
Редакційне
"Життя яке нічого нового не шукає, 

не заслуговує на існування”
Так навчав грецький філософ Сократ400 років перед Христом. Він бачив 

і відчував, що людина це вічно незадоволене створіння й вона завсіди 
чогось бажає, постійно пошукує за повнотою Правди, Любови й Щастя.

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

Християнство навчає, що бажання людини задоволити свої прагненя в 
земських речах це ілюзія, а правдива мудрість це шукати чогось поза тим, 
жити в постійному пошукуванні, бо навіть всі багатства й всі розкоші світа не 
можуть стати власністю людини яка є часова й мусить залишати це туземне 
життя а з ним все, що належить до землі. Є в душі людини туга за більшими 
добрами, за чимось сталим і непроминаючим. Так як печатка фабрики є 
відбита в кожній речі яку вона виробляє, так і печатка великого Творця 
людини відбита в їїдуші.

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

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

О.Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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CdftORÍAÍ
"Uma vida que não busca, não vale a 

pena de ser vivida”
Assim dizia o filósofo 

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

O cristianismo apregoa que o anseio natural do homem por bens maiores 
do que os visíveis não é ilusório, pois jamais um bem material poderá ser possuí
do definitivamente. Existe na alma humana uma sede por bens maiores do que 
os visíveis. Feito pelo "absoluto, o homem tende naturalmente para o Absoluto. 
Como a marca do fabricante de um objeto qualquer está gravada no objeto, 
assim a marca do Criador está gravada na alma do homem. A fé cristã afirma que 
não é na vida presente que o homem encontra a resposta aos seus anseios natu
rais. O infinito não existe em nenhum dos bens materiais. Existe sim, uma vida 
diferente desta terrena, na qual serão saciadas as aspirações do homem pela 
Verdade, Bem, Amor. Felicidade, onde, como dizia S. Agostinho onde o home 
será definitivamente saciado na sua busca.

Por isso, também o Cristianismo pode afirmar: "Uma vida que não busca, 
não vale a pena de ser vivida. Trata-se da busca da Verdade, do Amor, da Felici
dade total".
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Універсальне нлмірення л. м.
на Гр9енЬ - S016

Щоб в усьому світі були ліквідовані "зарази" 
дітей як солдатів

Виглядає що така реальність є далека від нашої, але намір Апостольства 
Молитви в цьому місяці є вражаючим, сильним, і запрошує нас до глибокої 
роздуми. Як добре мати дітей, внуків, правнуків, дітей навколо нас, що 
граються, бігають, приймають комфорт. На жаль, це не контекст країн, які 
переживають військові жахи. Спостерігаючи новини, читаючи газети, 
можна зауважити що протягом всієї історії ніколи не було так багато дітей 
уживаних до таких жорстоких військових операцій. Використовується тих 
дітей, навіть як терористів-смертників, замість того щоб зростали і мали в 
майбутності гідне життя: то замість Біблію, мають бомбу, замість зошетів, 
мають зброю... їхнє життя загрожене страхом, ненавістю, жадібністю і 
прагненням влади. Хоча людські закони ідуть проти того,що навчає 
Євангелія, то бачимо, що діти є фаворитом Христа, коли Він свідчить: 
"Пустіть дітей! Не бороніть їм приходити до мене, бо їхнє Царство Небесне"
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Універсальне нлмірення л. м.

(Мт 19, 13-15). Навіть в такій тривожній ситуації, Ісус не перестає любити їх, 
і також нас вчить любити всіх, це була Його найбільша заповідь. Христос був 
настільки простим у своїм ученні, а люди в своїй жадібності наполегливо 
роблять зло, навіть з невинними дітьми.Тут знову, Церква має серйозну 
турботність з цього приводу і за підтримкою Організацій Об'єднаних Націй, 
виступає проти багатьох форм насильства щодо дітей в збройних 
конфліктах. Іноді вони змушені вбивати навіть своїх співвітчизників. Таким 
чином, Папа Франциск не раз, просить єпископів до діалогу з владою тих 
країн, де відбуваються ці звірства. Як члени Апостольства Молитви, 
слухаймо прохання Папи, і молімося щоб діти мали право зростати як вільні 
громадяни далекі від всякого роду гноблення, щоб всякі військові дії 
вживанні проти них, були остаточно виключені. А щоб це скоро 
здійснилося, молімося також і до Матері Божої. Амінь!

Д. Стефан Вонсік, ЧСВВ



Intenção MniVCRSAÍ do A.O.
^para oê embbo - 2016

Para que seja eliminada em todo o mundo a praga 
dos meninos-soldados.

Parece ser uma realidade distan
te de nós, porém a intenção do Apos- 
tolado para este mês é chamatíva, 
forte, e nos convida a uma boa refle
xão. Como é bom ter filhos, netos, 
bisnetos, crianças ao redor de nós, 
brincando, correndo, tendo conforto, 
infelizmente esse não é o contexto de 
países que vivem os horrores de 
guerra. Observando as notícias, lendo jornais, é possível perceber que durante a 
história nunca houve tantas crianças submetídas a brutalidades tão violentas 
nas operações militares, sendo usadas até mesmo como homens-bomba, elas 
acabam sendo cobaias para estratégias de guerra em vez de estarem crescendo 
para futuramente terem uma vida digna. Em vez de uma Bíblia - uma bomba, em 
vez de cadernos - armas, suas vidas são ameaçadas pelo medo, pelo ódio, pela 
ganância, e pela ânsia do poder de grandes autoridades. Embora as leis huma
nas estejam indo ao contrário daquilo que é proposto no Evangelho, vemos que 
as crianças são os prediletos de Cristo, como Ele atesta: "Não impeçais as crian
ças de virem a mim, pois delas é o Reino dos céus" (Mt 19,13-15). Mesmo diante 
de uma situação tão preocupante, Jesus não deixa de amá-las, e nos ensina 
amar a todos, esse foi o seu maior mandamento. Cristo foi tão simples em seus 
ensinamentos, e os homens em sua ganância persistem em fazer o mal, até 
mesmo com crianças inocentes. Aqui mais uma vez, a Igreja tem uma grande 
preocupação perante tal questão, contando com o apoio das Nações Unidas, 
opõem-se a muitas formas de violências adotadas contra essas crianças em 
conflitos armados, às vezes elas são obrigadas a matarem seus próprios compa
triotas. Por isso, o Papa Francisco mais de uma vez, pede aos bispos que dialo
guem com as autoridades dos países onde ocorrem essas barbáries. Como 
membros do Apostolado da Oração, atendamos ao pedido do Papa, e rezemos 
para que as crianças tenham o direito de crescerem como cidadãos, livres de 
qualquer típo de opressão, para que todo mal-usado contra elas em fins milita
res, ou de guerra seja excluído definitívamente. Para isso contemos com a ajuda 
da Santa Mãe de Deus. Amém!

