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Prudentópolis, 01 а 30 de abril de 2019ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Іndependentemente de qual 
religião você venha ou, mesmo se 
você não se importe com a 
mensagem de amor que Cristo 
nos traz na sua ressurreição, 
assim mesmo, ela tem o poder 
de nos tocar e nos fazer 
refletir.
Uma mensagem de amor e paz é 
bem-vinda para um mundo onde 
a intolerância, o desrepeito às 
opiniões diferentes e a injustiça 
têm um lugar de destaque.

Feliz Páscoa a todos!

A “Redação e Administração do 

jornal Prácia e da revista 

fAissionar.

ВОІСТИНО BOCKPEC!
Вля всіх шановних чивіачів, 

співровііїіників, довродїів, друзів / 
прихильників ЛРАЦІ і MJCJOflAPít 
складаємо подяку за всяку співпрацю і з 
нагоди Великодних Свзиіі бажаємо Вагавіо 
лоск з нагоди Цврисвіового Воскресіння і за 
всіх засилаємо наші молитви до Jfpuctna 
Воскреслого.

Редакція і Адміністрація 
Лраці й Місіонря.
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£ Редакційне Editorial

ВОРОЖНЕЧА Й НЕНАВИСТЬ - РУШІЙ 
ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА

ODIO - CONDUTOR INTRUSO Е INCOMO
DO DA HISTÓRIA HUMANA

Пишемо на цю тему з нагоди 
Великодня, коли бачимо діло Ісуса, який 
прийшов, щоб принести мир на землю, 
терпів, помер на хресті й воскрес, щоб 
любов запанувала на землі, але людство 
воліє далі жити й руководитися 
старинними категоріями ненависти.

Ломимо того, що людство творить 
одну родину яка мешкає на землі, яка є 
спільним домом всіх нас, його історія, 
почавши від самих початків його існування 
аж посьогодні, пройнята ворожнечою, 
ненавистю між особами, націями, народами, 
релігіями, між чоловіками й жінками, 
багатими й бідними і т. п. Від того 
нещасного дня коли Каїн простягнув руку 
проти свого брата й його забив, 
переслідування і ворожнеча поширилася по 
цілій землі. Згідно з Біблією, ця трагедія 
вже почалася ще скорше від подій в 
едемському саді, де гордість Сатани, рішила 
заступити любов ненавистю. Людина, 
створена з любови і для любови, на подобу 
і образ Творця, стала скорумпована 
почуттями ненависти Сатани.

Сьогодні, історичне змагання між 
добром і злом не перестає діяти, ненависть і 
нетерпимість накопичуються, і це дивує 
будького хто бачить перед собою світ 
зануреий у війнах, переслідуваннях, 
убійствах, гнівах...

Щоб предбачити нашу майбутність, 
треба поглянути наше минуле, яке записане 
чорними красками ненависти, змагань, 
ворожнечі. Дивлячися на таке минуле, 
можна сміло сказати, що коли не буде 
цілковитої переміни людського співжиття, 
не можна очікувати кращого майбутнього. 
Переслідування ніколи не згасло в історії 
людства і також навіть від Церкви після 
приходу Господа Миру, який проголосив 
Новий Закон який досьогодні ще не приніс 
сподіваних вислідів. Навіть він сам, Цар 
Миру, постраждав від ненависти. Всі хто 
трошки знає історію можуть бачити в 
перелсідуваннях велике число сторінок в 
історії людства.

Справді, вдалося з великими трудами 
запровадити в деякі періоди толерантність, 
але на короткий час, бо скоро знову 
розпалювалися серця ненавистю і 
зроджувалися та зроджуються посьогодні 
нові оскарження і переслідування з усіх 
сторін. Мало таких народів які могли в 
своїй історії втішатися довшим періодом 
свободи або миру між народом і між 
народами. Історія показує що ніколи не 
можемо мати певносги коли й звідки 
спалахне вогонь ворожнечі.

Ненависть, це та глибока відраза яка 
родиться зі страху і почування антипатії і 
непримиримосте. Ненавидіти щось або 
когось це ясний знак скільки людство 
просякле тими почуваннями, які мають 
різні імена, як відраза, конфлікт, ворожість, 
розбрат, пімста, розбіжність, розкол, і т.п.

Таке глибоко вкорінене в серці людини 
почування ненависти, скоро
перетворюється в діла. А діла порушувані 
ненавистю ніколи не доведуть до чогось

доброго. Від них вийшли різні злочини 
ненависти, які мотивовані упередженнями 
проти особи чи якоїсь групи іншого 
кольору, статті, народносте, релігійного 
переконання і т.п.

Живемо в часах які нас застрашують 
тим, що велике число людей навіть 
гордяться з того, що носять ненависть до 
когось і стараються її плекати замість 
шукати способу поконувати. Часто люди 
доходять до абсурду, де стрічаються люди 
які запевняють, що робити злочин з 
ненависти це не ідея поза щоденним 
порядком. Стрічається все більше людей які 
вихвалюють насильство. Коли ж хочемо 
чогось кращого для всіх родів, така 
ментальність людства мусить змінитися.

Квестіюнувати нашу ненависть це 
квестіюнувати наші страхи. Це му сіте 
поглянути на і в себе, на свою історію, на 
свої травми, страхи, де зроджується 
ненависть. Ненависть не родиться з нічого, 
вона завсіди має якийсь корінь. Може 
прийдуть часи коли людям схочеться 
застановитися над тим звідки стільки 
ненависти в світі, чи людство мусить бути 
таким далі, чи ненавистю людина хоче 
створите свою ідентичність?

Ненависть запановує між людьми коли 
вони бачать, що хтось є небезпекою для них 
і відчувають потребу самозбереження, коли 
бояться залишитися без своїх привілеїв, до 
яких думають, що тільки вони мають право. 
Сумно воно бачити, що ненависть від віків 
служила для людства за локомотив і до того 
служить ще й нині. Виглядає, що без 
ненависти неможливо людині жити.

Тяжко повірити, що люди такі плиткі - 
щоб не казати настільки злобні. Чи надалі 
вони будуть дозволяти, щоб їхні страхи й 
непевності бачили в ненависті одиноку й 
есклузивну оборону?

Нелсон Мандела каже, що ненависть 
це щось чого людина навчилася: Ніхто не 
народжується ненавидячи іншого через 
кольор, походження або релігію. Щоб 
ненавидіти люди навчаються. А коли 
можуть навчитися ненависти, то чому ж не 
можуть навчитися любити”. Ніхто не 
родиться не люблячи когось через його 
походження, стать, сексуальний нахил, 
релігію, політичну партію,
національність....

Змінити це навчання любити 
показалося нелегке. В нашому обмеженому 
існуванні нам тяжко побачити отвертими 
очима механізми й процеси якими людина 
навчається ненавидіти. Для наших очей, 
ненависть засаджується в серцях у скритий 
спосіб діянням Пекельних Сил, кільчиться і 
поволі та невидимо зростає. Людина 
зауважує, що ненависть запановує над її 
серцем коли вона вже глибоко закорінена, 
коли думається, що життя тільки можливе 
через ворожнечу й ненависть, яка в обороні 
власній бачить як одинокий вихід, знищення 
існування іншого, що стає на перешкоді в її 
житті.

О. Тарсикій Залуцький,ЧСВВ

Publicamos este artigo sobre o ódio 
como condutor da história humana, pela 
ocasião da Páscoa onde vemos Cristo que 
veio ao mundo para trazer a paz, foi 
condenado para morte e ressuscitou para 
mostrar o caminho do amor, mas a huma
nidade prefere levar a sua vida não pela 
força do amor mas pela força do ódio.

Apesar de a humanidade constituir 
uma grande família que habita esta terra, 
casa comum de todos, a sua história, 
desde os seus inícios até hoje, é marcada 
pelo ódio entre pessoas, entre grupos, 
sexos, nações, etnias, religiões, etc. Desde 
o triste dia em que Caim se levantou 
contra seu irmão e o matou, a perseguição 
e ódio tem se espalhado sobre a Terra. 
Segundo a Bíblia, os ataques são ainda 
anteriores aos eventos do Jardim do Éden, 
remontando ao tempo em que o orgulho de 
Satanás quis substituir o amor de irmãos 
pelo ódio. O homem que foi criado por e 
para amor segundo a imagem e semelhan
ça do Criador, foi corrompido pelo ódio de 
Satanás.

Nos dias de hoje, a batalha histórica 
entre o bem e o mal continua de maneira 
incessante e o ódio e a intolerância se 
acumulam, muitas vezes chocando 
qualquer observador ao ver o mundo 
afundado em guerras, perseguições, assas
sinatos, rancores.

Para antever nosso futuro, primeiro é 
necessário compreender nosso passado. Se 
não houver uma reviravolta na convivên
cia humana, não se pode esperar um futuro 
melhor. A perseguição nunca se afastou da 
humanidade e também da Igreja após a 
vinda do Senhor da Paz que instituiu um 
Novo Mandamento que até hoje não 
trouxe resultados convincentes. Ele 
mesmo, o Rei da Paz, sucumbiu sob o 
ódio. Certamente, para os que conhecem 
um pouco de história vêem que persegui
ções de todas espécies varreram e continu
am varrendo a história da humanidade.

Alguns períodos de “tolerância” 
foram conseguidos a duras penas, segui
dos inevitavelmente por novos ataques de 
todas as partes. Poucas nações puderam 
desfrutar de um longo período de liberda
de política, religiosa ou paz entre os 
cidadãos. A história nos ensina que nunca 
há garantia de paz no mundo.

O ódio, originalmente, é uma forma 
de aversão profunda, causada pelo medo 
ou pela raiva. Odiar algo ou alguém é um 
sinal evidente do quão infestados estamos 
desses sentimentos que têm diversos 
nomes: repulsão, aversão detestação, 
rancor, abominação, etc.

Um sentimento tão poderoso como o 
ódio, num dado momento, acaba gerando 
ações. E ações movidas pelo ódio nunca 
poderíam resultar em boa coisa. Surgiram 
assim, os denominados crimes de ódio, 
que são aqueles motivados por preconcei
tos, nos quais a vítima é escolhida por 
pertencer a um determinado grupo:

negros, mulheres, índios, pessoas com 
deficiência, judeus, que têm outras convic
ções religiosas, etc.

Estamos vivendo um momento que 
nos assusta exatamente porque um imenso 
número de pessoas passou a ter orgulho do 
próprio ódio, bem como a cultivá-lo ao 
invés de buscar ferramentas para combatê- 
-lo. Chegamos ao absurdo de ver gente 
batendo no peito, dizendo que cometer um 
crime de ódio não é uma ideia que esteja 
fora de questão. Tem cada vez mais gente 
vangloriando a violência e a ignorância e a 
humanidade precisa mudar da mentalida
de sobre isso.

Questionar o nosso ódio é questionar 
os nossos medos. É se ver obrigado a olhar 
para si mesmo, para sua história, seus 
traumas, sua criação, seus receios. O ódio 
não brota sozinho, ele sempre tem uma 
raiz. De onde vem isso? Por que estou 
sentindo isso? Será mesmo que eu preciso 
continuar sendo refém disso? É através 
dos meus ódios que eu quero criar a minha 
identidade?

