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ПАПА: ХРИСТИЯНИНОВІ БЕЗ ПОЧУТТЯ ГУМОРУ ЧОГОСЬ НЕ ВИСТАЧАЄ
Думками про джерело радості
Святіший
Отець поділився у
розмові із засновницею спільноти
«Нові горизонти»
«Почуття
гумору
це
найлюдяніше
настав лення,
найближче до Бож ої благодаті», стверджує Папа Франциск. Це
ствердження знаходимо у першій
частині книги «Бог є Радість»
авторства
К ’яри
Аміранте,
засновниці
спільноти
«Нові
Горизонти»,
що
займається
підтримкою тих, хто потрапив у
тенета наркоманії, азартних ігор,
проституції, хто став жертвою
соціальної
маргіналізації
й
відкинення
власною
родиною.
Книга
розповідає
про
візит
Святішого Отця до цієї спільноти,
який відбувся 24 вересня 2019 р. у
контексті відзначення її 25-річчя.
У вступній частині авторка
ставить Папі три запитання про
його
спосіб
розуміння
та
переживання радості. Святіший
Отець розповідає, що протягом
сорока років проказує молитву
святого Томаса Мора про хороший
настрій і стверджує, що ця радість
тісно
пов’язана
із
почуттям
внутрішнього
миру,
яке
в
особливий і постійний спосіб
супроводить його від початку
Петрового служіння. Як мир, так і
радість є дарами Святого Духа,
підтримують його також і серед

найбільших труднощів. «Знати, що
Святий Дух є сильнішим, є немовби
мандрівкою із запасом кисню, коли
тобі його бракує. Радість, повторює він, - це дар, як і мир є
даром».
З а словами Папи, орієнтиром
для того, щоб збагнути, чи
прямуємо
вірним
шляхом,
є
«неспокій»,
роздуми
під
час
щоденного іспиту сумління про те,
«що діялося в моєму серці». Це
допомагає відрізняти добрі тривоги

від лихих. Радість є немовби
світлом, лагідним і спокійним
світлом, з яким почуваєшся добре, в
той час як диявольське світло схоже
до феєрверку, що є сильним
спалахом, але потім зникає.
Виклик з ’являється тоді, коли
треба
зберегти
радість,
переживаючи страждання або ж
почуваючись виснаженими. Щодо
цього Папа Франциск поділився
молитвою, з якою звертається до
Бога в таких обставинах: «Я не дам

ради, Ти зроби це». Підсумовуючи,
він згадав про свого викладача, який
радив студентам на хвилинку
заглянути в дзеркало... «Коли я,
іноді, це робив, - сказав Папа, - то
через пів хвилини починав сміятися
із себе самого... Сміятися із себе
самих є дуже важливим!».
Джерело: vaticannews.va

СЕРЕД ЧЛЕНІВ ПАПСЬКОЇ РАДИ МІЖРЕЛІГІЙНОГО ДІАЛОГУ •
УКРАЇНСЬКИЙ МИТРОПОЛИТ
Святіший Отець ввів до складу
цього відомства шістьох кардиналів
та шістнадцять ієрархів з усіх
континентів,
між
якими
митрополита УГКЦ в Канаді.
Папа Франциск оновив склад
Папської
Ради
в
справах
міжрелігійного діалогу. У середу, 8
липня
2020
р.,
у
Ватикані
повідомлено про те, що він
зарахував до членів цього відомства
Римської Курії шістьох кардиналів
та шістнадцятьох архиєпископів і
єпископів з різних куточків світу.
Це, зокрема, кардинал Луїс Антоніо

Таґле,
нещодавно
призначений
Префектом
Конгрегації
Євангелізації народів, кардинал
Жан-Клод Оллеріш, Архиєпископ
Люксембургський, кардинал Майкл
Черні, Заступник Секретаря для
Відділу в справах мігрантів і
біженців
Дикастерії
служіння
цілісному розвиткові людини, та
архиєпископ Лаврентій Гуцуляк,
Митрополит Вінніпезький УГКЦ в
Канаді.
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СВОБОДА РЕЛІГІЇ - ПІДСТАВА ВС ЯКО Ї

LIBERDADE RELIGIOSA - M ÃE DE TODAS

СВОБОДИ ЛЮДИНИ

AS LIBERDADES

Свобода людини в історії
людства часто ставала причиною
непорозумінь між народами. З одної
сторони, боротьба в її обороні, а з
другої
сторони,
старання
її
заперечити й придушити. З обох
сторін були й є надужиття, так у
зловживанні свободи, а з другої
сторони, в деспотизмі й в старанні її
заперечити. А знаємо, що чеснота
по середині - пошана до свободи
людини, але не надуживання її.
Шанувати людську свободу це
шанувати людську гідність. Всяка
свобода може стати причиною
звеличення або деградації людини,
відповідно як її вживається. М іж
різними видами свободи, заслуговує
на особлившу увагу свобода релігії.
Вона займає важливе місце між
різними свободами і завдяки її,
душевне й інтимне переконання
людини вимагає пошани і воно бере
активну участь в культі вищих
вартостей та впливає на те, щоб всі
діяли разом, співпрацювали в
пошукуванні за спільним добром
суспільства. Завдяки релігійному
переконанню закоріненому в серцях
людей і шанованому її розумом
людина дивиться на іншого як
рівного, її в гідності і визнає, що всі
маємо ту саму вартість і добачаємо
в іншого те, що найперше бачимо в
нас і тому можемо говорити про
пошану до людської гідности.
Релігія найкраще, а може й одинока,
показує людині, що вона має свою
вартість й гідність. З хвилиною
утворимо в нас правильне поняття
про себе самих, про свою вартість,
природно наші діла й наш розум і
діла будуть звертатися до того, щоб
пошанувати збір вартостей які
творять поняття про загальне добро
всіх. Французький психолог і
соціолог Еміле Діркгейн твердить,
що релігія найкраще людей навчає
ж ити і упорядковує їхнє життя в
суспільстві. Релігійна свобода це
підстава фундаментальних прав
людини і з неї родиться свобода
совісти і свобода слова, від чого
родяться інші свободи. Історія
показує і кожний хто бажає добра
для суспільства буде свідомий того,
що релігія приносить для людства.
Релігія
становить
необхідну
підставу для гідного життя людини.
Хоч факти показують, що у
нинішньому світі великий відсоток
людей себе визнає без релігійним,
але в тому самому часі зростає
релігія в якості й у свідомості її ролі
в суспільстві. Предсказують знавці,
що число християн і мусульман
буде далі зростати й займати
великий
відсоток
світового
населення а в міжчасі, число
безрелігйних буде скорочуватися.

Віра в надприродне утримує
соціялні клітини живими, вказуючи
для нього рацію його існування і
відповідь для людей які носяться зі
запитанням; “Хто я? Чому живу,
куди йду?“ Надприродні правди
належать до есенції людських
переконань.
Людство безупинно журиться і
пошукує щасливого життя і в тім
самім
в
пошукуванні
за
надприродньої
частини
життя.
Релігія далі впливає на культуру
народів і розбуджує в людині журби
не тільки за своє життя але й за
життя ближніх і з ними будувати
краще майбутнє й журитися
спільним добром.
Австралійський
професор
Мішел Фінніс каже: “снує спільне
добро народів, а осередком того
спільного добра є спільна всім
людям гідність людини
яка є
джерелом всіх природних прав які
існували
перед
різними
конвенціями.
Звідси
можна
зрозуміти значення гідности людини
і як свобода релігії впливаєс на
пошанування тої гідности44.
Закінчуємо нашу рефлекцію
підтверджуючи,
що
людська
Гідність не може бути пошанована
коли свобода релігії не стане
фундаментом і ферментом який дає
змогу, щоб
інші
свободи
і
демократія зростали.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

A liberdade da pessoa humana,
sempre foi a pedra de toque na contur
bada história da humanidade. De uma
parte, luta em sua defesa e doutra parte
tentativas de sufocá-la, cabendo
exageros de ambas as partes, tanto
abuso da liberdade como despotismo
ou repressão. A virtude está no meio respeitar a liberdade.
Respeitar a liberdade da pessoa
humana é respeitar a sua dignidade.
Todas as liberdades podem tomar-se
motivos de degradação ou de engrandecimento do homem, dependendo do
seu uso. Dentre as liberdades, merece
destaque especial a liberdade religio
sa. É a que ocupa o lugar fundamental
entre todas, e é graças à ela que a
convicção íntima da pessoa respeitada
e participa ativamente no cultivo dos
valores superiores e influencia outros
a agir em conjunto em busca do bem
comum. Graças à convicção religiosa
arraigada em nosso coração e nutrida
por nossa razão enxergamos no outro
o nosso semelhante e reconhecemos
que todos temos o mesmo valor e
pertencemos a mesma grande família
da humanidade. Este valor que reco
nhecemos no outro é aquele que
percebemos primeiramente em nós e
podemos chamá-lo de Dignidade. A
religião mostra ao homem que ele tem
dignidade, que ele tem valor. E a partir
do momento que temos uma compre
ensão acertada sobre nós e sobre nosso
valor, naturalmente nossa mente e
ações públicas se voltam para efetivar
o conjunto de valores que montam o
conceito de bem comum. O psicólogo,
sociólogo e filósofo francês Emile
Durkheim ensinava que a religião nos
ensina a viver e leva a agir em socie
dade. A liberdade religiosa é o funda
mento dos direitos fundamentais e
dela decorre a liberdade de consciên
cia e de expressão, dela nascem as
outras liberdades. O fato é que cada
dia estamos mais cientes de tudo que a
religião oferece à humanidade.
Toda história da humanidade
desde os tempos mais remotos mostra
que a religião é uma necessidade
básica do homem.
Embora as evidências mostrem
que hoje em diversos lugares do
mundo a porcentagem de pessoas que

