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Prudentópolis, 16 а 31 de dezembro de 2016

A Redação e a Administração do jornal
Prácia, a Direção e os Funcionários da Gráfi
ca Prudentópolis desejam aos seus leitores,
clientes, colaboradores, benfeitores e amigos
um Natal abençoado e um
Feliz e próspero Ano Novo de 2017.
Редакція і Адміністрація
Праці й Місіонаря засилає для
шановних читачів,
співробітників, передплатників,
добродіїв і прихильників нашої
преси Різдвяний Привіт і Новорічні
побажання щастя, миру і днів повних успіхів та добрих діл у
новому 2017-ому році.
Просимо Всевишнього Бога, який задля нас і задля нашого спасіння став людиною, щоб наповнив
усе життя ваше своїми небесними ласками і щоб кріпив на силах, сповняв почуваннями
вдячності й надії всі дні вашого життя.
Редакція і Адміністрація Праці й Місіонаря
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Редакційне
В Христовому Різдві Бог висміває людську
гордість

“Ч ого метуш аться народи, і люди
задумую ть марне? В стаю ть царі землі,
князі зговорю ю ться разом на Господа й
на його помазаника: Той хто ж иве на
небі, з них сміється, Господь із них
глузує” (Пс 2,1-4).
Читаю чи ці слова Псальма, я собі
уявляю
наступне:
мала
дитина
проголош ує себе господарем дому, бере
собі панське вбрання, кладе на голову
корону й зневаж ає батьків, проганяє їх з
дому. Я кий з того вислід? Б атьки
см ію ться з дурноти дитини...
Від перш ого дня появи людини на
землі аж до сьогодні Б о г промовляв і
промовляє
до
людей,
переконує,
наводить на розум, але людина, як
колись так і тепер, далі хоче бути як
Бог, стоїть при своєму, не дається
переконати Б ож им и словами. Людина
піш ла й далі йде проти планів Бож их,
проголосивш и себе паном світу й
всього, щ о у світі. Вона пнеться вгору,
підносить високо голову свою і
старається зайняти місце Бога. А Б ог
висміває людину,
глузує собі з її
гордості головно тоді коли Він,
всемогутній Творець неба й землі, пан
всесвіту, приходить на землю, бере
лю дське тіло й родиться як маленька
немічна дитинка.
В Різдві Б о ж о го Сина Б о г висміває,
бере на глузи, іронізує лю дську пиху,
нахабність,
властолю бність,
чванькуватість. Це так як старш і люди
см ію ться з дітваків, які прибираю ться
за царів і цариць і думають, що це
правда...
Своїм покірним народженням у
В иф леємі, Б о г глузує з глупоти
лю дських
дітей,
які
навипередки
змагаю ться про владу у Б ож ом у світі й
у Христовому Ц арстві, де сам Христос
не хотів стати царем, а люди того
хочуть, про те стараю ться і за те
борю ться й навіть вбиваю ть одні одних.
Люди вваж аю ть, щ о світ до них
належ ить і стараю ться про те, щ об у
ньому панувати, наказувати, гордувати.
Д умаю ть бідненькі, що Б о г дуже
ж ури ться тим, яке місце хтось буде

мати в Й ого Ц арстві, думають, нещасні,
що уряди запровадять когось до неба,
уваж аю ть, щ о м ож уть стати панами
навіть і неба. Але перед тією лю дською
гордістю стає маленька дитинка на
руках убогої М атері М арії. І це є Б ож е
висміювання лю дської гордості й
чванькуватості.
Ч и то воно направду аж так багато
залеж ить перед Богом хто є сильний на
цьому світі, хто має більше влади, хто
має більше почестей? Ч и воно залеж ить
багато на тому, щ об Б о ж і вибрані
панували над іншими, щ об виносилися
понад убогих? Чи дивиться на Б ога хто
меш кає в багатій палаті, хто вдягається
в панські убрання, хто розкош ує при
столах, скільки має захованого скарбу?
Ні. Це байдуже, дурне, незначне перед
Богом. Б о ж а дитина у В иф леєм і з того
всього кепкує і все те висміває.
Н аж аль, люди навчилися думати,
що Б о г подібний до людей: поважний,
гордий, пройнятий бажанням показати
свою
силу,
погордитися
своєю
могутністю ,
пописатися
своїм
багатством. Ні, от приходить Б о г до
людей у виді маленької і немічної
дитинки й чим хоче показатися - це
лю бов’ю. Чи тим Б о ж а дитина не кпить
собі з лю дської гордості?
Дорогий читачу, Різдво Христа
м ож е мені й тобі багато допомогти
призадуматися
над
тією
Б ож ою
іронією. П ісля стільки хвальби людей,
ціле небо розсм іялося дивлячись на
комедію лю дської гордості.
З великою повагою очікував народ
царя, щ о мав визволити Ізраїля від
римського ярма й піднести народ до
слави! З якою злобною цікавістю
гордий Ірод випитувався де народився
цар! З якою чванькуватістю ф ари сеї і
садукеї
висмівали
погордженого
Месію! З якою владою засуджував
Й ого П илат на хрест, щ об рятувати
народ від присутності Б о га м іж людьми,
бо той Б о г висміяв лю дську гордість!
На все те дав свою думку
Всевишній:
показав
себе у виді
маленької дитинки, не в панському
палаці, не в царських ш атах, але в
стаєнці, на сіні, переслідуваний й вкінці
прибитий на хресті як останній з поміж
л ю д е й . А ле по правді він ПЕРШ ИЙ з
поміж людей!
Так, Різдво Х ристове - це Б о ж а
мудрість,
це
кпини,
реготання,
висмівання
цілим
небом
комедії
лю дської гордості.
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Editorial
No Nascimento de Cristo, Deus ri e zomba do
orgulho humano

Por que se reuniram povos e em vão
m urm uram nações? Os reis da terra se
posicionaram com os líderes que, secreta
m ente, conspiram contra o Eterno e Seu
ungido, dizendo: “R om pam os suas am ar
ras e nos livrem os de suas cordas” . Aquele
que habita nos céus ri apenas; o Eterno
zom ba deles (Sl 2,1-4).
A o refletir sobre estas palavras do
salm o, im agino o seguinte: um a criança
proclam a-se dono da casa, veste-se de
roupa de gala, coloca coroa na sua cabeça
e ofende, desrespeita os pais, quer exulsa-los da casa. Q ual será o resultado disso?
Os pais sim plesm ente riem e zom bam
dessa atitude infantil.
D esde o com eço da presença do
hom em na terra até hoje, D eus falou e fala
ao hom em , tenta convencer, fazer ele criar
juízo, m as o hom em com o antigam ente
assim tam bém hoje continua procurando
ocupar o lugar de Deus, não se deixa
convencer pelas palavras de D eus, insiste
no seu m odo de querer e pensar. O hom em
agiu e continua agindo contra os planos de
D eus, quer proclam ar-se dono do m undo e
da verdade, ergue a cabeça e procura
tom ar o lugar de Deus. E Deus ri, o Senhor
do universo zom ba desse orgulho quando
o Deus todo poderoso, criador do ceu e da
terra, suprem o bem, vem ao m undo e
nasce com o um a criança im potente,
hum ilde e pobre, dependendo em tudo dos
cuidados do homem.
N o N ascim ento de Jesus C risto, Deus
ironiza o orgulho hum ano, o seu desejo de
se tornar dono do m undo, da sua vaidade e
soberba. É com o os adultos riem das criançolas que se vestem de ricos e dizem -se
reis e rainhas, convencidos que isso seja
v erd ad e.
C om seu nascim ento hum ilde em
B elém , Deus zom ba da bobice dos hom ens
que lutam com todas forças, até m atam
uns aos outros para se apoderar do mundo.
A cham que o m undo pertence a eles e

