
Редакційне
Смерть з любови, вбила смерть, яку зродив гріх

"Я прийшов на те, щоб мали життя" (Йо 10,10).
Ж иття це великий дар, що Ісус 

приніс на цей світ і ним обдарував 
людство. Не йдеться про це туземне 
життя скороминуще, повне 
непевностей і терпінь, яке прямує до 
смерти, але про Життя непроминаюче,
Життя дітей Божих. Це життя Ісус нам 
дарував вбивши на Хресті людську 
смерть. Співаємо в літургічній пісні:
“Життєдавче, Ісусе Христе, у гробі ти 
поклався і смертю своєю смерть ти 
знищив і подав світові життя”
(Єрусалимська Утреня). В Христових 
страстях настала боротьба між двома 
смертями: людською, яка зродилася з 
гріха і смертю Христа, яка зродилася 
від любови. І смерть яка зродилася від 
любови силою Воскресіння, вбила 
смерть яка прийшла від гріха.

Дар Христовий це не лише 
обіцянка на майбутнє: її нам він дає в Хршценні й вона прямує до 
повного зросту, щоб дійти до життя в Бозі.

Нажаль, досвід показує, що свідомість про той величний дар 
Христа часто не переконує багатьох християн, які живуть у смутку, бо 
покладаються тільки на туземне життя тілесне, яке, як всі знають 
конечно закінчиться. Христові Страсті й воскресіння розвіюють 
всякий смуток, який родиться зі свідомосте, що туземне життя є 
перемішаюче і приносять радість, яку дає віра в те, що ми обдаровані 
інакшим життям, Життям Божим дароване нам перемогою смерте яка 
родиться з любови над смертю яка зродилася з гріха.

“Христос воскрес із мертих, смертю смерть подолав і тим, 
що в гробах життя дарував".
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Editorial
Morte por amor venceu a morte causada pelo pecado

"Vim para que tenham vida" (Jo 10,10).
A vida é o grande dom que Jesus trouxe 

com a qual nos presenteou. Não se trata desta 
vida cheia de intempéries, sujeita à morte, 
mas da vida total, vida plena de filhos adoti
vos de Deus. Essa vida perfeita Jesus nos 
doou matando a morte no Calvário e na sua 
ressurreição; Com efeito, canta a liturgia no 
Sábado Santo: “Jesus Cristo, nos trouxeste a 
vida, foste colocado no sepulcro e com a tua 
morte mataste a morte e deste vida ao mundo”
(Matinas da Sexta Feira Santa). Na paixão de 
Jesus Cristo enfrentaram-se duas mortes, a 
humana que nasceu do pecado e a morte de 
Cristo que nasceu do amor. E a morte nascida 
do amor pela ressurreição matou a morte que veio do pecado.

A dádiva de Jesus não é meramente uma promessa para o futuro; ela nos 
é outorgada pelo Batismo e tende a se desabrochar aos poucos dentro do 
nosso corpo.

A experiência nos ensina que a noção do grande presente da vida sobre
natural não marca a existência de muitos cristãos que colocam todo seu 
valor na vida humana e vivem desanimados, pois não acreditam na vida que 
Cristo nos trouxe tendo diante de si somente a mortalidade da vida humana. 
São os que não têm esperança (Cf. 1 Ts,4,3).

De fato, sem a fé no dom da vida que vem de Cristo, a vida humana 
toma-se uma caminhada sem rumo e sem esperança, pois a experiência é 
infalível -  a vida corporal inexoravelmente caminha para a destruição. Ora, 
a Páscoa vem dissipar essa tristeza e consciência da temporariedade da vida 
no corpo e traz a alegria de sermos presenteados por uma vida diferente, 
Vida divina que nos foi garantida com a vitória da morte do amor sobre a 
morte do pecado:

“Cristo ressucitou dos mortos, e pela morte venceu a morte 
e aos mortais deu a Sua Vida”.
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Intenção Universal
Pelos médicos e pelo pessoal humanitário presentes em 

zonas de guerra, que arriscam a própria vida para salvar a dos 
outros.

Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus 
amigos. (Jo 15,13) A intenção deste mês ilustra muito bem esta passagem 
da Escritura. Amar é dar a vida, e o amor de Deus se revelou a nós humanos 
de várias maneiras sendo a maior demonstração a Sua paixão na cruz. 
Cristo convida para se doar em favor do irmão, e muitas vezes compreen
demos esse amor e doação como algo abstrato e idealista, e não é! É seguir 
os passos de Jesus, viver como Ele viveu, a vida sem amor é uma vida vazia, 
pode ser até preenchida com recompensas materiais, mas está sem a graça 
de Deus que é o maior de todos os dons. A capacidade de amar é criada em 
nós pelo nosso Criador na pessoa do Seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. É 
ele que nos convida a amarmo-nos uns aos outros.