se declaram sem religião, cresce, ao
mesmo tempo a religião como um
todo se consolida por um crescimento
constante e vigoroso no mundo. O
número de adeptos do cristianismo e
do islamismo continuará a ocupar um
percentual crescente da população
mundial, ao passo que a proporção dos
sem religião e sem fé encolherá.
É a crença no transcendente que
mantém o tecido social vivo, dando-lhe razão para existir e respostas aos
homens que o formam: quem eu sou?
De onde vim e para onde vou? O
transcendente é da própria substância
do ser humano.
Os seres humanos parecem ter
uma forte inclinação de se preocupar
com a busca pela boa vida e ao mesmo
tempo pela procura por significado da
vida e carregam dentro de si um reco
nhecimento de uma dimensão trans
cendente da existência. Ideais trans
cendentais, desempenham um papel
decisivo na vida humana, especial
mente na conduta moral e religiosa.
As pesquisas apontam uma cons
tante queda no número de adeptos do
secularismo e isso corrobora esta
inclinação natural do ser humano pelo
transcendente. A religião continua a
influenciar culturas e leva o homem a
se importar com o próximo e, com ele,
construir um futuro melhor, na persecução do bem comum.
O professor John Mitchell Finnis,
filósofo e jurista australiano, naturali
zado britânico, professor da Universi
dade de Oxford de 1989 a 2010, um
dos principais teóricos jusnaturalistas
contemporâneos, seguindo a tradição
tomista explica: “Certamente, existe
um bem comum da humanidade, e o
centro desse bem comum é a igual
dignidade de todas as pessoas huma
nas e, consequentemente, os direitos
humanos naturais antes de todas as
convenções. A partir dessa observa
ção, é possível compreender o signifi
cado de dignidade da pessoa humana,
e como esse fundamento inspira a
liberdade religiosa.
(O direito natural, o “jus naturale”
é a liberdade de toda pessoa tem de
usar o seu próprio poder a seu arbítrio
para a conservação da sua natureza,
isto é, da sua vida, e, consequente
mente, de fazer qualquer coisa que,
segundo o seu próprio juízo e a sua
razão, considere como o meio mais
idôneo para este fim).
Concluímos a nossa reflexão
afirmando que no diálogo entre
religião e dignidade da pessoa
humana, percebe-se que a liberdade
religiosa é o fundamento e fermento
que faz as demais liberdades e a
democracia crescerem.
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майбутнє не повторяти раз вчиненого зла. Таке має й бути відношення всіх
до всіх, а не всі до мене а я ні до інших. Це називається братерське або
сестрінне відношення між людьми. Прощати й отримувати прощення, це
щось необхідне й конечне для всіх. Бо всі ми грішимо, але любимо мир й
гармонійне співжиття. Прощення бажаємо й просимо від Бога, але й Бог
його вимагає від нас всіх до всіх. Якраз про цю справу йдеться в цій
Євангелії, де пан прощає великий довг винуватцеві, а винуватець не хоче
простити своєму винуватцеві дрібненького довгу. Це справді велекий брак
логіки зі сторони того першого винуватця, що втішається прощенням але
його не хоче дати іншому. Тяжко це зрозуміти й вияснити. Це попросту
дуже нерозумний спосіб дивитися на життя, ніби я гідний всього великого й
найбільшого, але не обов’язаний вділити іншому щось маленьке й
дрібненьке від себе. Хто і коли дав мені право вимагати, щоб інші мені
прощали мої провини, а я з мого боку мав би бути вільний від обов’язку це
саме робити супроти інших?
Ніхто, “ніхтогісінький” не дістав від Господа привілей хотіти, просити
й втішатися Божим прощенням, а його не хотіти хоч в маленькій краплі
вділити для іншого, який потребує.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Сказав Ісус: Царство Небесне схоже на царя, що хотів звести рахунки з
слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому
одного, що винен був десять тисяч талантів. А що не мав той чим віддати, то
пан і звелів його продати, а й жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. Тоді
слуга, впавши йому в ноги, поклонився лицем до землі й каже: Потерпи
мені, пане, все тобі поверну. І змилосердився пан над тим слугою, відпустив
його й подарував йому борг той. Вийшовши той слуга, здибав одного з своїх
співелуг, який винен був йому сто динаріїв, схопив його й заходився душити
його, кажучи: Віддай, що винен. Тож співслуга його впав йому в ноги й
почав його просити: Потерпи мені, я тобі зверну. Та той не хотів, а пішов і
кинув його в темницю, аж поки не поверне борг. Якже побачили товариші
його, що сталося, засмутились вельми, пішли до свого пана й розповіли
йому про все сподіяне. Тоді його пан покликав його і сказав до нього: Слуго
лукавий! Я простив тобі ввесь борг той, бо ти мене благав. Чи не слід було
й тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над
тобою? І розгнівавшись його пан, передав його катам, аж поки йому не
поверне всього боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо
кожний з вас не прощатиме братові своєму з серця свого” .

Послання Св. Ап. Павла до Коринтян - 1 Кор 9,2-12
Пригадую вам, брати, Євангелію, яку я вам проповідував, яку ви і
прийняли, в якій і стоїте. Нею ви також спасаєтеся, коли держите її такою,
як я вам проповідував; інакше ви увірували надармо. Я бо вам передав
найперше те, що й сам прийняв був: що Христос умер за наші гріхи згідно з
Писанням; що був похований, що воскрес третього дня за Писанням; що
з'явився К ифі, потім дванадцятьом; опісля ж з'явився він більш, як
п'ятистам братів разом, більшість яких ж иве й досі, деякі ж померли.
Опісля з'явився Якову, згодом усім апостолам. А наостанку всіх, немов
якомусь недоносові, з'явивсь і мені; бо я н ай м ен ш и й з апостолів, я
недостойний зватись апостолом, бо гонив Церкву Бож у. Благодаттю
Божою я є те, що є, а благодать його в мені не була марна; бож я працював
більше всіх їх, та не я, але благодать Бож а, що зо мною. Чи то я, отже, чи
то вони, - так ми проповідуємо, і так ви увірували.
Найперше слід пригадати всім, що Євангелія відноситься до всіх і
Христові слова звернені до всіх людей, а не тільки до декого, як каже
народня мудрість “до пана й йоана“ , а може ще більше до пана як до йоана,
бо “Від усякого кому дано багато, багато від нього й вимагатимуть; а кому
повірено багато, від нього більше зажадають” (Лк 12,48 12,48).
Звідкись закрався між людей дивний звичай вимагати, вимагати й ще
вимагати від інших всього й всякого а про себе забувається, немов би я
належав до іншого світу чи до іншої кляси людей. Ісус прийшов всім
вказати добро, показати добру дорогу, навчити правди й вченому й
невченому, багатому й убогому, хворому й здоровому, молодому й старому,
всім, мені й тобі, читачу, нам і вам і їм.
Цією притчою Христос хоче сказати людям на розум, що ми всі брати й
сестри без огляду на становище, вік чи будь що. Хто з нас людей
безгрішний і ніколи не вчинить якесь недобре діло? Всі ми, я і ти і ви. І як
то воно гарно й любо коли хтось, побачивши або дізнавшись про наш
недобрий вчинок, прийде до нас і замість з того тішитися і нами
погорджувати, виправдає. Потішить заохотить по братерськи, щоб на

Em primeiro lugar, é bom lembrar que os ensinamentos do Evangelho são
dirigidos a todos, ricos e pobres, poderosos e humildes, jovens e velhos e as
palavras de Cristo que nascem do seu amor, referem-se a todos, talvez até mais
aos que possuem mais sabedoria, porque: ”À quem foi dado muito, muito será
cobrado. Muito se exigirá a quem muito recebeu” (Lc 12,48).
Não se justifica o costume de muitos de exigir, exigir e exigir muito dos
outros e se esquecer da própria obrigação de oferecer ao outro o que dele se
exige e se espera, como se uns vivessem para sacrificar-se, ajudar e servir e
outros como se pertencessem a outra espécie de gente com todos os direitos e
nenhum dever. Cristo veio ao mundo salvar a todos e mostrar o caminho do bem,
ensinar a verdade a todos, aos sábios e ignorantes, aos ricos e pobres, bons e
maus, jovens e velhos, a todos, sem exceção, a mim e a você, prezado leitor.
Com esta parábola do servo cruel, Cristo quer ensinar a coerência no
relacionamento entre as pessoas e uma verdadeira sabedoria, mostrando que
todos somos irmãos e irmãs sem distinção da situação de alguém na sociedade e
que diante de Deus ninguém é maior ou
EXPEDIENTE
menor, todos são importantes e amados.
A partir do papa até o último dos pobres,
“P R A C I A ”
todos são filhos de Deus e por isso Jornal Ucraíno-Católico Publicado
no Brasil
ninguém é maior ou menor diante do
amor de Deus.
Quem de nós não comete erros і
nunca cai num deslize? Todos somos
fracos, todos. E como nos sentimos bem
quando alguém vendo o erro e
conhecendo as nossas fraquezas, perdoa
e ao invés de nos condenar justifica!
Praticamente cada dia pedimos a Deus
perdão para os nossos pecados e
confiando na bondade de Deus
esperamos receber o perdão, mas da sua
parte Deus pede a mesma coisa de nós.
Com esta parábola o Evangelho propõe
um belo exemplo do credor que perdoou
muito ao seu devedor e o devedor da sua
parte não teve a bondade de perdoar
pouquinho ao próximo. Esta deve ser
atitude coerente de todos para com
todos. Isso chama-se fraternidade.
Perdoar e receber perdão é algo
necessário para todos que querem ter
uma vida feliz. E um procedimento
absurdo e ilógico considerar-se digno de
perdão mas da sua parte considerar-se
livre dessa obrigação.
Quem e quando deu a mim ou a
você o direito de exigir dos outros o que
não se quer dar a eles. Ninguém nos deu
esse privilégio de esperar e exigir dos
outros mas se negar a oferecer o mesmo
da nossa parte.
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА
РОЗДУМУ
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Хотіти, думати й робити
Quo Vadis, Domine?
Вже
тому
майже
двадцять
літ
Джеймс
Гунтер
видав
книжку
“Монах і Екзикутив” , де
подає гарні думки про
авторитет і владу (autorida
de е poder). Йдеться про
відношення батьків до
дітей,
директорів
до
підданих, індустріалів до
робітників і взагалі про те в чому полягає мати авторитет і мати владу над
іншими. Про те може напишемо колись, а нині хочу взяти на призадуму
одну з останніх думок книжки: “Що думаємо і в що віримо, принесе, при
кінці, малі наслідки. Одинока річ, що принесе великі наслідки це те, що
зробимо” .
Скільки то справ, що про них ми, я і ти, читачу, думаємо і віримо, що
воно добре. Але тільки думати й вірити, що воно повинно бути так чи сяк,
не принесе ніякої хористи ані тобі ані мені ані будь кому. Можемо мати
золоті думки, вірити у величні справи, але навіть і тисячі думок, цілі купшц
переконання, віри, не принесуть стільки хористи як одне маленьке добре
діло. І є люди, які вмирають не зробивши багато добра для інших, хоч мали
золоті думки й велику віру в те або в тамте, давали прекрасні пляни,
захоплювали маси своїми словами, але на ділі мало що зробили! Одинока
річ за що можна би їм признати якусь заслугу, це те, що нікому не
зашкодили, але тільки те, а добрих діл мало засобою залишили. Противно,
є люди, які може й не мали великих думок і переконань, але щось робили
згідно зі своїми силами, за собою залишили якийсь слід, якесь діло, щось
змінили у світі. А що ж доброго може проста людина зробити? Кожна
людина дуже багато добра може залишити по собі, є мільйони, більйони
людей які направду залишили по собі багато, може дрібних, але величних
діл. Подумаймо над деякими прикладами.
Читачу, ти маєш родину? Залишаєш по собі дітей над якими ти багато
натрудився, щоб вигодувати й виховати. Чому сумніватися, що ти не зробив
нічого для суспільства. Ти стільки напрацювався , напрацювалися, дбали
про дітей, в любові виховували, молилися за них і з ними, залишили для них
господарку, надбали різні добра. Це великі добрі діла, що ви зробили. Так,
виховати родину про неї подбати це святе діло й гідне похвали для кожного
батька і мами. Належали до парафії, церкви? Тільки Бог знає, скільки ви
там вклали вашої праці й жертв! Не без того, що може мали непорозуміння
зі сусідами, але більше було дружби, приязні, зустрічей, святкувань,
радощів з іншими. Відвідини хворих, участь у похоронах, на весіллях,
приймали у вашому домі відвідини, гостили гостей, робили позички в інших
і інші позичали у вас, а треба знати, що позичити щось для ближнього це
вияв любови, брали участь в різних моліннях, відправах чи то в родині чи то
в церкві. Різні громадські й релігійні збори, прощі, поїздки до далеких
місцевостей на молитву. А пригадати перед Богом скільки святих сповідей
зробили, святих причаеть прийняли, скільки дітей як хресні батьки
тримали до Хршцення, були свідками подруж церковних, приймали
колядників, давали пожертви на фестини й на різні добродійні цілі,
веселилися з друзями по неділях, на празниках, приймали у вашому домі й
гостили священиків, давали їм пожертви. І так можна й далі, майже
безконечно вичисляти добрі діла які ви робили, іншим уприємнювали
життя, милосердилися, потішали, давали добрі поради...
Часто в нас журба, що деколи в чомусь недописали, посварилися,
погнівалися, може й недбре сказали про ближнього. Але коли би покласти
на вагу добрі діла й недобрі, то напевно добрі би сильно переважали десять
проти одного. Багато людей часто переживають, що дещо там чи сям не
було добре, дещо не вдалося. Але це не щось страшне. Бог і люди знають,
що всі мають недоліки, але також знають, що мають добру волю й в цілому
житті багато більше добра роблять ніж недобра.
Дорогий читачу, може й багато в тобі є недобрих думок, бо вони як ті
мухи налітають звідусюди й нас непокоять, може й багато браку довіря в
ж иття і в Бога, але без сумніву багато більше добрих діл у тебе ніж
недобрих дрібниць. І це повинно би веселити тебе і спонукати до подяки
Богу за все добро, що вийшло з твого серця і з твоїх рук.