Alguém que ameace o meu poder, os 
meus privilégios, aquilo que julgo que é 
meu e só meu por direito. A emancipação 
da mulher causa isso. O combate ao racis
mo causa isso. O ódio, nesses casos, tem a 
ver com uma necessidade de manutenção 
de um status que, sem o qual determinados 
sujeitos se sentiríam sem chão. É triste ver 
como o ódio desde séculos servia de 
locomotiva e serve ainda hoje para a vida 
do homem. Sem ódio não se vive!!!

É difícil acreditar que as pessoas 
sejam assim tão rasas - para não dizer 
ruins. Será mesmo que as pessoas vão 
deixar que as suas angústias e seus medos 
relativos aos rumos sejam conduzidos 
única e exclusivamente pelo ódio? Será 
que esse é o caminho? Que tristeza!!!

Nelson Mandela advertia que o ódio 
é algo aprendido. Dizia ele: “Ninguém 
nasce odiando outro pela cor de sua pele, 
por sua origem ou ainda por sua religião. 
Para odiar, as pessoas precisam aprender, e 
se podem aprender a odiar, elas podem ser 
ensinadas a amar”. Ninguém nasce odian
do outro por sua identidade de gênero ou 
sua orientação sexual, religião, partido 
político, nacionalidade....

Mudar a chave deste aprendizado 
nefasto não tem se mostrado fácil. Em 
nossa limitada existência particular, não 
somos capazes de enxergar a olho nu os 
mecanismos e processos pelos quais se 
aprende a odiar. Invisível aos nossos 
olhos, o ódio é plantado nos corações 
humanos de maneira sutil, gradativa e 
dissimulada pelo Poder das Trevas o que o 
toma extremamente difícil percebê-lo.

Damos conta do desenvolvimento do 
ódio quando ele está demasiadamente 
arraigado nos corações quando achamos 
de que a nossa existência só é possível 
com a anulação simbólica, pelo ódio, da 
existência alheia.

0 ÓDIO É 0 MAIOR

SENTIMENTO
AUTO-DESTRUTIVO
DA HUMANIDADE!
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Євангельське Читанняж
Великдень: Йо 1,1-17

Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога 
було споконвіку.

Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього.
І життя було в Нім, а життя було Світлом людей.
А Світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його.
Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому ймення Іван.
Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про Світло, щоб повірили всі через

нього.
Він тим Світлом не був, але свідчити мав він про Світло.
Світлом правдивим був Той, Хто просвічує кожну людину, що приходить на

світ.
Воно в світі було, і світ через Нього повстав, але світ не пізнав Його.
До свого Воно прибуло, та свої відцурались Його.
А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять 

у Ймення Його,
що не з крови, ані з пожадливости тіла, ані з пожадливосте мужа, але 

народились від Бога.
І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми 

бачили славу Його, славу як Єднородженого від Отця.
Іван свідчить про Нього, і кликав, говорячи: Це був Той, що про Нього казав я: 

Той, Хто прийде за мною, існував передо мною, бо був перше, ніж я.
А з Його повноти ми одержали всі, благодать на благодать.
Закон був даний через Мойсея, а благодать та правда з'явилися через Ісуса

Христа.

Ця євангелія не має на цілі пояснювати хто це Бог, який він, де його початок. 
Це тайна незбагненна, якої нам смертним не збагнути. Св. Іван, надхнений Святим 
Духом, у цій Єванелії, не так викладає тайну про Бога, але каже, що Бог був від 
віків і не мав початку, був, є і буде без початку й без кінця. Для пророка Мойсея в 
пустині, при горіючім кущі сказав “Я Є ТОЙ, ЩО Є”. Не той, що був або буде, а Є 
споконвічно. Минулого ані будучого в Бога нема, бо він ТОЙ, ЩО Є. Тільки 
створені створіння мають своє минуле, бо були створені й мають своє майбутнє. 
Все, що існує, воно почалося в часі й має час. Бог не має часу, він вічний, а вічність 
це не час, це безпочаткове й безконечне існування. Це нам тяжко а то й неможливо 
зрозуміти, але в це віримо, віримо, що Бог Є і що він не має початку ані не буде 
мати кінця, бо він без часу.

Кажеться в цій Євангелії, що в Бога було СЛОВО споконвіку і це Слово це Бог, 
через яке постало всяке створіння. Постало Його творчою силою, в ньому й для 
нього. Тому все Його, бо створене для Нього і для Нього існує. Про це пише Св. 
Павло в листі до Римлян: “Все було від нього, через нього і для нього” (Рим 11,36).

І це Слово Боже, тобто сам Бог в Другій Особі, став одним з його створінь, взяв 
людське тіло, був переслідуваний, засуджений його створіннями людьми й 
прийняв смерть як всі інші створіння, але смерть яка притаманна всьому, що 
створене, не могла над ним запанувати, бо він несотворений і йому немає кінця. 
Він, як людина, прийняв смерть на хресті, був похований, але не перетворився в 
землю, в порох або в будьяку іншу матерію так як всі земські створіння, а 
прославив своє тіло воскресінням. Все створене не є вічне й постійно 
перетворюється в різні види матерії. Ісус не був пройнятий тою переміною а 
ВОСКРЕС у тім тілі яке прийняв від своєї Матері Марії.

Воскресіння Ісуса Христа це запевнення, що вся матерія, все створіння не 
призначене на те, щоб стати нічим, перетворитися в ніщо, а тому, що все, всяке 
створіння є Христове, воно призначене до повноти Христа, до того, щоб усе, що 
створене для Христа не було знищене, а прославлене в разом з Воскреслим

Христом. Коли Христос не хотів дозволити, щоб його тіло знищилося а прославив 
його, то ясно, що всі інші створіння, які є так його як його тіло й тому все створіння 
не буде перетворене в ніщо, а буде прославлене так як тіло Христове.

Це тайна якої нам не зрозуміти, але віримо, що Христос воскрес, щоб все 
довести до Його слави. Ісус не потребував брати людське тіло й його прославляти 
своїм воскресінням тільки для себе, бо він і там у вічній слави вже був 
прославлений, а взяв тіло земське, щоб прославити його, щоб все створіння за ним 
прославилося. Як? Хто з нас земських може це знати? Але віримо в слова Св. 
Павла, що воскресіння Христа це запевнення того, що “Коли настане повнота часів 
здійснити той задум доброзичливий і ухвалений в Христі - щоб об’єднати все в 
Христі: небесне й земне”(Еф 1,10).

О. Тарсикій 3.

О prólogo do Evangelho segundo São João não pretende explicar quem é Deus, qual 
é o seu começo, o que é um mistério incompreensível ao homem. Inspirado pelo espírito 
Santo, S. João quer, nesta passagem do Evangelho, não tanto explicar o mistério sobre 
Deus, mas apenas dá algumas dicas sobre o mistério da existência de Deus que é eterno, 
que nunca começou nunca e nunca deixará de existir, e sim simplesmente existe, sem ter 
começado e sem nunca deixar de existir. Para Moisés, no deserto, diante da sarça ardente 
Deus simplesmente diz: “EU SOU AQUELE QUE É”. Não é quem existiu ou existirá, 
mas É, EXISTE. Não tem nem um passado nem terá um futuro, mas AQUELE QUE É, 
eterno, sem começo e sem fim. Têm começo e fim, passado e futuro somente a criatura, 
isto é, o que foi criado. Tudo o que começa e tem seu fim, existe no tempo. Deus não 
existe no tempo, não tem tempo, ele é eterno e a eternidade não é tempo, é existência sem 
início e sem fim, isto é, sem ou acima do tempo. Para nós isso é um mistério, difícil de ser 
compreendido, mas cremos, cremos que Deus É sem ter nem início nem fim, porque em 
Deus tempo não existe.

Diz-se no prólogo do Evangelho segundo S. João que em Deus existia etemamente a 
PAPAVRA (LOGOS) e que este Logos é Deus pelo qual foi criado tudo o que existe no 
tempo. Foi criado pela força criadora nele, por ele e para ele. Assim, tudo o que é criatura 
é dele, do Logos e existe para ele. Sobre isso diz S. Paulo na carta aos Romanos: “Dele e 
por ele e para ele são todas as coisas” (Rom 11,36).

O LOGOS de Deus, isto é o próprio Deus na Segunda Pessoa, fêz-se uma das suas 
criaturas, tomou o corpo de homem e nele viveu, foi perseguido, condenado pelos seus 
semelhantes homens e aceitou ser morto como todas outras criaturas, mas a morte, que é 
própria a tudo o que foi criado, não podia ter domínio sobre ele, porque ele é eterno, não 
criado. Como homem aceitou a morte na cruz, foi sepultado, mas na sepultura não se 
transformou, como todas criaturas, em terra, pó ou qualquer outro elemento material, mas 
glorificou a matéria do seu corpo pela ressurreição. Tudo o que foi criado não é eterno, 
mas se transforma em diversas formas da
matéria. Jesus Cristo não foi vítima dessa 
transformação, ele RESSUSCITOU no seu 
corpo que recebeu da sua Mãe Maria.

A ressurreição de Jesus Cristo é garan
tia, que toda matéria, toda criatura não é 
destinada para se acabar, se transformar em 
NADA e como toda criatura é de Cristo, está 
destinada para ser glorificada junto com o 
corpo de Cristo. Se Cristo não permitiu que 
seu corpo material fosse transformado em pó 
ou terra ou qualquer outro elemento material 
mas o glorificou, toma-se claro, que todas 
outras criaturas, como todas elas pertencem a 
Cristo, à semelhança do seu corpo, não sejam 
transformadas em nada eterno, mas sejam 
glorificadas como o corpo de Jesus Cristo.

Trata-se de um mistério que para nós 
humanos não pode ser compreendido, mas 
cremos que Cristo ressuscitou para conduzir 
tudo o que é dele para a glória de Deus. Jesus 
não precisava assumir o corpo humano para 
glorificá-lo separadamente somente na sua 
pessoa, porque ele já era glorificado etema
mente, mas tomou o corpo material para com 
a sua ressurreição seja glorificada toda a 
criatura. Como? Quem de nós terrenos 
poderá compreender este mistério? Mas 
cremos na promessa da ressurreição de toda 
humanidade e na glorificação de toda a 
criatura segundo o que diz S. Paulo na carta 
aos Efésios: “Ele nos manifestou o misterio
so desígnio da sua vontade que em sua bene
volência formara desde sempre para realizá- 
-lo na plenitude dos tempos - desígnio de 
reunir em Cristo todas as coisas, as que estão 
nos céus e as que estão na terra” (Ef 1,9-10)
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА 
РОЗДУМУ

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Накопичення законів без зміни 
голов - марна робота!

Ісус Христос установив один закон, закон любови, але людство так часто 
воліє відкинути той Христовий закон, бо вважає, що принесе спасіння 
світові накопиченням своїх законів.