A Igreja Católica cumpre seriamente o mandamento do amor: de amar 
uns aos outros, sendo a maior instituição de caridade existente no mundo.
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Intenção Universal

Ela atua em áreas remotas, onde parece que todos estão esquecidos. Não 
são somente padres e religiosas, mas também cristãos de bom coração que 
contribuem para a dignidade de cada pessoa, são tantas pessoas que 
deixam suas famílias, seu país e vão atuar onde já parece não haver mais 
esperança, onde só há choro e falta de amor, onde só escuta o forte estou
ro de bombas, e em vez de jardins de flores são estradas de cinzas. Isso se 
chama compaixão evangélica, afastada de egoísmo, interesse pessoal ou 
glórias. São essas pessoas os "bons samaritanos" nos dias atuais. Com a 
correría exagerada de nosso dia-a-dia, as vezes nem nos damos conta de 
quanto há pessoas que não estão bem quanto nós, e que também há 
alguém que estende as mãos para estes necessitados. Enquanto vemos 
tantos defendendo a morte de crianças inocentes, querendo o aborto, 
médicos, enfermeiros, pessoas de boa fé, estão lá para defender o primeiro 
e fundamental direito de cada ser humano: a vida. Na face de pessoas 
fragilizadas, reconhecem o rosto do Senhor, que na sua carne humana 
experimentou a dor e a solidão, até mesmo o abandono.

Rezemos pela paz, que não exista ódio e sim amor. Que Maria Santíssi
ma derrame suas graças para todos aqueles que estão nas zonas de guerra 
atendendo os que mais necessitam. Amém!

Pe. Estefano Wonsik, OSBM
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Загальне Намірення
За лікарів і за гуманітарних осіб присутніх в місцевостях 

війни, які наражають власне життя, щоб рятувати інших.

Ніхто неспроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх 
друзів своє життя віддає.(Jo 15,13). Намірення цього місяця дуже добре 
ілюстроє уривок Святого Писання. Любити - це віддавати життя, і 
любов Бога відкрилася нам людям багатьма способами, і найбільшою 
демонстрацією є Його пристрасть на хресті. Христос запрошує нас, 
щоб ми віддали життя за свого брата. Але ми часто розуміємо цю 
любов і дарування як щось абстратне і ідеалістичне, і це не так! Це є іти 
за слідами Христа, жити як Він жив, життя без любові - це порожне 
життя, може бути наповнене матеріальними нагородами, але без 
благодаті Божої яка є найбільший з усіх дарів. Здатність любити 
твориться в нас нашим Творцем в особі Його Сина Ісуса Христа, 
нашого Господа. Це той, хто запрошує нас любити один одного.

Католицька церква серйозно виконує найбільшу заповідь: любити 
один одного, будучи найбільшою благодійною організацією у світі. 
Вона працює у віддалених районах, де здається, що всі забуті. Не тільки
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Загальне Намірення
священиків, монахів і монахинь, але і християни які мають добре серце, 
вносять свій внесок у гідність кожної людини, є так багато людей, які 
залишають свої сім'ї, свою країну і йдуть діяти там, де, здається, вже 
немає надії, де є лише плач і відсутність любов, де тільки слухається 
сильного вибуху бомб, а замість квітників є дороги попелу. Це 
називається євангельським співчуттям, далеко від егоїзму, власного 
інтересу або слави. Ці люди є "добрими самарянами" в ці дні. Швидкість 
нашого повсякденного життя, не дає нам усвідомити що для багатьох 
людей не є так легко і добре як нам, як також що є люди що дають свою 
РУКУ Для нужденних і терплячих. Хоча ми бачимо так багато, хто 
захищає смерть невинних дітей, бажаючи абортів, є лікарі, медсестри, 
люди доброї волі, щоб захистити перше і основне право кожної 
людини: життя. В особі крихких людей вони розпізнають обличчя 
Господа, який в його людському тілі відчував біль і самотність.

Молімся за мир, щоб не було ненависть, але любові. Нехай 
Пречиста Діва виливає свої милості всім, хто перебуває у зонах війни, 
служачи тим, хто найбільше потребує. Амінь!

О. Стефан Вонсік, ЧСВВ.
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Апостольство Молитви
ЦЕРКВА ПОКЛИКАНА ЗАХИЩАТИ РОДИНУ

Кожен хлопець і кожна дівчина, які хочуть 
отримати Таїнство Вінчання у храмі і які, 
припускається, покладаються на Господа Бога у 
їхній витривалості, повинні завжди переживати 
і за те, чи їхні майбутні супутники життя 
також живуть таким життям молитви, чи 
сповідаються, чи приступають до Святого Причастя, чи родина є 
практикуючою християнською! Якщо ж  перед вінчанням на це не 
звертали уваги, то потім можна дуже швидко пожаліти. Церква ці 
речі повинна доносити до свідомості кожного, хто прийшов до 
храму просити про вінчання, а вже жити таким життям чи не 
жити -  це відповідальність перед Богом кожного.