O
escritor polonês, Henryc Synkievicz, escreveu um famoso romance
sobre a vida dos primeiros cristãos em Roma, dando nome ao romance “Quo
Vadis, Domine”(para onde vais, Senhor). O tema central do romance é uma
história de amor do soldado Marcos, famoso pela sua coragem, vitorioso na
guerra, pagão, que ama Ligia que é cristã. Esta o ama também, mas apesar de
um futuro brilhante no Império de Roma e da fama de Marcos como um
grande guerreiro, se recusa abandonar o cristianismo em troca de Marcos. A
história acontece durante a perseguição do Imperador Nero deflagrada contra
os cristãos. Marcos resiste ao cristianismo, Ligia, sendo cristã, é presa e
condenada à morte junto com um escravo Urso, também convertido ao
cristianismo e, no coliseu, diante de uma imensidade de espectadores, é atada
num poste, no centro da arena para ser devorada por uma fera. Mas o escravo
consegue dominar a fera e o povo aplaude e pede que Ligia e Urso sejam
soltos. Marcus que a mulher do Imperador Nero também amava, por ciúme
vingança que ele a recusou, mandou coloca-lo na arquibancada para que ele
presenciasse a morte cruel da namorada. Por causa da coragem da Ligia e
firmeza na fé cristã, ele converte-se ao cristianismo e depois lidera uma
revolta contra Nero que se suicida e o cristianismo sai vitorioso.
Primeira lição do livro: Ligia prefere morrer devorada por uma fera
selvagem mas não renuncia a sua fé.
Outro tema importante da obra é uma lenda sobre São Pedro.
No ano de 64 d.C., o cruel imperador Nero mandou incendiar a cidade de
Roma para construir uma cidade nova e depois acusou os cristãos de terem
causado o incêndio o que serviu de pretexto para declarar uma cruenta
perseguição contra os cristãos que eram presos, torturados, obrigados à
renunciar a fé em Cristo e se persistissem fiéis eram atirados para as feras
famintas no anfiteatro Coliseu, ou assassinados pelos gladiadores, morriam
martirizados em defesa da sua fé em Cristo. O apóstolo Pedro se encontrava
em Roma fortalecendo a fé dos cristãos e estava em perigo de ser preso a
qualquer momento e levado à morte. Temendo que Pedro caísse nas garras do
imperador, os primeiros cristãos o aconselhavam a sair de Roma às
escondidas para se proteger. Pedro ficou indeciso: ficar e correr o risco de
morrer, causando desaparecimento da Igreja nascente ou abandonar os
cristãos e fugir para a Galileia ou Tiberíades e proclamar, bem longe de
Roma, as verdades de Cristo?
Pedro resolveu fugir de Roma. Porém o Senhor interveio e o fez
permanecer entre os cristãos na cidade. Pela manhã, na fuga, ao cruzar a
Porta Latina da cidade, Pedro enxergou uma luz muito forte, vindo em sua
direção. Quando a luz se aproximou, ele reconheceu envolto por aquela luz
Jesus Cristo, carregando uma cruz. Diante dessa visão de Cristo, Pedro deixa
cair o bastão, se ajoelha, levanta os braços e diz: “Quo Vadis, Domine?”
(Aonde Vais, Senhor?). E Cristo lhe responde: ”Romam vado iterum
crucifigi” (Vou a Roma para ser crucificado novamente). Pedro ficou
envergonhado que ele, chefe dos primeiros cristãos em Roma, que já uma vez
tinha negado a Cristo durante o julgamento, agora, enquanto seus fiéis
estavam morrendo de mortes cruéis em defesa da sua fé em Cristo, ele, para
fugir da morte, resolve abandonar seus fiéis para cuidar da sua vida.
Pedro compreendeu, então, que seu lugar era em Roma, entre seus
cristãos perseguidos, a exemplo de Cristo, o Bom Pastor, que dera a vida
pelas ovelhas de seu rebanho. Envergonhado de sua atitude, voltou para
Roma, para continuar o seu ministério, onde acabou sendo preso e
crucificado pelo imperador Nero, porém, de cabeça para baixo, em sinal de
humildade, alegando que seria indigno morrer crucificado como Cristo.
Trata-se de uma lenda que nos traz belas mensagens. Cristo já durante
sua vida preveniu seus discípulos e a todos seus seguidores, que haverá
perseguição e convidou a cada um levar e carregar a sua cruz, isto é, não
procurar na Igreja uma vida cômoda e fácil, disse que não veio trazer ao
mundo a paz terrena mas veio trazer espada e fogo. Essa profecia realizou-se
já a partir dos primeiros anos da Igreja que foi perseguida e continua
sofrendo até hoje onde em várias partes do mundo os cristãos são
perseguidos e quem quer permanecer fiel ao Evangelho de Cristo deve lutar
contra o mal e esforçar-se a seguir os caminhos que Cristo seguiu e os abriu
para todos nós.
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ

ПРО НАШ ЗРІСТ У БОЗІ
Зріст у Бозі починається з днем Хрищення. Це нове народження до
синівства Божого й зростання в ласках, що означає підтримати себе на
дорозі до вічного життя.
Розвиток християнського життя починається від дитинства за
посередництвом батьків, які засівають Боже Слово на невинній ріллі
дитини на подобу чоловіка, що посіяв зерна гірчиці на своїм полі: « Воно
щоправда найменше зі усіх зерен, але коли виросте, стає найбільше з усієї
городини, і навіть птаство небесне злітається і гніздиться на його гілках».
(Мат. 13,32). Подібно діється з нашими ділами. Починати практикувати
малі діла від дитинства й звідси доходити до великих діл. Усі діла, малі й
великі, перед Богом мають вартість і нагороду.
Царство Боже в нас це життя надприродне і зростання в Божій ласці.
Саме Хрищення ще не робить з нас повного християнина, Хрищення це
насіння Божої ласки в душі людини й воно мусить день денно зростати з
особистим співдіянням з Богом.
Зростати це закон цілого нашого життя. У кожного християнина
криється три роди життя: Перше - життя фізичне; друге - духовне життя
душі; третє - життя надприродне.
Життя фізичне найкраще видне на дитинному тілі. Усі її члени малі й
слабкі, але день за днем вони зростають і міцніють, м ’язи набувають
твердість і надають силу й скріплення для цілого тіла. Коли б один член не
розвенувся, тим самим приносить шкоду для цілого тіла. Кожне дитя
мусить довгими роками зростати, щоб могти стати людиною дорослою. Не
тільки на тілі має осягнути повноту розвитку, але також душевно й
психічно, щоб могла в цілості відповідати за свої діла перед Богом.
Духовне життя душі яке опирається на волі й розумі. Це життя також
розвивається на подобу фізичного життя. Дитина на початках життя є
неспосібна володіти власною волею і ще не розвиненим розумом. Мусить
також довгими роками набувати розвиток розуму й волі. Щойно тоді стає
відповідальною за власні вчинки. Коли якась перешкода психічна чи
душевна стане перешкодою до повного розвинення, тим самим особа стає
не нормальна й калікою.
У кожного християнина знаходиться третій рід життя так званий
надприродним життям. Це життя є найдорожче для кожного християнина
тому, що наближає до Бога. Попередні два роди життя не дорівняються до
того третього, хіба що через них переходитиме містична струя Божих ласк.
Цей надприродний рід життя, що ним є Божа ласка нам даний на Тайні
Хрищення. Він має найбільшу вартість перед Богом коли дійде до повного
розвинення. Багато є християн, що не розвинули в собі ласки Хрищення,
або її втратили й стали на завжди дітьми темноти.
Справді, щоб стати добрим християнином і могти розвинути
надприродне життя потрібно починати вправу від малих речей і зростати
по прикладі гірчичного зерна, хоч воно найменше з насіння, але коли зійде
й виросте стає найбільшим від усієї городини, і навіть стає деревом.
Святий Апостол Павло написав до Корінтян, щоб вони не залишалися
дітьми... “Зростайте і будьте досконалі в вашому душевному житті". Він
побоювався, щоб багатьох з тих що одержали Хрищення не залишилися
бездільними і без розвинення життя в Бозі.
Про те, що уболівав Апостол Павло це діється сьогодні. Багато є таких
християн, що одержали Тайну Хрищення, відбули Св. Причастя, набули
досить добре пізнання Христової науки, але з часом підросли фізично й
мудрістю набуваючи світської науки, але не християнської. З такого
християнина залишається лише метрика в парафії, а на душі Тайна
Хрищення як те зерно, що не знайшло родючої землі, щоб зійти й вирости.
Такі християни не користають з часу свого туземного побуту. Живуть
пядесят або вісімдесят років, але на душі не мали жодного поступу. Може
неодні стали лікарями, адвокатами, професорами, але на душі залишились
нерозвинені щодо духовних обов’язків.
Таке життя матиме свій кінець, смерть затре усі світові титули, а
залишиться без жодних чеснот. Причта про гірчичне зерно усім наказує
про потребу зростати в Божі.
Бажання Ісуса Христа є чим більше зростати й до Бога приєднуватися,
щоб стати правдивими синами й дочками приналежними до небесної
Божої родини.
Святий Апостол Петро заохочує, усіх нас: « Залишивши, отже, всяку
злобу й усякий підступ, лицемірство, заздрість і всілякі обмови, жадайте
неначе, новонароджені дитятка, молока чистого, духовного, щоб ним рости
вам на спасіння, якщо ви скуштували, який Господь добрий». ( І Петра,2,1-3).
Для кожного християнина потрібно засилати до Бога прохання, щоб
насичував тим небесним молоком на дорозі до вічності. Те небесне молоко
просвітить усіх на дорозі правди
й розпізнання Божої доброти й
допровадить до вічної нагороди.
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A VIDA CONSAGRADA
О terceiro domingo do
mês de agosto é destinado à
oração pelas pessoas Consa
gradas.
A vida consagrada é um
estado de vida que se distin
gue pela consagração das
pessoas a Deus.
Assim como na vida
leiga, por vocação divina,
aqueles que se casam consagram a vida um ao outro, esposo e esposa, para viver
no amor e na fidelidade até a morte, as pessoas que recebem de Deus a vocação
à vida consagrada, consagram-se diretamente a Deus, a fim de dedicarem sua
vida a Ele, na Igreja e para a Igreja, vivendo em comunidade ou até mesmo indi
vidualmente na sociedade.
Este tipo de vida baseia-se na vida de Jesus e no relacionamento que Ele
tinha com seus discípulos. Jesus viveu uma vida de castidade: não formou uma
família a fim de viver totalmente dedicado ao Reino de Deus. Viveu uma situa
ção de pobreza, sem acumular as coisas para si e o que tinha era em função da
sobrevivência e da missão que o Pai lhe confiou. Jesus era obediente: em tudo
ele buscou e realizou não a sua vontade, mas a vontade do Pai.
As pessoas chamadas à vida consagrada, são chamadas por uma vocação
especial. Sua consagração constitui-se numa entrega total de sua vida a Deus:
passado, presente e futuro. São chamadas a deixar o estilo de vida que viviam até
então na família e assumir um novo estilo de vida: aquela vivida por Jesus e seus
discípulos, segundo o carisma de cada Ordem, Congregação ou Instituto.
Ao se consagrarem a Deus, fazem três votos (juramentos): castidade, pobre
za e obediência. Esses votos baseiam-se no estilo de vida que Jesus adotou para
si ao assumir a natureza humana e nos conselhos evangélicos. Como vimos,
Jesus foi casto, pobre e obediente.
Com o voto de castidade a pessoa renuncia ao matrimônio e a tudo aquilo
que diz respeito à vida matrimonial. O matrimônio é muito bom, mas, a exemplo
de Jesus, a pessoa o renuncia para ficar totalmente livre e disponível para Deus
e para o serviço de Deus e da Igreja.
Com o voto de pobreza a pessoa renuncia o ter bens terrenos, coisas mate
riais como posse pessoal. Tudo o que tem ou virá a ter, não será seu pessoalmen
te, mas será colocado em comum para o sustento da comunidade na qual vive,
para a realização da missão e para a caridade. Isso inclui também a formação dos
membros da comunidade. Por isso, as pessoas consagradas também trabalham
em diversas profissões.
Com o voto de obediência a pessoa deixa de usar a liberdade em função de
si mesma e coloca a sua vontade em função da realização da vontade de Deus,
manifestada no carisma e na missão da comunidade à qual ela pertence.
A santificação das pessoas consagradas consiste na conformação da sua vida
com a pessoa e a vida de Jesus Cristo. É um processo de crescimento que leva a
vida toda, buscando superar as dificuldades, os limites, os pecados, como acon
tece também em outros estados de vida.
A missão da vida consagrada consiste em anunciar o Reino de Deus pelo
testemunho de vida. Isto requer um convívio cotidiano com Jesus na oração, na
participação nos sacramento da confissão e da Eucaristia, no contato cotidiano
com a Sagrada Escritura. Requer também a devoção à Nossa Senhora, a convi
vência na comunidade, os sacrifícios, os estudos, a constante busca do bem...
Enquanto os leigos têm a missão de construir o Reino de Deus na sociedade,
com seu trabalho, as pessoas consagradas têm a missão de rezar por eles. Por
isso, nas comunidades consagradas existem vários momentos de oração pela
Igreja, dentre os quais, a Divina Liturgia, a celebração da Matina (Утреня), das
Vésperas (Вечірня)... Isso é muito importante, pois podemos dizer que no
mundo todo, em suas orações, as pessoas consagradas estão rezando pelos leigos
que cumprem as diversas profissões.
A vocação à vida consagrada surge na família. É importante dar ouvidos à
voz de Deus que chama. É importante que os pais deem liberdade aos filhos que
sentem esta vocação para consagrarem a sua vida a Deus. Importante também
que toda a comunidade incentive aqueles que sentem a vocação à vida consagra
da e que todos colaborem na formação daqueles que se consagram, pois sua vida
dedicada a Deus será um grande bem para a própria comunidade e para a família
toda.
Rezar pelas vocações à vida consagrada requer também dispor-se a entregar
a Deus um filho ou uma filha, se esta for a sua vocação. Este é o maior dom que
os pais podem fazer a Deus.
Da nossa parte, manifestamos sincera gratidão a todas as pessoas, famílias e
comunidades que rezam e colaboram com as vocações à vida consagrada.
Pe. Royk
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Bolüna da Embaixada da Шгапіа
no Brasil
Embaixador Rostyslav Tronenko
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CANTINHODAREPRESENTAÇÃOCENTRAL
UCRANIANO-BRASILEIRA