querem , a todo custo reinar, im perar, orgu
lhar-se do seu poder contra os direitos de
Deus.
Pensam infelizes que Deus se im porta
m uito com que lugar alguém vai ocupar no
seu Reino, pensam que poderes sobre
outros conseguirão levar alguém ao ceu,
consideram -se senhores do ceu e da terra.
Diante dessa presunção hum ana aparece
um a pequena criança no colo de um a
pobre m ulher M ãe M aria. C om a im agem
de Jesus no estábulo e na m angedoura
Deus zom ba da jactância humana.
Pergunta-se: vale realm ente tanto
diante de Deus quem é forte neste mundo,
possui poderes, riquezas, honrarias? R eal
m ente é tão im portante que os eleitos de
Deus dom inem os seus próxim os, se
elevem diante dos hum ildes? Será que
Deus olha onde você m ora, num palácio
ou num rancho, se tuas roupas são de luxo
ou pobres, se você se alim enta com
alim entos refinados, se você possui
m ilhões nos bancos? Não. Isso é indiferen
te, tolice, sem valor diante de Deus. A
C riança de Deus em B elém ri de tudo isso,
zom ba da vaidade humana.
Infelizm ente, a hum anidade pensa
que Deus é sem elhante aos homens: sério,
orgulhoso, desejoso de m ostrar o seu
poder, agulhar-se por ser todo poderoso,
m ostrar que é dono de todas as riquezas
do mundo. Não, eis que aparece a C riança
de Deus, pobre e hum ilde para m ostrar aos
hom ens o AM OR. C om isso essa criança ri
do orgulho hum ano e condena tudo o que
nasce do orgulho e do ódio.
O povo de Israel esperava ver a
chegada solene do Salvador ao mundo,
pensando criar seu reino na terra, esperan
do a libertação do jugo rom ano e elevar o
povo ao m ais alto grau da glória. Foi com
m aldade e curiosidade que H erodes espe
culava onde nasceu o rei de Israel para
elim iná-lo, com jantância fariseus e saduceus ironizavam o rei M essias e Pilatos
condenava o M essias para m orrer na cruz.
Tudo porque esse Deus zom bava do orgu
lho humano.
D iante de tudo isso Deus deu a sua
opinião: apareceu com o pequena e fraca
criança, não num paláco real, m as no
estábulo, perseguido desde o início e final
m ente crucificado. M as, na realidade, ele é
o PRIM EIR O entre os homens.
Sim, o N atal de Jesus é sabedoria de
Deus, é deboche, gozação de todo o céu
da com édia do orgulho humano.
P. Tarcsio Zaluski, OSBM
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das suas religiões, salvavam -se. N o Novo
Testam ento, tudo o que era antigo foi substi

Різдво Ісуса Христа - Мт 2,1-12

tuído pela revelação de Cristo, que assum iu
a natureza hum ana, nasceu da Virgem
M aria, viveu entre os hom ens por trinta e

EX PED IEN TE
“P R A C I A”
Jornal Ucraíno-Católico Publicado
no Brasil

poucos anos e trouxe ao m undo a revelação
total das verdades divinas, m ostrando que
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Deus é am or e por esse am or ele m esm o
ofereceu sua divindade, derram ando o seu
sangue na cruz pela salvação da hum anida
de. Por isso, S. Paulo escreve que já não
estam os sob a lei, m as recebem os a filiação
isto é, fom os elevados para um estado espe
cial de filhos de D eus em Jesus Cristo, o
qual “nos am ou e entregou-se por nós” e
anunciou um a visão diferente de ver a nossa
vida am ada infinitam ente por Deus, convi
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dado-nos a dar a nossa resposta a esse am or
divino que não deve consistir som ente na
К оли Ісус народився у В иф леєм і Ю дейськім, за днів Ірода царя, мудреці
прийшли в Єрусалим зо Сходу і спитали: “Де цар юдейський, щ о оце народився?
Б о ми бачили його зорю на сході й прийшли йому поклонитись.” Почувш и це цар
Ірод, стривожився, і ввесь Єрусалим з ним. Зібравш и всіх первосвящ еників та
книжників народних, він випитав у них, де Христос має народитися. Вони йому
сказали: “У В иф леєм і Ю дейськім, бо так написано пророком: І ти, В иф леєме,
земле Юди, нічим не менш а м іж містами Юди, бо з тебе вийде вождь, щ о буде пасти
мій народ, Ізраїля.” Тоді Ірод, покликавш и тайком а мудреців, випитав у них пильно
про час, коли зоря з'явилась, і відіслав їх у В иф леєм, кажучи:

“Ідіть та

розпитайтесь пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щ об я теж пішов
йому вклонитись.” В ислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, щ о її
бачили на сході, йш ла перед ними, аж поки не підійшла й не стала зверху, де було
дитятко. Побачивш и зорю , зраділи радістю вельми великою. Увійш ли до хати й
побачили дитятко з М арією , матір'ю його, і, впавши ниць, поклонились йому;
потім відкрили свої скарби й піднесли йому дари: золото, ладан і миро. І
попереджені вві сні до Ірода не завертати, пустились іншою дорогою у край свій.

Послання Св. Павла до Галатів: 4,4-7

cum prim ento das leis pelo tem or com o
servos, m as sim por am or que tudo fazem
com o filhos amados. Asim , a nossa atitude
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para com Deus deve ser de quem cum pre a
vontade divina não por m edo, m as sim no
am or com o filhos am ados e que amam.
O nascim ento de Jesus é a m anifestação
desse am or de Deus, que foi aceito por
alguns do paganism o, com o os três reis
m agos, por alguns que pertencia ao povo
eleito, com o José e M aria, pastores e outros,
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m as foi rejeitado por outros representados
por H erodes que colocou o seu orgulho
acim a do am or de D eus e com eteu atos de
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ódio, m andando assassinar crianças inocen
tes, rejeitando assim o am or que se m anifes
tou na pessoa de Jesus Cristo nascido da
Virgem M aria, feito hom em por am or a toda

Corretores Ortográficos:
Pe. Atanásio Kupicki, OSBM
Pe. Dionisio Bobalo, OSBM

a hum anidade.

Я кж е сповнився час, Б о г послав свого Сина, щ о народився від жінки,

P. Tarcisio Zaluski, O SB M

народився під законом, щ об викупити тих, які під законом, щ об ми прийняли
усиновлення. А щ о ви сини, Б о г послав у ваш і серця Д уха Сина свого, який взиває
“Авва, О тче!” Тому ти вж е не раб, а син; а коли син, то спадкоємець завдяки
Богові.
Цілими століттям и світ ж ив під законом, тобто люди ще не були пізнали

Ucrânia

ROTEIRO
ECONÔMICO

V II
7 MOTIVOS PARA
VISITAR A UCRANIA

Б о ж о ї лю бови до них і щ о могли робити це виконувати закони Б о ж і які вибраному
народові були дані через пророків і патріярхів а для інших народів через їхню

Chegou a sua vez de visitar um dos m ais lindos destinos do Leste Europeu.

совість і їхні релігії, бо в усіх релігіях світу було якесь о б ’явлення Б о ж о ї волі й
нарід ж ив під законом своєї релігії. В Новому З авіті все старе уступило місце
новому, повному о б ’явленні Б о ж о ї лю бові яка о б ’явилася в Х ристі Ісусі, який став
людиною, народився з М арії Діви, прожив понад тридцять років на землі
показую чи й начаючи, щ о Б о г це любов і з тої любови пож ертвував своє людське
тіло і своє бож ество, віддавши ж и ття за спасіння світу. Тому Св. П авло пише, що
ми тепер не під законом, а “прийняли усиновлення”, тобто стали в особливіший
спосіб піднесені до Б ож ого дитинства в Особі Ісуса Христа, який “полюбив нас і
видав себе за нас” та встановив новий погляд на наше ж и ття яке Б о г лю бить
безмежно, а наша відповідь це не лиш е виконувати Б о ж у волю зі страху, але з
лю бови дітей до Б ога, який зробив усе і далі робить, щ об всі прийшли до повноти
любови, щ об та лю бов Б о ж а до людей не була змарнована і щ об всі люди
пройнялися лю бов’ю до Творця і все в ж и тті робили не зі страху але з любови.
Н ародження Ісуса це вияв тої Б о ж о ї любови, яку прийняли поганські царі зі
Сходу й прийшли йому поклонитися, яку прийняли вбогі пастухи, але її відкинув
Ірод, який, у своїй гордості, не мав змоги прийняти той вияв Б о ж о ї лю бови й
відкинув його, поклавш и свою владу понад Б ога і вчиняючи злочини убивства
невинних дітей та інші гріхи, відкидаючи тим Б о ж у лю бов яка о б ’явилася в
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Новонародженому Богочоловікові Ісусі Христі.
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Viaje com quem tem mais de 23 anos
de história com grupos para a Ucrânia.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Por m uitos séculos, o m undo viveu sob a lei, isto é, ainda não tendo conhecim ento total
do verdadeiro am or de Deus, o que podiam fazer para se salvar, é cum prir as prescrições
das leis. A o povo eleito as leis foram ditadas pelos profetas e patriarcas e a outros povos
que tam bém deveriam salvar-se, Deus deu a consciência e as leis das diversas religiões,
de certa m aneira, revelavam a

