Редакційне
Христос Воскрес! Радіє світ!
"Христос воскрес! Воістину воскрес!? Це наш спосіб виявити
радість з Христового воскресіння. Це час радости, бо Пасха це
запрошення до того, щоб прийняти компроміс з Христом в нашому
житті.
В цілій Церкві радісна пісня несе вістку про Христове Воскресіння,
Він живий. Ісус Христос є паном ж ивих і мертвих! Святкуємо
воскресіння Христа яке нам запевняє повне життя. Господь воскрес,
він живий і присутній між нами! Ця певність наповняє наші серця
невисказаними почуваннями надії на життя.
Його воскресіння творить новим все створіння. Смерть і гріх стали
переможені. Запевнене нове життя всім хто уповає на спасаю чу силу
Бога. Через Христове воскресіння, хрест став символом перемоги і
любови Бога до людей. Святкуємо певність, що його воскресіння нам
дає надію на нове життя в повноті.
Святкувати воскреслого Христа це відновити погляд і бачити все
нове, яке приходить на світ і зроджує нове життя: надія, яка
повертається

до

лю дських

спроневірених

сердець,

відданість

багатьох людей доброї волі, які віддаються службі для потребуючих;
зріст усіх і переконання їхньої відповідальності в справі миру, життя і
пошани до всього створіння, до довкілля.
Все те набирає вартості коли перестає бути лише простим
людським виявом і перетворюється в християнський компроміс зі
життям яке перемагає смерть.
Святкувати Пасху це зобов'язатися новим компромісом
проявах життя!
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Хрисгос Воскрєс!
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Editorial
Cristo Ressuscitou! Rejubila o universo!
"O Senhor ressuscitou, aleluia". Este é o nosso grito de alegria e exultação. É neste clima que celebramos o Tempo Pascal. É tempo de alegria
porque a Páscoa é um convite para assumirmos um compromisso de vida.
Ressoa na Igreja o anúncio pascal: O Senhor ressuscitou, aleluia! Ele
está vivo! Jesus Cristo é o Senhor dos vivos e dos mortos! Celebramos a
ressurreição de Cristo que nos garante uma vida em plenitude. O Senhor
ressuscitou, ele está vivo e presente no meio de nós! Esta certeza que cele
bramos inunda todo o nosso ser.
Sua ressurreição torna novas todas as coisas. A morte e o pecado são
vencidos. É dada vida nova àqueles que confiam no poder salvador e liber
tador de Deus. Pela ressurreição de Cristo, a cruz torna-se sinal de vitória,
amor de Deus e salvação da humanidade. Celebramos a certeza de que a
sua ressurreição nos devolve a esperança de uma vida em plenitude.
Celebrar o Cristo ressuscitado é ter olhos novos para ver o novo acon
tecendo onde a vida está brotando: a esperança que volta a um coração
desanimado, o desprendimento de muitos voluntários que se dedicam aos
mais variados serviços; o crescimento na direção de todos terem maior
consciência de sua responsabilidade na paz, na vida, na preservação do
ambiente.
Tudo isso ganha mais importância quando deixa de ser apenas um
gesto humanitário, para se tornar também um compromisso cristão com a
vida que vence a morte.
Celebrar a Páscoa é, portanto, comprometer-se de novo e de forma
nova com o resgate da vida em todas as manifestações.
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Intenção Universal
Para que os responsáveis pelo planejamento e pela gestão
da economia tenham a coragem de rejeitar uma economia da
exclusão e saibam abrir novos caminhos.
O uso indevido de finanças prejudica gravemente a economia, a rique
za mundial cresce, entretanto, a taxa de pobreza também vem aumentan
do. O resultado disso se deve à falta de princípios da ética social que vem
desaparecendo: a honestidade, transparência, e principalmente a respon
sabilidade. O Papa Emérito Bento XVI em sua encíclica "Caritas in veritate"
(Caridade na verdade) demonstra preocupação ao tratar sobre este assun
to: "A economia precisa de uma ética amiga das pessoas para um correto
funcionamento". Para nós que somos Católicos existe uma relação indis
pensável entre desenvolvimento econômico e o ponto de vista religioso,
uma economia que não visa o bem comum não está de acordo com os