e---------- —

Carteira de Ucraniano no Exterior

Dia da Independência da Ucrânia

No dia 24 de agosto, o povo ucraniano comemora uma data muito importan
te: o dia da independência do país. Neste mesmo dia, em 1991, a Verkhovna
Rada (Parlamento) da então República Socialista Soviética aprovou a Declara
ção da Independência da Ucrânia, resultando no re-surgimento do Estado moder
no ucraniano.
A proclamação da independência coroou uma luta de mais de três séculos
para que os ucranianos tivessem, de novo, seu próprio Estado e pudessem desen
volver livremente a cultura nacional, tomando-se membros da comunidade
internacional.
A independência nacional trouxe ao povo direitos e liberdades individuais,
colocando fim ao sistema totalitário e opressivo soviético. O estabelecimento de
uma nova Ucrânia soberana passava simultaneamente pelo fortalecimento da
democracia e da construção de uma economia de mercado socialmente orienta
da.
A Ucrânia tem uma contribuição significativa para o fortalecimento da paz
e da segurança internacional, sendo o primeiro país no mundo a renunciar volun
tariamente ao arsenal nuclear poderoso que havia herdado da União Soviética.
Ao longo de três décadas, temos sido participantes ativos de quase todas as prin
cipais missões de paz internacionais.
A Constituição da Ucrânia determina como principal objetivo estratégico, a
adesão à União Européia (UE) e à Organização de Atlântico de Norte (OTAN)
como membro de plenos direitos. A esse propósito estão subordinados tanto
esforços da política externa como reformas na política interna e socioeconômica,
já implementadas no país. A grande conquista na integração europeia da Ucrânia
é o Acordo de Associação com a UE - que, entre outros aspectos, estabeleceu a
Zona de Livre Comércio. Recentemente, o Conselho da OTAN reconheceu a
Ucrânia como um país parceiro, estatuto que o coloca num patamar diferenciado
e mais próximo da adesão total à organização.
Infelizmente, neste momento a Ucrânia é obrigada a adiar os seus sonhos de
progresso, avanços na economia e desenvolvimento por causa da agressão terro
rista do país vizinho, que não aceita sua realização. Através da sua imposição
neoimperialista, ele quer privar o povo ucraniano da sua liberdade, soberania e
direito de escolha.
Desde o início da agressão russa, a Ucrânia pediu que a comunidade mun
dial aplicasse todos os meios legais para combater a política criminosa. Com o
desrespeito da Rússia aos princípios básicos do Direito Internacional, a situação
na região continua a se agravar.
Felizmente, a Ucrânia conta com a comunidade de vários milhões de patrio
tas ucranianos no mundo, que sempre promovem ativamente a cooperação entre
a sua pátria histórica e o país da sua residência atual. Os descendentes ucrania
nos no Brasil, que hoje somam mais de um milhão de pessoas - a maioria delas
no Paraná - , celebram na mesma data, 24 de agosto, o Dia Nacional da Comuni
dade Ucraniana no Brasil. A comunidade ucraniana, ao longo desses 129 anos
desde sua chegada ao Brasil, teve importantes contribuições na cultura, na tradi
ção e no desenvolvimento econômico brasileiros, honrando e dignificando
também o nosso país. Um exemplo disso é a pêssanka ucraniana, um dos símbo
los de grande orgulho do Paraná e da integração bem-sucedida desta comunida
de na sociedade brasileira.
Rostyslav Tronenko,
Embaixador da Ucrânia no Brasil.

A Ucrânia não possui o sistema de dupla cidadania. O Governo da
Ucrânia estuda essa possibilidade, mas no momento ou se é cidadão ucra
niano ou estrangeiro. Esta é a regra. Mas, diante da realidade que existe
mais de 20 milhões de descendentes de ucranianos no mundo, a Ucrânia
criou um Status especial para os descendentes de ucranianos. Assim, o
Governo da Ucrânia regulamentou o art. 12 da Constituição da Ucrânia pelo
qual estabelece que a Ucrânia zela pelos interesses nacionais, culturais e
lingüísticos dos ucranianos residentes no exterior. Para a Ucrânia são ucra
nianos do exterior (UdE) aqueles que possuam a cidadania de outro país ou
são apátridas, são descendestes da Ucrânia ou são descendentes étnicos,
isto é, os seus antepassados pertencem à nação ucraniana ou reconhecem
a Ucrânia como a pátria de sua descendência. O Governo da Ucrânia expe
dirá uma Carteira de Ucraniano do Exterior para aquele possuir mais de 16
anos, comprovar a descendência étnica ou a origem da Ucrânia e assim o
requerer.
A Carteira de Ucraniano do Exterior tem validade para a Ucrânia. Muitos
pensam em obter a Carteira de Ucraniano do Exterior para pode circular ou
residir em outros países da Europa. Não. Só vale para Ucrânia. Para os
outros países da Europa você se apresenta com o teu passaporte brasileiro
junto ao Consulado específico. A Carteira de Ucraniano do Exterior não é
uma dupla cidadania. Possui elementos dela. É um status especial para os
descendentes de ucranianos residentes no exterior na Ucrânia. Facilita a
obtenção da cidadania ucraniana, mas para obtê-la você tem que desistir
da cidadania brasileira.
Os benefícios da Carteira de Ucraniano do Exterior são os seguintes:
1. O Ucraniano do Exterior - UdE - terá o reconhecimento de seu
status e receberá uma carteira válida por 10 anos;
2. A cada 5 anos o UdE poderá obter o visto de ingresso múltiplo na
Ucrânia, livre de ônus e sem necessidade de convite especial.
3. O UdE poderá migrar para Ucrânia afim de residência permanente
fora da quota normal de imigração, estendendo-se para a cônjuge e filhos
em caso de permanência conjunta.
4. O UdE poderá receber bolsas de estudos para formação universitá
ria na Ucrânia;
5. Os UdE residentes na Ucrânia gozam dos mesmos direitos e liberda
des e possuem as mesmas responsabilidades que os cidadãos da Ucrânia.
A Representação Central Ucraniano Brasileira - RCUB em acordo com
a Embaixada da Ucrânia no Brasil criou o mecanismo para o encaminha
mento dos requerimentos de forma a facilitar o requerimento para os des
cendentes de ucranianos que desejarem obter a Carteira de Ucraniano do
Exterior.
Como fazer? Ingressar no site da Representação Central Ucraniano
Brasileira: http://www.rcub.com.br/rcub/servicos/carteira-de-ucraniano-no-exterior/ e siga as instruções. Lá poderá baixar e imprimir o cadastro e o
requerimento ( zaiava). O cadastro irá preencher e assinar e o requerimen
to ( zaiava ) só assinar, abaixo, no lado direito, em cima da palavra підпис.
Junta duas fotos coloridas 3x4, datadas e os documentos. Quais docu
mentos? Do requerente: 2 cópias xerox da Carteira de Identidade e do
Registro de Nascimento e dos ascendentes. Os ascendentes pais, avós e
bisavós até chegar alguém que tem origem na Ucrânia. Pode ser, certidão
de nascimento, de casamento ou óbito, sempre em duas cópias Xerox.
Muitos encontrarão que os avós ou bisavós eram da Áustria. Isto é normal
pois a parte ocidental da Ucrânia entre 1772 e 1918 encontrava-se dentro
do Império Austro Húngaro. Nesse caso, obter do pároco local uma declara
ção que a família é descendente de ucranianos e guarda os costumes,
tradições e religiosidade ucraniana. Paga a taxa conforme indicado no site.
Essa quantia é só para cobrir os gastos de reconhecimento de firma, paga
mento da taxa na Ucrânia e remessa postal. Com isso feito, a Representa
ção Central Ucraniano Brasileira - RCUB emitirá uma declaração e protoco
lará o requerimento no Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia.
Geralmente, entre a data do protocolo na Ucrânia e a chegada das carteiras
leva uns seis meses às vezes mais pois depende de situações determina
das e remessas de malotes. Quando juntar a documentação completa,
primeiro faz um scanner de tudo e envia para o E-mail: “rcucranianobrasileira@gmail.com”. Assim verificaremos se está completo e em condições de
ser aprovado. Pois se faltar algum documento ainda será avisado e fará a
remessa postal quando estiver realmente completo e com certeza que irá
para a Ucrânia em condições de ser aprovado. Também temos como indicar
especialista na Ucrânia que faz pesquisa para localizar registros oficiais dos
parentes e informar como pesquisar nos registros no Brasil os documentos
necessários.
Vitorio Sorotiuk Representação Central Ucraniano Brasileira.
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EUA - Restaurante abre mais cedo para atender
cliente de 3 anos com câncer

Por Julia Regina Bordun Bertoldi e Eugênia Osatchuk

A nossa receita desse número talvez seja novidade para a maioria.
Quando fiz minha viagem à Ucrânia pude provar esse prato, em um
restaurante, pois a carne de porco é amplamente consumida pelo povo
ucraniano e preparada das mais diferentes formas.