Видумаймо собі наступну історію. В одному місті, де рядили 
безглуздівці, не було ані міри, ані кінця автомобілевих аварій, катастроф. 
Авта їздили вулицями по скаженому, не зважаючи на ніякі правила їзди, на 
кожному розі вулиць потовчені авта, поранені, а навіть і неживі жертви 
аварій. Урядовці міста, дивлячися на те все, рішили з тим всім закінчити. 
Зібралися на важну раду й понаписували різні правила їзди, добрі й коректні 
правила, які мали би й могли би запровадити порядок по дорогах і вулицях. 
Проголосили, розповсюднили й сподівалися відтепер побачити порядок руху 
в місті. Але де ж там? Далі те саме, далі аварії, розбиті, пом’яті авта, 
поранені люди, сварки непорозуміння, ворожнечі. І дивувалися законодавці, 
що їхні закони не принесли ніякого покращання.

Чому? Чому далі те саме? Бо самі закони мертві й неспроможні завести 
порядок коли не зміняться голови. Самі закони були добрі й спосібні 
запровадити порядок, але голови водіїв не змінилися й вони не зважали на 
закони, а далі їздили по своєму, бо закони добрі й корисні коли голови 
думають і їх хочуть заховувати. Накопичування законів, рішень, приписів, 
норм, заповідей, канонів, реґул ніякої користи не принесуть, коли не 
зміняться голови, або те, що в головах людей. Найперше нарід повинен знати 
що це закон, пощо він існує, яка з нього користь. Коли будуть мати розум, то 
навіть не буде потрібно аж так багато законів, бо сам розум, що його маємо, 
це найкраща книга законів і він сам здібний вказувати що робити, а що ні, що 
принесе добро й корисить, а що пошкодить для самої людини й для 
суспільства. Люди повидумували всякі дрібниці, самі себе позав’язували 
сотками приписів і нарікають що всього того забагато.

Якийсь простий чоловяга переступив правило їзди й його переловили, 
взяли до суду й запиталися пощо існують закони. Він в своїй простоті 
відповів: “А для того, щоб ті які мандують мали що робити, за що брати від 
людей штрафи (мултас)....

Коли поглянути на життя суспільства в державах, по містах, в різних 
організаціях, а навіть і в Церкві, чи не діється щось подібного як в тому місті 
безгуздівців? Скільки то тих законів щодня продумуються, 
проголошуються, але проблеми такі самі як колись так і нині. Вибираємо 
законодавців, назначують провідників які думають законами навернути світ, 
запровадити спокій і добробут всюди перетворити цю землю на новий рай. 
Але нічого з того. В світі війни, по різних організаціях клопоти, в Церкві 
стільки проблем які були колись, є нині й будуть далі коли будуть 
видаватися і проголошуватися хоч би й найкращі закони, а голови 
залишаться такі самі, без зміни, якщо не зміняться голови народу. Нема 
сумніву, що закони потрібні й конечні для мирного й гармонійного життя в 
будь якій спільноті, але самі закони ще не все. Сам закон нікого не навернув 
і не наверне. Найважніше є змінити голови, переконати, що закони це не 
спасення, а лише конечий середник для доброго ходу будьякої спільноти.

Закони в суспільстві є конечні й для всіх, а не лише для деяких. Коли всі 
не будуть їх заховувати, то вони не принесуть потрібного висліду в житті й 
не заведуть порядку в суспільстві. А нажаль, воно діється так, що уряди й 
урядовці продумують все і всяке для Інших, а скільки то непорядку в самих 
законодавців, вони себе звільняють з них, ніби хто урядує він має право не 
заховувати приписів, до них обов’язані, лише піддані.

Дорогий читачу, з того всього роздумування, одне хочеться тут сказати: 
Закони конечні, добрі й корисні. Але коли в головах не буде розуму, щоб їх 
зберігати, вони не послужать для нічого. Нехай там собі законодавці 
вкладають закони, але нехай вчителі, батьки, отці в церкві й всякі 
інструктори найперше стараються вщіплювати розум в людях, а всі люди 
нехай заховують всі приписи для свого власного добра й для добра всіх інших, 
але нехай покладуть як фундамент всього закон Христовий про ЛЮБОВ.

РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ

МИНУЛЕ Й СУЧАСНЕ
Старші люди мило згадують про давні часи нераз з великою тугою. Минуле 

мало свої позитиви й негативи в житті, зайняттях, працях, в співжитті, в 
ментальності. Колись люди спокійніше могли виконувати щоденні обов’язки в 
своїй професії, в стані життя. Родинне життя було краще зорганізоване, родина 
жила стисло з’єднана, не розгублена, всі члени родини почувалися солідарні, бо не 
було радія ані телефонів, щоб розгублювати увагу членів родини.

Нині переважно всі в родині втішаються різними середниками комунікації, і 
тому родинні вузли чим раз більше звужуються і відчужуються одні від одних і 
бракує часу на родинне співжиття.

Хоч давні часи були тяжчі, бо через тяжкі пращ потрібно було здобувати хліб 
щоденний на свій прожиток. За тих часів все діялося за старинними господарськими 
середниками, як садження, полення і збирання, бо не було ще відповідних машин до 
оброблення поля. Все набувалося ручною мозольною працею, щоб могти мати 
якийсь урожай. Важко було батькам виховувати дітей, їх одягати, накормити чи 
дати школу. Шкіл майже не було. Багато старших людей залишалися неуками. Ті, 
які мали тропіки науки любили читати й другим переповідали вістки й історії. В тих 
часах родини були переважно багатодітні й хоч були трудні часи все ж таки їх 
виховували солідно в релігійному дусі.

На батькові тяжів обов’язок бути й представлятися перед іншими 
відповідальним господарем сільської господарки й дбати про сім’ю

Хазяйка тамошніх часів відповідала за домашнє управління і про всі домашні 
потреби. Вона не тільки сповняла материнські й домашні обов’язки, але допомагала 
чоловікові на полі на здобуття прожитку.

В давніх родинах була більша єдність між батьками й дітьми. Всі переважно 
проживали спільно, солідно виховувалися, перебуваючи довше часу у родинному 
середовищі

Родини тих часів, за світанку, доглянувши господарство, йшли на поле до праці. 
Коли смеркалося, поверталися додому і в родинному дусі споживали спільну 
вечерю, відтак закінчували пережитий день спільною молитвою, гасили каганець і 
клалися на нічний відпочинок. В тих часах не було ані світла, ані телевізійних 
апаратів. Тому й мали більше нічного відпочинку.

Все що діялося за давніх часів залишилося у пам’яті тих осіб, які все те 
пережили. Нераз можна чути, що старші люди оповідають про ті давні часи. Час все 
той самий, він не прискорюється ані не присгшпується, ані не міняється. Всі рухи 
змін, які відбулися і відбуваються, вони переходять через різні зміни звичаїв, 
поступу, нових винаходів, які примушують людей до них пристосовуватися. Це не 
час, але рух витворений людьми примушує всіх до нього пристосуватися.

Від давнього до сьогоднішнього способу життя, людство пережило великі 
зміни в способі життя. Людство переходить у часі різні зміни продовж свого 
існування. Щораз нові винаходи, нові поліпшення у всіх ділянках життя, а багато 
разів також до погіршення, що поневолює і замотує людину та зобов’язує йти 
разом за змінами, пропагандами і примушує набувати всякі речі модерного 
матеріалізму й консумізму.

Модерні системи життя чимраз більше провадять людей на здобуття конфорту. 
Будуються великі й гарні доми, в яких проживає мале число осіб, а часто розбиті 
родини. Надувається великі добра, а зменшуються людські вартості. Збільшуються 
різні зобов’язання в проводі підприємств, які обтяжують людину, а бракує часу на 
застанову над самим собою. Людина через все те матеріалізується і тратить власну 
особистість..

В давнині люди здобували хліб насущний тяжкою працею. Ніхто в тих часах 
не уживав всякого добрива для приправленим землі, або отруї до полення. все росло 
після природного закону й крило в собі всі поживні складники до підтримки 
життя.

Рільники нині вирощують продукти при допомозі хімічного добрива. Люди 
споживаючи різного роду насіння, ярину, овочі, м’ясивних виробів мимоволі 
затроюються, і підкопують власне здоров’я, набувають різні слабості.

Взявши все те під увагу, всі ті зміни сильно впливають наґативно на щоденне 
життя, а зміни звичаїв пересякають новими потребами розпущеного життя. Все це 
надувається через модерні середники повідомляння, які допровадять людей до руїни 
і віддалемння від Бога.

Багато нових родин живуть без церковного шлюбу. Чується нераз: «Пощо 
брати їм шлюб, коли вони добре собі живуть»! Інші обвинувачують Церкву, що 
вона повинна злагіднити закони щодо шлюбу. Не бракує таких, що дозволяють собі 
на все, мовляв, нині все дозволене...

Такий світ людей наркотизованих, безшлюбних, розведених, без релігійних, 
спричиняє нелад в цілому суспільстві.

За минулих часів від ранніх літ діти працювали й допомагали своїм батькам. 
Праця їх скріплювала, заохочувала до здобуття професійних здібнощів і до 
відповідальности.

За ранніх років, діти, молодь ставали загартовані відповідальні в обов’язках, а в 
дорослому віці з них поставали на полі праці солідні господарі, які справді були 
відповідальні в своїх завданнях. Так само й господиня дому солідно відповідала й 
дбала про все, що до неї належало так у домі, як і поза ним.

Бачиться в нашій Бразилії руїна для молоді від самого уряду, який забороняє 
молоді аж до вісімнадцять років працювати, а присвячувати всі ті роки на науку. 
Нажаль це не стається, бо молодь цілими днями й ночами тратить час на різні 
ігрища, пересиджуючи біля телебачення, і користується інтернетом який багатий 
на негативні програми. Сама держава через подібні закони не виховує собі добрих і 
справжніх горожан. Різні анкети вказують дуже низький рівень знання серед 
сучасної молоді, починаючи від початкових шкіл аж до університетів.
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Q^rnapakufia, amigapaha 'leflãh
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

Посмертні Згадкиw
Conto de Páscoa

Sentado na beira da calçada, com um ovo de chocolate pequenino nas 
mãos, olhar sério, aquele menino se pôs a imaginar. Havia muitas coisas que ele 
não entendia, por mais que tentasse.

Durante a semana toda, na escola, na rua, em casa, em todos os lugares só 
se ouvia falar de Páscoa, coelhinho e ovos de chocolate. A professora até colo
cou Jesus no meio da história, o que só aumentou a sua confusão, ele não conse
guia organizar o pensamento. "Jesus não é aquele que nasceu no Natal? Faz tão 
pouquinho tempo, e ele já morreu?"

Não, decididamente ele não entendia nada. Não sabia exatamente o que 
uma coisa tinha a ver com a outra. Afinal de contas, por que comemorar, se 
Jesus morreu? Por que os ovos são de chocolate? E o coelho, o que ele faz nessa 
história? Complicado! Separava somente as coisas que entendia e sabia o que 
era. Entendia que estava esperando ganhar um ovo bem grande, daqueles que 
tinha visto na televisão, embrulhado num papel brilhante e com um laço de fita 
vermelha, que não veio, e ele sabia por quê: o dinheiro não deu.

Ele sabia. Nem seu pai e nem sua mãe tinham prometido dar-lhe um ovo de 
Páscoa; e ele sabia, também, que o coelhinho não o trazia para ninguém. Então, 
como é que ele podería satisfazer a sua vontade de comer chocolate? Como ia 
passar o domingo de Páscoa sem comer ovo de páscoa? E de repente surgiu 
uma ideia.