vontade salvífica de Deus. Pelo cum prim ento das leis
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O r d e m de Sã o Ba síl io m a g n o
СВЯТИЙ ВАСИЛІЙ ВЕЛИКИЙ
Святий Василій Великий це один з найбільше визначних отців Церкви,
святий, єпископ, жив у 4-ому столітті. “Отці Церкви” це люди, в більшості
єпископи, які своїм святим життям,
знанням, навчаннями і проповідуванням
багато спричинилися до розвитку й
змінцення Христової Церкви. Святий
Василій прославився головно з двох
причи: обороною правдивої віри й
навчаннями про богупосвячене життя. Він
є патріярхом й учителем монашого
спільнотного життя.
Народився
в
місті
Кисарії
Пападокійській, около 329 року. В тих
часах Кападокія знаходилася в грецькій
території і належала до Візантійської
Імперії, а нині вона належить до
Туреччини. Його родина вже віддавна
була християнська. Чотирьох з його
братів нині почитувані ж святі: Макрина,
Навкратій,
Петро
Севастійський
і
Григорій Нісейський.
Ще за молоду родина вислала Василія
побирати
науки
найперше
до
Константинополя, столиці Візантійської
Імперії, а потім до Атенів, великого центру культури в тих часах, де Василій
навчався протягом шість років. В тих містах Василій мав за друга Григорія з
Назіянзу, великого візантійського святого, з яким тримав солідну дружбу аж
до смерти. Чого Василій навчався? Він закінчив найвищі студії тих часів:
реторику, філософію і право. Родина приготовляла його на урядове
становище, як, наприклад, адміністратора міста.
Але, повертаючися до свого міста, Василій скоро змінив думку.
Відчуваючи свого роду розчарування студіями, відчув потяг до монашого
життя. Він пізнав монаший рух яким провадив Евстахій Севастійський, рух
який був поширився по цілій Кападокії, рішив тоді залишити все, його
надійну цивільну карієру й прийняти життя цілковито посвячене Богові.
Але скорше як прийняв таке життя, хотів краще пізнати монаше життя,
тому підприйнявся довгої подорожі по Єгипті, Сирії і Мезопотамії, територій
де монашество було дуже розвинене. З поворотом до дому, Василій вдався зі
своєю сестрою Макриною, братом Петром й з ще деякими друзями до
родинної посілости в місцевості Анезі, місце відлюдне, посеред зеленої
природи, на берегах ріки Іріс, щоб там розпочати спільноту яка хотіла жити
згідно з Євангелієм Христа, стараючися про християнську досконалість.
Але Василій скоро мусів змінити свої думки й плани: Церква кликала
його до праці. В тих часах Церква переживала велику кризу через блуди
проти віри, які поширювалася на Сході, головно через єресь аріянізму, науку
яка навчала, що Ісус Христос не був Богом. Василій рішив тілом і душею
віддатися праці в Церкві, був висвячений на єпископа і 370 року став
єпископом Кисарії. Віддав всі свої сили для оборони правдивої віри,
протиставлячися єресям, відбуваючи різні подорожі й пишучи навчання в
обороні правдивої віри.
Святий Василій написав багато й його письма становлят великий
духовний скарб Церкви. Написав твори в обороні правдивої віри, проти
єресей, проповіді й гомілії та багато різних повчань, які посьогодні актуальні
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про правдиву науку Церкви. Мають особливу вагу також його “Правила”, що
їх написав для своїх монахів й аскетів: це духовні навчання оперті на Святому
Письмі, призначені для тих, які бажали жити життям повної християнської
досконалости.
Можемо вичислити багато чеснот і заслуг святого Василія Великого. Він
належить до великих мужів в історії Церкви, тому його прозвали “Великим”,
тобто людина великої святости, глибокої віри, ціковитого віддання
Христовій Церкві. З любови до Церкви, Василій боровся відважно в обороні
віри, простиставлячися ворогам Христовому стадові. Заразом, Василій був
“добрим пастирем” і людиною великої любови: в часах голоду в Кападокії
він організував і займався кампаніями доброчинних діл милосердя, робив
збірки, організував роздачу харчів для убогих. Потім заснував в сусідстві м.
Кесарії цілу інституцію доброчинних заведень, де були шпиталі, нічліги,
робітні, школа. Святий Василій правдоподібно був першим єпископом який
розвинув і пожвавлював соціяльну працю Церкви.
Друга велика заслуга святого Василія це, що він є патріярхом і учителем
монашого життя, тобто, посвяченого Богові життя. Він, справді, не
започаткував монашого життя як такого: монашество вже існувало перед
ним. Але він започаткував нову форму, новий стиль посвяченого життя:
життя спільного, згідно з взірцем перших християн, де між ними все було
спільне і була в них “одна душа й одне серце”, ж про це пишиться в Діяннях
Апостолів. Спільнота Святого Василія це спільнота де все повинно бути
спільне - спільнота життя, дібр, дарів, харизмів, старання в усьому
руководитися любов’ю. Василій не заснував ж огось згромадження або
монаший чин, але він є патріярхом, духовним учителем монашества, ж е за
його Правилами розвинулося по Сході й мало великий вплив на Заході.
Також наш Чин Святого Василія Великого, ж такий, не був заснований
Святим Василієм. Чин Святого Василія Великого започаткований 1617 року
й його зановниками є Святий Йосафат і митрополит Велямин Рутський. Але
заснований на духовних фундаментах Святого Василія, тримається в своїх
основах навчань виложених Святим Василієм в “Правилах” і живе згідно з
василіянською традицією.
Святий Василій помер 379 року, маючи неповних 50 років життя, Його
свято, в літургічнім календарі, святкується для 1-го січня (в латинськім
обряді дня 2-го січня).
О. Сотер Шідляр, ЧСВВ

МОЛОДИМ
ЧИТАЧАМ
Ісус - Не було такого ніколи

Ісус
Були палаци, та дарма,
Що в них так світло і прекрасно...
Все ж місця в них Ісус не мав,
І Він лежав сповитий в яслах.
Було нелегко там Йому
Тієїночі в Палестині.
О люди, дивно як, чому
Його зустріли негостинно?
Свою любов і благодать,
Як дар приніс вам Син Господній,

Хай душі ваші не мовчать —
Що ж ви Йому дасте сьогодні?
Дивлюсь у небо голубе,
Що розлилось до виднокраю,
О мі й Ісус, люблю Тебе,
На Тебе з радістю чекаю.
Приходь до мене, як весна,
В надії, радощах, в любові.
Моя душа неголосна
Бажає зустрічі з Тобою.