Diác. Estefano Wonsik, OSBM
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Нлмірення зл  Євлнгелізлцію

Щоб європейські народи по-новому відкрили красу, 
доброту й істину Євангелії', яка приносить радість і

надію в житті.

Сьогоднішня ситуація в Європі, так в релігійних аспектах, як й в 
культурних, вимагає посвятної роботи, особливо там де є великі частини 
дехристиянізації, в місцях залишених безбожним комунізмом. Таким 
чином, необхідна присутність людей, дозрілих у вірі, людей які живуть 
духом Євангелії, потрібно віри яка не кермується людською мудрістю, але 
вченням Ісуса Христа. Голошення Євангелії може бути ефективним тільки 
при щирому діалозі, терпиливості, коли є пошук знання інших релігій. Щоб 
встановити братський діалог, потрібне сопричастя між партикулярними 
церквами. Це один з аспектів, який повиннен бути прийнятий до уваги, щоб 
була глибока єдність, де можна зростати надією і єдністю всіх, хто живе на 
цій території. Пасторальна праця в європейських країнах має завдання



Намірення за  Євлнгелізлцію
на Грудень - ш

формування християнського мислення в житті звичайних людей: сім'я, 
школа, робота. Належну увагу треба дати католицьким школам, іноді це 
єдиний спосіб, який представляє християнську традицію для тих, що далекі 
від Церкви. Знайти означає відкрити щось, що було втрачене, і це 
найчастіше вимагає допомоги групи в даному випадку. Знайти знову істину 
і радість Євангелії в Європі, це велике завдання, що Церква прагне як 
найважніше, роблячи щоб всі могли зрозуміти, що Євангелія є чимось 
конкретним, говорить про особистість Ісуса Христа, який прийшов, щоб 
принести життя і життя подостатком. Дорогі читачі, ось це почуття радості 
Євангелії, життя, що Христос приніс всім. Він не хоче холодних віруючих, 
стурбованих приземленими речами, Він хоче щоб всі були коло Нього, щоб 
з Ним ходили, і молилися з Ним. Щоб більшість людей в Європі, через наші 
молитви протягом цього місяця, не шукали війни, і ненависти часто в ім'я 
Бога, але щоб вони відчували Його любов в будь-якому середовищі в якому 
вони живуть і працюють. Нехай так буде!

Д. Стефан Вонсік,ЧСВВ
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IntenÇAO pela CvAngeliZAÇÃO
узаЛьа oez&mbro - 2016

Para que os povos europeus redescubram a beleza, a 
bondade e a verdade do Evangelho, que dá alegria e

esperança à vida.

A situação da Europa hoje, tanto em aspectos religiosos, como também 
culturais, requer um trabalho minucioso, principalmente por possuir áreas 
vastas de descristianização, áreas que ainda são sufocadas por comportamentos 
deixados pelo comunismo. Assim se faz necessária a presença de pessoas que 
sejam amadurecidas na fé, e que possuam uma sólida fidelidade ao Evangelho, 
para que elas não sejam apoiadas somente em valores humanos, mas nos 
ensinamentos de Jesus Cristo. O anúncio do Evangelho só pode ser eficaz, 
quando existe dialogo, tolerância, quando se busca conhecimento de outras 
religiões para poder instaurar um dialogo fraterno, principalmente a comunhão 
entre as Igrejas partculares. Este é um dos aspectos que se deve levar em consi
deração, para uma unidade profunda, onde possa nascer esperança e conforto 
para todos os que residem nesse território. A pastoral em terras europeias 
possui a tarefa de modelar uma mentalidade cristã na vida ordinária do povo: 
família, escola, trabalho; o devido valor deve ser dado nas escolas católicas. Essa 
às vezes é o único caminho que apresenta a tradição cristã para aqueles que 
estão longe da Igreja. Redescobrir significa encontrar algo que estava perdido, e 
isso na maioria das vezes requer ajuda de um grupo, nesse caso, redescobrir a 
verdade e a alegria do Evangelho na Europa, é uma grande tarefa que a Igreja 
procura realizar do melhor modo possível, fazendo com que todos possam com
preender que o Evangelho trata de algo concreto, da pessoa de Jesus Cristo, que



IntenÇAO pela EvAngeliZAÇÃO
узаЛьа ае̂ ет-Ььо - .2016

Щ ^
Evangelho D iário

veio para trazer vida, e vida em abundância. Estimados leitores, aqui está o 
sentido da alegria do Evangelho, a vida que Cristo veio trazer a todos. Ele não 
quer fiéis frios, preocupados só com coisas banais, o que Cristo deseja é que 
todos estejam perto d'Ele, caminhando com Ele, rezando com Ele no caminho 
para o Reino Celeste. Rezemos para que através de nossas orações durante esse 
mês, muitas pessoas no continente europeu, não busquem guerras e ódio, - 
muitas vezes em nome de Deus, mas que descubram em sua realidade o amor e 
presença paterna de Pai, em cada ambiente onde atuam. Assim seja!

Diác. Estefano Wonsik, OSBM
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Апостольство Молитеи
Завдання Апостольства 

Молитви -  в усьому 
шукати добра

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, або щось 
подібне. Хоч може мати другорядні завдання, 
головне й незаступне 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 адміістрації церковного 
життя, ак адміністрація матеріяльними добрами Церкви, катехизм, літургія, 
різні церковно зібрання й т. п., хоч і для них важне є творити добро, але вони 
на першому місці мають свої притаманні об'єктиви. Як релігійе 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 
спасіння 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 охрещених. 
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 прожив ціле своє 
життя творячи добро всюди й для всіх.