Сьогодні у світі можна спостерігати цілеспрямовану атаку на 
родинні цінності, така своєрідна боротьба проти традиційної 
родини -  одного чоловіка і однієї жінки на все життя. Господь на 
початку світу сотворив родину, він сотворив чоловіка, а потім 
побачив, що «не добре чоловікові бути самому» (Бут 2, 18) і 
сотворив Господь Бог жінку і привів ї ї  до чоловіка» ((Бут 2,22). І каже 
Святе Письмо про закон родини: «Так бо полишає чоловік свого 
батька й матір і пристає до своєї жінки , і стануть вони одним 
тілом» (Бут 2,24).

Читаємо у Катехизмі нашої Церкви (857): «Господь Бог 
благословляє подружню любов і обдаровує ї ї  жертовністю та 
плідністю. Вона єднає двох -  чоловіка і жінку -  в одне ціле, яке 
людина не може роз'єднати: «Що, отже, Бог получив, людина хай не 
розлучає» (Мт 19, 6). Подружня єдність здійснюється у
взаємодаруванні аж до самопожертви. Каже св. Павло: «Чоловіки, 
любіть своїх жінок, як і Христос полюбив Церкву й видав Себе за неї» 
(Еф 5, 25). Церква також вчить, що «найважливішою метою 
подружнього життя є сопричастя чоловіка і жінки в любові, щоб,
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Апостольство Молитви
перебуваючи в ній, ще більше пізнавали Бога, що є Любов, і щоб в 
Його любові їхня любов була плідною: «Що в людині є душа, то є 
любов у родині. Не стане душі -  не стає і життя; буде тіло, але 
мертве. Родина без любові -  як тіло без душі» (Митрополит А. 
Шептицький). Подружня любов існує перш за все задля добра самих 
подругів. У подружжі чоловік і жінка покликані до співтворчості з 
Господом у народженні дітей: «Будьте плідні й множтеся і 
наповняйте землю та підпорядковуйте ї ї  собі» (Бут. 1, 28). Господь 
є джерелом життя людини, і тому, приймаючи дар нового життя, 
подруги стають причасниками цього Джерела. Ось чому дар 
плідності є Божим благословенням для подружжя, скріпленням його 
в любові. Подружжя є іконою Церкви Христової, яка народжує людей 
до життя вічного» (Катехизм 869-870).

У сучасному світі для нищення віри і моралі та 
загальнолюдських цінностей послуговуються різними фальшивими 
«вченнями» чи ідеологіями. Величезну загрозу для кожної людини і 
для родини несуть теорії ґендеру (від англійського gender -  «рід», 
«тип», «стать»), які намагаються зруйнувати сприйняття людської 
статевості як Божого дару, що природно пов'язаний із біологічною 
відмінністю між чоловіком і жінкою, і таким способом знищують 
також і природне розуміння сім'ї-родини -  як стабільного і 
відповідального зв'язку одного чоловіка і однієї жінки; ці теорії також 
впроваджують вільний спосіб співжиття та спілкування між людьми у 
статевій сфері. Тому кожен християнин повинен знати хто така людина 
і що таке родина, щоби не потрапити у пастку людей «зіпсутого розуму 
й позбавлених правди» (І Тим 6,5). А Церква покликана це все 
пояснювати людям -  розкладати по поличках, робити порядок в 
головах людей, бо порядок йде від Господа Бога, а хаос і безпорядок- 
від диявола.

О. Т. Залуцький, ЧСВВ
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Apostolado da Oração
Família berço da Santidade, berço do amor e felicidade.

D. Francisco Gil Hellín

Casamento Dom da felicidade. O pensamento e 
o coração do casal deverão manter-se firmes no 
propósito de comprometer-se com o projeto de famí
lia que Jesus os entregou no dia da cerimônia de 
casamento.

Ao enfrentar o tema da santidade dos esposos, 
da santidade na vida familiar, ou da santidade na vida conjugal, vem à 
mente, necessariamente, o princípio configurador de qualquer família, 
que é o que deve ser santificado: o pacto de aliança conjugal entre os 
esposos. «A vocação universal à santidade dirige-se também aos cônjuges 
e aos pais cristãos; para eles foi especificada pelo sacramento celebrado e 
traduzido nas realidades da existência conjugal e familiar».

Com efeito, não se pode falar de santidade cristã na vida familiar sem 
viver segundo o Espírito de Cristo a realidade que a constitui e as exigên
cias que traz consigo. Por outras palavras. Não se pode construir a santida
de dos membros da família -  em primeiro lugar, a dos esposos -  sem viver 
a verdade contida no fato de ser família e, portanto, no pacto ou aliança 
em que se fundamenta.