Costelinhas abafadas no repolho
(Rébra tuschkóvani v kapusti)
1 kg de costelinha de porco
500 g de cenoura
500 g de cebola

Foto: Facebook/Vanlam Nguyen

2 colheres de margarina
1 cabeça de repolho
2 colheres de extrato de tomate
2 colheres de trigo torrado
1 cx de creme de leite
2 tomates
Sal e pimenta- do- reino a gosto.

Modo de fazer:
Corte as costelinhas em pedaços médios.
Refogue com um pouco de sal até ficarem douradas e reserve.
Prepare o repolho como para Holubtsi (charutos).
Rale a cenoura no ralador grosso e refogue por 1 minuto numa
colher de margarina e reserve.
Corte a cebola em quadradinhos e também refogue na outra colher
de margarina. Junte a cebola à cenoura e acrescente o extrato de
tomate. Tempere a seu critério, como sugestão coloque 2 dentes de
alho, pimenta do reino, manjerona, etc. Retire o talo da folha de repolho,
coloque 1 colher rasa do refogado, sobre ele uma costelinha e sobre a
costela mais 1 colher do refogado. Enrole como o Holubtsi. Coloque em
uma panela forrada com folhas de repolho, para não queimar. Os enrola

Por estar com seu sistema imunológico fraco, a pequena Adelaide não pode
frequentar lugares lotados
Leia este conteúdo
No último dia 26 de janeiro, o restaurante J. Wilson's, que fica no Texas, Estados
Unidos, abriu suas portas uma hora e 15 minutos mais cedo que o habitual para rece
ber uma cliente para lá de especial: a pequena Adelaide Stanley, de apenas três anos.
Diagnosticada em 1o de julho do ano passado - dia de seu aniversário - com
leucemia linfoblástica aguda, uma forma rara de câncer, a menina não pode frequen
tar lugares lotados, como restaurantes, por estar com seu sistema imunológico fraco.
"Um simples resfriado comum a colocaria no hospital", contou a mãe Vanlam Nguyen
em entrevista ao Good Morning America.
Desde o diagnóstico, a casa em que mora com sua família em Beaumont, no
Texas, e o hospital onde faz as quimioterapias são os únicos ambientes que a peque
na Adelaide pode frequentar sem que seus pais se preocupem.
Só que no mês passado, enquanto seu pai, Jordan Stanley, dirigia o carro duran
te o trajeto casa-hospital, Adelaide viu pela janela a placa de seu restaurante favorito
e perguntou: "Papai, podem os ir nesse restaurante hoje?". A resposta foi mais difícil
para os pais do que para a menina. "Ele começou a chorar e disse: 'Quando você
melhorar e não estiver mais doente, poderemos ir comer'", lembrou a mãe.
Depois do pedido de Adelaide, uma amiga da família decidiu procurar pelo
dono do restaurante, John Wilson. Comovido com a história, o empresário não
hesitou em procurar uma solução para realizar o desejo da menina.
Além de abrir o restaurante bem mais cedo para poder receber a família Stanley,
a equipe do J. Wilson's preparou o prato preferido de Adelaide - ovos mexidos, bacon
e biscoitos caseiros -, fez uma limpeza rigorosa em todo o am biente e, ainda, deco
rou a mesa reservada para a família com a cor preferida de Adelaide: rosa.

dos devem ser acomodados de tal forma que fiquem prensados. Cubra
com caldo de carne e cozinhe em fogo baixíssimo ou no fogão à lenha,
por 2 horas.
Sirva com molho de sua preferência ou esse que sugerimos:

MOLHO
Refogue os tomates, acrescente o creme de leite, o trigo torrado,
pimenta e sal. O molho fica grosso. Deixe-o mais ralo colocando água,
se desejar.
Se quiser derrame sobre os enrolados e cozinhe por mais uns minu
tos.
Bom Apetite a todos e até a próxima receita da Culinária Ucraniana
Eugênia Osatchuk

Adelaide Stanley com seus pais e irmãs no restaurante J. Wilson’s no último dia
26 de janeiro. Foto: Facebook/Vanlam Nguyen
"Eles costumavam almoçar sempre aqui antes dela ser diagnosticada com leuce
mia. Só que estavam em confinamento praticamente desde julho", contou Wilson ao
Good Morning America. "Ver o sorriso dela, apenas porque pudem os dar a ela um
pouco de normalidade foi ótimo. É algo que nos traz muita satisfação". Wilson ainda
fez questão de deixar a família ainda mais emocionada: a despesa do café da manhã
foi "por conta da casa".
Adelaide, seus pais e suas irmãs, Zoe, de 11 anos, e Alice, de um, tiveram uma
manhã inesquecível. Em entrevista ao jornal KVUE, a mãe afirmou que, mesmo que
Adelaide permaneça isolada, essa memória a ajudará muito no tratamento. "O bonito
sobre as crianças é que, quando elas sorriem, é genuíno. Estou muito agradecida e
am o este lugar" disse Vanlam, que ainda contou que, após o café de manhã no
restaurante, Adelaide perguntou se poderia voltar no dia seguinte.
Segundo a mãe, em dois meses, a pequena entrará no cham ado período de
manutenção, o que significa que ela poderá começar a sair mais vezes em público.
Para os médicos, a expectativa é de que em setem bro de 2021 Adelaide esteja
curada."
Copyright © 2020, Gazeta do Povo.
Todos os direitos reservados.
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C D M U N O R D E S E IG R E J R S

UCRRNIRNRS EM FDCD
Pe. Estefano W onsik, OSBM

“M inha fo rça está na intim idade com Deus. Toda vocação é um caso de
amor. ”.
Jaqueline Ester Litvin é natural de Campo Alegre - Santa Catarina, formada
em História e pertence ao Instituto Secular das Catequistas do Sagrado Coração
de Jesus. Em entrevista concedida ao Pe. Estefano Wonsik, OSBM, conta como é
pertencer a esse Instituto.