Коли би хотіли сказати в кількох словах що робив Ісус під час своїх 
тридтять 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.

10



Àpo^olAdo áa Oração

Principal dever do Apostola- 
do 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 semelhante. Ainda que 
tenha objetivos secundários, o principal e insubstituí
vel é a pratica do bem no dia a dia na família e no abmiente 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 a prática 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 acontecimentos e vivências do seu dia a 
dia, como através de obras de caridade, principalmente 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 huma
nidade fca à cargo de todos os batizados. É precisamente esta prática do bem 
que ocupa o lugar central na vida e nas atividades dos membros do Apostolado 
da Oração. E para isso não há necessidade de obras grandiosas, mas simples
mente 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.
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Movimento Єпелкі^іео |ovem

'  Milagre
Uma garotínha foi para o 

quarto e pegou um vidro de 
geléia que estava escondido no 
armário e derramou todas as 
moedas no chão. Contou uma 
por uma, com muito cuidado, 
três vezes. O total precisava 
estar exatamente correto. Não 
havia chance para erros.

Colocando as moedas de 
volta no vidro e tampando-o 
bem, saiu pela porta dos fundos 
em direção à farmácia Rexall, 
cuja placa acima da porta tínha o 
rosto de um índio.

Esperou com paciência o farmacêutíco lhe dirigir a palavra, mas ele estava 
ocupado demais. A garotínha ficou arrastando os pés para chamar a atenção, 
mas nada. Pigarreou, fazendo o som mais enjoante possível, mas não adiantou 
nada. Por fim tirou uma moeda de 25 centavos do frasco e bateu com ela no 
vidro do balcão. E funcionou!

- O que você quer? - perguntou o farmacêutíco irritado. - Estou conversando 
com o meu irmão de Chicago que não vejo há anos, explicou ele sem esperar 
uma resposta.

- Bem, eu queria falar com o senhor sobre o meu irmão, respondeu Tess no 
mesmo tom irritado. - Ele está muito, muito doente mesmo, e eu quero comprar 
um milagre.

- Desculpe, não entendi, disse o farmacêutíco.
- O nome dele é Andrew. Tem um caroço muito ruim crescendo dentro da 

cabeça dele e o meu pai diz que ele precisa de um milagre. Então eu queria saber 
quanto custa um milagre.

- Garotínha, aqui nós não vendemos milagres. Sinto muito, mas não posso 
ajudá-la. Explicou o farmacêutíco num tom mais compreensivo.
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Movimento CucARí^ico Jovem
- Eu tenho dinheiro. Se não for suficiente vou buscar o resto. O senhor só 

precisa me dizer quanto custa.
O irmão do farmacêutico, um senhor bem aparentado, abaixou-se um 

pouco para perguntar à menininha de que tpo de milagre o irmão dela precisa
va.

- Não sei. Só sei que ele está muito doente e a minha mãe disse que ele 
precisa de uma operação, mas o meu pai não tem condições de pagar, então eu 
queria usar o meu dinheiro.

- Quanto você tem? - perguntou o senhor da cidade grande.
- Um dólar e onze cêntmos -, respondeu a garotnha bem baixinho. - E não 

tenho mais nada. Mas posso arranjar mais se for preciso.
- Mas que coincidência! - disse o homem sorrindo. - Um dólar e onze cênt- 

mos! O preço exato de um milagre para o irmãozinho!
Pegando o dinheiro com uma das mãos e segurando com a outra a mão da 

menininha, ele disse:
- Mostre-me onde você mora, porque quero ver o seu irmão e conhecer os 

seus pais. Vamos ver se tenho o tpo de milagre que você precisa..
Aquele senhor elegante era o Dr. Carlton Armstrong, um neurocirurgião. A 

cirurgia foi feita sem ônus para a família, e depois de pouco tempo Andrew teve 
alta e voltou para casa.

Os pais estavam conversando alegremente sobre todos os acontecimentos 
que os levaram àquele ponto, quando a mãe disse em voz baixa:

- Aquela operação foi um milagre. Quanto será que custaria?
A garotnha sorriu, pois sabia exatamente o preço: um dólar e onze cênt

mos! - Mais a fé de uma criancinha.
Em nossas vidas, nunca sabemos quantos milagres precisaremos. Um 

milagre não é o adiamento de uma lei natural, mas a operação de uma lei supe
rior.

Questões para dialogar na reunião

1. O que esta história nos ensina?
2. O que é um milagre?
3. Que milagres conhecemos do Evangelho ou da vida de santos?
4. Como um milagre pode acontecer?
5. Quem tem o poder de fazer milagres?
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CongKegAÇAO Макіаиа

A Multiplicação dos Pães e a Caridade

Objetivo:
O texto da multiplicação dos pães é um dos mais importantes da Bíblia. É 

narrado diversas vezes nos quatro evangelhos, mostra um pastor preocupado 
com seu povo, mas preocupado de forma integral, física e espiritualmente.

Ambiente: Mesinha com cinco pãens

Oração Inicial:
Para começar a reflexão acerca do Pão iniciemos com uma frase de Dom 

Helder Câmara:
"Prego para um povo que clama: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, 

mas quando olho à minha volta vejo que falta tudo para tanta gente! Falta pão 
para o corpo e põa para o espírito. Tem gente com fome de pão e tem gente com 
fome de caridade e de compreensão". Dom Helder Câmara.

Nesta oração, que fechemos nossos olhos para lembrar todas as situações de 
miséria que avistamos dia após dia, e tentemos refletir o por que isso acontece.

Leitura: Joao 6, 1-15

O ser humano é um ser integral, com diferentes tipos de necessidade: diver
são, cultura, alimentação. Jesus percebia isso. Por um lado preocupava--se com 
a fé do povo e a eles pregava a vinda do Reino de Deus onde todos são acolhidos.

Mas Jesus não esquecia do fato que o povo também sentia fome. Como 
hoje a Igreja não deve esquecer de tudo aquilo que o povo precisa: políticas 
públicas, serviços públicos de qualidade, acesso a cultura e a educação.

Pedir aos jovens que discutam quais são as necessidades básicas do ser 
humano no dia de hoje e as necessidades do povo das nossas comunidades.

