю. Від 1957 по 
1962, була першою Дорадницею і Заступницею Провінційної Настоятельки с. 
Вартоломеї Федусь. Теж була провінційною секретаркою.

Молодою Служебницею була Директоркою Муніціпальної Школи в м. Павло 
Фронтінь. У Прудентополісі, професоркою природних наук, дуже талановита, хоча 
вона зустрічалася з певними труднощами при переданні для студентів. Здобула освіту 
в музиці та хорового співу. Була вчителькою музики та хорового співу в школах 
Прудентополісі та Куритибі, частково в новіціяті сестер та аспіранткам. Виконала 
місію місцевої настоятельки в м. Прудентополіс, Кампо Моврон, Палмітал 2. 

Сестра Евдокіма склала Гімни: для  Апостольства Молитви, Сторіччя святого 
року тисячоліття християнства в Україні, гімн на Сторіччя Провінції Архангела 
Михаїла та інших пісень для катехизації. Складала фаховито побожні пісні з 
власними мелодіями, які вважаються глибоко опрацювані в своїх нотах, як і в 
словах. Вимагаючи досконалости й чіткости в вироблені голосів та вимови тих, 
котрих вчила. Вклала і приготувала концерти і дереґувала чудовий хор 
Божественної Літургії на відкриття нашого новіціяту в Прудентополісі в 1961 року. 
Любила музику, грала дуже добре. У неї були таланти для цього. Музика була її 
упривілейоване поле, а також, укладала театри, пісні. Переклала на португалську 
мову  нашу Конституцію і Директиви, також, багато пісень церковних. Вона 

Вічная Пам`ять
Посмертні Згадки

співпрацювала в процесі беатифікації Слугині Анатолії Боднар. 
Сестра Евдокіма пережила багато, коли втратила одне око. Але  терпіла і 

жертвувала все Богові. Любила молитися, побожна, тиха, покірна, задоволена, 
жертвенна, уповала на Бога, дякувала Господеві за дар покликання. Коли вже 
чулася ослаблена, потребуюча особливої опіки лікарів, сестер, у 2011 році зістала 
переміщена до дому “Оселя Мати Анатолія” 26 травня 2016, Господь застукав до неї 
і покликав її до себе, і вона відійшла з цього світу по вічну нагороду в небі у віці 89 
році життя і 70 чернечого покликання,

Хай Господь винагородить с. Евдокіму, за все її служіння, святе і покірне 
життя, за все добре діло яке перейшло через її руки, за всі її терпіння. 

Вічна їй пам’ять!

ПОДЯКИ

Прудентополіс: О. Атанасій Купіцький, ЧСВВ,  дякує Христовому Серцю, 
Матері Божій, Св. Йосифові, Душам у Чистилищі, Слузі Божому Йосифові 
Мартинцеві, о. Йосифові Прийма і о. Христофорові Миськів за  отримані ласки.

Педра Бранка: І. З. П. складає щиру подяку Серцю Христовому, кривавлених 
рук Христових, Матері Божій і всім святим і душам  в чистилищі за всі ласки 
одержані.

Педра Бранка: Апостольство Молитви складає щиру подяку Серцю 
Христовому, Матері Божій, всім святим і душам в чистилищі за всі ласки отримані 
в 2014 і просять Божого благословення на дальше життя.

Реложіо: Одна особа складає щиру подяку Серцю Христовому, Матері Божій, 
св. Йосифові, Св. Отцю Миколаю і всім святим а особливо Кир Йосифові 
Мартинець за одержану велику ласку.

Едуардо Шавес: Молодь складає щиру подяку Серцю Христовому, Матері 
Божій і всім Святим та душам в чистилищі за всі ласки одержані і просять Божого 
благословення на дальше життя.

Віла Іґвасу: Ана Ходоба з родиною складає щиру подяку Серцю Христовому, 
Матері Божій Зачатій і всім Святим за одержані ласки і просить Божого 
благословення на дальше життя.

Ронкадор: Інис Іщук на приокрасу: R$ 10,00

A iniciativa  foi da Irmã Rosa Kerninski, que junto com a Diretoria do Apos-
tolado da Oração da Paróquia, somaram forças e combinados para convidar 
novos membros para fortalecer a  missão do grupo.

Nossos Parabéns aos novos membros que ouviram o convite e disseram sim 
ao Sagrado Coração de Jesus, fortalecendo também o grupo já existente, dando 
mais vida a nossa comunidade:

 Maria Cleoni Dalzoto Taborda Bilik e esposo Félix Bilik
Kelly Aparecida Ferreira Senhiv  e esposo Ilário Senhiv
Mário Verenka e esposa Eliane Zubacz Verenka
Ingrid Aparecida Ditzel Felchak e esposo José Gilmar Felchak 
Gilson Alberty dos Santos e esposa Marina Zubacz dos Santos 
Basílio Hneda  e esposa Dircelia Massalak Hneda 
Paulo Cezar de Carvalho e esposa Maria Adriane Felema de Carvalho 
Zeno Simão Zubacz e esposa Regiane de FreitasZubacz
Adriano Bahri e esposa Emanuely Teodoroski Bahri 
Renato Bilik e esposa Amélia Bilik
Helena Zubacz, Tehonia Zubacz e  Valdomiro Schainhuk.
 
Fortalecer o Grupo do Apostolado da Oração com novos membros é um jeito 

lindo de celebrar o Ano Santo da Misericórdia. Que o Sagrado Coração de Jesus 
tome conta dos nossos sentimentos mais profundos, para que sejamos sinais 
vivos da bondade e da ternura de Deus, com todos os que fazem parte da nossa 
história. 

Ser membro do Apostolado da Oração é ser um coração a mais na corrente 
de corações, evangelizando com a oração pela salvação da humanidade.