Padre: Jaqueline, como descobriu o Instituto das Catequistas do Sagrado
Coração de Jesus?
Jaqueline: Padre Estefano, desde pequena encontrei em meu lar uma família
de muita fé. Meu pai, como catequista, demonstrou-me o amor em semear a Pala
vra de Deus aos pequeninos. Junto dele, participei em 2010 de alguns encontros
regionais de formação de catequistas em Iracema, Itaiópolis - SC. Os encontros
eram promovidos pela Comissão Eparquial de Catequese e dentre os professores
estavam o Pe. Dionísio Horbus OSBM e as Catequistas Nadir Vozivoda, Ana
Dzioba e Bemadeth Kraiczyi, consagradas do Instituto das CSCJ. Este foi o
primeiro contato com estas mulheres incríveis. No primeiro momento, não enten
dí o que era o Instituto e esta forma de vida consagrada. Em sua aparência, as
Catequistas eram como nós, e por isso não havia constrangimento em estar próxi
mo delas. O que me surpreendeu nestas mulheres foi a alegria com que ensina
vam, cantavam e conversavam. Eram simples em seu jeito de ser e cativantes,
lindas! Imaginei: que sonho seria poder dedicar a vida a trabalhar na evangelização, conhecer outras comunidades, ajudar outras pessoas! Eu quis ser como elas.
O despertar vocacional não aconteceu naquele momento, mas foi como uma
semente lançada que esperou três anos de dormência para então brotar no tempo
certo e crescer com vigor. No ano de 2014, morando em Curitiba, falei de meu
sonho à Catequista Isabel Krevei, e os caminhos se abriram.
Padre: Conte um pouco sobre o Instituto.
Jaqueline: O Instituto Secular das Catequistas do Sagrado Coração de Jesus
é uma instituição feminina de vida consagrada, de direito pontifício, pertencente
a Igreja Católica, único no rito greco-católico ucraniano e está entre as quatro
instituições do gênero existentes na Igreja Oriental. O Instituto foi concebido
como inspiração do Espírito Santo ao Padre Cristóforo Gabriel Myskiw OSBM,
na Festa de Cristo Rei de 1939. Este jovem missionário, “Apóstolo do Coração de
Cristo”, funda em 1940, quase de forma secreta uma instituição feminina, onde
mulheres corajosas, inflamadas de amor ao Sagrado Coração, consagrariam suas
vidas para evangelizar em meio à perseguição religiosa e cultural ucraniana, dada
ao contexto sócio-político de nacionalização brasileira, no início da Segunda
Guerra Mundial. Foi uma ideia inovadora. Desde então, muitas vocações surgi
ram, o Instituto cresceu, construiu sua sede em Prudentópolis e expandiu-se.
Mantém hoje, no Brasil, a casa-mãe como centro de formação em Prudentópolis,
e outras casas menores na região. Possui sede em Curitiba, Ponta Grossa e Ivaiporã. Na Argentina, a sede encontra-se em Oberá, no Paraguai estamos em Encamacion e, em Stanford - Estados Unidos. Recentemente, um membro reside na Ucrâ
nia. No Instituto Secular, nos consagramos a Deus através da vivência dos conse
lhos evangélicos - Pobreza, Castidade e Obediência - para a difusão do Reino de
Deus e busca da perfeição cristã, cooperando com a Igreja e suas obras. O Institu
to das Catequistas está sob a proteção do Sagrado Coração de Jesus - fonte ines
gotável do amor e misericórdia de Deus: "Aprendei de mim, que sou manso e
humilde de coração” (Mt 11, 29). Temos como missão, comunicar e testemunhar
o amor de Deus no mundo, através da evangelização e do apostolado de inserção.
Padre: Como é a vida de consagrada em um Instituo Secular? O que dife
rencia da Vida Religiosa? Conte um pouco dessa realidade.
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Jaqueline: A vida consagrada na Igreja Católica é compreendida pelos
religiosos e consagrados seculares. Nós Catequistas somos consagradas secula
res, isso quer dizer estar no mundo, como sal e fermento, com presença discreta,
mas ativa e transformadora das pessoas e da realidade. É amar o mundo e transfi
gurá-lo com o testemunho de vida - é evangelizar a partir dos meios familiares,
profissionais, culturais e sócio-políticos. Todos os consagrados professam os
votos de obediência, castidade e pobreza. Diferentemente dos religiosos, nós
professamos os votos numa cerimônia particular no Instituto, e não publicamente.
Além disso, não usamos um hábito religioso, mas roupas comuns, dentro da
modéstia cristã. Os religiosos vivem em residências comuns, como conventos e
mosteiros; nós podemos viver com as coirmãs nas sedes, junto à família, ou
mesmo em residências particulares.
Padre: Você é consagrada em um Instituto Secular, sendo assim, pode
escolher sua profissão, ganhar o seu salário?
Jaqueline: Como consagrada secular, é meu dever dedicar-me a uma profis
são, especializar-me e ser exemplo de profissional. Nossa missão é evangelizar e
dar testemunho do amor de Deus em todos os ambientes da sociedade. Logo,
posso escolher minha profissão, sendo ela lícita diante de Deus e da sociedade.
Parte do salário que recebo, doo como contribuição ao Instituto, para a manuten
ção geral e formação de novos membros. Ao longo de nossa história e mesmo
hoje, estamos presentes nos diversos seguimentos da sociedade, principalmente
nas áreas da saúde, educação, cultura e assistência social.
Padre: Onde encontrar forças para levar essa vida?
Jaqueline: Onde há sentido, há força para lutar, para viver e buscar a eterni
dade. Minha força está na intimidade com Deus. Toda vocação é um caso de amor.
Quem experimenta a doçura de Deus em sua vida, sempre O busca para sempre O
encontrar - como diz Teilhard de Chardin: “Vou para Aquele que vem”. Corres
ponder ao Amado é amar, é doar-se por inteiro, é dar tudo de mãos cheias - é a
vida de consagração. E ousando pensar o futuro, somos movidos por uma força
extraordinária que nos impele a um compromisso definitivo e apaixonante. Ser
consagrado é estar a caminho, estar com Deus e com os irmãos. Um caminho a
trilhar sem precedentes.
Padre: Hoje todo mundo corre, trabalha demais, e parece que já não
encontram o mesmo tempo que antigamente nossos pais e avós tinham. Na
sua opinião, o que está acontecendo? O que é preciso para que o ser humano
veja a necessidade de estar perto da graça de Deus?
Jaqueline: O ser humano não apenas transita na história, mas a vive, a cons
trói. É sua missão não apenas dar-lhe sentido, mas encontrar o verdadeiro sentido
por detrás das mudanças e permanências da história. A noção de tempo e espaço
nos dias atuais é resultado da cultura capitalista, que promove o individualismo e
consumo. O ritmo incessante das transformações gera angústias e incertezas. E as
relações humanas, tomam-se frágeis e superficiais. É o que Zygmunt Baumam
chama de sociedade e amor líquido. Porém, dentre este fluir de idéias, trabalhos e
relações da cultura histórica, o ser humano guarda dentro de si desde sempre a
marca de Deus. E é por isso que quer que algo de si permaneça. Sente dentro de si
a sede do infinito, do sobrenatural. Está tatuada na alma a saudade de Deus, o
desejo pelo absoluto. E só há felicidade plena na completude do ser com Deus. O
verdadeiro sentido da vida está além do tempo, está na eternidade, em Deus.
Padre: Agora deixe um recado para quem talvez se interesse pelo Instituto.
Jaqueline: Querida jovem, sinta-se amada por Deus. Ele nos surpreende, e
deixa-se encontrar de maneiras tão incríveis e originais - no colo da mãe, na brisa
de uma montanha e nas palavras de um amigo... Deus está nas coisas simples da
vida - que são únicas e tomam-se eternas. Jovem, se você sente a dúvida ou o
chamado dentro do coração, faça uma experiência nas diversas formas de vida
consagrada. Sentir-se chamado por Deus é buscar algo a mais, é ir além do que o
mundo impõe. É colocar Cristo como centro da vida, é descentralizar-se e abrir-se
aos outros. Como diz o Papa Francisco, “Quem encontrou o Senhor e O segue
com fidelidade é um mensageiro da alegria”. Ser Catequista é estar em busca de
santidade, e não há santidade na tristeza. Ser Catequista é atuar na sociedade e
testemunhar a alegria de ser amada por Deus, da confiança na salvação. Hoje
muitos jovens estão despertando para lideranças no mundo, lutando por justiça
principalmente relacionada aos excluídos da sociedade. Porém, muitos lutam
causando mais divisão entre as classes porque lutam com espírito impregnado de
ódio e destruição. Assim sua luta lhes causa mais aflição e desesperança. Imagine
você jovem, lutando por um mundo melhor e mais justo aliado a fé em Jesus. Pois
Jesus também foi um revolucionário que lutou pela justiça, mas pregou sempre o
amor e a caridade. Um consagrado secular tem essa missão, levar o reino de Deus
a todos e em todos os ambientes onde se encontra o ser humano. Você está convi
dado a unir-se a nós consagrados seculares e transformar o mundo a partir de
dentro, inserido na sociedade. Como um fermento na massa, imperceptível,
porém desempenhando uma nobre missão. Fazer o Reino de Deus crescer. Deus
conta com você para ser protagonista de uma história de amor.
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t Estefano de Almeida
Conhecido como ‘’Jijo” , nasceu no dia 25 de dezembro
de 1939, na localidade Colônia Marcelino - São José dos
Pinhais - PR. Era filho de José de Almeida (in memoriam) e
Sofia Zeglin de Almeida (in memoriam). Tinha 3 irmãos:
Filomena e Rosa (in memoriam) e Vicente.
Desde a sua infância até a juventude, viveu junto com
seus pais que eram comerciantes e sempre os ajudava. Parti
cipava das celebrações dominicais na igreja de São Pedro do
rito latino.
No dia 23 de setembro de 1961, casou-se com Leocádia Baran e passaram a
morar próximo a Colônia Retiro, município de Mandirituba. Desta união nasce
ram 4 filhos: M auro, casado com Clarice Krefer, Leocádia (in memoriam),
Maria Cdstiane (in memoriam) e Marcelo, casado com Joana Nogas. Deixou 5
netos: Cristóvão Marcelo, Eduardo José, Samara Maria, Gustavo Emanuel e
Giovana Eduarda.
Para manter a sua família, sempre trabalhou na agricultura.
Com o passar do tempo, começou a frequentar a igreja ucraniana Santíssima
Trindade e participava assiduamente das Divinas Liturgias aos domingos, bem
como, das celebrações do Moleben e Terço. Foi membro do Apostolado da
Oração. Era homem de muita oração, pois não deixava de rezar o terço todos os
dias.
Foi vice-presidente da comissão da igreja Santíssima Trindade e sempre
estava pronto para ajudar nos eventos que eram promovidos pela comunidade.
Devido ao diabetes, formou-se um ferimento no pé, o qual não cicatrizava.
Este ferimento ocasionava muita dor e, por isso, durante aproximadamente 6
meses dormia sentado, pois ao deitar-se a dor aumentava ainda mais, mesmo
sendo medicado.
Durante a enfermidade, teve visitas de muitas pessoas da comunidade da
Colônia Marcelino e arredores. Recebeu a visita do Pe. Teodoro Hanicz, OSBM,
o qual ouviu a confissão de Estefano, bem como, ministrou o sacramento da
Unção dos Enfermos; a visita com orações do Pe. Leonardo do Seminário Ima
culada Conceição da Colônia Lima e também do Pe. Mareio Adriano Krefer.
Em dezembro de 2019, Estefano foi hospitalizado na Santa Casa em Curiti
ba. Durante o período de 38 dias que esteve internado, recebeu o Sacramento da
Unção dos Enfermos dos sobrinhos: Pe. Mateus Krefer, OSBM, Pe. Euffem
Krefer, OSBM, Pe. Arcenio Krefer, OSBM e também do padre Capelão do
hospital.
Devido a instalação de uma bactéria, os médicos decidiram amputar a perna,
porém, a bactéria havia se alastrado no corpo todo.
No dia 17 de janeiro de 2020, aos 80 anos de idade, Estefano faleceu. Seu
corpo foi velado em sua casa. Durante este momento triste, foram feitas muitas
orações, dentre as quais a “ Panaheda” , celebrada pelos padres Mateus Krefer,
OSBM e Eufrem Krefer, OSBM.
Seu corpo foi levado à igreja Santíssima Trindade, onde foi celebrada a
Divina Liturgia pelos sobrinhos: Pe. Mateus Krefer, OSBM, Pe. Eufrem Krefer,
OSBM, Pe. Arcenio Krefer, OSBM, Pe. Mareio Adriano Krefer, pelo seu afilha
do Pe. Sérgio Baran Ivankio, OSBMe o pelo Pe. Teodoro Hanicz, OSBM. Foi
sepultado no cemitério local.
Estendemos os nossos agradecimentos aos padres, religiosas e a todos os
amigos que estiveram presentes e que confortaram a família nesta hora de tão
grande dor. Ao Pe. Teodoro Hanicz, OSBM, que proferiu palavras de conforto à
família.
Peçamos a Nossa Senhora do Carmo que o Estefano esteja no eterno e feliz
olhar da Santa Face de Deus no céu. Eterna seja a sua memória!
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Em sua longa vida foi agricultor e sapateiro. Como sapateiro, em Iracema,
fazia sapatos aos padres e irmãos estudantes basilianos. Com a chegada das
industrias de sapatos, sua renda diminuiu, então dedicou-se somente a agricultu
ra, para manter sua família.
Resumindo, podemos dizer que foi um bom cristão. Teve uma vida simples,
nasceu e cresceu, numa família tradicional do rito bizantino ucraniano, educou
seus filhos transmitindo lhes os valores cristãos e culturais ucranianos. Foi
membro do Apostolado da Oração. Teve uma vida muito ligada à igreja da
comunidade, ajudando nas celebrações, preparando e alcançando o turibulo com
incenso, ascendendo velas, ensinando outros jovens a prestarem o mesmo servi
ço. Foi presidente da comissão durante a construção da atual igreja São Demé
trio. Varias vezes fez parte nas comissões da igreja, era solicitado a participar nas
decisões mais importantes da comunidade. Exerceu por assim dizer um papel de
líder na comunidade. Faleceu em consequência de um AVC no dia 16 de junho
de 2020 às 13.30 horas.
Viveu muitos momentos tristes, tragédias, principalmente com as mortes
horríveis da neta e dos dois bisnetos. Apesar da dor e revolta, sempre nos aconse
lhava a não buscar vingança, mas pedia a nós filhos a rezar, que tudo vai passar.
Nisto mostrava a sua profunda fé.
Quero expressar o meu agradecimento e reconhecimento, a todos que cuida
ram, filhos, noras e netos que se esforçaram, dedicaram seu tempo durante o
tempo da doença, tempos que exigiram sacrifício, para aliviar a dor e trazer
conforto ao pai.
Agradecemos a todos os parentes, amigos, que em vida o visitaram, e reza
ram dando conforto à família. Agradecemos aos sacerdotes que atenderam
dando conforto espiritual confessando e trazendo a Comunhão Eucarística e
administrando o Sacramento da Unção dos Enfermos. Agradecemos aos bispos,
sacerdotes, irmãs que visitaram e confortaram a família com suas orações e men
sagens de conforto em vida e durante o funeral.
A nossa vida terrena é passageira, é breve, passa rápido, como lemos no
Salmo 103,15-16:’*Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor
do campo assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não
será mais conhecido.” (Salmos 103:15,16). O nosso pai, avô e bisavô teve uma
vida longa, mas sempre rezava, para ter uma morte serena, e assim aconteceu.
No momento de renovar os curativos, na presença do médico, adormeceu para
sempre. Foi em busca da verdadeira vida, aquela que só Jesus pode nos dar: “As
minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes
dou a vida eterna, e elas jamais perecerão; ninguém as poderá arrancar da minha
mão.” (João 10:27-28).
Descanse em Paz - Вічна тобі память!
A família.
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ЛАДИКА ДЮ НІСІЙ ЛЯХОВИЧ ПРО ПАНДЕМІЮ СЕРЕД
УКРАЇНЦІВ В ІТАЛІЇ: «НАШ І МЕЖІ РОЗШ ИРИЛИСЬ,
НАШ І МОЖЛИВОСТІ ЗБІЛЬШ ИЛИСЬ І МИ СТАЛИ
МУЖНІШІ ТА БІЛЬШ ЗАГАРТОВАНІ!»
Італійська Республіка — одна із європейських держав, яка доволі сильно потерпіла
від пандемії коронавірусу. Згідно офіційної статистики на сьогодні було зафіксовано
майже 240 тис. випадків захворювань, з яких майже 35 тис. людей померло. Окрім того, на
італійських теренах проживає та працює значне число українських заробітчан. Яким
чином їм вдається боротися із наслідками пандемії і як виклик Covid-19 став для них
нагодою для посиленого креативного розвитку «домашніх Церков» та більш трепетного
відчуття солідарності між собою розповідає владика Діонісій Ляхович, апостольський
делегат із повними правами екзарха в Італії, разом із представниками духовенства.