ensinamentos de Jesus Cristo. O homem deve ser valorizado em sua inte
gridade e em sua dignidade, ensina a Igreja, não se pode dar mais valor a
alguns e menos a outros. Uma política egoísta que visa somente lucros
sem nenhum tipo de redistribuição não resulta em bem estar, em fraterni
dade, e igualdade.
A necessidade de governantes transparentes, preocupados com o seu
próximo, com a sua comunidade local se faz cada vez mais urgente, neste
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mês somos convidados a rezar para uma nova política econômica que de
chances a todos. O Papa Francisco nos traz uma ideia interessante a
respeito deste assunto diz ele que economia deve ser comunhão, não
devem ser idéias opostas. Em uma de suas audiências a um grupo de focolarinos em Roma disse: "O modo mais concreto para não fazer do dinheiro
um ídolo é partilhá-lo com os outros, sobretudo os pobres, ou para fazer
estudar e trabalhar os jovens, vencendo a tentação idólatra com a comu
nhão. Quando partilhais e doais os vossos lucros, estais a fazer um ato de
alta espiritualidade, dizendo com os fatos ao dinheiro: tu não és Deus, tu
não és senhor, tu não és patrão". Sejamos nós os primeiros a buscarmos
um caminho de fraternidade sendo responsáveis por este mundo, pela
vida de cada um sabendo que qualquer injustiça feita, de modo especial
para com aquele que possui menos é uma ferida aberta dentro de nossas
comunidades, cidades, e na Igreja, saibamos partilhar a cultura do encon
tro e da comunhão em nosso meio. Que assim seja!
Diác. Estefano Wonsik, OSBM
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Загальне Намірення А. М.
Щоб всі відповідальні за планування і управу економії
мали відвагу відкидати економію есклузії і щоб отворяли
нові можливості
Неправильне використання фінансів серйозно завдає шкоди економіці,
зростає світове багатство, протерівень бідності також зростає. Результат
дається через відсутність принципів соціальної етики, яка в сучасному
зникає: чесність, прозорість та особливо відповідальність. Святіший Отець
Бенедикт XVI в своїй енцікліці "Caritas in veritatis" (Милосердя в правді)
демонструє турботи про ці питання: "Для правильного функціонування
економії, потрібно доброзичливої етики осіб". Для нас, католиків існує
неодмінний зв'язок між економічним розвитком та релігійним баченням
про економію, економія, яка не прямує до спільного блага, не відповідає
вченню Ісуса Христа. Свята Церква навчає, що людина повинна бути ціненою
у своїй цілісності та гідності, не можна звертати увагу на деяких, а інших
відкидати. Егоїстична політика яка прагне отримувати лише прибуток без
будь-якого перерозподілу, не призводить до добробуту, братерства, та
рівності.
Необхідність добрих
і прозорих урядовців, стурбованих своїми
ближніми та їх місцевою громадою, стає дедалі актуальнішою, і в цьому
місяці ми всі запрошені молитися за нову економічну політику, яка дає шанс
кожному. Папа Франциск дає нам цікаву ідею щодо даної теми. Говорить що,
економіка повинна бути спільнотою, не повинна суперечити ідеям. В одній
своїй аудієнції для фоколаренів на площі Св. Петра, сказав так: "Найбільш
конкретний спосіб, щоб не зробити грошей ідолом, полягає в тому, щоб
поділитися ними з іншими, особливо з бідними, або помогти молоді
навчатись і працювати, подолавши ідолопоклонську спокусу при
спілкуванні. Коли ви ділитеся і отримуєте прибуток, ви робите акт високої
духовності, кажучи фактами гроші: ви не Бог, ви не пан, ви не є господарем ".
Будьмо першими хто шукатиме шлях братерства, будучи відповідальними за
цей світ, за життя кожного, знаючи, що будь-яка несправедливість, особливо
для того, хто менше має, стається відкритою раною в наших громадах, містах
і в Церкві. Поділяймо культуру зустрічі та спілкування в нашому середовищі.
Нехай те буде нашою метою!
Д. Стефан Вонсік, ЧСВВ
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Congregação Mariana e MEJ
Quaresma: Tempo de Conversão
1. Tema: No final do dia, a avaliação
2. Acolhida
- Acolher os adolescentes na porta com boas-vindas;
- Entregar um cartão para cada um.