A multiplicação dos pães tem pontos importantes:
1. A compaixão de Jesus pelo povo: Jesus teve compaixão do povo que era 

como ovelha sem pastor e continuou seus ensinamentos até tarde (Marcos 
6,33-34), o povo não se importou com a fome, mas seguiu Jesus apesar dela.

2. Dai--lhes vós mesmos de comer: com base na preocupação dos discípu
los Jesus lhes manda providenciar comida ao povo: é a responsabilidade do 
cristão lutar para que todos tenham pão, dar de comer!
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CongKegAÇAO Макіаиа
3. A caridade do rapaz que doou seus cinco pães e peixes: quem era este 

jovem desconhecido? Que deu todo o seu pão e todo o seu peixe para alimentar 
o povo? Ele se entregou por completo, sem ressalvas!

Música:

Leitura da 1 Carta a Corintios Cap 13

Conversar sobre o amor/caridade, sua força sem limites.
Do amor que necessita de compromisso: caridade é compromisso, é entre

ga real e radical sem medo de sofrer

A Caridade é maior que a Fé e que a Esperança portanto não basta acreditar 
e esperar se não formos capazes de realmente mergulharmos nossos corações 
na Caridade de Deus e assumirmos as consequências disso.

Oração Final
Rezar ou cantar o Pai Nosso e Ave Maria
No final, o dirigente parte os pães e reparte-os ente os jovens.

ÍS



Покровитель НА Місяць
Йосип

Законний чоловік Діви Марії, земний батько та опікун Ісуса Христа. 
Вважається покровителем католицької Церкви, покровитель Нового Світу, 
Америки.

Ранні християнські джерела, які включають апокрифічні писання, а також 
і писання ранніх Отців Християнських, кажуть, що він був вдівцем із 4-ма 
синами і дочками, коли він погодився бути обрученим з молодою сиріткою 
дівою Марією, яка чудом народилася батькам Йоакиму й Анні тоді коли обої 
вже були в такому віці, що вже звичайно їм діти б народилися.

Йосип зробив це з поважним ваганням через свій вік, але був слухняним 
на завдання, яке так зрозумів, що воно йому доручено самим Богом. Його віра 
скоро була випробувана, коли стало ясним, що Марія -  вагітна. Доброта цього 
надзвичайного чоловіка відразу стала видною, бо ж він вирішив не 
користатися зі свого права бути вільним від обов'язку далі доглядати за своєю 
нареченою (а її потім могли були вкаменувати), а тихо послати її в таке місце, 
де вона могла б породити свою дитину в безпечності.

Коли він так вирішив то появився йому Ангел у сні (як сказав був Пророк 
Йоїл -  2:28) і сказав йому, що Дитятко в утробі Марії -  від Духа Святого. І як 
відповіла Марія на провіщення Божого плану Архангелом так і Йосип 
погодився і від того часу був вірним опікуном і Матері й Дитятка (Див. Мт 1, 
18-25), захищаючи їх і постачаючи їм все потрібне для життя аж доки не 
впокоївся багато років пізніше.

У Євангелії від Матея також йде мова про втечу Пресвятої Родини до 
Єгипту і її щасливе повернення до Назарету. Кажеться, що Йосиф на 
зарядження ангела взяв дитятко й матір і пішов у Єгипет, щоб захоронити 
дитину від смерти, а опісля коли вмер Ірод, він знова слухає ангела й 
повертається до Назарету (див. Мт 2,13-23).

Празник на честь Йосипа Обручника
Празник наголошує на жертвенності й готовості св. Йосипа і Діви Марії все 

вчинити, щоб виконати Божий задум, і ставить їх усім християнам за приклад, 
як за Божу справутреба бути готовим йти на край світу, забуваючи про себе.

У тропарі празника св. Йосипа названо верховним Покровителем Церкви 
Христової. У Кондаку празника Церква нагадує вірним, що відважний Йосип, 
"втікаючи з Пресвятою Богородицею і Дитятком Ісусом до Єгипту, оминув 
Іродового меча. Отож, просімо, щоб він нас, переслідуваних сатаною, які 
скитаємося пустинею цього життя, рятував від сатанинських підступів і 
захоронив од вічної погибелі."
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Santo do Mês
São Joiá - 2  "de ’с$е>іетЬг>

Esposo da Virgem Maria e padrasto de Jesus. Ele figura na infância de Jesus 
conforme a narrativa de Mateus (1-2) e Lucas (1-2) e é descrito como um 
homem justo. Mateus descreve os pontos de vista de José e Lucas descreve a 
infância de Jesus com José.

José é descendente da casa real de David. Noivo de Maria ele foi visitado 
por um anjo que informou a ele que ela estava com um filho concebido pela 
força do Espírito Santo. Ele tomou Maria e a levou para Belém e estava presente 
no nascimento de Jesus. Avisado de novo, por um anjo das intenções do Rei 
Herodes, levou Maria e Jesus para o Egito. Eles só voltaram a Nazaré quando 
novamente um anjo, apareceu a José, avisando da morte de Herodes. José devo
tou sua vida a criar Jesus e cuidando de Maria. Ele levou Maria e Jesus para 
visitar o templo e apresentar Jesus a Deus no templo. E juntamente com Maria 
ficou preocupado quando Jesus teria se perdido no templo, isto quando Jesus 
tinha 12 anos.

A última menção feita a José nas Sagradas Escrituras é quando procura por 
Jesus no Templo de Jerusalém. Os estudiosos das escrituras acreditam que ele já 
era um idoso e morreu antes da Paixão de Cristo. Veneração especial a José 
começou na Igreja moderna, e só se espalhou no século 15° quando escritos 
apócrifos passaram a relatar a sua história. Em 1479 ele foi colocado no calendá
rio Romano com sua festa a ser celebrada em 19 de março. São Francisco de 
Assis e Santa Teresa d'Àvila ajudaram a espalhar a devoção, e em 1870 José foi 
declarado patrono universal da Igreja pelo Papa Pio IX. O Papa Benedito XV o 
declarou patrono da justiça social. O Papa Pio XII estabeleceu uma segunda festa 
para São José, a festa de "São José, o trabalhador" em primeiro de maio. Ele é 
considerado pelos devotos como padroeiro dos carpinteiros e na arte litúrgica 
da Igreja.