Foi até o primeiro semáforo daquela movimentada avenida e, quando o 
sinal ficava vermelho ele se lançava entre os carros e ia pedindo:

"Moço, dá um ovo de Páscoa pra mim?"
"Senhor, podería me dar um ovo de Páscoa?"
"Moça, dá um ovo de chocolate pra mim?"
Assim, ia pedindo e ouvindo as mais esfarrapadas respostas, quando 

alguém respondia.
Até que, enfim, parou um carro velho, todo manchado de ferrugem. 

Dentro, um homem com cara de bravo. Dentro daquele calhambeque ouvia-se 
uma música que falava sobre Jesus Cristo que ressuscitou e está vivo. Ele 
tomou coragem, foi até lá e arriscou o mesmo pedido:

"Moço, eu quero um ovo de Páscoa."
E qual não foi sua surpresa quando aquele homem pegou, no banco do 

passageiro, um embrulhinho e o estendeu pelo vidro.
"Brigado, moço!"
E saiu em disparada.
De volta à sua calçada, ele olhou o ovinho e sorriu feliz. Afinal, agora ele 

comemoraria a Páscoa e somente aquele homem que ouvia música sobre a 
ressurreição de Jesus lhe ofereceu este presente. E o menino pensou consigo - 
talvez aquele homem é um anjo-mensageiro de Jesus...

Data especial
Neste dia de Páscoa, gostaria de desejar a você, caro leitor da Palavra 

Amiga para refletir, muita paz e harmonia. Que você tenha um reencontro 
consigo mesmo e que as portas que Ele já abriu conduzam realmente a um 
caminho de muita luz, renovação e libertação.

"Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos que ama" 
(Jo 15,13).

E Jesus assim fez!

Feliz Páscoa em vários idiomas

Francês: JOYEUSES PÂQUES
Tcheco: VESELE VANOCE
Alemão: SCHÔNE OSTERN
Espanhol: FELICES PASCUAS
Italiano: BUONAPASQUA
Macedônio: SREKEN VELIGDEN
Inglês: HAPPYEASTER
Grego: KALO PASKA
Chinês: FOUAIHWO GIE QUAILE
Árabe: EID-FOSS H MUBARAK
Croata: SRETUN USKRS
Húngaro: BOLDOG HUSVETIÜNNEPEKET
Polonês: WESOLYCH SWIAT
Sueco: GLAD PÂSK
Holandês: GELUKKIG PAASFEST
Norueguês: GOD PASKÊ
Turco: MUTLO (ELLER HOS) PASKALYA
Português: FELIZ PÁSCOA!
Ucraniano: VESÉLEH SVIÁT - HRESTÓS VOSCRÉS

f Rosália Cedorak

Nossa mãe Rosália nasceu no dia 11 de setembro 
de 1936. Filha de Eduardo Janiskie Tecla Klempowus 
Janiski. Durante sua vida enfrentou a pobreza e o 
trabalho árduo.

Casou-se com Demétrio Cedorak, com quem teve 
sete filhos: José, Zenóbia, Eugênio, Nicolau (in memo- 
riam), Izidora, Nadir e Márcia. Teve a felicidade de 
conviver com 15 netos(as) e 10 bisnetos(as).

Fiel devota do Sagrado Coração de Jesus e de 
Nossa Senhora, era participante assídua da comunida
de ucraniana Nossa Senhora da Glória em Pitanga-PR.

Rosália partiu para a morada eterna no dia 12 de novembro de 2018 aos 82 
anos, deixando uma enorme saudade e o exemplo de mulher, mãe e esposa cristã.

Sua maneira humilde, carinhosa e solidária jamais será esquecida pela famí
lia e por aqueles que a conheceram.

Descanse em paz querida mãezinha.
A família.

t Rafael Kraícz

“Quem ouve a Minha Palavra e crê n’Aquele que me enviou, tem a vida 
eterna...”

Jesus chamou Rafael Kraicz para junto de Si no dia 11 de fevereiro de 2019, 
com 70 anos de idade. Era irmão da religiosa Ir. Nádia kraiczy.

Deixou sua esposa Regina e quatro filhos: Raquel Cristina, Ana Paula, João 
Paulo e Marcelo Rafael. Deixou também 3 netos.

Era um pai que queria o bem para a sua família, tinha o dom da voz, e o utili
zava reproduzindo lindas canções. Era um fiel devoto de Nossa Senhora, rezava 
e cantava para Ela. Estudou no Seminário São José, onde aprendeu inúmeras 
coisas boas que levou para sua vida. Aprendeu a fazer artesanato para depois 
sustentar sua família, que morava em Prudentópolis.

Seu corpo foi sepultado em Jesuíno Marcondes, área rural do município.
Nossos sinceros agradecimentos: aos padres Valmor Scheremeta, OSBM e 

Melécio Kraiczyi, OSBM, que celebraram as exéquias, às Irmãs Servas de Maria 
Imaculada, aos parentes e amigos que compareceram para rezar e dar o último 
adeus.

Descanse em paz nosso querido irmão, pai e avô Rafael.
Вічна йому пам’ять!

A família.

Oração de Santa Madre Teresa de Calcutá 
pelos sacerdotes

Lembremos sempre de rezar pelos sacerdotes. Eles precisam de nossas orações.
Maria, Mãe de Jesus, joga teu manto de pureza sobre nossos sacerdotes. Protege- 

-os, guia-os e guarda-os em teu coração. Sê uma mãe para eles, especialmente em 
momentos de desânimo e solidão. Ama-os e faz com que eles pertençam completa
mente a Jesus.

Como Jesus, eles também são filhos, portanto, mantém seus corações puros. 
Mantém suas mentes cheias de Jesus e coloca Jesus sempre em seus lábios, de modo 
que Ele seja aquele que os sacerdotes possam apresentar ao pecador e a todos que 
encontrarem.

Maria, Mãe de Jesus, sê a mãe dos padres, amando-os e trazendo-lhes alegria. 
Cuida especialmente dos sacerdotes doentes, moribundos e daqueles que estão em 
tentação.

Lembra-se de como eles passaram a juventude e a velhice, vidas inteiras servin
do e dando tudo a Jesus.

Maria, abençoa-os e guarda um lugar especial para eles em teu coração. Dá-lhes 
um pedaço do teu coração, tão belo, puro e imaculado, tão cheio de amor e humilda
de, para que eles também possam crescer à semelhança de Cristo.

Querida Maria, toma-os humildes como Ti e santos como Jesus.
Amém.

CURIOSIDADE: Segundo um site católico, o tempo mínimo de participação na 
missa que a Igreja pede a todo católico equivale a mais ou menos 0,65% da nossa 
vida. Se formos à missa em todas as celebrações de preceito (e apenas nelas), o nosso 
“tempo total de missa” ficará em tomo de 57 horas por ano. Bem que poderiamos dar 
a Deus um pouco mais do que isso, não poderiamos?



Стор. 06 - Праця, Прудентополіс, 01-го - 30-го квітня 2019 Б. року - Число 04 Pg. 06 - Pracia, Prudentópolis, 01 а 30 de abril de 2019 - № 04

боїііпа da Embaixada da UGrania 
no

Embaixador Rostyslav Tronenko
*-----------------------

Sobre observadores internacionais para Eleições Presiden 
ciais na Ucrânia no dia 31 de março de 2019

De acordo com seus compromissos no âmbito da Organização para Segu
rança e Cooperação na Europa (OSCE), em particular do item 8 do Documento 
de Copenhague, de 1990, sobre o convite de observadores internacionais para 
monitoramento das eleições, e em marcos estabelecidos por lei, a Ucrânia 
oficialmente convidou observadores internacionais para participação na super
visão eleitoral.

No dia 2 de janeiro de 2019, em nome do Ministro das Relações Exteriores 
da Ucrânia Pavló Klimkin, o Ministério enviou o convite de participar na obser
vação eleitoral para o Escritório das Instituições Democráticas e dos Direitos 
Humanos (ODIHR) da OSCE. Nesta ocasião o Ministério das Relações Exterio
res da Ucrânia informou oficialmente que não aceitará pedidos de portadores 
de passaportes da Federação Russa ou de pessoas enviadas pela parte russa, 
para ser registrados como observadores oficiais de governos estrangeiros ou 
de organizações internacionais. Isso ocorre à base das Leis da Ucrânia "Sobre 
a garantia de direitos e liberdades de cidadãos e regime jurídico do território da 
Ucrânia temporariamente ocupado" de 15 de abril de 2014, n° 1207-VII e 
"Sobre as especificidades de uma política de Estado para garantir a soberania 
da Ucrânia em territórios temporariamente ocupados da Região de Donetsk e 
da Região de Luhansk", de 8 de janeiro de 2018 n° 2268-VIII, nas quais a Fede
ração Russa é reconhecida pelo Parlamento da Ucrânia como estado ocupan
te e estado agressor, o que também é confirmado em uma série de documen
tos oficiais aprovados no âmbito da Assembléia Geral da Organização das 
Nações Unidas e outras organizações internacionais.

No dia 7 de fevereiro de 2019, Verkhovna Rada (Parlamento) da Ucrânia 
aprovou a Lei da Ucrânia "Sobre alteração de algumas leis da Ucrânia sobre 
monitoramento do processo eleitoral na Ucrânia", no qual está definido, que 
"observador oficial não pode ser... uma pessoa que é cidadão (súdito) de um 
Estado, reconhecido pela Verkhovna Rada da Ucrânia como estado agressor 
ou o estado ocupante". O projeto da lei mencionada foi elaborado de forma 
independente pelos parlamentares ucranianos e unanimemente aprovado pelo 
Comitê Parlamentar no dia 6 de fevereiro. O Ministério das Relações Exteriores 
da Ucrânia não pode ser contrário a posição da Verkhovna Rada da Ucrânia 
sobre o assunto.

Até a Rússia continuar aplicar as ferramentas da guerra híbrida contra a 
Ucrânia e não voltar ao pleno respeito do Direito Internacional, os representan
tes do estado agressor não poderão ser observadores imparciais nas eleições 
na Ucrânia.

A Ucrânia tem uma vasta experiência da cooperação construtiva com 
ODIHR, sempre apoia de maneira coerente o caráter independente e autôno
mo das operações de ODIHR e sua metodologia de observação. Ao contrário 
da Federação Russa, que repetidamente tentava subjugar as atividades desta 
instituição aos interesses próprios.

A Ucrânia nunca limitou a OSCE nas decisões sobre o número de observa
dores para as eleições no nosso país, ao contrário, propôs enviar o número 
máximo de observadores para as atuais eleições.

A Ucrânia está interessada que nas Eleições Presidenciais, ODIHR pudes
se ter as condições para conseguir os objetivos de monitoramento eleitoral. 
Está previsto que nas eleições presidenciais na Ucrânia participarão até 900 
observadores de ODIHR (o número três vezes maior que nas eleições presi
denciais da Rússia, em 2018), aos quais se juntam os observadores da Assem
bléia Parlamentar da OSCE, Assembléia Parlamentar do Conselho da Europa,
Parlamento Europeu, Assembléia Parlamentar da OTAN.