3. Organizar a sala para o encontro com:
Material: Confeccionar uma árvore de papel para fixar no quadro ou
parede;
1Q) Frutos de papel verde representando bons frutos;
2Q) Frutos de papel marrom representando maus;
4. Objetivo do Encontro
V Apresentar os passos para fazer o exame de consciência
V Iniciar o mejista na prática do exame de consciência diário
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5. Oração inicial
Senhor Jesus, obrigado por tua presença doce e amiga. Dá-nos um
coração decidido a amar-te, a renunciar tudo que não está de acordo com
tua vontade. Queremos seguir teu caminhar sem voltar atrás e assim
como Maria, renovar nosso sim a cada dia. Amém.
6. Partilhar os compromissos ou tarefas vivenciadas durante o mês
7. A Palavra de Deus
Texto para aprofundamento do tema
Lc: 12,35-40 - Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar
vigiando quando vier;
I Jo: 1, 8-9 - Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está fiel e
justo para nos perdoar e nos purificar de toda a iniqüidade;
SI 50 - E conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha
iniqüidade.
8. Aprofundamento do tema
Os passos do exame de consciência são: a ação de graças, pedir a luz
do Espírito Santo, avaliar o dia - as boas atitudes agradecer; as más repu
diar; pedir ajuda a Jesus para corrigir as falhas. Tomar consciência de como
Deus esteve comigo durante o dia.
Falar da importância da vigilância diária e perguntar aos mejistas por
que eles acham que é importante a vigilância na vida de um cristão. Escre
ver as respostas nas faixas e fixá-las no quadro ou parede.
9. Dinâmica - Separando os frutos bons dos maus
Distribuir para cada mejista dois frutos de cores diferenciadas (uma
cor para o bom fruto e outra para o mau fruto). Cada um deverá refletir
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por alguns minutos sobre o dia anterior, identificar suas boas e más ações
mais freqüentes e escrever no fruto de acordo com a cor. À medida que
forem terminando poderão colar seus frutos na árvore fixada na parede.
Depois que todos finalizarem, retirar da árvore os maus frutos, colocar
em um cesto de lixo e pedir que um ou dois mejistas façam uma oração
primeiramente agradecendo os bons frutos em suas vidas, que são pura
graça e depois pedindo a Jesus perdão pelos maus frutos e ajuda para
corrigi-los nos próximos dias.
Fazer um círculo e de mãos dadas rezar o SI 50 (um recita o salmo, os
demais acompanham em silêncio) e um Pai Nosso.
Concluir retomando a importância da vigilância, e resumindo os
passos para o exame de consciência. Ressaltar que o ideal é que seja feito
à noite, antes de dormir.
10. Compromissos ou tarefas para o mês
Fazer o exame de consciência antes de dormir e anotar brevemente
no caderno pessoal as boas (um ou duas) ações e os defeitos (um ou dois)
a corrigir.
Organizar campanha de donativos durante o período da quaresma.
Conversão pessoal: Para mudar os que estão à minha volta, primeira
mente eu devo me mudar, ou seja, se vivo em um ambiente de violência
doméstica: agressividade e impaciência devo combatê-la com paciência
por amor e por misericórdia.
11. Atividade para fixação do Tema trabalhado - formar grupos
1) As minhas atitudes mostram que sou árvore de Deus?
2) Quais os resultados da minha mudança, como trato as pessoas,
como é minha atitude?
3) Minhas folhas servem de remédio ou de veneno?
4) Cite os benefícios que a árvore nos oferecem?