As tarefas essenciais que configuram a vida familiar estão já presentes 
no pacto conjugal. Os elementos primordiais de tal aliança são as coorde
nadas fundamentais da vida familiar. A vocação cristã exige viver segundo 
o Espírito de Cristo esta realidade natural inerente à Criação, configurada 
para os cristãos pelo Mistério Pascal. «O início da plenitude dos tempos 
(cfr. Gal 4,4), o momento escolhido por Deus para manifestar plenamente 
o seu amor aos homens, entregando-nos o seu próprio Filho (...) realiza-se 
no meio das circunstâncias mais normais e correntes: uma mulher que dá 
à luz, uma família, uma casa. A onipotência divina, o esplendor de Deus 
passam através das coisas humanas, unem-se às coisas humanas».
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Apostolado da Oração
Pode-se falar, portanto, de um materialismo cristão que vive, no espí

rito do dom pascal, a realidade concreta da comunhão entre o homem e a 
mulher, saída das mãos de Deus Criador. Opondo-se a todo o tipo de espi- 
ritualismo, a santidade cristã de quantos foram chamados ao matrimônio 
requer, sobretudo, viver a realidade de ser «dois, numa só carne» (Gn 2, 
24). Isto certamente não num sentido redutor mas, sim, conforme a toda 
a riqueza que implica esta expressão bíblica no âmbito da comunhão inter
pessoal.

Nisto consiste a tarefa fundamental desta vocação cristã, da qual S. 
Josemaria Escrivá foi pioneiro com a sua pregação nos anos trinta. É um 
modo específico de viver esse chamamento universal à santidade no meio 
do mundo, próprio dos fiéis leigos. Além da sua incansável pregação, S. 
Josemaria contribuiu para que na vida da Igreja se tornasse realidade este 
chamamento a santificar-se no matrimônio e na família por meio de 
tantos milhares de casais que tentam encarná-lo nas suas próprias vidas, 
respondendo assim à própria vocação de filhos de Deus no Opus Dei. A 
maioria dos membros do Opus Dei, como declarava o seu Fundador, 
«vivem no estado matrimonial e, para eles, o amor humano e os deveres 
conjugais são parte da vocação divina».
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Queremos conservar o jardim que Deus 
fez para o homem

Acolher os adolescentes em seguida trabalhar com a dinâmica...

"O Barco"

Material: Uma folha em branco para cada um.
Somos chamados por Deus à vida, e esta nossa vida nós podemos 

representar como um barco que navega em alto mar. (fazer o barco de 
papel).

Há momentos da nossa vida que este mar se mostra calmo, mas em 
muitos momentos nós navegamos por entre tempestades que quase nos 
leva a naufragar. Para não corrermos o risco de naufragar precisamos equi
librar bem o peso de nosso barco, e para isso vejamos o que pode estar 
pesando dentro desse barco.

O barco pesa do lado direito. São as influências do mundo. Ex: Ambi
ção, drogas, televisão, celular, inveja, e Tv. Vamos tirar de dentro do nosso 
barco tudo isso para que ele se equilibre novamente. (Cortar a ponta do 
lado direito do barco).

Movimento Eucarístico Jovem
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Navegamos mais um pouco e de repente percebemos que o outro 
agora é que está pesado, precisamos tirar mais alguma coisa deste barco. 
Deste lado do barco está pesando: Egoísmo, infidelidade, impaciência, 
desamor, falta de oração, etc. (Cortar a ponta do lado esquerdo do barco).

Percebemos agora que existe uma parte do barco que aponta para 
cima, é a nossa fé em Jesus que nós queremos ter sempre dentro do nosso 
barco, esta nossa fé nós vamos guardar e cuidar com carinho para nos 
sustentar na nossa jornada. (Cortar a ponta de cima do barco e colocar em 
algum lugar visível).

Vamos abrir este nosso barco e ver como ficou (Abrindo parece uma 
camisa). Esta é a camisa do Cristão, somos atletas de Cristo, e como bom 
atleta que somos temos que usar muito essa camisa para que nosso time 
sempre vença (colocar alguma coisa sobre o nosso dever de ser cristão).

Depois de suarmos esta camisa, nós podemos ter certeza disto (Abrir 
a camisa e mostrar a cruz sinal da certeza da nossa Salvação).

Só conseguiremos esta salvação se assumirmos a proposta de Cristo 
(Olhando através da cruz podemos ver nosso próximo e entender suas 
necessidades).

Como vamos nos manter firmes nesta caminhada de cristão não 
deixando que nosso barco afunde. Temos que nos alimentar, e aqui está o 
único e verdadeiro alimento para nossa alma, que nos faz fortes e perseve
rantes (Esta pontinha do barco que guardamos - mostrar e perguntar o 
que é, resposta: Eucaristia - esta é a certeza que Jesus estará sempre 
dentro do nosso barco para enfrentar conosco qualquer tempestade).

Obs: Os quatro pedaços de papel que retiramos da ponta do barco são 
os remos. Nós usamos dois remos e os outros dois remos são de Jesus que 
está sempre em toda nossa caminhada nos ajudando.