Parabéns a equipe e aos que fizeram esforço em convidar pessoalmente 
outros novos membros. Sinceros agradecimentos a quem confeccionou as fitas, à 
diretoria do Apostolado da Oração que ajudou em tudo e também na cerimônia. 
Agradecimento muito especial ao Padre Mateus que colaborou e abençoou o 
nosso esforço para trazer mais discípulos para o Sagrado Coração de Jesus.

 
 Irmã Rosa Kerninski e Equipe do Apostolado da Oração

Encontro do Apostolado da Oração
na comunidade de Linha B

igreja São José Operário – paróquia de Irati
 
Com início dos preparativos quando a comunidade era assistida pelo 

Rev. Pe. Roberto Lukavei, OSBM e, em 
seguida, sob a direção do Rev. Pe. Luiz 
Slobojan, OSBM, aconteceu na comu-
nidade de Linha B, no dia 12 de junho, 
deste ano, o encontro do Apostolado da 
Oração de todas as comunidades da 
paróquia de Imaculado Coração de 
Maria de Irati. Graças à comissão de 
igreja e à direção do Apostolado da 
localidade e ao povo em geral da linha 
B; apesar do intenso frio, compareceu 
grande número de membros do Aposto-
lado – 300  pessoas.

O encontro foi dirigido por Padre Tarcísio Zaluski, osbm, Irmãs Celina 
Sloboda e Vergínia Ivankiv, ambas da Congregação das Servas da Imacu-
lada Virgem Maria.

O encontro começou com bela e significativa animação movimentada, 
dirigida pela irmã Celina, dinâmica e palavras introdutórias da Ir. Virgínia. 

A primeira palestra  foi proferida pelo Pe. Tarcísio sobre o sentido dos 
encontros do Apostolado da Oração que acontecem nas paróquias e sobre 
o tema da Misericórdia Divina. Antes do almoço, foi celebrada pelo Padre 
Tarcísio, na igreja, a Divina Liturgia com a participação dos encontristas e 
também do pessoal da localidade.

Após o almoço, a Ir. Celina falou longo tempo sobre o tema das diver-
sas vocações na Igreja A palestra era interrompida por diversas dinâmicas 
para aquecer e movimentar os ouvintes naquele dia e ambiente gelado.

Em seguida, a Ir. Virgínia dirigiu dinâmicas, explicando e completan-
do-as, especialmente sublinhando o tema do dever do cristão de ser a luz 
do mundo. O Pe. Tarcísio encerou as palestras com poucas palavras de 
reconhecimento pela boa organização do encontro e incentivando a todos 
para continuar exercendo o apostolado típico ao seu movimento.

O encontro terminou na igreja com a celebração do Moleben ao Sagra-
do Coração de Jesus e recepção de novos membros do apostolado. No 
final, para a despedida, a comunidade ofereceu um lanche e a diretoria 
promoveu sorteio de diversos brindes entre os participantes.

Merecem parabéns o Padre Luiz, vigário da comunidade, pelas orien-
tações na preparação e no decorrer do encontro, ao presidente Josafat 
(Fatio) Hykavy e a toda comissão da igreja, à zeladora Júlia Ilnitski e a 
todos dirigentes do Apostolado, bem como ao povo da localidade pelo 
empenho na cuidadosa preparação do evento. Note-se que o pavilhão onde 
aconteceu o encontro não possui paredes, mas as comissões e o povo 
providenciaram paredes removíveis especialmente para adaptar o ambien-
te para o bom andamento do evento. Parabéns!

Deus abençoe o padre, as irmãs Celina que deixou seus afazeres em 
Prudentópolis para animar e palestrar e a irmã Virgínia que se deslocou de 
Cascavel especialmente para prestigiar o acontecimento e contribuir com 
suas palavras e dinâmicas. Além dos senhores e senhoras que participaram 
do encontro, as irmãs acompanharam os grupos das comunidades onde 
trabalham. Reconhecimento também para as irmãs de Linha B, especial-
mente para irmã Joana pela sua colaboração.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Ivaí - Pr
Acolhe e abençoa os novos membros

do Apostolado da Oração

No dia 12 de junho de 2016, o Pároco Padre Mateus Krefer,OSBM junta-
mente com toda comunidade acolheu e abençoou 23 novos membros que aderi-
ram a missão de ser membro do Apostolado da Oração. Na homilia o Padre 
Mateus explicou que o Apostolado da Oração é um caminho espiritual que a 
Igreja propõe a todos os cristãos, para serem discípulos e apóstolos de Jesus 
Ressuscitado no dia a dia, despertando em cada um o ardor missionário e os 
conduzindo a uma aliança de amor pessoal, simbolizado no Sagrado Coração de 
Jesus. Ser membro do Apostolado da Oração é antes de tudo, um tornar-se 
interiormente disponível para a missão que Jesus nos confia e pede: a nossa dedi-
cação na oração pelas necessidades do mundo e da Igreja. É ser discípulo do 
Coração de Jesus, oferecendo diariamente a sua própria vida a Jesus que deu e 
continua dando a sua Vida pela nossa salvação, criando um vínculo de amigo (a) 
de Jesus que tanto nos amou e continua amando.

A comunidade em oração, elevou preces de louvor e gratidão a Deus, pela 
disponibilidade dos novos membros que assumiram esta linda missão: a missão 
de fazer o bem com a oração, pelas necessidades do mundo e da Igreja. A nossa 
comunidade se sentiu fortalecida com o Sim generoso de cada membro. Este 
lindo gesto fez a nossa Paróquia mais viva ainda, pois cada membro que entrou 
no Apostolado da Oração tem uma linda missão, a de evangelizar com a oração.