Na Igreja Oriental havia o costume de celebrar, depois de grandes dias 
santos, as pessoas ligadas àquele dia santo, por isso já logo depois do Natal de 
Jesus, celebrava-se a Mãe de Jesus e só mais tarde foi acrescentado a essa 
celebração o nome de São José, que é lembrado hoje tanto no dia 26 de dezem
bro e também no primeiro domingo depois do natal junto com o Rei Davi e com 
o apóstolo Tiago, meio irmão de Jesus.

De acordo com um antiga lenda, Maria e as outras virgens do Templo rece
beram ordens para retornar a sua casa e se casarem. Quando a Virgem Maria 
recusou-se, os anciões oraram por instruções e uma voz no Santuário instruiu a 
eles a chamarem todos os homens que podiam se casar para a Casa de David e 
para eles deixarem seus cajados no altar do templo durante a noite. Nada acon
teceu. Os anciões então chamaram também os viúvos, entre eles estava José.
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Santo do Mês
São Joiá - 2  Qe 'Dezembro

Quando o cajado de José foi encontra
do na manhã seguinte coberto de 
fores ("as flores no bastão de Jesse") a 
ele foi dito para tomar a Virgem Maria 
como esposa e a guardasse para o 
Senhor. Muitas vezes o cajado florido 
é mostrado como um bastão de lírios.

Outra versão da vida de São 
José é relatada nos escritos apócrifos 
"Atos de São José". Estudiosos como 
Origens, Euzébio e São Cipriano fazem 
referência a esses escritos. Segundo 
esses "Atos" José teria se casado 
jovem e só foi prometido a Maria 
quando já era viúvo. José teria tdo, no 
primeiro casamento, duas filhas e 
quatro filhos sendo o caçúla chamado 
Tiago, que Jesus considerava como 
irmão e com ele teria passado sua 
infância e parte de sua adolescência. 
Maria o levou para criar depois da 
morte de seus pais. Assim Maria é as 
vezes chamada de mãe de Tiago.

Quando aproximou-se a sua hora 
um anjo do Senhor veio até ele e disse 
a ele que estava para morrer e ele 
levantou-se e foi para Jerusalém orar e 
preparar a sua partda desta terra para 
a eternidade.

Estaria explicada, assim, a grande 
polêmica do "irmão" Tiago e João que 
Jesus pediu para tomar conta de sua 
mãe Maria e deu origem a várias 
discussões sobre a virgindade de 
Maria.

São José é o santo que intercede 
por todas as graças que necessitamos,

muitas vezes de maneira surpreen
dente e quase inacreditável.

Os singulares privilégios de São 
José foram revelados à Serva de Deus, 
Santa Àgueda: Por sua intercessão 
alcançamos a virtude da castdade e a 
vitória sobre as tentações contra 
pureza.

Por sua intercessão alcançamos o 
poderoso auxilio da graça para sair do 
pecado e voltar a amizade com Deus.

Por seu intermédio alcançamos a 
benevolência da Santíssima Virgem 
Maria e a verdadeira devoção a ela.

Por sua intercessão alcançamos a 
graça de uma boa morte e a especial 
proteção contra o demônio nesta 
hora.

Os espíritos malignos estreme
cem ao ouvir o nome de São José.

Por sua intercessão alcançamos a 
saúde do corpo e o auxílio nas mais 
diversas necessidades.

Por sua intercessão as famílias 
alcançam a bênção da prosperidade.

Nossa Senhora revelou a Santa 
Àgueda:"Os homens ignoram os privi
légios que o Senhor concedeu a São 
José, e quanto pode sua intercessão 
junto de Deus. Somente no dia do 
Juízo os homens conhecerão sua 
excelsa santdade e chorarão amarga
mente por não haverem se aproveita
do desse meio tão poderoso e eficaz 
para sua salvação e alcançar as graças 
de que necessitavam".
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Посмертаі З^дки
t  Estanísiau Mathias

Em 23/02/2016, faleceu em Ponta Grossa o Sr. ESTANISLAU 
MATHIAS com 89 anos. Nascido na Colônia Ipiranga em Guajuvira, em 
26/09/1926, descendente de imigrantes ucranianos, bem jovem já 
assumiu a responsabilidade de amparar mãe e irmãos com a morte 
prematura do pai. Em 1951, casou com Catarina Mucha e no ano 
seguinte o casal veio fixar residência em Ponta Grossa onde moraram 
juntos até agora. Teve três filhos: Maria Lídia, Ivo Mário e Lauro, de 
saudosa memória. Deixou também 6 netos e três bisnetos. Estanislau, sempre se 
preocupou com a formação dos filhos, fez questão que todos fizessem uma graduação, 
além de ensinar-lhes as tradições ucranianas e nunca faltava às missas de domingo e 
dias santos, sempre acompanhado da esposa e dos filhos. Fez parte da Comissão da 
Paróquia Transfiguração do Senhor por muitos anos, parficipando afivamente da 
construção da nova igreja, inclusive confeccionando todas as portas em madeira para 
esta nova casa de Deus, já que se tornara um exímio marceneiro, ofício que aprendeu 
quando veio a Ponta Grossa, iniciando como aprendiz e depois possuindo sua própria 
marcenaria, na qual a esposa o auxiliava na maioria das afividades. Mesmo depois de já 
bastante adoentado, inclusive com lapsos de lucidez e dificuldades de locomoção ele 
insisfia que o levassem à missa aos domingos, no que sempre foi atendido. Ele foi 
embora fisicamente, mas deixou um legado não só como pai exemplar, mas também 
como cidadão orgulhoso de sua descendência, respeitando e vivenciando as tradições 
ucranianas, e fiel à Igreja ucraniana que ele sempre seguiu e defendeu. Aproveitamos 
para agradecer a toda a equipe do Hospital Bom Jesus de Ponta Grossa que atendeu com 
o maior carinho e atenção nosso pai Estanislau durante mais de trinta dias de interna
mento, ao Dr. Pedro Compasso pela sua paciência e profissionalismo e aos padres Metó- 
dio, Melécio e Gregório que dedicaram uma atenção especial não só ao Sr. Estanislau 
como para a sua família. Nosso muito obrigado! Que Deus, na sua infinita bondade, 
abençoe a todos e que conceda ao nosso pai o descanso eterno.