CANTINHO DA REPRESENTAÇÃO CENTRAL 
UCRANIANO-BRASILEIRA

TERNOPIL (UCRÂNIA) CIDADE IRMÃ DE PRUDENTÓPOLIS

No último dia 6 de março visitou Prudentópolis uma delegação da cidade 
de Ternopil (Ucrânia) composta de 9 membros, lideradas pelo Prefeito Serhiy 
Nadai. Acompanharam o Prefeito de Ternopil: Vladislav Stemkovskii - Vice 
Prefeito; Petro Yakymchuk - Chefe Adjunto do Departamento Principal do Servi
ço Fiscal da 'Provincia de Ternopil; Sergiy Gavryliuk, Chefe do Departamento 
de Policia de Ternopil da Liga Nacional de Defesa na região de Ternopil; Yuriy 
Kryvoruchko - ex-Deputado da Ucrânia; Igor Polichuk Diretor Geral da Empresa 
Electrosvit; Ivan Kubai - Empresário; Andriy Taj - Diretor de Modern Special 
Technologies - LTD e Taras Demkura - Vice Presidente da Câmara de Comer
cio Internacional.

Na oportunidade a Câmara Municipal de Prudentópolis aprovou a lei de 
autoria do prefeito municipal que estabelece a cidade Ternopil da Ucrânia como 
"cidade irmã" e autoriza o Prefeito Municipal a celebrar acordos e convênios 
com aquela municipalidade. À noite com a presença do Governador do Estado 

em Exercício Darci Piana foram assinados os acordos entre as duas cidades. A 
comitiva ucraniana visitou pontos turísticos, o gabinete do Prefeito Adelmo Luis 
Klososki de Prudentópolis, locais históricos da comunidade ucraniana (Gráfica 
Pracia, Museu do Milênio, Igrejas e outros locais) e indústrias do município. 
Uma coroa de flores foi depositada pela comitiva aos pés da estatua do herói 
nacional ucraniano Taras Chevtchenko.

A importância do acontecimento é de grande magnitude não somente para 
a cidade de Prudentópolis como também para o Estado do Paraná e as rela
ções entre o Brasil e a Ucrânia, como bem salientou o governador em exercício 
Darci Piana. Para a comunidade ucraniana brasileira é um passo dos mais 
significativos nos muitos anos da aproximação dos descendentes com a pátria 
de origem depois de um século sem contatos contínuos. Dos 75% dos descen
dentes de ucranianos do Município de Prudentópolis a maioria tem origem na 
região de Ternopil. Para o conjunto da população de Prudentópolis é a sua 
presença em um cenário maior que o Nacional e a abertura de uma janela de 
intercâmbio cultural, turísticos, científico, tecnológico e comercial.

O sucesso dessa iniciativa poderá abrir para a cidade de Prudentópolis 
outros contatos do mesmo nível com a Polônia e na Argentina, onde os grupos 
étnicos ucranianos e poloneses também possuem forte presença.

A geminação de cidades surgiu na Europa com o objetivo de criar relações 
e mecanismos protocolares, essencialmente em nível econômico e cultural, 
entre áreas geográficas distintas, que estabelecem laços de cooperação, por 
possuírem interesses ou referências históricas comuns. Na Europa se chamam 
cidades gêmeas enquanto que no Brasil se denominam de cidades irmãs. Estes 
acordos levam ao estabelecimento e intercâmbio cultural, partilha de conheci
mento, ensino (estudantes) e políticas empresariais entre outras atividades.

A repercussão do evento junto á delegação ucraniana é digna de anotação. 
Pelas noticias da Ucrânia a delegação ficou impressionada com a grande esta
tura da representação política do município, Prefeito, Secretários, Servidores e 
Vereadores, bem como com a qualidade da recepção. Ficaram satisfeitos com 
as visitas técnicas às empresas e destacaram a qualidade da produção, os 
processos naturais e o cuidado com a higiene no processo produtivo.

O elo de ligação histórica ficou mais fortalecido quando sentiram todos 
entoarem o hino nacional da Ucrânia como se ucranianos fossem; sedimentou 
a relação o calor humano da recepção, aspecto que é bem brasileiro.

Parabéns Prudentópolis. Slava Ukraini Heroiam Slava!
Representação Central Ucraniano Brasileira

rcucranianobrasileira@gmail.com

mailto:rcucranianobrasileira%40gmail.com
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^3)ля бабусі, мами і дівчини
Por Julia Regina Bordun Bertoldi e Eugênia Osatchuk

НАШ ВЕЛИКДЕНЬ - A NOSSA PÁSCOA
O povo ucraniano celebra a Páscoa com muita devoção, alegria e entusiasmo. É 

a festa mais solene e sagrada no calendário litúrgico do povo ucraniano.
Após a quaresma, na medida do possível, vivenciada dentro dos preceitos da 

Igreja, a Páscoa é celebrada como a festa da vida renovada. O Domingo de Ramos - 
Verbná Nedilha ou Lozová Nedilha representa a entrada triunfal de Jesus em Jerusa
lém e o início da Semana Santa. Nesse domingo, todos devem participar da Divina 
Liturgia, após a qual são benzidos os ramos de salgueiro (na Ucrânia) e palmeira no 
Brasil, adornados com flores.

Quando retornam da igreja para casa, os pais tomam o ramo e batem levemente 
nos filhos dizendo:

Лоза б"є, лоза б"є, лоза не заб"є 
Від нині за тиждень, буде Великдень.
О ramo bate, о ramo bate, о ramo não mata 
De hoje a uma semana será a Páscoa.

Com muito cuidado, já no início da semana, as famílias se organizam para as 
celebrações e vão pensando na cesta de alimentos e no cardápio pascal.

As toalhas bordadas "Ruchnekê", para cobrir a cesta "Kochek" e a mesa para o 
Desjejum Pascal, são tiradas das gavetas e lavadas, bem como a própria cesta, ganha 
um banho. Esse momento preparatório, envolve-se de clima mágico e solene na 
família. É um sentimento de alegria profunda por celebrar a Páscoa mais uma vez. 
Somente um coração de descendentes de ucranianos compreende e valoriza essa 
solenidade religiosa e não troca por viagem nenhuma, os dias de feriado por ocasião 
da Páscoa. É a festa da vitória da vida sobre a morte, é a festa da família. Leva-se para 
a vida o que aprende-se em casa.

O maravilhoso aroma, no Sábado de Aleluia, da carne e seus derivados assando, 
de preferência no forno à lenha, transformam o momento em algo fantástico e 
inesquecível. As Paskas e Babkas, previamente assadas em formas redondas, adorna
das com tranças, ramos, pombos e flores confeccionados com a própria massa, 
aguardam a escolha para fazerem parte da cesta. É fundamental confeccioná-las em 
casa, a fim de que se deixe aos descendentes as lembranças aromáticas, que jamais 
se apagarão em suas memórias.

A Páscoa ucraniana traz os antepassados, muito próximo de nós, por meio das 
lembranças das cerimônias, outrora vivenciadas:"... minha Baba ou Mãe faziam ou 
preparavam dessa ou daquela forma a nossa Páscoa";"Aprendi a fazer isso ou aquilo 
com a minha Mãe ou Tia". Para ilustrar as afirmações acima, relato um aprendizado 
que adquiri com a minha Baba: Sempre devemos benzer um ovo descascado, em 
nossa cesta. O ovo sem casca simboliza a nudez e a vergonha sofridas por Jesus, 
durante a paixão e morte na cruz. A essência do ovo, em especial a gema, simboliza 
a vitória da vida sobre a morte. Esse ovo deve ser dividido em tantas partes quantos 
forem os comensais. O chefe da família deve saudar a cada um com Hrestós Voskrés, 
ao que o servido responde Voísteno Voskrés.

Na sequência, são degustados os outros alimentos que devem ser cortados e 
organizados em pratos ou bandejas com muito esmero e carinho.

ALIMENTOS QUE DEVEM COMPOR NOSSO VELEKODNEI KOCHEK - CESTA 
PASCAL, O NOSSO TÃO VALORIZADO "СВЯЧЕНЕ"

1. Яйця - Ovos cozidos (um sem casca).
2. Сир - Requeijão (pode ser transformado em torta - Сирник), queijo e requei

jão cremoso.
3. Масло - Manteiga (pode-se confeccionar cordeiro com a manteiga).
4. Шинка - Carne suína, presunto.
5. Ковбаса - Linguiça, cracóvia, salames e outros embutidos.
6. Хрін - Khrin (ralado e misturado à beterraba e em raiz, para aromatizar os 

alimentos e a casa. A raiz deve ser ralada grosseiramente e colocada sobre as carnes, 
linguiças e queijo, no momento da decoração dos pratos.

7. Сіль - Sal (deve ser salpicado sobre os ovos e o que se desejar)
8. Паска - Paska (Pão salgado, com formato redondo. Antes de fatiá-lo, a dona 

da casa deve cortar casquinhas, de tal forma que pareça uma cruz, quatro lados, e a 
cada corte pronunciar Hrestós Voskrés. Essas casquinhas devem ser oferecidas aos 
animais domésticos, como cães e gatos. Segundo o costume dos Гуцули - povo 
Ghutsulo, pode-se colocar uma vela no centro da Paska).

9. Бабка - Babka (pão redondo, confeccionado com massa doce, recheado com 
pedaços de goiabada, chocolate, frutas cristalizadas.Todos devem provar desse pão. 
O doce simboliza a vitória sobre o pecado).

10. Крашанки - Krachanquê - (ovos cozidos, coloridos com corantes alimenta
res ou naturais, como, casca de cebola, beterraba, etc.).

11. Писанки - Pêssankas (são ovos coloridos inteiramente a mão pelos ucrania
nos, entregues na páscoa sob os cumprimentos "Hréstos Voskrés" (Cristo ressuscitou) 
e "Voístenu Voskrés" (Em verdade ressuscitou). A palavra pêssanka provém do verbo 
ucraniano pessáte (писати), que quer dizer escrever. Então o que temos como 
pêssankas são ovos escritos, onde os desenhos são símbolos que representam a 
materialização do que se deseja ao nosso semelhante.

A cesta deve ser cuidadosamente adornada com flores previamente higieniza- 
das. No Brasil, há também o costume de benzer café, frutas e ovos de chocolate, 
camafeus ou outros doces.

РОЛ ET ІЗ М"ЯСА

ROCAMBOLE DE CARNE
Tomar uma porção de carne suína e uma porção de peito de frango moídos. 

Temperar com sal, pimenta cheiro verde e acrescentar uma porção de creme de 
leite. Fazer um rocambole recheado com queijo e presunto. Fechar bem as pontas. 
Assar em papel celofane. Ao esfriar, fica firme e será possível fatiar. Assim, teremos 
em nossa mesa mais uma variedade de carne para o nosso tão esperado Desjejum 
Pascal.

Feliz Páscoa a todos. Христос Воскрес! Воїстино Воскрес!