9

Congregação Mariana e MEJ
12. Oração final
Oração espontânea agradecendo a Jesus pela partilha e pelos
ensinamentos.

Oração de São Francisco
Senhor, fazei-me instrumento de Vossa paz.
Onde houver ódio que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria,
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais
Consolar que ser consolado,
Compreender que ser compreendido,
Amar que ser amado.
Pois é dando que se recebe,
É perdoando que se é perdoado.
E é morrendo que se vive para a vida eterna...
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Покровитель на місяць
Блаженний Яким Сеньківський, ЧСВВ
Іван
Сеньківський
народився 2 травня 1896
р. у Гаях Великих біля
Тернополя в багатодітній
сім'ї селян Семена й
Антоніни (із Кордубів)
Сеньківський.
Батько
його
досвідчений
господар,
доглядав
багато тварин, тримав
велику
пасіку,
яка
налічувала
триста
вуликів. Це була важка
робота, яка вимагала
участі усіх членів родини. Тому діти виростали працьовитими, з
почуттям обов'язку й пошани до людей і праці. Батько Івана, Семен
Сеньківський, не шкодував грошей на навчання й виховання своїх
дітей, а виховувались вони в християнсько-релігійному та
національно-патріотичному дусі. Тому зрозуміло, що обидва сини:
Іван (пізніше ієромонах Чину Святого Василія Великого Яким) та
Володимир вирішили стати священиками. Іван Сеньківський
завершив богословські студії у Львові у 1921 році, тож 4 грудня 1921
року був рукоположений на священика у кардальному соборі св.
Юра. Богословські студії продовжував в м. Інсбрук (Австрія), де
здобув ступінь доктора богослов'я.10 липня 1923 року бачили його в
новіціяті 0 0 . Василіан у Крехові. З оповідань його співтоваришів із
новіціяту довідуємося, що це був зразковий чернець-новик. Який
своїм життям і поведінкою був гідним до наслідування іншими. Він,
уже старший віком чоловік, якщо взяти до уваги вік інших новиків-студентів, будучи священиком, зумів понизити себе до рівня
наймолодшого новика та бути його співтоваришем і братом. Перші
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чернечі обіти склав о. Сеньківський 1 березня 1925 року, і після них
його перемістили з Крехова до монастиря в с. Краснопущі. Від 1927 р.
отець-професор Іван (Яким) Сеньківський працював в окружній
вищій духовній школі Свято-Онуфріївського монастиря в с. Лаврові.
З 1932 до 1938 року отець професор Сеньківський перебував у
Свято-Онуфріївському монастирі 0 0 . Василівн у Львові. А вже 1939
року о. Якима Сеньківського призначено ігуменом монастиря 0 0.
Василівн у місті Дрогобичі. Від перших днів його перебування в
Дрогобичі він став улюбленцем всього міста. Симпатії населення
здобув він собі своїм блискучим проповідницьким хистом, вмінням
пристосувати себе до інтелігента і робітника, до старшого й
молодшого, навіть до маленької дитини. Душею відчувалося, що в цій
людині немає ніякої злоби.З приходом радянської влади в Галичину
всі церковні маєтки - земля, школи, церковні парохіяльні будівлі
усуспільнювались, монастирі ліквідовувались, а монахів силоміць
проганяли на вулицю, висилали на заслання або й просто
винищували.Однак все це не зламало наполегливої вдачі
дрогобицьких Василіан, жоден із отців-монахів не покинув
монастиря та душ пастирської діяльності. Саме в той час о.
Сеньківський стає символом Церкви й народу у місті.
Вранці 26 червня 1941 р. ієромонах Яким Сеньківський
відправив останню в своєму житті святу Літургію, а перед обідом
більшовики заарештували його разом із ієромонахом Северином
Бараником.Тіло ієромонаха Якима Сеньківського ЧСВВ, ніхто не
знайшов, очевидці говорили, що його зварили в казані і дали їсти
в'язням. Вірогідність цього є велика, бо люди, які тоді сиділи в тюрмі,
стверджували, що юшка, якою їх годували, була солодкуватого
присмаку і там знаходилися людські нігті. Ієромонах Яким
Сеньківський залишився в пам'яті вірних як найкращий зразок
Божого священика та щирого українського патріота, стояв на
одному, що так, як офіцер не може покинути фронтової лінії, так і
священик не може і не сміє покидати своє стадо навіть у найважчих
хвилинах.
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Santo do mês
Bem Aventurado Pe. lakem Senkivskei, OSBM
João Senkivskei nasceu
no dia 2 de maio de 1896,
em um povoado chamado HayahVelekex - perto de
Ternópolis na Ucrânia, na
numerosa família dos colo
nos Semeão e Antonina
Kordub. Seu pai era um
administrador experiente,
possuía vários animais, e
possuía um grande territó
rio que contava com 300
caixas de abelhas. Um
trabalho árduo que exigia o
esforço de toda a família,
por isso os filhos foram cres
cendo e aprendendo a
respeitar os outros, traba
lhando e cumprindo suas
obrigações. O pai de João,
Semeão, não tinha pena de dispor o seu dinheiro para a educação dos
filhos, e eles foram criados no espírito cristão-religioso e nacional-patriótico. Aqui se pode entender que dois de seus filhos: João (posteriormen
te lakem), e Volodemer escolheram a vida sacerdotal. João Senkivskei
findou seus estudos teológicos em Lviv no ano de 1921, e no mesmo ano
no dia 4 de dezembro foi ordenado sacerdote na Catedral de São Jorge.
Continuou os estudos na Áustria onde alcançou o grau de doutor em
teologia. No dia 10 de julho de 1923 o viram no noviciado dos Padres
Basilianos em Krékhiv. Segundo relatos de seus companheiros sabemos
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que era um candidato a religioso exemplar, seu exemplo de vida e com
portamento eram dignos de serem imitados por outros. Ele, um homem
formado, sendo sacerdote, se igualou ao nível do mais jovem noviço
sendo um companheiro e irmão. Emitiu os primeiros votos religiosos no
dia 1 de março de 1925, e em seguida foi transferido para o mosteiro
basiliano de Krasnopustcha. Em 1927 se torna professor no mosteiro de
Santo Onofre em Lávriv. De 1932-38 Pe. Senkivskei é designado para o
mosteiro de Santo Onofre em Lviv. Em 1939 se torna superior do mostei
ro basiliano de Drohóbetch, desde os primeiros dias de permanência
neste local já era respeitado por todos. Sua capacidade de se adaptar
com o intelectual e o trabalhador, com o jovem e o idoso atraiu a simpa
tia de toda a população. Com a alma era possível perceber que nesta
pessoa não havia maldade. Com a chegada do governo soviético na Galícia todas as propriedades pertencentes à igreja - escola, terras, mostei
ros foram liquidados e os religiosos foram expulsos para as ruas, eram
enviados para o exílio, ou simplesmente destruídos. Tudo isso, no entan
to, não dissolveu o caráter dos Basilianos de Drohóbetch, e nenhum
deles abandonou o mosteiro e a atividade pastoral. Foi exatamente
neste período que o Pe. Senkivskei se tornou o símbolo da Igreja e do
povo de Drohóbetch. No dia 26 de junho de 1941, o Pe. Senkivskei cele
brou a sua última Divina Liturgia. Antes do almoço os soldados bolchevistas o prenderam juntamente com o Pe. Baranek. Nunca o corpo do
religioso foi encontrado, fieis testemunhas da época dizem que foi
cozido e dado aos presos. Aqueles que estavam na prisão neste período
dizem que a sopa possuía um paladar adocicado, e nela foram encontra
das unhas humanas. Pe. Senkivskei permaneceu na memória dos fieis
como verdadeiro exemplo de sacerdote de Deus, e sincero patriota ucraniano. Sozinho mostrou que como um oficial não deve abandonar a
linha de frente, o sacerdote não deve abandonar o seu redil, mesmo nos
momentos mais difíceis.
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ENCONTROS DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO NA
EPARQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO NO ANO DE 2017.
1. ENCONTRO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO EM JURANDA
PARÓQUIA DE CAMPO MOURÃO