t  Demétrío Koiítskí
Nascido em 19 de outubro de 1936, filho de Josepha e Basilio 

Kolitski, teve 4 irmãos e duas irmãs.
Desde criança sua vida cristã foi intensa, estudou no seminário 

São José com regime de internato, o qual saiu para prestar serviço 
militar no Exército Brasileiro. Voltou pra sua terra natal, Prudentópolis, 
para casar-se com Emília Sochodolak, e deram inicio a uma linda 
família. Tiveram cinco filhos, Metódio o mais velho, casado com Amelia 
Marfins, Glaucia, casada com Josafat Dierka, Rogério, casado com Terezinha Shinaider, 
Ana Maria, casada com Rodrigo Bittencourt Crovador e Adriano, casado com Marta 
Emilia Dimich Polech. Demétrio deixou 10 netos e 3 bisnetos.

Foi um homem notável, trabalhador, íntegro, respeitoso, éfico, culto, alegre, gosta
va de ler e de uma boa conversa, sempre com bom humor culfivava a amizade. Um 
exemplo de marido e pai, criou seus filhos de acordo com a fé cristã e a boa educação.

Foi integrante e presidente do Grupo Folclórico Vesselka. Anos mais tarde quando
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morou em Curitiba, participou também como integrante do coral do Grupo Folclórico 
Barvinok. E desde seu retorno a Prudentopólis, não faltou a um ensaio sequer do Coral 
da paróquia São Josafat, o qual tinha verdadeira paixão e se dedicava com muito amor.

Demétrio foi membro assíduo do Apostolado da Oração da Paróquia São Josafat, 
cultivou a fé viva em Deus, sempre participou da vida paroquial. Até onde pode, não 
deixou de participar das celebrações da igreja, principalmente aos domingos não deixa
va de participar da Divina Liturgia.

Sempre depositou confiança em Deus e por isso soube aceitar com resignação as 
cruzes que a vida lhe oferecia e que não foram poucas. Com 79 anos, depois de 6 meses 
de tratamento contra um câncer, foi internado no hospital Sagrado Coração de Jesus e 
após 4 dias de internamento, dia 14 de julho de 2016, logo após a chegada dos filhos que 
moram em Curitiba, entregou sua alma a Deus.

Seu corpo foi velado na Capela Mortuária São José, a missa de corpo presente foi 
celebrada pelo pároco Dionizio Horbus, e panaheda foi rezada pelo Padre Teófilo Melech 
e cantada pelo coral que ele tanto prezava, foi uma celebração muito emocionante, 
onde o coral despedia-se do seu mais antigo membro. Também teve a participação do 
Arcebispo Dom Jeremias da Igreja Ortodoxa Catedral São Demétrio de Curitiba, o qual 
celebrou uma Panaheda especial. Com sua camisa bordada, foi sepultado no cemitério 
da paróquia São Josafat.

Na esperança que Demétrio Kolitski recebeu a merecida recompensa pela sua vida 
de cristão exemplar, a família quer expressar seu agradecimento por tudo que ele fez em 
seu benefício como bom marido, pai, avô e bisavô.

A família agradece também a todos os padres, irmãs, parentes, vizinhos e amigos, 
pelas orações, visitas, palavras de conforto e apoio a família no momento em que mais 
precisaram. Enfim, agradecemos a Deus por nos permitir viver ao lado deste grande 
homem! Seusfilhosjamais o esquecerão, ficam na memória eternas saudades.

t  Salvador Bilihs
"Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu: tempo 

para nascer e tempo para morrer tempo para dar abraços e tempo para apartar-se".
"A nossa vida é dividida em três tempos distintos que, podem ser resumidos em 

nascer, viver e morrer e, nesses tempos fazemos planos e projetos buscando sempre o 
melhor, porém nem todos os momentos e situações acontecem com as pessoas que 
queremos bem..."

É o que sentiu a família de Salvador Bilihs com a passagem deste mundo para a 
eternidade.

Nasceu no dia 20 de novembro de 1950 e teve sua passagem para o reino de Deus 
no dia 30 de outubro de 2015, filho de Ana Sydorko e André Bilihs, viveu e faleceu em 
Barra D' Areia, localidade de Prudentópolis.

Era casado com Júlia Lichinski, com a qual tive cinco filhos: Maria, Dorotéia, Lurdes, 
Lubina e Hilário. Tinha nove netos, quatro genros e uma nora.

Salvador foi membro do Apostolado da Oração e assinante da Revista Missionário, 
a qual recebia mensalmente em seu nome, fez parte da Comissão da igreja e do cemité
rio por muito tempo, foi presidente da escola por 12 anos. Procurava sempre participar
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das celebrações religiosas, gostava de ajudar a igreja, era devoto de São Nicolau, padro
eiro de sua comunidade. Em outubro de 2014 se deparou-se com a notícia de que havia 
uma enfermidade muito grave o câncer, a qual foi sentída por toda a família. Diante 
desta notícia desagradável Salvador não desanimou, buscou juntamente com sua família 
o tratamento apropriado para aquele mal, mas às 19:00 horas do dia 30 de outubro, 
encerrou fielmente sua missão na terra e foi ao encontro do Pai.

Agradecimentos de modo especial ao padre Antônio Zubek, OSBM, pela celebração 
das exéquias e pelas palavras de conforto. A catequista Maria Pastuch e a todos amigos, 
vizinhos e parentes que nos confortaram na hora da dor. Sinceros agradecimentos a Deus 
pela vida a ele concedida, pela felicidade e por tudo que ele foi para nós. A todas as pesso
as pelas orações, pela ajuda pelo conforto, pela presença no doloroso momento da morte.

Eternas saudades da família.

t  Valdomira Litenski
Faleceu no dia 27 de novembro de 2015 aos 60 anos de idade.