2. Organizar a sala para o Encontro com:
Material: Imagem de nossa Senhora carregando o menino Jesus, um 

vaso com flores murchas, secas, bandeiras para a dinâmica e cartaz de 
despedida.

3. Objetivo do Encontro
Demonstrar o zelo que devemos ter com o meio ambiente, dele 

depende a nossa vida.

Movimento Eucarístico Jovem
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4. Oração inicial
Oração do Meio Ambiente
Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Criador do céu, da Terra e de todos 

os seres que nela habitam; concedei-me forças para preservar a beleza e 
integridade do meio ambiente; dai luz aos olhos daqueles que destroem 
vossas matas, que matam vossos animais, que poluem vossas águas, de 
onde tudo começou;

Perdoai os que se calam e se ensurdecem por conveniência; olhai 
pelos ignorantes e oprimidos, agora e sempre;

Senhor, fazei com que os instrumentos que matam vossos filhos sejam 
banidos da face da terra;

Guiai o coração dos fracos, não deixeis que caiam em tentação, livrai 
todos os seres do mal maior, a extinção,e plantai no coração de cada 
homem a fé, o amor, a esperança e a paz. E que acima de tudo prevaleça a 
vossa vontade. Amém.

5. Partilhar os compromissos ou tarefas vivenciadas durante o mês

6. Palavra de Deus
Texto para aprofundamento do tema
Gn: 2, 8 -  Deus colocou o homem no jardim que tinha plantado

7. Aprofundamento do tema
A importância de cuidar do meio ambiente. A vida de cada um está 

estritamente ligada à seiva que nos concede a natureza. A terra seca nos 
nega o alimento que nos mantém vivos. A preservação do meio ambiente 
é dever de cada um. Ainda que com um pequeno gesto de jogar o papel no 
lixo, contribuímos para que tenhamos mais vida.

8. Dinâmica -  Integração
Divididos em grupos, cada qual confeccionará uma bandeira com um 

chamado para o meio-ambiente. Ex: planeta, florestas, matas, lixo, polui
ção, água. Farão encenação de acordo com a bandeira feita. Ao final fazer 
uma reflexão sobre sugestões/soluções para as agressões que sofre a vida 
na terra e se comprometer com a sua contribuição.

Movimento Eucarístico Jovem
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9. Compromissos ou tarefas para o mês
Elaborar com a turma um texto sobre a importância da separação do 

lixo e criar um panfleto para ser distribuído na comunidade. Cada adoles
cente leva cinco panfletos para entregar aos seus vizinhos.

Taemnetsiá: O amor recíproco!
"Por isto é que todos conhecerão que sois meus discípulos: se amar

des uns aos outros." (Jo:15,17)
Tarefa: Buscarei durante este mês compreender mais ainda que é pela 

vivência do amor verdadeiro que acontece o nosso discipulado.

10. Atividade de Reflexão
Iniciar uma conversação sobre o meio ambiente:
- O que é meio ambiente?
- Para você, o principal problema ambiental e por quê?
- O que é lixo?
- O que é natureza?
Após a conversação, mostrar cinco tiras com: meio ambiente; ecolo

gia; lixo; consumismo; natureza. Obs: pode-se optar por outras expres
sões...

11. Oração final
Ave Maria e prece espontânea agradecendo o proveito da reunião.

Movimento Eucarístico Jovem
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Congregação Mariana
"A palavra de Deus é viva e eficaz"

(carta aos Hebreus)

A Equipe da Pastoral da Juventude da Eparquia Imaculada Conceição 
tem a alegria de mais uma vez trazer nesta coluna alguns elementos de 
reflexão e oração para os grupos de jovens e congregação mariana, que 
vêm nos acompanhando desde o início do ano passado. Os nossos temas 
de reflexão procuram sempre acompanhar a linha de meditações do proje
to pastoral "Paróquia Viva" (programa pastoral de desenvolvimento da 
Igreja Grego Católica ucraniana). Este projeto pastoral vem contemplar 
neste ano de 2019 o tema da "Palavra de Deus e a Catequese". Dentro 
desta temática, levantamos aqui algumas reflexões que julgamos ser 
importantes; seja para um debate nas vossas reuniões, bem como para 
melhor formação catequética dentro dos grupos de jovens.

Em primeiro lugar, a palavra de Deus é viva, não é "letra morta". Ela é 
sempre atual e serve para nossa orientação enquanto peregrinos aqui na 
terra. A nossa tarefa é, acima de tudo, permitir que a palavra nos fale, 
permitir que o sentido e a mensagem que vem da Escritura Sagrada 
entrem na nossa vida e habitem em nós. Em segundo lugar, além de ser 
viva, a palavra de Deus é eficaz. Eficaz porque ela é capaz de transformar 
vidas. De dar sentido a nossa existência. Sua intenção é nos recriar. Assim 
como no principio Deus criou o Universo por sua Palavra onipotente, da 
mesma forma pretende nos recriar para a vida eterna, pelo poder de sua 
Palavra.