No dia 26 de março de 2017, em Juranda, foi realizado o Encontro do
Apostolado de Oração na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
pertencente à Paróquia Santíssima Trindade de Campo Mourão. Estive
ram presentes no encontro membros das seguintes comunidades:
Maringá, Campo Mourão, Araruna, Upa, Farol, Mamborê, Roncador, Nova
Cantu, Cascavel e Juranda. Total de 270 participantes.
A introdução foi coordenada pela Ir. Virgínia Ivankio, membro da
comissão da Eparquia, a qual apresentou a parábola do rico e do pobre
Lázaro e terminou com a dinâmica da pipoca. Em seguida o Pe. João
Karpovitch OSBM fez a colocação sobre a Diaconia - Serviço na Igreja.
Após a palestra, os padres Mário Preschasnhuk e João Karpovicz celebra
ram a Divina Liturgia.
As irmãs Juliana Zamulak e Ana Mônica Starepravo conduziram um
momento recreativo por meio de dinâmicas e músicas ucranianas.
Depois do momento de descontração, a ir. Regiane Romanichem deu
continuidade com a palestra sobre Nossa Senhora, enfatizando os 300
anos de Aparecida e 100 de Fátima.
Ao final do encontro foi celebrado o Moleben ao Sagrado Coração de
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Jesus е a comunidade prestou uma homenagem às Irmãs pelos 125 anos
da Congregação Servas de Maria Imaculada, agradecendo pela presença
e missão das mesmas na região.
2. RETIRO EPARQUIAL DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO EM PITANGA

Nos dias 9,10 e 11 de junho de 2017, na casa de encontro São José,
em Pitanga, foi realizado o retiro espiritual para membros do Apostolado
da Oração da Eparquia Imaculada Conceição. Participaram 90 membros
do AO, vindos das seguintes comunidades: Apucarana, Cantagalo,
Campo Mourão, Guarapuava, Ivaí, Irati, Prudentópolis e Pitanga.
O tema do retiro foi "Diaconia - serviço ao próximo e o Servir de
Maria (Ano Mariano)", o qual oportunizou momentos de reflexão sobre a
importância do servir ao próximo e com ações concretas.
O retiro foi organizado pela comissão do AO da Eparquia, tendo
como coordenador o padre Roberto Lucavei, o qual por motivos de força
maior não pode participar dos dias do retiro.
As palestras foram direcionadas pelo Eparca Dom Meron Mazur,
quando o mesmo proferiu sobre o tema acima, bem como conduziu a
adoração, a celebração da Divina Liturgia e do moleben.
As Irmãs Deonisia Diadio, Virgínia Ivankio, Eliceia Harmatiuke a catequista Nadir Horbuch SCJ conduziram momentos de Leitura orante, cele
bração em homenagem ao ano Mariano, dinâmicas, cantos, oração do
terço, moleben e reflexões referentes ao tema "Serviço ao próximo".
Todos os participantes puderam refletir, meditar e como propósito,
mudar de vida: "servir à exemplo de Jesus".
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3. ENCONTRO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO - CERRO DA PONTE
ALTA - PARÓQUIA IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA - IRATI