Nascida em Prudentópolis na comunidade de Linha Gramadinho no dia 
20 de agosto de 1955. Eram em 12 irmãos. Viveu sob os cuidados da 
sua mãe e passou os últímos 27 anos vivendo sozinha, com o apoio de 
seus familiares e da comunidade. Discubriu-se um câncer no estômago, 
desde então foi morar com sua irmã, Verônica. Realizava seu tratamen
to na cidade de Guarapuava, conviveu com a doença por um ano e três 
meses. Faleceu confortada com a graça dos sacramentos e com a presença de seus 
familiares. Valdomira foi muito querida na comunidade, gostava de crianças, animais e 
flores. Tinha um coração muito generoso, apesar de suas limitações sempre foi uma 
cristã fiel e partícipava da Divina Liturgia com frequência, gostava das novenas e foi 
membro do Apostolado da Oração e nunca faltou às reuniões. A família agradece de 
coração a todos que a confortaram durante sua doença e se fizeram presentes em seu 
funeral, especialmente ao Dr. Jociano Marconato, aos enfermeiros e funcionários do 
Posto de Saúde de Prudentópolis e aos padres Sérgio Saplack, OSBM e José Ratuchnei, 
OSBM.

Посмертаі З^дки

t  Pedro Bezusco
Nascido em 28 de dezembro de 1928 na comunidade de Linha 

Consul Pool - Prudentópolis, foi reservista do Exército Brasileiro e era 
decendente de pai e mãe ucranianos vidos do leste europeu.

Durante toda sua vida foi um cristão convicto, casou-se com 
Tereza Felema e juntos tíveram dois filhos: Orestes e Paulo Bezusco. Foi 
durante muitos anos inspetor da comunidade, membro do Apostolado 
da Oração e também contribuiu com a construção do hospital ucrania- 
no.

Pedro foi um excelente pai e avô, sempre dando boas lições de vida, lutou durante 
4 anos contra sua doença sem nunca queixar-se. Faleceu no dia 03 de setembro de 2016 
aos 88 anos de idade. Além da esposa e seus dois filhos também deixou 6 netas, 4 netos 
e 4 bisnetos.
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A família agradece a todos os parentes amigos e vizinhos em especial ao padre 
Valmor Szeremeta, OSBM, que não mediu esforços para a realização das exéquias.

t  Maria Valhus Pauluk
Nasceu no dia 12 de maio de 1948 na localidade de Linha Esperan

ça Prudentópolis, seus pais eram: Isidoro Valus e Ana Pohlod Valus.
Desde criança esteve envolvida com as atividades da igreja, participou 
do coral infantil, dos jovens, participava de encontros e grupos de 
orações. Trabalhou na lavoura desde pequena, fez curso de costureira, 
trabalhou em casa de família e foi enfermeira no Hospital Santa Casa de 
Prudentópolis.

Em janeiro de 1969 casou-se com Pedro Kuzma Pauluk em Prudentópolis na 
Paróquia São Josafat. Em seguida mudaram-se para a cidade de Turvo onde viveu até o 
seu falecimento. Por anos participaram da Comunidade Nossa Senhora Aparecida do 
rito latino e também das comunidades vizinhas do rito ucraniano.

Certa vez o casal conheceu o padre Tarás Olinek, OSBM de Pitanga, com isso iniciou
-se o projeto de implantar uma comunidade do rito ucraniano na cidade de Turvo. As 
primeiras missas foram realizadas na residência do senhor Francisco e Tereza Grezes- 
zeyszen. Com o apoio do padre e a ajuda de familiares, descendentes de ucranianos Ana 
P. Valus, Varcilio Muzeka, Varcílio Petriu, Nicolau Feliciano entre outros, adquiriram um 
terreno e, no ano de 1982 fundaram a Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Maria e seu esposo Pedro sempre lutaram para que a comunidade crescesse e se 
desenvolvesse. Sempre estiveram envolvidos em todas as atividades da igreja sendo eles 
uns dos pioneiros e fundadores da construção da igreja. Ela com muita dificuldade 
participava todos os anos do curso para catequistas no Instituto das Catequistas do 
Sagrado Coração de Jesus em Prudentópolis, muitas vezes com recursos próprios, com a 
intenção de se preparar melhor, preservar e cultivar o rito e a cultura ucraniana que 
tanto amava e se dedicava.

Foi professora de língua ucraniana e catequista por mais de 34 anos, sua dedicação 
e cuidado se estendia a várias ocupações e funções dentro da comunidade. Cuidava da 
limpeza, organização e preparação para as missas e novenas realizadas na capela, cuida
va da ornamentação e dos paramentos sacerdotais, era membro ativo do Apostolado da 
Oração entre outros, era devota de Nossa Senhora e participava da Legião de Maria da 
Igreja Nossa Senhora Aparecida. Sempre teve diversos problemas de saúde mas que não 
a impediu de ser empenhar nas questões relacionadas à igreja. Em janeiro de 2012 foi 
diagnosticada com câncer em estágio avançado, impossibilitando-a de continuar com 
seu trabalho e a frequentar às missas. Passou então a receber a Santa Comunhão em 
casa através dos padres Jovino Fernandes e Antônio Zubek, OSBM e pelas ministras Rose 
e Lídia. Em abril já muito debilitada foi internada no Hospital São Vicente de Paulo em 
Guarapuava onde veio a falecer no dia 25 de abril de 2016. Deixou seu marido, três filhos 
e netos. Foi exemplo de fé, oração e dedicação às obras de Deus e da cultura do rito 
ucraniano que tanto apreciava.

A família agradece a todos os familiares e amigos pelas visitas, dedicação, apoio, 
palavras de carinho e conforto neste momento tão difícil.

Посмертаі З^дки
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t  Lúcia Homeniuk Stoski
NASCEU: 04/06/1935 FALECEU: 12/07/2016
Filha de João Homeniuk e Maria Petriu Homeniuk, nascida e 

residente na comunidade de Bracatinga. Casou-se aos 26 anos com 
Augusto Stoski (faleceu 25/11/2003), e tiveram 4 filhos, Amélia Stoski 
Frankiu, João Stoski, Jorge Stoski e Alice Stoski Puretz, 12 netos e 4 
bisnetos. Na sua juventude foi reunetelhka do grupo de jovens da 
comunidade, posteriormente sempre atuou como membro do Aposto- 
lado da Oração das Senhoras. Sempre foi muito devota de Nossa 
Senhora Aparecida, São Basílio Magno e São Josafat. No dia 12/07 /2016 Deus chamou
-a para junto de si.