Eugênia Osatchuk
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"Немає Європи без України": текст історичної 
промови Туска у Верховній раді

ВІВТОРОК, 19 ЛЮТОГО 2019, 13:43 — ДОНАЛЬД ТУСК, ПРЕЗИДЕНТ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ

ФОТОУНІАН

Дорогі українські друзі!
Я прибув до вас у п'яту річницю драматичних подій на Майдані, у річницю 

Революції гідності, щоби подякувати всім українцям та їхнім обранцям, які 
зібралися тут, незалежно від партійних розбіжностей, відмінностей інтересів та 
ідеологічних суперечок. Я приїхав як президент Європейської ради, але також 
як поляк, ваш найближчий сусід та сердечний і доброзичливий друг. 
Насамперед хочу подякувати вам за стійкість. Ви встояли у найважчу мить вашої 
історії. Ви встояли і будете залишатися гордими та незламними всупереч 
геополітиці, всупереч злим намірам агресивного сусіда та всупереч байдужості 
та лицемірству багатьох впливових гравців світової політичної сцени. Ви 
встояли, хоча ваші партнери не завжди допомагають вам так, як належить: знаю 
це добре. Знаю це, як, напевно, мало хто інший. З особистого досвіду і досвіду 
польського народу добре знаю, що почуття самотності в час небезпеки буває 
гіршим, ніж наступ ворога. Досі чую слова з вірша Галини Крук, написані в ті 
драматичні лютневі дні.

Усі ми, Європо, так глибоко стурбовані, що деякі навіть убиті.
Чисть частіше Ютюби,
щоб тутешня жорстокість не разила твоїх громадян.
Деякі з наших ніколи тебе не побачать на власні очі.
В тебе теж щось із зором, Європо,
ти вперто не бачиш вибитих їхніх очей і вогнепальних ран.
Деякі більше не зможуть, Європо, не гнівайся, 
навіть руки тобі дати (хіба що протези!), 
навіть торкнутись культури твоєї минулих віків.
Сторожи свої межі, Європо, щоб тебе не торкнулося раптом, прислухайся, 

на всякий пожежний, чи ми кричимо ще від ударів прикладів, армійських чобіт і 
кийків.

Але багато з нас почули ваш крик, вслухалися в це волання і зрозуміли. 
Навіть якщо у декого це забрало багато часу. І тому сьогодні тут, у Верховній раді 
України можу повторити перед вами не лише від свого імені, а від імені всього 
Європейського союзу: Ми з вами! І ми хочемо вам і надалі допомагати. Саме тут 
хочу підтвердили перші слова Угоди про асоціацію: Європейський Союз визнає 
європейські прагнення України і вітає її європейський вибір. Хочу повторити, що 
Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій, 
аж поки Росія не виконає свої зобов'язання. Також Євросоюз не змириться з 
жодним актом насильства в Азовському морі. Зроблю все, аби ЄС залишався в 
цьому єдиним.

По-друге, хочу подякувати вам за вашу мужність. Хлопці з Небесної сотні 
увійшли в пантеон не тільки українських, а і європейських героїв. Всім матерям 
полеглих присягаю: Європа завжди пам'ятатиме про ваших синів.Урок відваги, 
який видали усьому світові в лютому п'ять років тому, змінив нас усіх. Україна 
показала, що варто бути сміливим і сповненим гідності, що добро може 
подолати зло, що героїзм може бути чимось більшим, ніж суто моральним 
закликом, що це може бути ключем до перемоги. Багатьом людям на світі, 
приниженим і поневоленим, ви дали найбільший дар - надію на те, що і для них, 
слабких сьогодні, настане день перемоги. Вічним девізом мого рідного міста 
Гданська є слова "Nec temere, пес timide": "відвагою і розсудливістю".

Відтак, найдужче - а це по-третє - дякую вам за розсудливість і за те, що ваш 
романтизм був підкріплений доброю мірою прагматизму, що ваша боротьба за 
незалежність і цілісність України - це не тільки героїчний опір агресії, але й 
систематична реформа вашої держави, економічна відбудова та продумана, 
розсудлива та послідовна дипломатія. Коли треба - герої. Коли треба - 
прагматики, які твердо тримаються ґрунту. Так сьогодні бачить вас світ.

По-четверте, хочу подякувати вам за вашу європейськість.
Завжди пам'ятатиму прапори із золотими зірками на Хрещатику під час 

революції та "Оду радості" (гімн Євросоюзу. - ЄП), яка лунала по всій Україні. 
Часто повторюю своїм колегам у Брюсселі: не вчіть їх бути Європою, вчіться у 
них, що таке Європа.

Дозвольте повторити слова, з якими я колись звернувся до лідерів

Європейського Союзу: "Тільки той, хто солідарний з Україною, має право 
називатися європейцем. Хто готовий продавати Україну - продає майбутнє 
Європи". Невипадково часто ті політики, які ставлять під сумнів європейську 
інтеграцію, вдаються до того, що ставлять під сумнів і цілісність України. Скажи, 
що думаєш про Україну, і я знатиму, що ти думаєш про Європу!

Коли ми, поляки, починали свій шлях до Європи, Папа Іоан Павло II сказав 
світові: "Немає справедливої Європи без незалежної Польщі". Тут і зараз хочу 
сказати, що немає справедливої Європи без незалежної України. Немає 
безпечної Європи без безпечної України.

А простіше кажучи, немає Європи без України.

(Аплодисменти в цій частині були такими тривалими, що Туск попередив: 
це ще не кінець)

Ще раз дякую за все.
Але як ваш друг, маю привілей висловити кілька міркувань. Боронь Боже, не 

хочу вас повчати.
Знаю, що маєте досить мудрагелів, які думають, що краще за вас знають, як 

має виглядати Україна. Ніхто не має права повчати господарів, як облаштовувати 
власний дім. Поділяю це і не маю наміру втручатися в роботу, але, можливо, 
приймете мої поради, бо вони походять від самого серця. У мене їх п'ять.

По-перше: не завдайте один одному надмірної шкоди на найближчих 
виборах.

Ваша історія, як і історія мого народу, підтверджує, що внутрішні конфлікти 
в наших двох країнах є найбільшим подарункам для третьої сторони. Також 
пам'ятайте, що ваші опоненти в Європі чекають на будь-який привід, аби 
зіпсувати нинішню солідарність між Брюсселем і Києвом, а різкий конфлікт між 
вами може виявитися саме таким приводом. Тож сперечайтеся в міру і 
лишайтеся єдині в справах, які мають найважливіше значення для України.

Друга порада: вдумливо оминіть спокуси радикального націоналізму і 
популізму, так, як ви це робили досі. Якщо поступимося рецидивам шовінізму і в 
Європі, і в Україні, то ми неминуче потрапимо в конфлікти, а егоїзм і 
відстороненість зруйнують нашу політичну спільноту. Відповіддю на 
націоналізм є, як правило, інший націоналізм з наслідками, які легко 
передбачити. Основи об'єднаної Європи - це примирення замість реваншизму, 
солідарність замість егоїзму, історична правда замість пропаганди. Небезпечні 
спокуси радикального популізму народжуються з комплексів і слабкості, а 
українці мають всі права і підстави почуватися нині гордими і сильними. Україна 
надто велика, аби для почуття величі потребувати наркотику популізму.

Третя порада: не наслідуйте тих сусідів і європейських політиків, які хочуть 
усіх переконати, що демократія, заснована на свободі, правах людини, повазі до 
меншин, свободі думки і слова - це пережиток минулого і застаріла модель 
держави, а зараз настає час авторитарної демократії.

В інтересах наших громадян і Європи в цілому маємо захищати 
фундаментальні цінності. Саме це за це померли герої Революції гідності.

Четверта порада: будуйте разом доброчесну державу.
Не буду тут читати лекції про корупцію. Ви всі недавно показали, що готові 

боротися з нею. Лише прошу всіх повірити, що чесність і прозорість влади 
потрібні не тому, що це вимога Євросоюзу, а тому, що цього потребують ваші 
громадяни. Не припиняйте позитивних змін, навіть якщо вони болючі для 
когось.

П'ята і остання порада: повірте у молодь.
Кілька днів тому я приймав у Брюсселі групу студентів, серед яких були 

українці. Вони попросили сказати вам, що їхнє покоління вже готове взяти на 
себе спів відповідальність за майбутнє України. Власне, вони і є цим майбутнім. 
П'ять років тому молоді українці склали іспит, деякі сплатили найвищу ціну. Якщо 
вони вірять у себе і сьогодні, ви теж можете повірити в них.

Хай живе пам'ять про героїв вашої історії. Хай живе солідарна та об'єднана 
Європа. Хай живе незалежна і соборна Україна. Слава Україні! (Сесійна зала 
відповіла: "Героям слава!")

Дональд Туск, президент Європейської ради - Київ, Верховна рада 
України, 19 лютого 2019 року.

99—
АНТРАКТ

Дмитро
Кремінь

І був молодий поет.
І вірші були молоді. 
Звабливий Інтернет 
Ще не гуляв тоді.

Як я любив крізь сон 
Твій розмариновий бюст. 
Смак виноградних грон, 
Шал зацілованих уст. 66
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COMUNIDADES E IGREJAS
□CRANIANAS EM FDCD

Pe. Estefano Wonsik, OSBM

Os sinais da Ressurreição
Pe. Pavios Tamanini

Os primeiros sinais da Ressurreição são de ausência: Jesus não estava mais 
lá onde havia sido sepultado. A pedra fora do lugar, o sepulcro vazio, os lençóis 
e o sudário abandonados faziam parte do cenário que Maria de Magdala 
vislumbrava. Ela, a primeira mensageira do sepulcro vazio, a evangelista da 
ressurreição, correu para chamar os discípulos, ainda temerosos com os acon
tecimentos vividos naqueles dias. Encontrou Pedro e João que se lançaram 
em direção ao inexplicável. Não acharam o que procuravam! Aquela ausência, 
aquele vazio são preenchidos por uma nova realidade: a perplexidade. Os 
discípulos voltaram para casa, deixando o cenário livre para Maria. Repetiu-se 
o fato: Jesus e Maria se encontram a sós, como em Samaria, quando estava 
prestes a ser apedrejada. Parece que as testemunhas dos diálogos entre o 
Senhor e Maria se esvaem. Antes pela inconveniência de escutar aquelas pala
vras que feriam o orgulho: "se alguém não tiver pecado, atire a primeira 
pedra"; agora, eles se vão pelo excesso de silêncio. Justamente neste diálogo, 
sem testemunhas, ela reconhece o Senhor e imediatamente o chama de 
"Raboni", ou seja, Mestre. Embora fosse conhecida pelos discípulos novamen
te vai ao encontro deles pra lhes dizer:"Eu vi o Senhor", mas eles não acredi
tam. A incredulidade dos discípulos não diminui a alegria de Maria, pois 
momentos mais tarde o próprio Ressuscitado, trazendo-lhes a paz, invadirá o 
cenáculo confirmando o que Maria anunciou. A partir de então os apóstolos 
não sentiríam mais constrangimento nem desprezo pelo povo que codinome- 
avam seu Mestre de "Crucificado". Estes sentimentos transformam-se em cora
gem e missão. Os primeiros missionários do cristianismo anunciavam o "Res
suscitado" para transformar a vida de muitos. E esta força provinha da fé ratifi
cada pela visão. A nós, destinatários das palavras do Senhor: «Bem-aventura
dos são os que não viram mais acreditaram», cabe a fé, dom e graça de Deus!"