Сергій Рачинець
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА
РОЗДУМУ
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Коли б Ісус появився нині?
Роздумую чи над справами нинішнього світу й християнства, приходить на
думку, що би то Ісус нині робив, коли би взяв собі якийсь час, щ об прож ити видимо
тут на світі м іж нами. Б ез сумніву, був би добрим, вставлявся би за немічних і
погорджених, повторяв би багато з того, щ о говорив колись і воно записане в
Євангеліях, заохочував би бути вірними для Б ож и х законів, ж ити в правді й
правдою, і так далі. Багато-багато мав би тут праці й нагоди навчати. Але думаю, щ о
тако ж взявся би робити порядок тут на землі як це був зробив у храмі в Єрусалимі,
коли порозкидав столи міняйлів, повиганяв бичем продавців і сказав очистити храм
Б ож ий, щ об він був домом молитви, а не продавців, розбиш ак. Сьогодні, на мою
думку, мав би багато більше простору на те, щ об очистити Церкву, християнське
ж и ття і ж и ття всіх людей. Якими очима дивився би на те як світ святкує його Різдво
і щ о сказав би про те? М ож е й би прослизився, бо святкую ть не знати що. Не
святкую ть його народження. Н а його місце продумали якогось дідуся, всякі світла,
прикраси, а про нього майж е цілком заб ул и ...
К оли би Ісус зволив прож ити на землі у місяці грудні, то напевно взявся би
робити порядок зі святкуванням його Різдва. Я уявляю собі Ісуса який розкидає
багато річей, які наповнюють світ під час Різдва. Думаю, що він ходив би по містах
і селах та нищив би всяких Папай Ноелів, які зайняли його місце в Різдві, мож е
сказав би поховати багато різних прикрас по домах і по деревах м іж тими людьми,
що в нього не вірять, а святкую ть Різдво отак бо світ святкує, але навіть не згадують
що це за свято, навіть не навідаються до якогось храму, щ об подякувати Отцеві
Небесному, щ о вислав на землю Свого Сина, щ об спасти світ. М ож е би зайшов там
де святкую ть бенкетами і запитався би щ о вони святкую ть, пощо сходяться разом,
їдять і п ’ю ть і веселяться, а навіть не згадують ім ’я того кого треба би святкувати.
М ож е зайшов би до домів родин і запитався дітей щ о то в них святкується і сказав
би їм, щ о не тільки в дарунках треба святкувати його уродини, але й в молитві, у
вдячності, в пригадування на його лю бов до людей через яку він зійшов на змелю.
М ож е би ходив від родини до родини й дивився би кого він бачив у церкві у навечіря
або в сам день його Різдва. І скільки то людей м ож е би виправдувалися, щ о не мали
часу, були змучені, мали гостей і мусіли приготовляти обід для них. Приходить мені
на думку, щ о на такі виправдання Він би просто сказав: “Не брешіть! Радше скаж іть,
що не вірите в мене, й не вірите, щ о я прийшов спасати світ!”
Це було би в часі Різдва. Але коли би Він рішив залиш итися м іж людьми у
видимий спосіб цілий рік, в неділі й свята, то напевно мав би багато роботи, щ об
розкидати різні непотрібні справи які увійшли в ж и ття християн, де м ож е зробили
більше важними справи лю дські, всякі людські приписи, звичаї, обряди, а призабули
за його науку. Не знати чи похвалив би багато справ, якими ж ивуть християни,
церковні служителі. А мож е би багато-багато річей, справ, звичаїв сказав би
залиш ити й заступити їх його словами, які передає Євангелія.
Думаю, що його присутність не була би приємна для більш ости християн. Ми
судимо ф арисеїв і всяких книжників, які не хотіли його прийняти й засудили на
смерть. Але сумніваю ся чи щ ось подібного не сталося би нині коли би Він прийшов
бути м іж нами у видимий спосіб. М абуть не ходив би піш ки як колись, а їздив би
якимсь автом, але не вимагав би собі якихось надзвичайних мерседесів чи
ролсройсів. Він м абуть далі був би убогий, але заходив би до багатих і з ними
приставав бо Він добре знає, щ о на цьому світі всі не м ож уть бути однакові й бідні.
Він знає, щ о мусять бути багаті, щ об продукувати й старатися про всякі потрібні
речі для бідних. І він ш анував би їх, їхнє багатство, без сумніву, приймав би від них
матеріяльні речі для вж итку на добрі діла, для своєї місії. Одне слово, Ісус, коли би
у видимий спосіб був тут м іж нами якийсь час, то хто зна чи не зробили би з ним те,
що зробили ф арисеї колись, бо Він не бояся би ані урядовців які йдуть проти Б ож и х
законів, не страхався би всяких політиків які м ож е би прийшли до нього просити
підтримки на їхні брехні й крадіжі. Він був би тим чим був тоді коли тут жив. Був
би Б огом правди, Богом добра, любови, був би Богом й не дався би підкупити
ніякими земськими обіцянками як не дався тоді коли в пустині диявол його намовляв
на щ о він ніколи би не згодився.
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Різдво Христове в українській іконі
М ар т а Г Е Л И Т О В И Ч - Ф Е Д А К