No dia 04 de junho de 2017 aconteceu o encontro Paroquial do AO
na localidade do Cerro de Ponte Alta - Irati. O Encontro foi representado
pelas comunidades: Irati, Gonçalves Júnior, Linha B, Pinhal Preto, Itapará,
Agua Mineral, Rebouças, Governador Ribas, Inácio Martins e também a
comunidade sede de Cerro da Ponte Alta. Também tivemos a presença
dos membros do Apostolado da Oração da Igreja Latina da comunidade
de Cerro da Ponte Alta. Aproximadamente 350 pessoas participaram do
encontro. A Paróquia Imaculado Coração de Maria de Irati foi responsá
vel para cantar a Missa e o Molében ao Sagrado Coração de Maria.
No início da manhã a Imagem Peregrina de Nossa Senhora Apareci
da foi recebida pela comunidade de Cerro da Ponte Alta, ela veio da
comunidade de Agua Mineral. Os padres Roberto Lucavei, OSBM, Inácio
Malinoski, OSBM e o Padre Mario Spack da Diocese de Curitiba recebe
ram a Imagem e a conduziram em procissão até o local da palestra.
O Padre Inácio Malinoski, OSBM foi o Coordenador do encontro
juntamente com as Irmãs Servas de Maria Imaculada; Verônica Koubetch
e Lourdes Holodiuski. O Padre Inácio falou sobre a Diaconia na Igreja
ressaltando os 400 Anos da Ordem Basiliana e os 120 Anos de atividades
dos Padres Basilianos no Brasil. Mostrou o aspecto diaconal da Ordem na
Igreja; enfatizou o fato de padres serem diretores espirituais, mestres de
obras, engenheiros, arquitetos, conselheiros, amigos, e acima de tudo
oferecerem os serviços com generosidade para as comunidades. Falou
extensivamente sobre os sacrifícios dos padres fundadores e mantene
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dores de comunidades no início da imigração dos ucranianos no Brasil e
como fizeram tudo com muito sacrifício e dedicação. Assim fazendo,
mostraram como a diaconia é exercida nas comunidades. Também falou
das pessoas que sempre ajudaram os padres nas missões e como sempre
foram bem acolhidos pelo povo, mostrando que a igreja não pode
encontrar equilíbrio sem a colaboração dos clérigos e leigos. Falou
também sobre a influência dos padres junto as Congregações ucranianas religiosas do Brasil e o Instituto Secular das Catequista.
Após a palestra realizou-se a procissão da Imagem do salão de pales
tras para a igreja. A Missa foi celebrada pelo Padre Inácio e concelebrada
pelos padres Mario Spacke Roberto Lucavei.
Após o almoço foi dado início as atividades de dinâmicas de grupos
conduzidas pelas Irmãs Verônica Koubetch e Lourdes Holodiuski. Cada
comunidade fez uma breve apresentação histórica e curiosidades sobre
a vida de um padre que teve influência na sua comunidade. Foi interes
sante para aprender coisas curiosas as quais ficaram na memória do
povo. Todos estavam muito ligados para aprender e comentar sobre o
passado. Sempre foi enaltecido a grande contribuição e reconhecimento
que os padres prestaram a cada comunidade por onde passaram.
Após as dinâmicas, foi celebrado o Molében ao Sagrado Coração de
Jesus e a recepção de 3 novos membros para o Apostolado da Oração.
4. ENCONTRO COM APOSTOLADO DA ORAÇÃO EM CASCAVEL Término das MISSÕES

No dia 30 de julho de 2017, na Igreja Perpétuo Socorro, em Cascavel
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aconteceu о término das Santas Missões com o pregador Padre Gregório
Hunka. À pedido do padre Valter, ir. Deonisia Diadio, da equipe do AO,
conduziu o momento de reflexão e finalização das missões com o grupo
do Apostolado da Oração.
No início, foi feita a encenação do mendigo, pobre e desprezado pela
comunidade, seguido do Lava pés onde Jesus se faz de irmão e serve o
mais necessitado. O objetivo era despertar o'Serviço ao próximo".
Após a pregação do Padre Gregório, os participantes, de acordo com
cada segmento e idade, partiram para mais uma palestra. Para o grupo
do AO, ir. Deonisia apresentou o tema "dons - a serviço do próximo",
seguido por dinâmica e reflexão grupai.
Após o almoço seguindo a dinâmica dos grupos, Ir. Deonisia proferiu
a palestra sobre o tema "Comunidade - uma missão", onde cada um
pode refletir sobre o valor que tem para a comunidade sendo Sal da terra
e Luz do mundo. Uma missão que exige de cada um muito empenho e
oração. Encerrando o momento com dinâmica da Luz, todos seguiram
para a celebração de encerramento das missões e Divina Liturgia.
5. ENCONTRO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO EM CAETÊ - Paróquia
APUCARANA

No dia 01 de outubro de 2017 aconteceu o Encontro do Apostolado
da Oração na igreja do Perpétuo Socorro de Caetê. O objetivo principal
do encontro foi reacender a participação e vivência do AO nas comuni
dades ucranianas das localidades vizinhas pertencentes à Paróquia
Divina Espírito Santo de Apucarana. O Encontro teve como tema"Diaco-
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піа - serviço ao próximo е о Servir de Maria (Ano Mariano)"com a pales
trante: Ir. Deonisia Diadio (comissão Eparquial do AO) e auxiliada pela Ir.
Eliceia Harmatiukcom cantos e dinâmicas.
Dentro da programação foi celebrada a Divina Liturgia pelo Padre
José Hadada, celebração do Ano Mariano, oração do terço, Moleben ao
Sagrado Coração de Jesus e dinâmicas espirituais e instrutivas para um
bom relacionamento humano. Foi um dia, além de um encontro entre as
comunidades, cheio de reflexão, aprendizagem e muita oração.
Participaram cerca de 182 membros do AO, vindos de Caetê, Londri
na, Ortigueira, Bairro dos França, KM 10 e Apucarana, dentre estes, 18
membros ingressaram oficialmente ao AO.
6. ENCONTRO REGIONAL DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO - PARÓ
QUIA ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA - GUARAPUAVA