Jovens de Campo Mourão

A paróquia Santíssima Trindade de Campo Mourão, conta com nova dire
toria do grupo de jovens, sendo assim distribuídos:

Eduardo Kurek - Presidente 
Joana Smaha - Vice-Presidente 
Everaldo Baran - Tesoureiro
Alexia e Eloisa Reifur - Secretárias. Que Deus abençoe a nova missão!

(foto: página da paróquia nofacebook)

Jovens de Prudentópolis

O grupo de jovens Maria nos da Paróquia São Josafat, cantou a Divina 
Liturgia na tradicional festa do agricultor na comunidade Nossa Senhora do 
Patrocínio em Linha Esperança. O grupo tendo como maestro o Ir. Jonas 
Chupei, OSBM, está cada vez aprendendo novas e belas melodias para enri
quecimento da nossa liturgia e tradição. Parabéns!

(foto: página do facebook)

ENCONTROS REGIONAIS DE CATEQUISTAS
No dia 09 de março foi realizado em todas as paróquias, pertencentes à 

Eparquia Imaculada Conceição, encontros de formação aos catequistas. O 
encontro foi coordenado pelos assessores da Equipe Eparquial da Catequese, 
tendo como tema a Carta Pastoral pós Sinodal de Sua Beatitude Dom Sviatos- 
lav - "Palavra de Deus e Catequese." Participaram do encontro todos os mem
bros envolvidos na catequese: padres, religiosas, comissões de catequese e 
catequistas. Foi um dia cheio de iluminação do Espírito Santo na vida de todos 
aqueles que se entregam, voluntariamente, para difundir a Palavra de Deus, 
evangelizando lá onde há maior necessidade.

Paróquia S. Josafat - Prudentópolis

Boa Ventura de S. Roque - Pitanga
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(Fotos-créditos/equipe eparquial da catequese 
página Irmãs Servas de Maria Imaculada)

Arquidiocese de Belo Horizonte construirá memorial 
das vítimas de Brumadinho

Na segunda-feira, 25 de fevereiro, ao completar um mês do rompimento 
de uma barragem em Brumadinho (MG), a Arquidiocese de Belo Horizonte 
anunciou a criação do Santuário Nossa Senhora do Rosário e de um memorial 
em homenagem às vítimas desta tragédia. A bênção da pedra fundamental 
do Memorial Minas de Esperança, em homenagem às vítimas do rompimento 
da barragem, ocorreu durante um momento de oração no Centro de Treina
mento de Líderes Dom José Dalvit, o qual foi elevado à Santuário Arquidioce
sano Nossa Senhora do Rosário. Conforme assinalou a Arquidiocese mineira, 
este memorial será o campanário do Santuário, terá 20 metros de altura e 
cinco sinos, que tocarão sempre às 12h27, hora em que a barragem se 
rompeu.

"O Campanário se compõe de três mãos, que sustentam a cruz, a cruz que 
é símbolo da Arquidiocese de Belo Horizonte, e no braço dessas mãos, que 
sustentam os sinos, colocaremos a placa com os nomes de todas as vítimas 
dessa tragédia. Recordando dos que já partiram, possamos trabalhar para 
valorizar a vida" explicou o Arcebispo, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, em 
uma entrevista. Logo após a bênção da pedra fundamental, os fiéis seguiram 
em procissão luminosa até a igreja de São Sebastião, Matriz de Brumadinho, 
onde participaram de Missa presidida pelo Núncio Apostólico no Brasil, Dom 
Giovanni DAniello."Eu quis também estar com vocês, presença de irmão na 
fé, que chora junto com todos", disse o Núncio aos presentes. O Prelado 
também orientou os fiéis a viverem o luto, mas os motivou a "não se deixarem 
vencer pelo desespero, medo e angústia". Segundo ele, é preciso oferecer 
todas as dores a Deus. "Coragem, Brumadinho. Deus está contigo!", expres
sou.
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«НАЙВАЖЛИВІШЕ НЕ ЩО НЕ ЇСТИ, А КОГО "HE 
ЇСТИ"», - МИТРОПОЛИТ БОРИС (ҐУДЗЯК) ПРО

ВЕЛИКИЙ ПІСТ

Митрополит Філадельфійський архиєпископ Борис (Ґудзяк), який 
4-го червня офіційно очолить УГКЦ у США., в інтерв'ю «Голосу Америки» 
дав поради вірним на час Великого посту. «Через вас хочу просити 
прощення у всіх глядачів, які мене знають. Нехай Господь нам прощає і я 
прощаю. Найважливіше у час Великого Посту - це не що не їсти, а кого не 
«їсти». Не «їсти» членів родини, членів своєї спільноти, сусідів, людей на 
роботі. Ми, якби почали менше гризти один одного, то всі плоди Посту 
постали би дуже швидко. Очевидно, для самодисципліни та аскеза 
традиційна посту, утримання від певних страв є дуже корисною, але я б 
додав ще одне: трохи обмежитися з Інтернетом чи з Фейсбуком. Я це 
практикував, воно корисно. Не знаю, чи час змін, які я зараз переживаю, 
дозволить мені це, але я буду старатися. Прошу вас помолитися за те, щоб 
після 10 години я не включав комп'ютер», - відповів владика Борис на 
прохання ведучого дати настанови людям на Великий піст, (рісу)

Por que os católicos não comem carne às sextas-feiras 
na Quaresma

Philip Kosloski

E por que o peixe está no cardápio?Você sabe que está em uma cidade 
católica quando, durante a Quaresma, os restaurantes anunciam apenas 
peixe no cardápio. Eu já vi até como grandes redes de fast-food colocam o 
peixe em destaque especialmente na Quarta-feira de Cinzas. Mas por que a 
Igreja orienta os católicos a se absterem de carne às sextas-feiras (assim como 
na Quarta-feira de Cinzas e na Sexta-feira Santa), e dá o sinal positivo para se 
comer peixe? Primeiro de tudo, devemos fazer a pergunta: "por que sexta-fei
ra?" Os povos católicos, desde tempos imemoriais, guardaram a sexta-feira 
para uma observância penitencial especial pela qual eles alegremente sofrem 
com Cristo para que um dia possam ser glorificados com Ele. Este é o coração 
da tradição da abstinência de carne às sextas-feiras, tradição que tem sido 
observada na Santa Igreja Católica. Uma vez que se acredita que Jesus Cristo 
sofreu e morreu na cruz numa sexta-feira, os cristãos, desde o início, dedica
ram esse dia para unir seu sofrimento a Jesus. Isso levou a Igreja a reconhecer 
todas as sextas-feiras como uma "Sexta-feira Santa", onde os cristãos podem 
lembrar a paixão de Cristo, oferecendo um tipo específico de penitência. Na 
história da Igreja, a carne sempre foi apontada como um sacrifício digno, 
devido à sua associação com festas e celebrações. Na maioria das culturas 
antigas, a carne era considerada uma iguaria e o "bezerro engordado" não era 
abatido a menos que houvesse algo para comemorar. Como as sextas-feiras 
passaram a ser consideradas um dia de penitência e mortificação, comer 
carne nesse dia para "celebrar" algo não parecia certo. Mas por que o peixe 
não é considerado "carne"? As leis da Igreja classificam a abstinência de 
"animais terrestres". As leis de abstinência consideram que a carne vem 
apenas de animais como galinhas, vacas, ovelhas ou porcos - todos eles 
vivem em terra. As aves também são consideradas carne. Peixes, por outro 
lado, não estão nessa mesma classificação. Os peixes são uma categoria dife
rente de animal. Sal e espécies de peixes de água doce, anfíbios, répteis 
(animais de sangue frio) e mariscos são permitidos. Em latim, a palavra usada 
para descrever que tipo de "carne" não é permitida às sextas-feiras é carnis, e 
se refere especificamente a "carne animal", nunca incluindo peixe como parte 
da definição. Além disso, o peixe nessas culturas não era considerado uma 
refeição "comemorativa".

Nossa cultura atual é muito diferente, já que a carne em muitos países 
pode ser considerada a opção mais barata do cardápio e não tem mais a cone
xão cultural com as celebrações. É por isso que muitas pessoas estão confusas 
sobre os regulamentos, especialmente aquelas que apreciam muito comer 
peixe e não consideram uma penitência ficar sem carne. A intenção da Igreja 
é encorajar os fiéis a oferecer um sacrifício a Deus que venha do coração e una 
o sofrimento de alguém ao de Cristo na cruz.

A carne é considerada a penitência básica, mas o sentido da regra deve 
ser sempre recordado. Por exemplo, não dá necessariamente a uma pessoa a 
licença para comer um jantar de lagosta toda sexta-feira na Quaresma. O 
ponto principal é fazer um sacrifício que atraia uma pessoa para mais perto de 
Cristo, que por amor a nós fez o sacrifício supremo.

Curiosidade: O mais longo conclave da história foi o que elegeu o Papa 
Gregório X, começando em 1268 e demorando nada menos do que 3 anos 
para ser finalizado. O mais curto foi o que escolheu Júlio II em 1503, com dura
ção de apenas algumas horas.

(fonte: aci digital) (fonte: aleteia)
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Continuação da edição anterior...

Escolas das Irmãs Servas de Maria Imaculada 
no Paraná e Santa Catarina

As Irmãs, as quais vieram em 1911, até o momento atual, isto é, 1920, já formaram 
várias professoras. Não falo destas que entraram na congregação das irmãs, mas 
lembro sobre estas recém formadas que hoje já são professoras nas colônias e fazem 
um bom trabalho. Até 1920 as irmãs têm escolas: em Prudentópolis, em Iracema e 
Antonio Olinto. A partir de 1921 elas abriram escolas em Dorizon, Ivaí, Linha Esperan
ça (que fica a 2 léguas de Prudentópolis).

Em 1920 na escola das Irmãs Servas de Maria Imaculada em Prudentópolis tinha 
220 crianças; e no internato das Irmãs existiam 80 crianças. Da mesma forma que o 
povo é pobre também as Irmãs não são ricas! Elas vivem da ajuda do povo. Elas 
vivem e sacrificam-se no ensino e na formação das crianças no espírito da fé católica 
e patriótico. Quanta preocupação para manter 80 crianças neste tempo de pesada 
crise, - só Deus sabe. Sem reclamação elas se preocupam para satisfazer o desejo dos 
pais que a elas confiaram o ensino de seus filhos.

Para o bem do povo, em 1913 em Prudentópolis foi construído um pequeno 
hospital, que está sob o cuidado das Irmãs Servas.

Semelhante hospital existe também ao lado da residência das Irmãs em Iracema. 
Em geral, onde as Irmãs abrem uma escola, tem também uma assistência para os 
enfermos. O hospital em Prudentópolis quase sempre está lotado de doentes e está 
sob o cuidado das visitas diárias do Dr. Alexandre Nikolskei. O Dr. Nikolskei é formado 
na universidade de Moscou, e está com toda alma dedicado aos atendimentos no 
hospital. Graças aos seus esforços e cuidados muitos já recuperaram a saúde. A 
diretoria do hospital lhe agradece por todos os anos de dedicação e trabalho.