Leocádia Baran Almeida e filhos

f José Vaselkoski
José Vaselkoski, filho de Basílio Vaselkoski e Ahafia M.
Vaselkoski, nasceu no dia 2 de fevereiro de 1931 em Bley
Pombas - SC. Casou-se em 1953, com a Sra. Elvira Schaikoski. Juntos viveram casados por 65 anos, formaram uma
linda família, juntos tiveram 12 filhos, 22 netos e 8 bisnetos.
Foi um bom pai, amou e orientou os filhos a tomarem um
rumo na vida. Enviou os filhos para estudarem no seminário
e destes um tomou-se Sacerdote e outro Frade Basiliano.
Vivendo próximo à igreja São Demétrio, com seu jeito alegre
e acolhedor gostava de receber em seu lar bispos, sacerdotes, irmãs, e todos que
por alguma razão visitavam a sua família.

Ваше Преосвященство, Італійська Республіка значно потерпіла від захворювання
коронавірусу. Впродовж найбільш трагічних днів українські засоби масової інформації
постійно повідомляли про хвилюючі цифри статистики. Що більш жахає, що за кожною
цією цифрою стоїть людське житія. Яким чином Італійська держава переживає цей
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нелегкий період своєї історії? Якими були карантинні обмеження? Як італійці віднеслися
до цих карантинних обмежень?
Я хочу на початку цього інтерв’ю заявити, що я мав якийсь страх давати відповіді
самостійно на подані мені запитання, тому я просив наших священників про допомогу. На
моє прохання відгукнулись о. Володимир Волошин, о. Юрій Іванюта, о. Олександр Товт,
о. Тарас Галавай та о. Віталій Тарасенко. Отож, це наш спільний дорібок.
Отож відповідаємо разом! Коли почалася появлятися пандемія, і те, що діялося в
Китаї, засоби масової інформації активно повідомляли про те, що діється на іншому боці
нашої планети. Але ми завжди тішили себе думкою, що це мине Італію. Але так не
сталося. Тому перші карантинні обмеження сприйнялися з малою відповідальністю.
Пригадую, як перші дні карантину дехто сприйняв як можливість відпочинку: для
дорослих — відпустка, а для учнів і студентів — канікули. Тому життя на вулицях, площах
та у відпочинкових закладах вирувало. Коли статистика заражених вірусом почала іти
вверх, тоді миттєво всі зрозуміли серйозність ситуації. Скажу відверто, що італійці не
відразу прийняли це радо, тому що це виглядало, як обмеження їхньої свободи,
передбаченої Конституцією. Тому дехто пішов у крайності: хтось протестував, а дехто
повністю ізолював себе в помешканні у панічному страхові. Натомість, більшість людей
зрозуміла необхідність дотримуватися обмежень. Це, як тепер бачимо, дало позитивні
результати.
Проте, страх ще відчувається. І це зрозуміло, бо на території Італії було зафіксовано
майже 240 тис. випадків захворювань, з яких майже 35 тис. людей померло. Надзвичайно
потерпіли північні регіони Італії. У цих регіонах карантин був дуже суворий. Поліція і
карабінери штрафували всіх без винятку. У Мангові оштрафували нашу жінку тільки за те,
що її вигнав господар з хати у вихідний, і вона сіла на лавочку біля хати і сиділа, бо не
знала, куди йти і що робити (дістала 600 євро штрафу). Інша жінка дістала 450 євро
штрафу, бо застали, що йшла по вулиці і не могла пояснити, куди йде.
До сьогодні у кожному регіоні Італії діють різні рівні обмежень, що дозволяє
адекватно відповісти на виклики цієї пандемії на місцях. Тому нашим священникам
потрібно було бути уважними до вказівок місцевих єпископських конференцій, бо
ситуація розвивалася по-різному, і діяти потрібно було негайно.
На осінь передбачається новий зріст захворювань, бо, як правило, респіраторно-вірусні захворювання поширюються у холодну пору року, тож всі в очікуванні, що буде з
приходом осені у світі та в Італії.
Звичайно, що такий стан справ у державі невідворотно вплинув і на церковне життя.
Яким чином відбуваються богослужіння в цей період, як здійснюються Святі Таїнства? Як
священники реагують на карантинні обмеження за допомогою свого креативу, про що
неодноразово засвідчував Папа Франциск?
Під час карантину наша Церква засвідчила свою головну місію — бути з народом і
для народу. Священники і миряни шукали щирого спілкування, яке дуже часто
виражалося у молитовній, матеріальній і психологічній підтримці та єднанні.
З початком строгого карантину були дуже великі обмеження для всіх, тому Церква
задля безпеки вірних на цей час зробила великий акцент на домашній молитві. Хоч храми
залишалися відкриті, але публічні богослужіння були недозволені. Тому потрібно було
прийняти виклик і дистанційно підтримувати наших вірних та провадити спільноти.
Говорячи відверто, наші спільноти не були готові до такого повороту подій, але після
першого тижня самі вірні підказували, як потрібно діяти у такий нелегкий час. Хтось
потребував сповіді, ще хтось — духовної розмови по телефону, інший — просив про
молитву. Багато наших священників розпочали онлайн-трансляції богослужінь, а інші
користувалися трансляціями з Києва та Риму. Сестри Служебниці з Головного дому у Римі
розпочали трансляції Молебнів та Вервиці з тисячами учасників.
Хочеться особливо відзначити, що цей час карантину став моментом відновленням
духовного життя у сім’ї — «Домашній Церкві». Є чудові свідчення людей про спільну
домашню молитву, про роль голови сім’ї в уділенні благословення, про глибокі роздуми
над своїм духовним життям. Було багато переосмислення свого життя у церковній
спільноті.
Наші люди відчули, що Церква їх не залишила, а пішла їм назустріч, була разом з
ними. Люди не могли приходити до церкви, тому Церква зайшла до їхніх домівок. За таку
підтримку велику вдячність люди виявляють священникам під час зустрічей з ними.
Карантинні обмеження стали викликом, і була позитивна відповідь. Тому навіть
по-іншому ми провели Декаду місійності. Не мали можливості збиратися у храмах
чисельно, тому вирішили зробити віртуальне паломництво. Щодня єпископ разом із
священниками записували коротке відео і розсилали його у соціальних мережах. Таким
чином, ми мали можливість протягом десяти днів об’єднати велику кількість наших
спільнот і вірних. Гаслом Декади цього року було «Ми з вами». Церква у різних умовах
далі має залишитися зі своїми вірними!
Треба віддати належне найвищій церковній владі (Конференції Єпископів Італії), яка
свої дії узгоджувала з урядом країни, що допомогло уникнути двозначностей у
трактуванні норм та звело до мінімуму зловживання з того чи іншого боку. Ми відчули
підтримку Блаженнішого Святослава і Папи Франциска, які дуже свідомо, чутливо
супроводжували Церкву під час карантину.
Яких заходів безпеки дотримуються парафіяльні спільноти від початку дозволу
проведення богослужінь?
З великою радістю ми сприйняли новину про дозвіл на публічні богослужіння,
починаючи від 18-го травня. Але перед нами були поставлені умови, які стосувалися
соціальної дистанції, особистої гігієни та деяких літургійних змін. По сьогоднішній день
є обмеження щодо кількості вірних у храмі, обмежена також їхня поведінка в часі і поза
богослужіннями.
Для цього ми постаралися зробити інформаційні плакати у двох мовах, які в
доступний спосіб роз’яснюють нові правила поведінки у храмі. Кожна спільнота мала
забезпечити для себе засоби для чистоти рук, слідкувати за носінням масок,
дотримуватися соціальної дистанції. Після кожного богослужіння проводиться ретельна
дезінфекція. Для цього у спільнотах було створено групу волонтерів, які допомагають у
дотриманні нових приписів. На превеликий жаль, по сьогоднішній день не дозволено мати
інші пасторальні активності поза богослужінням. Тому під питанням стоять зустрічі
молоді, дитячі табори, катехизації, біблійні кола.
Проте, люди повернулися до Церкви. Де це було можливо, священники збільшили
число Божественних Літургій, щоб усі люди мали нагоду брати у них участь.
Ваше Преосвященство, доволі багато суперечок та дискусій точиться навколо
онлайн-трансляцій богослужінь. Не винятком у цьому явищі стала і Україна. На Ваша
думку, як ми повинні ставитися до цього явища онлайн-трансляцій? Чи повинні ми
боятися того, що наші вірні звикнуть до такого типу богослужінь? І чи мають такі
трансляції свої недоліки?
Відразу хочеться зауважити, що це було вимушене рішення, спричинене особливими
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обставинами карантину. З Божого допусту ми
відчули, що це означає бути Церквою у підпільний
час. Онлайн-трансляції — це був знак нашим
вірним, що ми далі залишаємося з ними. Що
молитовне життя далі триває і вони можуть стати
його учасниками. Статистика показала, що
священники щодня об’єднували велику кількість
людей у такий віртуальний спосіб. Хочу з радістю
засвідчити, що українські спільноти в Італії не
зупинили своєї діяльності і про це також свідчить
кількість переглядів.
Дехто із священників перед початком карантину
був проти трансляцій Літургій, однак коли закрилися
церкви, скоро змінили свою думку і збирали людей у
медійні групи. Направду, бачачи свого священника,
який за них і з ними молиться, поверталася надія, що
«Бог не покинув свого народу».
Отож, не бачу небезпеки онлайн-трансляцій, бо
живої зустрічі не замінить жодна віртуальна зустріч.
Це був і залишається вимушений спосіб підтримки
тих, які не мають можливості бути присутніми на
богослужіннях. Це також гарний місійний крок до тих, які ще не знають про життя даної
спільноти, і в такий спосіб можуть зазирнути, як кажуть «одним оком», і побачити, що
діється у даному храмі, як відбувається молитва і про що є проповідь. Дехто так і каже, що
через онлайн богослужіння познайомилися із нашими спільнотами і тепер відвідують їх.
Такі трансляції залучили також молодь до волонтерської діяльності, щоб приготувати і
провести ефір.
Як кожний людський витвір має свої недосконалості, так і трансляції богослужінь.
Найперше — це технічна сторона, яка потребує особливої уваги і вимог. Саме
богослужіння може бути надзвичайно урочистим, але чи вдасться передати його велич
через скромні технічні засоби, вимоги щодо звуку та освітлення? Спільна участь у
Євхаристії та відчуття присутності ближнього, хоч на відстані, можна пережити тільки у
храмі. Богослужіння онлайн нагадують більше спостереження, ніж живу участь. А ми
покликані стати живими, справжніми учасниками великого Таїнства Сопричастя.
Сьогодні, коли ми повернулися до храму, не має необхідності тримати людей перед
телефонами/телевізорами, адже люди потребують не віртуальної, а реальної спільноти —
Церкви. Техніка не замінить священнику вірних, а вірним — священника.
Щоб добре провадити трансляції один наш священник радить створити в Українській
Греко-Католицькій Церкві комісію, щоб надавати акредитацію для священників, які
хочуть проповідувати онлайн.
Сьогодні багато провідних науковців та економістів світу говорять про те, що значно
більших втрат зазнає суспільство не так від самого захворювання коронавірусу, як від його
наслідків та економічної кризи, яку воно спричинило. Мабуть, ця криза вдарила також по
численних українських заробітчанах в Італії. Як Українська Греко-Католицька Церква
намагається допомагати своїм вірним у цих обставинах? Як самі співвітчизники
солідаризуються із потребуючими?
Звичайно, соціальні та економічні проблеми значно зросли з пандемією. Італійський
уряд виділив кошти для працівників, які через карантин втратили місце праці. Це
стосується працівників, що законно працюють. Проте, залишається великий відсоток
наших співвітчизників, особливо у Південній Італії, котрі нелегально перебувають на
території Республіки. Італійська держава відкрила нову хвилю легалізації таких осіб.
Надіємося, що багато людей зможуть нею скористатися та легалізувати своє перебування
в Італії. Така процедура дає можливість багатьом нашим співвітчизникам отримати
належний соціальний захист від держави.
Переважна більшість українських заробітчан зайняті по догляду за престарілими та
хворими, — говоримо про понад 80 % наших громадян, що живуть та працюють на
території Італії. Ця категорія працівників потерпіла найменше, бо реально цей тип
зайнятості фактично вже їх змушував жити у постійному карантині. Як правило, ці
працівники виходять з дому дві години щодня та один день у тижні на 8 годин. Такий
сумний жарт, що ці 80 % і так жили в карантині, згідно законів їхнього місця праці.
Сильно економічно потерпіли ті, хто ходили прибирати офіси, будинки. Проте,
італійська держава для всіх, хто на час карантину втратив роботу давала фінансову
компенсацію. Багато українців користали з матеріальної допомоги у місцевих та
парафіяльних «Карітасах», а також старалися допомагати одні одним продуктами і
грошима. Ті люди, що мали працю, допомагали тим, що її втратили, інколи платили за них
оренду кватири тощо. Ну, вже по багатьох наших спільнотах існують подібні до Карітасу
«групи допомоги».
Кілька тижнів тому був створений наш «Антикризовий центр в Італії», який пробує
налагодити співпрацю з нашими громадами, щоб детально вивчити реальні масштаби
потреб наших людей та з часом налагодити необхідну допомогу потребуючим.
На Вашу думку, які уроки повинне винести суспільство та Церква зокрема із цієї
кризи? Адже вже давні греки говорили про те, що будь-яка криза може стати нагодою для
розвитку та вдосконалення.
Стануться зміни у напрямку дистанційної праці. Фірми почнуть розуміти, що їм
економічно доцільніше економити на оплаті за приміщення та дозволити працювати своїм
підлеглим з дому. Буде набагато більше проводитися зустрічей онлайн.
Під оглядом церковного життя — це чергова нагода переконатися в тому, що ми далі
маємо залишатися разом! В різний спосіб, але разом! Бо Церква — спільнота вірних
об’єднана у Святому Дусі! Тому ми запрошені бути завжди відкритими до Духа Святого,
який далі провадить Церкву через різні випробування. У цей час пандемії наші «домашні
Церкви» дали велике свідчення своєї вірності. Дуже радію за наших священників, що в
різний спосіб хотіли засвідчити свою присутність із вірними.
Крім того, ми тепер краще познайомилися із сучасними технічними засобами і
потрібно їх на майбутнє використовувати. Звичайно з обережністю, що ми вже і зробили,
організовуючи онлайн-науки для наших отців, проводячи зустрічі в zoom, активно
використовуючи YouTube-канал під час виходу із строгого карантину та під час Декади
місійності.
До того, вважаю, що в певний спосіб наші межі розширились, наші можливості
збільшились і ми стали мужніші та більш загартовані! Тому, уповаючи на Господа,
готуємось до наступних викликів і все буде добре, бо з нами Бог!
Хочу ще раз повторити гасло виходу із першої фази карантину, якими я звертався до
наших вірних: «Ми з вами! Ви не самі!».
Фото з архіву - Розмовляв Іван Вихор
Пресслужба Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦ
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O CHARME DE LVIV
A antiga cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, é um Patrimônio Mundial da
UNESCO. Estar em uma importante rota comercial tomou Lviv muito cosmopo
lita nos tempos medievais: ucranianos, poloneses, armênios, judeus e alemães se
misturaram por centenas de anos, numa época em que a cidade dos comerciantes
era a capital da região da Galícia.
Essa riqueza e diversidade se manifestam nas sublimes casas e igrejas renas
centistas e barrocas da Cidade Velha. As ruas de pedra abrigam muitos dos prin
cipais museus e galerias da Ucrânia.
Fizemos uma pesquisa com os nossos passageiros sobre qual foi a cidade
que eles mais gostaram de conhecer na Ucrânia, e a resposta foi unânime - Lviv
- é um local que deixa lembranças na memória e no coração dos visitantes.
Hoje vamos mostrar ao leitor alguns dos principais atrativos dessa cidade
encantadora.
Praça do Mercado
Parece que todas as ruas da Cidade Velha convergem nesta praça central
histórica e agitada em tomo da Prefeitura de Lviv.
A Praça do Mercado está repleta de moradores, turistas e artistas de rua. A
quantidade de visitantes é igualmente numerosa durante o ano todo. Há diversos
prédios gloriosos em cada lado da praça, muitos da Renascença .
As m as de todo o entorno estão repletas de bares, restaurantes e cafés onde
você pode assistir ao vai e vem de pedestres caminhando.
Há também
inúmeras
lojas de souvenir, artesanato,
artigos para bordados, roupas
e acessórios.
N a verdade
estamos falando aqui do para
íso das compras, para todos
os bolsos e gostos. Você
também vai encontrar uma
grande variedade de produtos
nas feiras ao ar livre.