O Encontro Regional da Paróquia Assunção de Nossa Senhora acon
teceu no dia 24 de setembro de 2017 sob a organização da senhora Ana
Petranski, Coordenadora do Apostolado da Matriz e pelo Pároco Padre
Roberto Lucavei, OSBM..
Participaram do encontro 155 membros do Apostolado da Oração,
Matriz e Capelas da Paróquia. O Reverendíssimo Padre Inácio Malinoski,
OSBM presidiu o Encontro juntamente com a Reverendíssima Irmã Virgí
nia Ivankio e Irmã Ana Mônica Starepravo. As Irmãs da comunidade local
auxiliaram na condução do encontro.
A Missa foi celebrada pelo Padre Inácio e concelebrada pelo Padre
Roberto. Após a Missa o Padre Inácio fez a palestra do encontro falando
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sobre a Diaconia na Igreja. Foi uma palestra interessante chamando a
atenção dos participantes pela motivação pratica da diaconia na igreja.
Após o almoço os participantes tiveram um momento para confra
ternização e socialização. Padre Inácio, juntamente com a Irmã Virgínia
fizeram as atividades da tarde com muita interação e participação dos
presentes. Depois de um breve intervalo foi celebrado o Molében ao
Sagrado Coração de Jesus durante o qual, 8 membros ingressaram ao
AO.
6. ENCONTRO REGIONAL DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO - RIO
NOVO - PARÓQUIA CANTAGALO