Foi uma pessoa extremamente dedicada à sua família; sempre pudemos contar 
com tudo e para tudo. "Quanta falta nos fará". Com seus 81 anos de idade, estava com 
sua inteira disposição para cuidar do seu lindo jardim. Sempre agradava seus filhos, 
netos, bisnetos e a todos que a visitavam com suas balinhas e chocolatnhos, sempre da 
melhor maneira possível. Hoje só temos a agradecer por tudo o que a senhora fez por 
nós e te pedimos que nos interceda aí do céu a cada dia, nos dando força, coragem e 
determinação para seguirmos em frente. Temos a certeza que a saudade será cada dia 
maior, mas vamos continuar aqui firmes e fortes, sempre seguindo seus conselhos e seu 
belo exemplo que nos deixou.

SEREMOS ETERNAMENTE GRATOS A TI...
Estamos muito tristes com a sua partida, mas ao mesmo tempo alegres por termos 

feito pela senhora tudo o que pudemos, principalmente nestes seus últimos dias de 
vida, onde todos nós tivemos a disposição e o prazer em cuidá-la. Um dia nos encontra
remos na nossa morada eterna. Descanse em paz! ATÉ BREVE...

t  Teodora Groxko Volamin
Dia 24 de março de 2016 o Senhor a chamou para Sí, e ela partiu 

deste mundo para a recompensa enterna com 80 anos de idade.
Era casada com José Volamim, viveram juntos durante 60 anos em 

um feliz matrimônio. Deus os abençoou com 8 filhos. A mãe sempre se 
esforçou em doutrinar a fé católica a seus filhos, era devota de Nossa 
Senhora Aparecida e de Fátima, faleceu exatamente no dia em que se 
comemora a Assunção de Nossa Senhora.

Trabalhou durante muito tempo cuidando da igraja São José na comunidade de 
Tijuco Preto - Prudentópolis. Possuia muitas virtudes, dentre elas a bondade, simplicida
de, alegria, amor e oração. Sempre satisfeita com o que possuia, deixou a nós gratidão e 
muita saudade no coração daqueles que a conheceram, muitos amigos na região onde 
viveu, foram os seus valores e bons exemplos que serviram de alicerce para a cultura 
erguida no local.

Agradecemos a todos que não mediram esforços para fazer-se presentes em seu 
funeral, às irmãs de Tijuco, ao Padre Deonisio Bobalo, OSBM, aos parentes, amigos e 
vizinhos, que Deus lhes recompense derramando graças em vossas vidas.

Família

Посмєртаі З^дкм
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ÀgRAdecimentos
Agradeço ao S.C. de Jesus e Maria pela minha recuperação da cirurgia, agradeço a 

todos que ofereceram suas orações e peço ao S.C. de Jesus bênção e graças ao nosso 
apostolado das senhoras de Linha Taboão. - R$ 20,00. - Oferece Dorotéia Mazur.

З великою радістю громада з Лінії Еспиранса відсвяткувала дня 29-го 
листопада 2015-го року Ювілей нашого дорогого Отця Тарсикія Залуцького, ЧСВВ.

В 10-тій годині була Торжественна Служба Божа що відспівали хор і люди з 
громади. Опісля відбувся смачний обід де члени А. Молитви разом з громадою 
приготовили. З Великою радістю і любов'ю складаємо вам наші найсердечніші 
побажання і ґратулюємо вам, з нагоди золотого ювілею вашого священства.

Не можемо уявляти собі кілько ви отче Тарсикії вже зробили у Христовій 
Церкві підчас тих 50 літ священьства, але знаємо що дуже, дуже багато, бо бачимо 
як пильно і з якою любов'ю та ревністю ви працюєте для Божого Царства.

Нехай Пречиста Діва Марія вас хоронить і Вам допомагає у вашім священичім 
життю і дасть Вам обильнихласк і щастя прожити многі і благі літа.

На виховання священиків R$ 30,00 - На преокрасу Місіонаря R$ 20,00
Паранька Гальчук - Марінґа

Педра Бранка: Кружок Апостольства Молитви Жінок і Мужчин складає щиру 
подяку Серцю Христовому і Матері Божій і всім святим і душам в чистилищі за всі 
ласки одержані і просять Божого благословення на дальше життя. R$ 59,00

Ліґасон - Родина Юлик складає щиру подяку Серцю Христовому Матері Божій - 
особливо Гошевській Божій Матері, Св. Йосифові, і всім святим за всі ласки 
одержані і просить Божого благословення на дальше життя.

Пожертвувала на Працю R$ 200,00- Родина Диника

Прудентополіс: д. Стефан Вонсік, ЧСВВ, складає щиру подяку Пресвятому Серцю 
Христовому, Фатімської Матері Божої, що за посередництвом С. Анатолії Боднар, 
отримав велику ласку в родині. Сестра рідна була в шпиталі вже при смерті, 
народила дитино, і мала серйозно кровотечу, молився на гробі С. Анатолії і просив за 
свою сестру, на другий день, вона вже очі відкрила і почала говорити, і тепер вдома 
пильнує малої дитини. Також дякує всім що молилися за її здоров'я. R$ 20,00.

Verônica Korczagin de Moema agradeço ao Santo Papa João Paulo II por duas grandes 
graças: A cura do atrofiamento dos braços que ocorreu no dia 18 de maio de 2011 e em 21 
de abril de 2015 que após uma convulsão, fiquei internada durante 17 dias e, por inteces- 
são do santo papa voltei para casa completamente curada. Também à Irmã Josafata 
Hordashevska que concedeu a cura de uma dor aguda na perna esquerda, após o ofereci
mento de um buquê de rosas em seu nome, nunca mais tornei a ter dor. Agradeço a Deus 
e aos santos por recuperarem minha saúde. R$ 50,00.

O A.O. de Barreiro - Reserva agradece ao Divino Pai etreno, S.C. de Jesus e Maria e a 
todos os santos pelas graças recebidas. - R$ 100,00 - Ana Romaniuk - Coord. do A.O.

24