A pergunta que fazemos a todos vocês, jovens, marianos e coordena
dores dos grupos: Como estamos usando a Palavra de Deus para orientar 
a nossa vida? Ou, mais precisamente para orientar o nosso grupo de 
jovens e a nossa Comunidade? Talvez tenhamos até alguma dificuldade 
em manusear a Bíblia, em entender o que nela está escrito, em encontrar 
alguma leitura, ou um texto para iluminar os encontros que acontecem em 
nossas comunidades. Propomos algumas dicas, bastante básicas, que 
podem ajudar todos vocês a trabalharem de um modo satisfatório os 
textos sagrados. Vejamos:

Antes de mais nada, é necessário escolher um lugar apropriado para 
fazer a leitura e meditação da Palavra de Deus. Este lugar deve ser um 
lugar tranquilo, sem barulho, arejado, em meio a Natureza, ou num
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Congregação Mariana
ambiente sagrado (Igreja, Capela, oratório doméstico). Num segundo 
momento pode-se escolher uma passagem das escrituras para a medita
ção em si. Uma boa sugestão são as leituras do Evangelho do dia e das 
Epístolas, que são indicadas nos calendários (folhinhas) com os dias-santos 
ucranianos. Podemos também escolher algum salmo, ou parábola. É 
importante escolher passagens dos 4 evangelhos, ou as epistolas e evitar 
leituras difíceis, complicadas e longas, pois elas podem dificultar a com
preensão e a meditação.

Tomar o texto e ler com convicção que Deus nos fala. Numa atitude de 
interiorização, silenciar para ouvir a Deus. Ler um texto curto, relê-lo, se 
necessário repetir três ou quatro vezes, até que ele comece a ser familiari
zado.

Por fim, pode-se repetir as palavras ou frases que mais chamaram 
atenção, ou que nos tocaram. Se tiver uma bíblia pessoal pode-se fazer 
anotações, sublinhar, assinalar palavras relevantes ou que te chamaram a 
atenção. Para uma meditação eficaz é interessante conversar com Deus a 
respeito da mensagem do texto. O que o Senhor quer dizer para você hoje 
com essa passagem. Que sentido tem essa frase, ou palavra para mim 
hoje? Para o meu grupo de jovens, para a minha comunidade.

Este processo pode ser feito individualmente, até todos os dias, bem 
como antes das reuniões e encontros dos grupos nas vossas comunidades. 
Colocamos para debate das vossas reuniões ainda algumas perguntas para 
motivar maior interesse pela Sagrada Escritura e pela catequese continua
da. Esperamos que sejam úteis na vossa formação humana e cristã.

1 - Como são feitas as leituras durante as celebrações na nossa comu
nidade (são compreensíveis, todos conseguem ouvir e entender? São 
preparadas de antemão?)

2 - Temos um conhecimento básico das principais partes da Bíblia? 
Quantos são os evangelistas? Quantas são as epistolas que tem na Bíblia? 
Lembro-me de algum livro do Antigo Testamento?

3 - Como podemos implantar uma meditação nas nossas reuniões do 
grupo de jovens?

4 - DESAFIO: Ler, meditar em grupo e encenar alguma passagem bíbli
ca, ou parábola em alguma data especial para apresentar para toda a 
comunidade.

P.A.J.U.V.
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Покровитель на місяць Квітень
Св. Апостол Яків, син Зеведеїв: ЗО квітня

Яків, син Зеведеїв — один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. 
Вшановується усіма християнськими церквами як святий- 
-великомученик. Народився у Галілеї. Син юдейського рибалки Зеведея. 
Брат апостола Івана Богослова. Один із найближчих учнів Христа. 
Убитий в Єрусалимі за наказом юдейського царя Ірода Агріппи І.

Перший апостол-мученик. Єдиний з апостолів, смерть якого 
описана в Новому Заповіті.

Покровитель християнського воїнства, паломників. Особливо 
вшановується в країнах Піренейського півострова — Іспанії та 
Португалії, а також їхніх колишніх колоніях в Латинській Америці та 
Філіппінах.

День пам'яті — 25 липня (за григоріанським календарем), ЗО 
квітня(за юліанським). Також — Яків Великий, Яків Старший.