O Encontro Regional da Paróquia de Cantagalo foi realizado no dia
08 de outubro de 2017 na comunidade de Rio Novo, Igreja São Miguel
Arcanjo. Tivemos a participação de aproximadamente 170 membros do
Apostolado da Oração vindo de todas as comunidades da Paróquia de
Cantagalo.
O Encontro foi conduzido pela Equipe do AO da Eparquia Imaculada
Conceçião de Nossa Senhora. Estavam presentes no encontro as Irmãs
Deonisia Diadio, SMI, Irmã Eliceia Harmatiuk, SMI e o Padre Roberto Lucavei, OSBM. O Padre Pároco da Paróquia de Cantagalo, Cláudio Melnitski
também esteve presente durante todo o Encontro. Também estiveram
presentes as Irmãs Servas de Maria Imaculada, as quais trabalham nas
comunidades de Cantagalo.
Após a recepção realizada pelo padre Cláudio, as irmãs Deonisia e
Eliceia fizeram a abertura do encontro apresentando a imagem de Nossa
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Senhora Aparecida е о Terço, enfatizando о Ano Mariano e o mês do
Terço. Durante a apresentação, as irmãs fizeram referências ao tema:
Diaconia na Igreja - o Servir ao próximo.
Em seguida, o Padre Roberto Lucavei proferiu a palestra sobre a
Diaconia na igreja tendo como modelo a vida de Nossa Senhora. O Padre
Roberto abordou a presença de Deus na vida de Maria, indicando que
Deus chama as pessoas ao serviço. A voluntariedade ao serviço na igreja
depende da ação divina, que muitas vezes não necessariamente segue
os padrões humanos de pensamento, mas Ele vai revelando e ajustando
as nossas vidas para que possamos concretizar a Sua vontade. Para que
isto se torne possível, precisamos ter uma fé, oração e que seja funda
mentada no catecismo para que possamos nos sensibilizar ao chamado
e acreditar na providência divina assim como Maria pode realizar em sua
vida.
A Divina Liturgia foi celebrada pelo padre pároco, Cláudio Melnitski
celebrou a Divina Liturgia e o Padre Roberto esteve ouvindo Confissões
durante a Missa.
Após o almoço os participantes retornaram à Igreja para a oração do
terço que foi conduzido pela Ir. Eliceia. Em seguida, a Irmã Deonisia falou
sobre a atividade do Apostolado da Oração na igreja e a sua importância
para a pastoral, também falou sobre as promessas de Cristo para os
devotos do Sagrado Coração de Jesus.
Finalizando o encontro, o Padre Roberto celebrou o Molében ao
Sagrado Coração de Jesus, durante o qual foi feita a recepção de novos
membros do Apostolado da Oração, foram recepcionadas as seguintes
pessoas: Terezinha Albani, Edinei Demetrio Staidel, Valdomiro Ivatiuk,
Sandro Ivatiuk Martim, Diorlando Smolak, Pedro Kruchak, Salete Gunarski Senkio, IvoneTadra, Elenice Jadiscoski, Mareia Martin Linhares, Adria
no Linhares, Mariana Kruchaque, Silvana Carvalho Martin, João Gardacho, Irineu Senkio, Sofia Kruk, Inácia Smuzek, Seres Smuzek, Olga Choertes Bueno, Lurdes Ternoski, Irene Kwasnei, Alaor da Silva. Durante a
recepção de novos membros as fitas foram abençoadas e entregues aos
novos membros.
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f Rafaela Chudoba Opuskevicz
*19/04/1928 f 27/04/2016
Filha de Nicolau Chudoba e Maria Opuskevicz, nasceu
e cresceu na localidade de Cerro Alto. Foi membro do
Apostolado da Oração desde seus 12 anos. Foi catequista
durante muitos anos, uma pessoa de muita fé. Participava
ativamente da igreja Nossa Senhora de Fátima em Faxinai
da Boa Vista, gostava muito de ler.
Casou-se com Nicolau Chudoba, ficou viúva no dia
12/12/1990. Tiveram 15 filhos, desses, 5 são falecidos.
Ficou com 9 filhos sendo 4 casados, 5 ainda moram em Faxinai da Boa
Vista.
Ela morou durante muitos anos com seu filho mais novo, depois
mudou-se para Campina do Simão para morar com seu outro filho. Após
ficar muito doente, retoma a morar em Faxinai da Boa Vista, desta vez com
sua filha Josefa. Permaneceu 8 meses acamada. Durante sua doença o
Padre Jovino Ferentz prestava a assistência religiosa e também o ministro
da igreja Nossa Senhora de Brotas. Quando traziam a Eucaristia ela chora
va emocionada dizendo: “É Jesus que veio me visitar” ...
A família agradece muito ao Padre Jovino Ferentz pela celebração das
exéquias e também a todas as pessoas que nos ajudaram a suportar esses
horas difíceis.
Deixa 28 netos, 12 bisnetos e 5 tataranetos. Descanse em paz.
Saudades da família.
t Luiz Longato Sobrinho
Nasceu 20-06-1943 / Faleceu 11-04-2014
Filho de José Longato e Catarina Atamantiuk Longato, nascido em Rio
do Couro em Irati, ainda jovem mudou-se com seus pais para Linha Ronda,
Prudentópolis. Casou-se com Myra Koupak viveram 49 anos juntos. Nesta
união tiveram 5 filhos, Márcio e Jorge já falecidos e 3 filhas, Clarice, Terezinha e Alice, tiveram 5 netos e duas netas. Luiz era devoto de Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro e rezava todo dia 23 de cada mês o rosário
permanente era dizimista e sempre participava das celebrações na sua
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comunidade. Sempre foi um homem de oração, gostava de visitas e era
querido por todos, também gostava muito das crianças. Luiz adoeceu rapi
damente sendo hospitalizado em Prudentópolis e recebeu unção dos enfer
mos pelo padre José Novossad. Por complicações foi transferido para Gua
rapuava e faleceu após a cirurgia. Foi velado em sua residência na comuni
dade de Despraiado, a Missa de corpo presente e seu sepultamento foi reali
zado na comunidade São Basflio Magno em Bracatinga. Agradecemos a
aos padres Teófilo Michalichen e José Novossad, aos parentes amigos e
vizinhos que se fizeram presentes em seu funeral. Que Deus o tenha no céu
porque nós sempre teremos vivo em nossos corações. Saudades eternas dos
familiares e amigos.

f Myra Koupak Longato
Nasceu 15-01-1936 / Faleceu 03-06-2017
Filha de Jorge Koupak e Amélia Horodenski Koupak, nasceu em Des
praiado Prudentópolis, casou-se com Luiz Longato e residiram na mesma
comunidade desta união tiveram cinco filhos 5 filhos, Márcio e Jorge já
falecidos e 3 filhas, Clarice, Terezinha e Alice todos casados, tiveram 5
netos e duas netas. Myra buscou sempre formar seus filhos e netos na fé
católica, quando jovem participava do grupo dos marianos de Bracatinga.
Após casada participava do grupo do Apostolado de Oração em Despraia
do, rezava todo dia 23 de cada mês o rosário permanente, era devota do
Sagrado Coração de Jesus, do Divino Pai Eterno, Nossa Senhora Aparecida
e Irmã Anatólia. Nossa mãe estava 3 meses acamada e aos 80 anos de idade
descansou e foi para a junto de Deus. Agradecemos ao Apostolado de
Oração que vinham rezar em sua casa, a ministra Adélia Tomé que levava a
comunhão todos os domingos. Aos padres Valdomiro Pastuch, Teófilo
Michalichen e Teófilo Melech, que visitaram todas as primeiras sextas-fei
ras do mês, com a Eucaristia ao padre Ivo que celebrou a Missa de corpo
presente e o seu sepultamento.
Também agradecemos as Irmãs do Hospital Sagrado Coração de Jesus,
aos amigos, parentes e vizinhos que visitaram e se fizeram apresentes em
seu funeral.
“Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda
que morto viverá, e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá” .
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