Празник Різдва Христового належить до найбільших і найвеличніших
для усього християнського світу, адже прихід Сина Божого знаменує
початок
Його відкупительної місії. Від моменту воплочення
розпочинається не лише новий відлік часу, але й нова сотеріологічна ера в
історії людства. Згідно з богословським вченням Церкви, втілення Другої
Особи Пресвятої Трійці є містичним таїнством, коли Бог злучається з
людською природою і бере від неї все, окрім гріха. Багато Отців Церкви та
богословів зверталися до теми воплочення, зокрема, св. Іриней Ліонський
стверджує: «Син Божий став Сином людським, щоб син людський став
сином Божим», - у цьому відкривається вся глибинна суть Різдвяного
таїнства.
Святкування Різдва започатковане ще у перших століттях
християнства, зокрема, першою почала святкувати Західна Церква, а
невдовзі це перейняла й Східна гілка християнства. Офіційно празник було
запроваджено до церковного календаря рішенням ІІІ Вселенського Собору
в Ефесі 431 р.
Тема Різдва знайшла широке застосування як у Літургійному, так і
обрядовому житті нашої Церкви, тому велика кількість звичаїв та народних
традицій пов’язана саме із цим святом. Яскравим віддзеркаленням цієї
тематики є й іконописна традиція, яка у свій спосіб розкриває містерію
празника через глибоке богословсько-символічне наповнення.
Українська ікона - своєрідна, вона служить яскравим виразником не
лише духовності, але й багатої культури. Іконографія Різдва Господнього
розвинулася в Україні під впливом Візантійської традиції відразу після
прийняття християнства. До найраніших зразків цієї тематики належить
мініатюра Трірського Псалтиря (1078-1087 рр.), Київського (1397 р.) та
стінопис Кирилівської церкви в Києві, що датується XII ст. Щодо
станкового малярства, то вперше ця сцена зустрічається у клеймі ікони
«Воздвиження Чесного Хреста» зі Здвиження, початку XV ст. Однак
самостійних
композицій
цієї
тематики, які б походили з
домонгольської
доби,
не
збереглося.
Основними джерелами для
іконографії Різдва Христового
слугували не тільки традиційні
Євангельські тексти від Матея та
Луки, але й апокрифічні, зокрема,
протоєвангеліє Якова, євангеліє
Псевдо-Матея та інші.
Однією з найбільш відомих та
показових ікон на цю тему є «Різдво
Христове», середини XVI ст. з с.
Трушевичі (Старосамбірський р-н,
Львівщина).
В
українській
іконописній традиції пам’ятка є
унікальним прикладом зображення
Різдва в оточенні клейм із сценами
життя Марії, де у середнику відтворено традиційну візантійську
іконографічну схему. Характер твору - піднесено-урочистиий, позначений
містичним символізмом та глибокою духовністю, що було властиво
найдавнішим зразкам цієї тематики.
Основне дійство розгортається на тлі скелястої гори як символу Христа
і як знак Богородиці. Про першочергову роль Марії на іконі підкреслено
також клеймами із її життя, які читаємо справа на ліво: 1. «Благовіщення»;
2. «Собор Богородиці»; 3. «Стрітення»; 4. «Обрізання Господнє». 5.
«Вознесення»; 6. «Втеча в Єгипет»; 7. «Різдво Богородиці»; 8. «Введення у
храм». 9. «Успіня Богородиці». 10. «Покров».
Майстер використовує принцип різномасштабності, тому Богородиця
зображена суттєво більшою у співвідношенні до інших персонажів. Вона як
мати Христа-Царя урочисто лежить на яскраво-червоному килимі,
зав’язаному на кінцях вузлом, як і три зірки на мафорію Богородиці - це
символ непорочності. Її материнський лик перейнято задумою, Марія
лежить відверненою від Христа, усвідомлюючи місію Єдинородного
Божого Сина. Цікавим іконографічним моментом є ж ест Богородиці, коли
вона прикриває рукою уста - як збереження таємниці незбагненного для
людського розуму таїнства Різдва Божого Сина.
Образ новонародженого Спасителя передано особливо зворушливо - Він
лежить, сповитий не так як пеленали дитину, а як обмотували померлих у
погребельний саван; також Його ложе - не є ложем дитини, а нагадує
гробницю. Таким образним способом відкривається суть приходу Христа у
світ - Бог стає людиною, щоб померти і через смерть дарувати життя.
Характерним на іконі є символізм темної печери, на тлі якої зображений
Христос. Печера є уособленням світу, в який прийшов Христос, щоб стати
світлом для людства, яке чекає спасіння. Над малим Спасом традиційно
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зображено вола та осла, про яких згадано у пророцтвах Ісаї. Вони також
можуть бути ототожненням з ізраїльським та поганським народами. Збоку
наближаються до Христа троє волхвів, котрі також символізують народи,
що мандрують до Євангельського світла.
У нижньому лівому куті композиції бачимо сцену купелі Христа, яка
взята з апокрифічних оповідей про двох жінок - Соломію і Маю. Водночас,
ця сцена сповнена побутового характеру, коли одна жінка тримає Христа, а
інша підгодовує воду для купелі новонародженого. Купіль також свідчить
про правдиве народження Христа у людському тілі.
Праворуч зображена монументальна постать зажуреного Йосифа,
якого спокушає диявол у вигляді пастуха і будить сумніви щодо батьківства
дитини.
Водночас
Йосиф
є
уособленням
людства,
котре
також
сумнівається
у
божественності Христа.
У верхньому полі іконного
щита, над горою, зображено
ангелів, які сповіщають пастухів
про народження Спасителя. По
центру в сигменті неба три
промені, що нагадують різдвяну
зірку, а також є символом
присутності Пресвятої Трійці у цій
епохальній події.
Подібну композиційну схему
наслідує майстер ікони «Різдва
Христового», кінця XVI ст. з
Лопушанка
Хоминої,
одначе,
візантійська
програма
твору
представлена
у
спрощеній
редакції. Привертають увагу особливості іконографії, наділеної яскравими
народними рисами з тяжінням до реалістичного трактування пейзажу.
Схематичне зображення скелястих гір замінено на пологі гори, що
нагадують українські Карпати із невеличкими деревами на схилах. Ще
одним етнографічним елементом є декор, особливо на одежах персонажів, у
якому пізнаються елементи національної вишивки.
Наступний етап творення іконографічної схеми Різдва демонструє ікона
«Собор Богородиці» середини XVI ст. з Бусовисько. Композицію
побудовано у типі - «Поклін волхвів», але про те, що ікона відображає саме
Собор Богородиці свідчить підпис на ній. Тема Собору тісно пов’язана з
Різдвом, а її ідейним змістом є возвеличення Богоматері.
Бачимо величаво-монументальну постать Богородиця на троні з малим
Христом, котрого прийшли вітати три царі. Момент цілування ніжки
Христа одним із волхвів несе відгомін західної традиції, яка вже у тому часі
починає активно утверджуватися в українському мистецтві. Варто
зауважити, що цей момент зображено також у фресках Лаврівського
монастиря, які датуються серединою XVI ст. Водночас, майстер показує
різночасовість подій - приїзд і від’їзд царів на передньому плані. Ліворуч
зображено одиноку постать зажуреного Йосифа.
Нові іконографічні зміни представляє ікона «Поклін волхвів» з Хломчі
ІІ половини XVII ст. Виразні риси реалізму витісняють традиційну
візантійську композицію і тим
самим
позбавляють
її
богословських
тонкощів
у
трактування
сцен.
Дійство
відбувається вже не на тлі гори, а
дерев’яної стаєнки, взірцем якої
послужили
латинські
зразки.
Іконописець
зобразив
лише
головних
персонажів
Богородицю, яка сидить на троні з
малим Христом, Йосифа, який
вітає прибулих волхвів, здіймаючи
над своєю головою шапку, та
волхвів у лицарських обладунках,
що припадають до Христа з
дарами. Таку ж подібну лаконічну
сцену представлено в іконі XVIII
ст. з Волині.
Ще один популярний епізод, який
починаючи з початку XVII ст. виступає окремим іконографічним сюжетом,
демонструє храмова ікона «Поклін пастухів» із Бойківщини. Композиція
поділяється на два плани: на передньому плані при яслах з новонародженим
сидить Марія, поряд Йосиф і пастухи, що прийшли із полонин вітати
Христа. На задньому плані, у глибині пейзажу - сцена знищення немовлят,
а вгорі вже традиційно почали зображати ангелів у сегменті неба, котрі
тримають стрічку із написом «Слава вовишніх Богу».
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Прикладом такої іконографії служить також ікона XVII ст. авторства
Йова Конзелевича, що походить із добре відомого у літературі
Богородчанського іконостаса.
У кін. XVII- поч. XVIII ст. визрівають також композиції більш
наративного характеру, де окрім центральної сцени, показано різночасові
моменти із життя Христа, зокрема, таке зустрічаємо на іконі «Різдво і
дитинство Христа» з Торок кінця початку XVII ct. Такі іконографічні типи
були зацікавленням в основному народних майстрів, котрі відображали не
лише елементи біблійних оповідей, але й часто наповнювали композиції
елементами які перегукуються з реаліями тогочасного життя.
Тематика Різдва Христового знайшла широке застосування у
мистецькій культурі нашого краю. Як у церковно-обрядовому, так і в
іконографічному аспектах вона у свій спосіб розкриває кожному
християнинові глибоке і радісне таїнство приходу у світ Божого Сина.
РІСУ - Релігійно-інформаційна служба України, 2001-2013
РІСУ є проектом Інституту Релігії та Суспільства
Українського Католицького Університету
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BENÇÃO DA IGREJA EM
SEGUNDA LINHA DE MARCONDES
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engajou-se no rito latino.
Em vista de tudo isso, diversos sacerdotes que atendiam a localidade tinham a idéia de
construir alí uma outra capela para resguardar a identidade oriental dos descendentes ucranianos,
mas o povo achava que estava bem assim mesmo e por isso não aceitava a idéia. Já o padre Atanásio Kupitskei, o padre Sérgio Saplak viram o problema e começaram a pensar na necessidade de
uma capela separada para preservar a identidade do rito ucraniano na localidade habitada predomi
nantemente por fieis do rito bizantino ucraniano. Esta ideia também foi aceita pelo Eparca de S.
João Batista, Dom Efraim Krevey que incentivava a comunidade para construir a sua própria
capela.
No ano de 2005 foi adquirido um terreno na vizinhança da capela de S. António, com a inten
ção de construir ali um pavilhão de festas. Assim, a capela seria usada pelos dois ritos mas cada
rito teria o seu pavilhão para festas e eventos. Mas a ideia não foi aprovada pelos sacerdotes nem
pelo pároco de Prudentópolis e nem pelo bispo, que foi informado sobre o assunto.
No ano de 2006 começou a atender a localidade o padre Tarcísio Zaluski, OSBM e vendo a
situação, pensou em construir uma capela, principalmente quando a paróquia latina negou à
comissão do rito ucraniano o direito de organizar festas e outros eventos no pavilhão da igreja de
S. Antônio. No dia 25 de abril de 2006 foi feita uma reunião na escola junto à igreja de Santo Antô
nio e se discutiu a ideia de construir a igreja própria para o rito ucraniano. Na ocasião foi escolhida
uma comissão administrativa provisória, com a seguinte composição:

Comissão Administrativa da comunidade de S. Nicolau - Segunda
Linha:

Acoteceu no dia 4 de dezembro deste ano de 2016, a consagração da greja de S. Nicolau em
Marcondes - Segunda Linha, celebrada pelo Eparca da Imaculada Conceição da Virgem Maria de
Prudentópolis, Dom Meron Mazur, OSBM. De início, a secretária da comissão Sra. Anice K.
Michalczeshen saudou o bispo e o povo presente, agradeceu a colaboração de todos na construção
do templo. Crianças, preparadas pela irmã Efigênia Gaudeda deram início à cerimônia com uma
canção a S. Nicolau, após seguiu-se o rito da bênção da igreja e do altar. Estiveram presentes os
padres Provincial dos basilianos no Brasil Antonio Royk Sobrinho, Dionísio Bobalo, Bonifácio
Zaluski, Teófilo Michalichen, Tarcísio Zaluski, todos da Ordem de S. Basilio Magno. A cerimônia
da bênção e a divina Liturgia foi cantada pelo coral da paróquia Nossa Senhora da Glória de Pitan
ga. O bispo parabenizou o povo que conseguiu construir este templo e incentivou para que a igreja
torne-se um centro de oração e de união da família da Segunda Linha.
Como histórico da comunidade apresentamos

Alguns dados históricos sobre a comunidade de Marcondes - Segunda Sessão
(Segunda Linha)
A colônia Jesuíno Marcondes (nome dado à colônia em homenagem ao político e intelectual
brasileiro, Jesuíno Marcondes de Oliveira e Sá, nascido na cidade de Palmeira, Pr., dia 1 de junho
de 1827 — morreu em Genebra - Suiça, 7 de outubro de 1903). A colônia recebeu os imigrantes
ucranianos nos primeiros anos de 1900, sendo que em 1906-7 alí já havia um assentamento de
imigrantes ucranianos. A área foi loteada e as famílias construíam suas casas, formando uma
pequena aldeia. Antes do surgimento dessa vila, já havia bom numero de imigrantes morando na
Linha Visconde de Guarapuava, Linha Rio Preto, Linha Maurício e Linha Visconde de Nácar.
Quando começou a ser formada a vila de Jesuíno Marcondes, os imigrantes tinham alí suas
residências e adquiriam terreno para plantio em lugares mais distantes, moravam na vila e para
trabalhar na lavoura se deslocavam pelos seus terrenos em localidades já mencionadas e mais
ainda em outras Linhas vizinhas, entre as quais: Primeira, Segunda e Terceira Linha de Marcon
des. Os colonos que possuíam terrenos em localidades mais afastadas, aos poucos, foram deixando
a vila para ir morar nos seus terrenos. Uma das Linhas para a qual o povo começou a se deslocar
de Jesuíno Marcondes era a Segunda Linha de Marcondes onde construíram suas moradas as
famílias Burakovski, Bahri, Banach, Kometski, João Zaluski e outros. Residiam nas chácaras e
frequentavam a igreja de Marcondes, onde em 1907 os padres de Prudentópolis começaram a
celebrar Missas nas residências dos moradores, principalmente na residência do Sr. Simão
Kukurudza que era o líder e professor da localidade. Só em 1915-16, foi construída a primeira
igreja em Jesuíno Marcondes e vinte anos mais tarde, em 1930, no lugar da primeira igreja, foi
construída outra.
Marcondes Segunda Sessão ou Segunda Linha ficou durante muitos anos sem capela e sem
assistência do sacerdote. Os fiéis frequentavam a igreja de Marcondes. Em 1968-9, sob a liderança
de alguns moradores do rito latino da Segunda Linha e da vila de Marcondes, principalmente de
Luiz e Casemiro Burakovski, Olímpio Diniz, João Brezovski, Arlei Zelinski (estes formavam a
primeira comissão da capela), foi adquirida a madeira de uma igreja antiga em Guamiranga e o
povo construiu a primeira capela dedicada a S. Antônio. Alí celebravam missas os padres do rito
latino vindos de Prudentópolis. A capela foi erigida pelo povo de ambos os ritos. As Missas de
início eram celebradas apenas no rito latino. Só a partir de 1963, o Pe. Januário Prestavskei,
OSBM que atendia a comunidade de Marcondes, começou a rezar a Missa no rito ucraniano para
os fiéis do rito ucraniano. A partir de então, todos os padres que atendiam Marcondes, a cada dois
ou três meses atendiam os fiéis do rito ucraniano na capela de S. Antônio, da Segunda Linha.
Em 1982 a primeira capela de S. Antônio foi transferida para outro lugar, um pouco acima,
no mesmo terreno que foi doado pelo Sr. Valdomiro Bahri, onde está até hoje, junto à estrada que
vai da BR 277 na entrada para Tijuco Preto.
Desde o início, a capela foi incardinada à diocese de Guarapuava. As comissões compunham
-se de fiéis do rito latino e do rito ucraniano.
Nos anos de 1980, os fiéis do rito latino da vila de Marcondes construíram sua capela e deixa
ram de frequentar a capela de S. Antônio, ficando ali um pequeno numero de famílias do rito
latino, sendo a maioria do rito ucraniano. Hoje o numero de fiéis do rito ucraniano na Segunda
Linha passa de 80 famílias, restando apenas um pequeno numero do rito latino.
Como todas as rendas das festas que eram feitas na capela iam para a paróquia de S. João Batista
do rito latino, os fiéis do rito ucraniano reivindicaram algo para a sua paróquia de S. Josafat e para
a Eparquia do rito ucraniano de São João Batista. Em 1990, com o aval do padre Sérgio Saplak,
OSBM, que atendia Marcondes e Tijuco Preto e também a Segunda Linha, foi formada uma
comissão provisória do rito ucraniano com a finalidade de ter com que pagar a viagem do padre
do rito ucraniano, comprar paramentos, livros litúrgicos, etc. Esta comissão compunha-se dos
Senhores Francisco Leshkiv, Dionísio Zazula e Pedro Krasouski. Para isso organizaram algumas
festas e almoços e formaram o seu caixa, o que desagradou à comissão do rito latino e no ano de
2000 foram proibidas festas e outros eventos para a comissão do rito ucraniano. Em consequência,
surgiram alguns atritos e também o povo do rito ucraniano começou a se engajar no rito latino,
perdendo assim sua identidade como pertencentes ao rito oriental. Catequese era ministrada
durante as férias pela irmãs Servas de Maria Imaculada, pelas irmãs de Sant’Anna e as primeiras
comunhões eram feitas no rito ucraniano, mas a juventude, sem nenhuma organização no seu rito,