Біблійні відомості
Яків Зеведеїв разом із своїм братом Іваном та апостолами Петром 

і Андрієм належить до перших покликаних Ісусом Христом (Мт. 4:21, 
Лк. 5:10). Цих чотирьох апостолів виділено у Новому Завіті серед кола 
апостолів, оскільки вони беруть участь у найважливіших подіях життя 
Ісуса. Ісус вирізняє його як одного з трьох наближених учнів, беручи з 
собою Петра, Якова та Івана на високу гору, яку часто ототожнюють з 
горою Фавор, де відбулося Преображення. Євангелія згадує про матір 
Якова й Йоана, яка просила для них почесного місця в Христовому 
Царстві: "Підійшла до нього мати Заведеєвих синів зо своїми синами і 
вклонилась, щоб його про щось попросити. Той же сказав їй: "Чого 
бажаєш?" Відповіла йому: "Скажи, щоб оці два сини мої сіли в твоєму 
Царстві -  один праворуч, другий ліворуч тебе." У відповідь Ісус мовив: 
"Не знаєте, про що просите. Чи спроможні ви пити чашу, яку я маю 
пити?" Сказали йому: "Спроможні." Промовив до них: "Чашу мою 
питимете, але сісти праворуч мене чи ліворуч, -  не моє це давати, 
лише -  кому мій Отець приготував." Почувши це, десятеро почали 
нарікати на двох братів."

У Гетсиманському саду Яків також стає свідком тих важких подій 
(Мт. 26:37). Яків та Іван отримали всилу своєї стрімкої вдачі також
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Покровитель на місяць
назву Воанергез — сини грому. Після Воскресіння Ісуса Христа, Іван 
перебуває в Єрусалимі разом з іншими апостолами (Дії 1:13). Яків 
Зеведеїв і Матвій були вбиті мечем. Яків Зеведеїв проповідував у 
Єрусалимі і першим з апостолів постраждав за Христа. За наказом 
юдейського царя Ірода Агрипи (Дії 12:1-2) йому було відтято голову в 
Єрусалимі про що свідчать Євангелія від Марка та Матвія (Мр. 10:39, 
Мт. 20:23).

Климент Александрійський пише, що коли Якова вели на страту, 
його зрадник, побачивши мужність, з якою той йшов на смерть, 
підійшов до нього, впав на коліна у розкаянні і визнанні, що також 
вірує у Христа, і сказав, що Яків не повинен приймати смерть один. їм  
обидвом стяли голови.
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Santo do mês
S. Tiago Zebedeu -  30 de abril

Santiago Maior, também chamado de São Tiago Maior, Santiago Filho 
do Trovão (Boanerge), Tiago, filho de Zebedeu e Santiago Apóstolo o 
Maior, martirizado em 44 da nossa era, foi um dos doze apóstolos de Jesus 
Cristo. Foi feito santo e chamado Maior (mais velho) para o diferenciar de 
outro discípulo de Jesus de mesmo nome, conhecido como Tiago Menor 
(mais jovem) e também de Tiago, o Justo, sendo estes últimos possivel
mente a mesma pessoa: Tiago, menor; Tiago, o justo; e Tiago, irmão do 
Senhor

Tiago na Bíblia
Segundo o Novo Testamento, Tiago era filho de Zebedeu e Salomé, e 

irmão do apóstolo São João Evangelista.
Nasceu em Betsaida, Galileia. Tal como o seu pai e o irmão, o apóstolo 

João, era pescador no Mar da Galileia, onde trabalhava em provável parce
ria com André e Simão Pedro, consertava as redes de pesca. Tiago, Pedro 
e João seriam, de resto, os primeiros a abandonar tudo para seguirem 
Jesus como seus discípulos, tendo sido dos seus mais próximos colabora
dores, ao participarem na Transfiguração, na Agonia de Cristo no Jardim 
das Oliveiras.

No evangelho de Mateus, conta-se que a mãe de ambos, Tiago e João, 
Salomé, em seu orgulho materno, pediu a Jesus que seus dois filhos, Tiago 
e João, fossem colocados um à direita e outro à esquerda, no Reino de 
Deus, porém Jesus lhe objetou: "Vós não sabeis o que pedis. Podeis beber 
o cálice que eu hei de beber?". Os apóstolos responderam: "Podemos". 
"Pois bem, isso é verdade", concluiu Jesus, "mas dar-vos o primeiro lugar 
no Reino, isso depende do meu Pai, que está no céu". Este episódio causou 
alguma irritação entre os demais apóstolos, pois era uma tentativa óbvia 
de destacar-se acima do grupo.

Segundo Marcos 3:17, Tiago e João são chamados por Jesus como
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Santo do mês
Boanerges, isto é, "Filhos do 
trovão". Isto se deu por um fato 
que caracterizou a índole de 
ambos: ao chegar Jesus com 
sua comitiva à terra dos samari- 
tanos, estes lhe interditaram a 
entrada. João e Tiago viram 
neste fato uma afronta a Cristo 
e exprimiram sua indignação 
com estas palavras: "Queres,
Senhor, que mandemos cair 
fogo do céu sobre esta cidade, 
para consumi-la?". Jesus, 
porém os repreendeu dizendo:
"Vós não sabeis de que espírito 
sois! O Filho do Homem não 
veio para perder, mas para 
salvar as almas" (Lucas 9:54).