*****

Assim é apresentada uma breve história da nossa imigração para o Brasil. Entre 
nós não está tão bom como se poderia imaginar sobre o ponto de vista da mentali
dade nacional, mas não está tão mal como alguns escrevem. A conscientização 
nacionalista hoje domina a todos. A melhor prova é que, quando se apresenta algum 
pedido de ajuda para as necessidades nacionais ucranianas - o povo faz doações 
generosas e de boa vontade. Isto é sinal de que nós não estamos mortos, mas 
estamos vivos, e com o passar do tempo tudo será bom sob todos os aspectos.

Continua na próxima edição...

Пише Юзьо Шило
Христос Воскрес! Воїстино!

Ки бом жи є сьвита. Маємо када семана неділі, а деколи різні сьвита 
Божої Матері й святих. Але ми маємо костуми називати сьвитами ті 
більші, як Натал і Паска, Зелені, бо ті менші то жералминти є по одному й 
тому кажемо сьвито, а на неділю навіть не кажемо сьвито, а от просто 
неділя. А коли приходять ті великі, жи мають два або більше днів, то 
кажемо сьвита. Нам добре, бо маємо трийс діяс на Натал, трийс діяс на 
Паскоа і дойс діяс на Зелені сьвита. Де фато люди знают жи баста ґвардар 
один день, на другий а прінсіпалминти на третій день можна братися до 
роботи, але а майорія наших людей преферень свиткувати всі дні, хіба 
коли є важлива робота на росах і тоді йдут до роботи.

Кожне з тих сьвит має алґума койза еспесіал: Натал - кутя, дідух і 
коляда; Зелені сьвита - енфейтуємо двері хатів пальмою або ком рамос 
вирдес. Але Паскоа пареси жи має щось багато більше - кварезма щоб 
добре сіприготовити, піст, різні відправи дуранте а кварезна, а 
прінсіпалминти на семана санта, велика пєтниця, бинсом ди паска або ди 
аліминтос в суботу. Всі відправи в церкві дуже файні, але вечером в суботу 
Воскресна Утреня пареси а майс емосіонанте, коли то ціла церква співає 
щосили Христос воскрес... Тамбинь сніданок в неділю бинь діференти, бо 
їмо свячене і звичайно си реуне тода а фамілія ди перто і ди лонже. Тикже 
дуже файні гаїлки, але гаїлки такі як були колись, ди прінсіпалминти 
жувентуде робила ума ґранде рода і співали “Завивайтся вогірочки... їде, 
їде Жельман... Адам і Єва по раю ходили... Десь тут була подоляночка...”. 
Колисьто було ди фато файно сідивити і слухати ті гаїлки. Нині то віроу 
инь бебедийра, наморадийра, мотосіклитийра і ґріталєйра “бум!бум!бум!” 
на всю пару й це відбирає той фолклоре великодний. Сіздає жи декуди нас 
колоніяс менорес ще співають ті традиційні гаїлки, роблят роду, сіберут за 
руки і сівеселят і нема того сіюме, жи наморада ном поде ентрар на рода і 
токар на мом до оутро і асінь пор дієнте. Але ті пригадки на минуле то 
тільки саудаде, бо ми мешкаємо но Бразіл і тут поволі сізабувають старі 
звичаї з України. А навіть Україна нині інакше святкує як колись і тому 
нема що плакати жи тудо есті мудандо. Тинь ки мудар і пронто. Хочу вам 
написати собре ум костуме жи був колись на одній колонії і був файний і я 
памятаю як то воно було.

Еу ми лимбро жи нос тимпос атрайз там на колонія де Гервал, був 
такий Іван Бобало і він був де фато добрий і побожний і веселий лідер, був 
такий свого роду патріярка на тій колонії. Коли була відправа ди нойте на 
велику суботу, то коли вже сівідправила Міса (утрені воскресної не було 
бо люди ном сабіям кантар), то коли вже отець посвятив паски і люди 
виходили з церкви то той Іван ставав ди ум ладо да порта ди саїда да іґрижа 
а хтось єнший де оутро ладо і вони гобоє брали за руки першого або першу 
хто виходив, а за ними всі єнші жи виходили бралися за руки й співали 
гаїлки инь рода да іґрижя. Асінь жи родеавам а іґрижя і співали, старі і 
діти, криві й здорові, хлопи, діди й баби, всі мизмо, нінґинь си ескапава і 
ніхто не хотів ескапар, бо то була велика алеґрія мизмо. Заспівали дуас ов 
трийс гаїлкас инь рода да іґрижя й тогди йшли додому.

Дорогенькі, пишу те бо сипригадую як то було колись. Не було всякого 
добра але була алеґріа, компанєйрізмо, і всі виглядали ума ґранде фамілія. 
Десерто жи таке вже нунка майс вай волтар, але пригадати ном файз мал 
пра мата саудаде.

Я бажаю вам всєм аміґам, пра илис і пра елас, Веселих Сьвит 
Воскресіння Ісуса. Смачного всього священого і багато алеґрія і амізаде, 
бо ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Ваш Юзьо Шило
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Молодим
Читачам

Крашанки на Великдень ні

Замість -Життя навчає і Усміхнися - 
читайте оці вірші про Великдень

Великдень називається так тому, що в той час, коли жив Христос, сонце 
світило так яскраво і дні стояли такі довгі, що теперішніх днів треба сім 
зложити докупи, щоби був один тодішній, — такий був день великий. У 
давнину, за часів Христа, було, як зійде сонце в неділю вранці, то зайде аж 
наступної суботи ввечері.

А коли вороги розп'яли Христа, то дні поменшали і стали такі, як зараз. 
Тепер тільки царські ворота в церкві на свято Великодня стоять навстіж сім 
днів. Ось чому цей день і називається великим.

* * *

Сповнилися слова Ісуса Христа і старозавітних пророків. Ісус зранку 
третього дня по смерті воскрес із мертвих. Відхилився важкий камінь на 
могилі Ісуса, з могили засяяло ясне проміння, а над гробом здійнявся 
воскреслий Христос, осяяний світлом великим, з кривавими слідами ран 
на руках і ногах. За хвилину Ісус зник, а труна лишилася порожньою. 
Перелякані воїни побігли до міста сповістити свого командира про те, що 
сталося, щоб він їх не карав, бо вони не винні.

— Адже хто може змірятися з незнаною вищою силою, що творить 
диво? — сказали вони в один голос.

Командир сидів саме за столом, збираючись снідати, а на сніданок мав 
варені яйця. Почувши цю звістку, він розлютився на вояків і почав кричати:

— Ви, певно, позасипали, замість добре вартувати, а злодії вкрали вам 
тіло Ісуса! Тепер викручуєтеся, вигадавши якесь «чудо», щоби уникнути 
смерті! Хіба може чоловік воскреснути з мертвих? Як з мертвого може 
статися живе, з червоного біле, а з білого червоне? Готуйтеся до смерті!

Воїни присягалися, що кажуть правду, та благали, щоби їм дарували 
життя. Раптом один із них глянув мимохіть на стіл і вигукнув:

— Ось, командире, поглянь! Чи не сталося з білого червоне? Чи не 
може бути чудо?

Командир поглянув і собі на стіл та й остовпів з дива. Усі яйця на таці 
тепер стали червоні. Хвилину не знав він, що з ним діється, а потім велика 
переміна сталася в його серці. Нарешті він промовив:

— Радуйтеся, бо ви врятовані! Вірю вам тепер, що Той замучений 
воскрес, і вірю, що Він був Богом. Ідіть з миром, а на спомин свого 
порятунку візьміть собі по одному червоному яйцю. Вони вас урятували.

Кажуть, що потім врятовані вояки розказували всім про те чудо, яке 
сталося над гробом Ісуса і в домі командира, а на доказ того показували 
червоні крашанки. І відтоді всі християни кожного Великодня готують 
крашанки і писанки та обдаровують один одного на згадку про той день, 
коли червоні крашанки врятували воїнів від смерті — як Ісус Христос 
своїми муками врятував увесь людський рід.

ХРИСТОС ВОСКРЕС, 
МОЯ ДИТИНО!

Христос воскрес, моя дитино! 

Христос воскрес, Христос воскрес! 

Впадімо вдячно на коліна 
І помолімось до небес. 

Христос Воскрес! Христос Вскрес! 
Давай же, донечко, молитись, 

Дивись на хмарки до небес,

Бог милосердний любить діти... 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

К. Переліс

Радісний надходить день, 

Дзвонять дзвони: дзень-дзелень. 

Понад міста, понад села 

Лине вісточка весела.

Ясне сонце над селом,

Наче писанка, зійшло — 
Вибігайте з хати, діти!

Як сьогодні не радіти? 
Вийдем - вийдем на горбок, 

Заспіваєм гагілок,

Що весна вже воскресла, 

Нам Великдень принесла.

Р. Завадович

Сині цвяшки

Коли Ісуса вели на страту, то по дорозі вояки зустріли цигана, що ніс 
усяке залізяччя. Вояки спитали в нього, чи не має він цвяхів. Циган відповів:

— Саме три цвяхи є в мене, тільки мусите добре заплатити, бо це великі 
й міцні цвяхи! — і показав три великі, вже заржавілі цвяхи.

— Дамо тобі три срібняки, щоб довго не торгуватися, бо ми спішимо. 
Там, на Голгофі, мають розпинати Ісуса Назарянина, й народ нетерпляче 
чекає на видовище.

Та коли циган почув, що їм так конче й негайно треба цвяхів, став 
дорожитися. Бачать вояки, що циган тільки гає час, і кажуть:

— Ми не можемо самі дати вищої ціни. Ходи з нами на Голготу, може, 
сотник дасть тобі більше.

І вже силою потягли його на Голготу.
Коли циган прийшов на лобне місце й побачив табличку з написом 

«Ісус Назарейський, Цар Юдейський», то зажадав удвічі стільки, як жадав 
перше.

— Цвяхи для царя мусять бути по-царськи оплачені! — стояв уперто 
при своїм.

Сотник не хотів при всіх торгуватись і заплатив йому стільки, скільки 
він жадав.

Від того часу цигани засуджені на поневіряння. І ніхто ще не бачив, як 
цигани сміються. їх очі дивляться сумно, а їх музика меланхолійна.

А кущ, що тоді зацвів уперше безліччю маленьких білих, багряних і 
синіх цвяшків, — то «боз турецький», що його плекають і в нас по садах та 

І городах. Відтоді й досі він цвіте так. ____ |

* * *
Великдень, Великдень, 

Веснянеє свято — 
Радіють і діти,

І неня, і тато.

А. Лотоцький

* * *
НА ВЕЛИКДЕНЬ

О. Овсієнко

На Великдень у селі 

Раді діточки малі.
В церкві свічечки горять, 

Всюди Божа благодать.

* * *
ВЕЛИКДЕНЬ
Христина Білоус

Завела нас веснянка у коло, 

Красне сонце веде всіх за руки.

І квітки, наче струни, навколо 

Таємничі розхлюпують звуки.

І земля - ніби писанка світла -

Кольорова, весела сьогодні.
В церкві люди - святкові й привітні. 

Воскресаєм у дні Великодні.