Presidente: Francisco (Chico) Leskiv, Vice-presidente: Irineu Michalczeczen, Tesoureiro:
Dionísio Zazula; Secretário: Vilson Zazula: Conselheiros: Demetro Mechalsczesczen, Meron
Guembarski, Irineu Banach, Januário Kometski, José Banach, Teodósio Zazula, Gregório Choma,
Pedro Krasouski,
No ano de 2007 a comunidade ucraniana pediu uma visita do bispo ucraniano, sendo que nunca
um bispo visitou esta localidade. Foi escolhida a data de 21 de outubro. Seria celebrada a Liturgia
pontifical e em seguida haveria festa no pavilhão. Mas a comissão do rito latino (composta de fiéis
do rito ucraniano) protestou e pediu ao pároco do rito latino que se proibisse a realização da festa,
o que aconteceu. A questão causou um mal-estar na comunidade e resolveu-se, de agora em diante,
organizar-se e decididamente construir sua própria capela para evitar problemas. E isso deve
considerar-se justo, visto que são mais de oitenta famílias do rito ucraniano e apenas poucos
(menos de vinte famílias) do rito latino. Até agora todas as porcentagens das festas eram remitidas
para a paróquia do rito latino, ficando a maioria absoluta de fiéis do rito ucraniano apenas como
colaboradores do rito latino e, mais ainda, expostos, aos poucos, para perder sua identidade. A
programada visita do bispo realizou-se no dia 21 de outubro de 2007, com a Missa celebrada por
dom Meron Mazur. Mas esta visita foi apenas uma simples cerimônia, sem nenhuma solução do
problema existente na comunidade. Como a festa não pode ser realizada, fez-se um simples
almoço junto com o bispo.
A comunidade começou a angariar fundos próprios ainda em 1999 e 2000 e conseguiu
alguma quantia com a venda do terreno que deveria servir para a igreja na frente da capela de S.
Antônio, em 2008 adquiriu um terreno a 300 metros da BR para a nova igreja, pagando ao Sr.
Agostinho Bahri a quantia de R$ 9.000,00 por uma área de 7 litros de terreno. Logo a área foi
aplainada, sendo o trator de esteira pago pela comunidade e o trator da prefeitura Municipal de
Prudentópolis fez um pequeno serviço de nivelamento do terreno.
Em setembro de 2008, começou-se a construção do pavilhão 15 X 25 m. e um anexo para a
cozinha, botequins, fornos e banheiros. A parte metálica da construção foi realizada pela metalúr
gica Saviski e a parte de alvenaria ficou à cargo de alguns pedreiros de Prudentópolis, e principal
mente à cargo de Rotildo Basniak. Tanto o material e a mão de obra foram custeados com donati
vos dos fiéis e com realização de alguns eventos para arrecadar fundos. A primeira festa aconteceu
em 15 de fevereiro de 2009, quando a bispo emérito Dom Efraim, OSBM que sempre incentivou
os fiéis a construir a própria capela, celebrou a Missa e abençoou o pavilhão. A Missa foi concelebrada pelos padres Efrem Krefer, OSBM - pároco em Prudentópolis e Tarcísio Zaluksi, OSBM, e
foi cantada pela comunidade de Barra Bonita. Depois da missa a comunidade organizou o evento
festivo no pavilhão a fim de angariar fundos para saldar as dívidas com a construção do pavilhão.
A festa foi bem organizada pela comissão que não mediu esforços para que este primeiro evento
fosse bem sucedido. Houve grande comparecimento de fiéis da localidade, das colônias vizinhas,
da cidade de Prudentópolis e de localidades mais distantes. Prestigiaram o evento o Prefeito
Gilvan e o vice-prefeito Adelmo, os vereadores Juca Petes e João Mechalichen, o deputado estadu
al Felipe Lucas.
Muitos fiéis doaram para a construção quantias em dinheiro, olarias doaram tijolos, famílias
pagaram cimento, ofereceram pedra britada, areia, etc., e dias de trabalho, etc.
A construção da Igreja começou em 2010
Considerando que na localidade há muitos nomes de Nicolau e muitos antepassados das
famílias da localidade levavam o nome de Nicolau, a comunidade resolveu dedicar a nova igreja
em honra a São Nicolau, arcebispo de Mira, protetor da agropecuária e generoso protetor dos
pobres.

Jesuíno Marcondes - Segunda Linha
Primeira missa no pavilhão da nova sede da comunidade do rito ucraniano de São Nicolau Segunda Linha - J. Marcondes
Dia 15 de fevereiro de 2009 Missa celebrada por S. Excia Dom Efraim Krevei, OSBM e
concelebrada por Pe. Efrem Krefer, OSBM - Pároco de S. Josafat, em Prudentópolis e Pe. Tarcísio
Zaluski, OSBM - vigário na Segunda Linha.
Missa cantada pela comunidade de Barra Bonita.
Saudação ao bispo pelas crianças da comunidade, sob direção da irmã Efigênia Gaudeda,
SMI.
Dali em diante, a construção não parou. Terminado o pavilhão, deu-se o início da construção
da igreja e, ao mesmo tempo, continuaram trabalhos de melhoramento do pavilhão, coforme
exigências de bombeiros e de saúde.
As construções foram custeadas pela comunidade e pela realização de festas nas quais a
localidade sempre contou com grande presença do povo. Além da colaboração do povo, a comuni
dade recebeu da organização alemã da ADVENIAT - € 12.500,00 (Doze mil e quinhentos euros),
que no câmbio rendeu: R$ 36.824,40. O dinheiro foi aplicado exclusivamente para ao construção
da igreja.
A comunidade de S. Nicolau - Segunda Linha de Marcondes, pela ocasião da consagração da
igreja, expressa sua profunda gratidão ao povo da Alemanha que com suas ofertas possibilita a
ADVENIAT a dar ajuda para diversas obras religiosas em praticamente todos os continentes.
Pe. Tarcisio Zaluski, OSBM
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MENSAGEM DE NATAL: JESUS HUMILDE SERVIDOR
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Uma palavra amiga para refletir

A todos os presbíteros, diáconos e seminaristas,
religiosos e religiosas, catequistas do Instituto e catequistas leigas,
autoridades civis e líderes das comunidades,
agentes de pastoral e todo o povo de Deus!

Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

ХРИСТОС РОДИВСЯ! СЛАВІМО ЙОГО!
O mundo globalizado celebra mais uma Festa de Natal. O
mundo cristão se esforça em cristianizar ou recristianizar
sempre mais essa festa tão deturpada, paganizada, secularizada e comercializada nos últimos tempos. O Papa Francisco
anima os católicos a redescobrirem o sentido original do Evan
gelho como um grande projeto de renovação eclesial - uma
“Igreja em saída”. Em seu projeto “Paróquia Viva”, a Igreja
Católica Ucraniana propôs para o ano vindouro o tema da
diaconia. E a celebração do Natal é uma excelente oportunida
de para contemplar Aquele que veio para servir a humanidade,
começando pela sua própria vinda ao mundo, que se concreti
zou na completa simplicidade e humildade. Isso cria exata
mente a condição fundamental para a diaconia, o serviço.
“O verbo se fez carne, e habitou entre nós" (Jo 1,14) é
uma proclamação solene dessa esperançosa e confortadora realidade da nossa divinização e salva
ção. “Carne" designa o ser humano na sua condição de fraqueza e mortalidade; sublinha o realis
mo da vinda do Filho na humanidade, tão evidenciada pelo evangelista João, que se traduz no
conceito dinâmico de encarnação, também amplamente desenvolvido por São Paulo. “Habitou",
isto é, fez morada entre nós; por isso, conhecemo-Lo como Emanuel - Deus conosco. À presença
invisível e temível de Deus na Tenda ou no Templo da antiga aliança (Ex 25,8; Nm 35,34) e à
presença espiritual da Sabedoria em Israel, pela Lei mosaica (Eclo 24,7-22; Br 3,36-4,4), segue
-se, pela encarnação do Verbo, a presença pessoal e sensível de Deus entre os homens (cf. BJ).
A fé cristã formula e professa a natureza de Jesus como sendo plenamente Deus e plenamente
Homem: Deus encarnado assumiu completamente a humanidade, tornando-se passível das
mesmas limitações sociais, físicas e psicológicas comuns a todos os homens. Uma vez que a
humanidade estava separada de Deus pelo pecado, foi necessário que o próprio Deus encarnasse
para que ela pudesse voltar a ter novamente comunhão com Ele. Dessa forma, a genuinidade da
divindade de Cristo garante a eficácia de sua obra realizada na cruz, e a realidade de sua humani
dade garante que sua morte é aplicável a todos os seres humanos.
A dinâmica encarnacionista, ou seja, o fato e a maneira concreta da encarnação, aconteceu no
espírito das bem-aventuranças (Mt 5,1-12): o despojamento radical, a simplicidade, a pobreza “em
espírito”, a mansidão, a aflição, a sede de justiça, a pureza de coração, a promoção da paz, a perse
guição, e tudo nisso na mais profunda alegria. Afinal, tudo o que Deus nos oferece só pode trazer
libertação, consolação e paz. Jesus fez esse discurso evangélico a partir de sua própria vivência,
que foi realmente exemplar. São Paulo descreve magistralmente essa descida - kénosis do Verbo:
“Ele tinha a condição divina, e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar
ciosamente. Mas esvaziou-se a si mesmo, e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança
humana. E, achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de
cruz" (F l2,6-8). Cristo aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se, efetuou sua kénosis. Trata-se menos
da encarnação do que seu modo: aquilo de que Cristo feito homem se despojou livremente não é
a natureza divina, mas a glória que por direito ela lhe conferia, glória que ele possuía na sua
preexistência (cf. Jo 17,5) e que deveria normalmente resplandecer sobre a sua humanidade (cf. a
transfiguração, Mt 17,1-8). Ele preferiu privar-se dela para recebê-la apenas do Pai (cf. Jo
8,50.54), como preço do seu sacrifício (vv. 9-11; cf. BJ).
Jesus Cristo se humilhou em atitude profundamente filial diante de seu Pai. Embora tivesse
toda a razão para se exaltar e se glorificar, pois Ele era Filho de Deus e sabia disso, sempre insistiu
que foi seu Pai que fez tudo. Eis algumas das suas expressões, sempre muito contundentes: “Saí
de Deus e dele venho; não venho por mim mesmo, mas fo i ele que me enviou" (Jo 8,42). “Não
recebo a glória que vem dos homens" (Jo 5,41). “Nãoprocuro a minha vontade, mas a vontade
daquele que me enviou" (Jo 5,30). “Apalavra que ouvis não éminha, mas do Pai que me enviou"
(Jo 1424). Contemplamos seu exemplo de máxima humildade já no seu nascimento. Não fo i por
acaso que Ele nasceu deitado numa manjedoura em meio aos animais domésticos. “Com efeito,
conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa de vós se fez pobre,
embora fosse rico, para vos enriquecer com a sua pobreza" (2 Cor 8,9).
Porque Cristo se humilhou perante Deus, também conseguiu se humilhar perante os homens.
Mesmo sendo “o Mestre”, “o Filho de Deus”, “o Filho do homem”, Jesus foi simples e humilde
diante dos seus discípulos e demais seguidores. Foi muito humilde diante das autoridades e
situações existenciais. Ele é uma demonstração viva de humilde diaconia-serviço. N’Ele, pode
mos ver todas as atitudes associadas com uma pessoa pobre em espírito: fé, amor, simplicidade,
humildade, submissão, justiça, serviço. Em todo seu relacionamento com Deus e também com as
outras pessoas, Ele provou ser um servo humilde, sem ser pretensioso, sem orgulho, sem egoísmo
ou qualquer preconceito. Em Jesus vemos um homem que se dava com os miseráveis de sua
época. Ele se associava com os trabalhadores e pescadores. Bebeu do mesmo copo da mulher de
raça mista, tão desprezada e rejeitada pelas autoridades religiosas. Mostrou seu espírito humilde
quando tocou no corpo imundo do leproso e na língua do mudo. Preocupava-se com os homens
loucos de quem ninguém mais conseguia aproximar-se. Aceitava convites para jantar nas casas de
pecadores e publicanos, bem como fariseus e hipócritas. Jesus não evitava nenhuma classe de
gente. Mulheres de má reputação chegaram a Ele sabendo que encontrariam compreensão e
perdão e também a ordem de se arrependerem e saírem do mal e do pecado. Ficava à vontade na
presença dos altos funcionários que não se consideravam dignos que Ele entrasse nas suas casas e
também na presença de cegos e mendigos que moravam no pó à beira de qualquer estrada. Tirava
tempo de sua apertada agenda para falar com todos, respondendo perguntas, tirando dúvidas e
mostrando o melhor caminho. Visitava as casas do povo, os cultos religiosos de outros líderes,
assistia casamentos, pescava com amigos, falava com crianças segurando-as no seu colo. Ele
sempre parava no caminho para atender um chamado de ajuda. Suas próprias palavras resumem
seu espírito servidor: “o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua
vida em resgate por muitos" (Mt 20,28).
Jesus é o nosso mestre e guia. Ele nos dá o máximo exemplo de doação serviçal a Deus e aos
irmãos, numa atitude de elevada humildade, pobreza “em espírito”, o que o tornava totalmente
livre e disponível à diaconia. Sua via é a também a nossa. Sigamos por ela, acatando a recomenda
ção do grande servidor, o Apóstolo São Paulo: “Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo
Jesus” (Fl 2,5).
Feliz Natal a todos e um próspero Ano Novo - pleno de diaconia cristã!

+ Dom Volodemer Koubetch, OSBM
Arcebispo Metropolita

O SENTIDO DO NATAL
estória para reflexão
U m hom em deixou para fazer suas
com pras de N atal no últim o instante. Nas
ruas o vai-e-vem da m ultidão apressada.
Ele, entre esbarrões, com prando aquí e alí.
^
D e súbito, pula um m oleque à sua frente
pedindo, quase im plorando para que ele
com prasse duas canetas para ajudá-lo.
Nervoso, ele m anda o garoto sair da frente.
A pressou o passo e só parou, quando percebeu
que havia ganho certa distância do garoto.
Foi à loja de brinquedos e é m al atendido. A
balconista, exausta e irritada, vende descortesias e
ele prontam ente deu o troco.
Ao voltar para casa, guiou o carro com o se estives
se à frente de um exército inim igo, queixando-se sistem aticam ente de todos os que
atravancavam o seu caminho.
Q uando chegou enfim , m al-hum orado, seu filho caçula recebeu-lhe com a ansieda
de dos que aguardam um a notícia. A sala estava ilum inada, em clim a de festa. Sentindo
a paz dom éstica, recordou a sua vergonhosa perform ance naquela m aratona de véspera
de Natal. E observando a alegria de seu filho diante dos em brulhos coloridos, reviu
arrependido a expressão tristonha da criança que tentou vender-lhe duas canetas . .
.Contou este fato a um amigo. Este, porém , disse-lhe:
M eu am igo, você não entendeu o sentido do Natal. Esta com ercialização é lam entá
vel que, sob indução da propaganda, transform a o ato de presentear num a obrigação. H á
quem se ofenda se não recebe algo dos fam iliares. É bom presentear, nos dá alegria. É
sem pre um gesto de carinho, um a m anifestação de bem-querer. M as, o ideal seria que
não houvesse tem po certo para isso, tira m uito a espontaneidade do gesto e a m agia da
dádiva. Porém , é sem pre bom lem brar que nos reunim os para celebrar o nascim ento de
Jesus. E que Este, só renascerá, quando nos dispuserm os a vivenciar integralm ente sua
m ensagem . O m elhor e m ais belo presente que você poderia dar hoje, seria dar a esm ola
par ao m enino com prar canetas e ser gentil para com a vendedora que talvez foi grossei
ra com você! Esses presentes são os m ais belos e m ais agradáveis a Deus. Portanto,
am igo, vivencie o N atal am ando ao próxim o, fazendo aos outros o que gostaria que os
outros lhe fizessem , porque tudo que fizerm os ao m enor de nossos irm ãos, é ao "aniver
sariante" que estarem os fazendo. Este é o verdadeiro sentido do Natal. M as lem bre-se
am igo, não espere o próxim o N atal para consertar . . .
Envergonhado, o hom em concordou com o amigo.
M uitos de nós nos com portam os com o o hom em da história. Por isso, na com em o
ração do nascim ento de Jesus, que haja alegria, pois a lem brança do C risto já é por si um
estím ulo espiritual a reflexões m ais profundas; que se prom ovam festas na família, nas
instituições ou nos am bientes de nossa convivência, m as que a alegria tenha um sentido
m ais elevado, não deixem os nos desvirtuar pelos desperdícios e pelos abusos que com 
prom etem o corpo e o espírito. Procurem os “cristianizar” o Natal, ou seja, que as pesso
as não se preocupem som ente com a festa, com a com ida, com os presentes, porque a
festa não é do Papai Noel, é de Jesus. E quem deveria receber presentes é o aniversa
riante.
Então, perguntem os: “Que presente darem os à Jesus?”
Se ficarm os em dúvida, procurem os no E vangelho um pedido D ele para nós.