Segundo a Bíblia é um dos 
discípulos mais íntimos de Jesus 
de Nazaré, já que em várias 
ocasiões onde Jesus só se fazia 
acompanhar por 3 apóstolos, 
era ele escolhido, junto a Pedro 
e João. Assim se deu na Transfiguração, por ocasião da ressurreição da 
filha de Jairo e no Jardim das Oliveiras, pouco antes da prisão de Jesus.

Tiago é citado entre os testemunhos da terceira aparição de Cristo 
após a sua morte e ressurreição, nas margens do lago de Tiberíades.

Tiago morreu mártir: "O rei Herodes mandou prender alguns mem
bros da Igreja para os maltratar. Assim foi que matou à espada Tiago, 
irmão de João" (At 12,1-2).
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Посмертні Згадки
,W r

t  Irmã Apolônia Verônica Skrepecz

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

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

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

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

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

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

Imaculada, pacífica, humilde, alegre, feliz, agraciada por Deus, sempre pronta para servir, 
animar a comunidade, agradecia ao Senhor pelo dom da vocação. Irmã Apolônia nos deixa 
um legado: servir com alegria! Viveu com alegria e abnegação.

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

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

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

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

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

Como Maria. Servir a Deus. Servir ao próximo. Dizendo sim a Deus, exerceu este 
serviço dentro da comunidade da Congregação das Irmãs Servas de Maria. Como serva, 
dedicou seus dias a Deus e ao próximo com muita alegria e generosidade. Exerceu sua 
missão sempre com o sorriso em seu rosto e sempre tinha um gesto criativo para poder 
transmitir a Fé, a esperança, nossa confiança em Deus.

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

A Eparquia Ucraniana em Argentina -  Nuestra Senhora dei Patrocínio -  expressa as 
mais sentidas condolências para a família Skrepecz e para a Congregação das Irmãs 
Servas de Maria Imaculada. São mais de 50 anos de trabalho dedicado a esta porção de 
Igreja que tanta necessidade tem da presença de pessoas generosas para o serviço de 
evangelização dos fiéis que fazem parte desta Igreja.
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Sinceramente, posso afirmar: ficamos um pouquinho mais pobres com a ausência 
física da Irmã Apolônia em nosso meio. Mas ao mesmo tempo, sentimos que a presença 
deste sorriso amoroso continuará presente no meio de todos, semeando sementes da boa 
nova, porque, desde o céu, estará intercedendo por todos nós. Que eterno seja o seu 
descanso junto ao Pai Eterno. Que seja etema a sua memória entre todos”.

(Dom Daniel, Bispo-Eparca na Argentina)

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

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

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

t  Teodosio Dobrovolski

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

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

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

Подала родина.

t  Rafael Tkaczuk

Rafael faleceu dia 1 de fevereiro de 2018, Filho de Zeferino 
Tkaczuk e Antônia Krauczuk. Nasceu em Ligação, Prudentópolis, 
aos 16 de outubro de 1945. Seus pais mudaram-se para Santa 
Maria do Oeste, Pitanga quando Rafael tinha, 7 anos.

Rafael recebeu de seus pais uma educação profundamente 
religiosa. Desde pequeno gostava de servir como coroinha e 
ajudar nas celebrações. Aos 18 anos ingressou no Apostolado da 
Oração. Sempre foi mão direita para os padres que aqui 
atendiam. Dedicou-se à igreja na sua comunidade, como coroi
nha e sacristão.

Recebeu o Sacramento do Matrimônio com Serafina Chitou 
filhos: Paulo, Sérgio, José Augusto Luiz, Solange e dois netos, Gustavo e Rafaela. Serafi
na faleceu no ano 2003. Rafael casou-se depois com Maria Kapuchinska com a qual viveu 
exemplarmente durante 6 anos e 1 mês. Tanto com a primeira esposa, quanto com a 
segunda esposa, foram assíduos praticantes na comunidade eclesial. Desde jovem foi 
assinante da revista MISSIONAR.

Não sentindo-se bem de saúde, aconselhado a submeter-se à cirurgia antes da qual 
pediu a Confissão e Unção dos Enfermos. Pe. Bonifácio Zaluski, OSBM, o atendeu. Rafael 
fez exame de consciência de toda sua vida e fazendo uma profunda e bem preparada 
confissão e recebeu a Unção dos Enfermos. Logo após a cirurgia Deus o levou para o céu.

Rafael, deixou exemplo de bom pai, cristão e membro ativo na igreja e bom cidadão. 
Portanto, cumpriu fielmente sua missão aqui na terra. Foi sepultado no cemitério de Santa 
Maria do Oeste.

A  família agradece para o Pe. Bonifácio Zaluski, OSBM, pelo atendimento antes da 
cirurgia, ao Pe. Antônio Lachovicz, OSBM, o qual realizou as celebrações fúnebres, com a 
Divina Liturgia de corpo presente.

"Feliz és Rafael porque fostes fiel nas promessas do Batismo, agora vives a etema 
felicidade junto ao Pai etemo".
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