O museu ao ar livre tem várias edificações, espalhadas por uma colina arbo
rizada, os quais foram transferidos de outras partes do país. Alguns desses edifí
cios estão abertos, exibindo ferramentas, figurinos e arte folclórica, proporcio
nando aos visitantes uma idéia bem fiel de como era o estilo de vida e os costu
mes da comunidade naquela época.
As atrações imperdíveis são a casa da vila dos Cárpatos de Oriavchyk,
datada de 1792, e a igreja de madeira de São Nicolau, de 1763, ambas levadas
até o local nos anos 30.

Restaurante Kryjivka
Em algum lugar na Praça Rynok está o restaurante mais visitado da Europa,
1 000 000 visitantes por ano (isso mesmo, 1 milhão). É o último esconderijo do
Exército Insurgente Ucraniano deixado desde os tempos da Segunda Guerra
Mundial.
Não vamos contar aqui os segredos desse restaurante temático tão curioso.
Deixamos para que o leitor possa tirar as suas próprias conclusões.
Com certeza você vai se surpreender com a proposta do local, além de
provar saborosos pratos da culinária ucraniana.
Nos vemos em nossa próxima viagem!
Por Gisele Roth

Igreja Dominicana
Lviv tem mais de cem igrejas, mas a igreja Dominicana Barroca a leste da
Praça do Mercado deve ser uma prioridade no seu roteiro.
O templo atual foi concluído em 1761, sendo esse mesmo terreno ocupado
pela antiga igreja dominicana desde 1378. Sua característica distintiva é uma
cúpula elipsóide alongada que lembra a famosa Karlskirche de Viena, construída
cerca de 20 anos antes.
Depois de um período como museu nos tempos soviéticos, a igreja foi
consagrada. Uma curiosidade também é o alto número de cerimônias de casa
mento que acontecem por lá.
Teatro Ópera Ballet de Lviv
A resplandecente Ópera de Lviv é um dos símbolos da cidade e fica sozinha
na Praça da Liberdade.
Um concurso de design na década de 1890 foi vencido pelo arquiteto polo
nês Zygmunt Gorgolewski, e ele fez algumas inovações técnicas: esse local era
pantanoso, regado pelo rio Poltva, que era desviado para o subsolo.
Quase 120 anos depois, este local maravilhoso continua sendo o palco de
apresentações memoráveis. Entre as suas propriedades, há uma orquestra de 90
peças, solistas de primeira classe e um grupo de balé, todos com um extenso
repertório.
Você optar por fazer um tour guiado dentro das dependências da Ópera ou
pode assistir a um espetáculo ao vivo. Ah e uma outra coisa que também e
música para os nossos ouvi
dos, é que os ingressos para
as apresentações são extre
mamente baratos. Então não
perca essa oportunidade! Em
função da Pandemia, a
agenda de espetáculos está
passando por modificações,
mas você pode consultar
maiores informações aqui:
https://opera.lviv.ua/
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Молодим
Читачам
jІ

Цап та баран - Українська народна казка

І
Був собі чоловік та жінка, мали вони Цапа й Барана. І були ті Цап та Баран
і великі приятелі — куди Цап, туди й Баран: Цап на город на капусту — і Баран туди,
І Цап у сад — і Баран за ним.
:
— Ох, жінко, — каже чоловік, — проженімо ми цього Барана й Цапа, а то за
і ними ні сад, ні город не вдержиться.
— А забирайтесь, Цапе й Баране, собі з Богом, щоб вас не було у мене в дворі!
:
Скоро Цап та Баран те зачули, зараз із двору майнули. Пошили собі торбу та й
пінити. Ідуть та й ідуть. А посеред поля лежить вовча голова, а там друга й третя. От
Баран дужий, та не сміливий, а Цап сміливий, та не дужий:
— Бери, Баране, ці голови, бо ти дужий!
— Ох, бери ти, Цапе, бо ти сміливий!
Узяли вдвох і вкинули всі три вовчі голови в торбу.
Ідуть та й ідуть, коли бачать — у полі горить вогонь.
— Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з ’їли!
Приходять туди, аж то три вовки кашу варять. Нічого робити. Вітаються:
— А, здорово, молодці!
— Здорові! Здорові!.. — зраділи вовки. — Ще каша не кипить — м’ясо буде з
вас.
Ох, Цап злякавсь, а Баран вже давно злякавсь. Цап і надумавсь:
— А подай лишень, Баране, оту вовчу голову! Баран і несе.
— Та не цю, а подай більшу! — каже Цап. Баран знову цупить ту ж саму.
— Та подай ще більшу!
Тут уже вовки злякались; стали вони думати-гадати, як звідси втікати: «Бо це,
— кажуть, — такі молодці, що з ними й голови збудешся, — бач, одну по одній вовчі
голови тягають!»
Один вовк і починає:
— Славна, братці, компанія, і каша гарно кипить, та нічим долить, — піду я по
воду.
Як пішов вовк по воду: «Хай вам абищо, з вашою компанією!» А другий став
його дожидати, думати-гадати, як би й собі відти драла дати:
— Е, вражий син: пішов та й сидить, нічим каші долить; ось візьму я ломаку та
прижену його, як собаку!
Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів-сидів:
— Ось піду лишень я, так я їх прижену! Як побіг, так і той рад, що втік. То тоді
Цап і каже до Барана:
— Ох, нум, брате, скоріше хапатись, щоб нам оцю кашу поїсти та з куреня
убратись.
Поїли швиденько, та тільки їх і бачили. А тим часом роздумав перший вовк:
— Е, чи не сором нам трьом та Цапа й Барана боятись? Ось ходімо, ми їх поїмо,
вражих синів!
Прийшли, аж ті добре справлялись, давно вже од казана убрались, як побігли та
на дуба й забрались. Стали вовки думати-Гадати, як би Цапа та Барана догнати.
Йшли, йшли і найшли їх па дубі. Цап сміліший, — ізліз аж на верх, а Баран
несміливий — то нижче.
— От лягай, — кажуть вовки першому вовкові, — ти старинці, то й ворожи, як
нам їх добувати.
Ліг вовк догори ногами й почав ворожити. Баран на гіллі Сидить та так дрижить!
: — не втримавсь, як упаде, та на вовка! Цап — сміливий, не став роздумувати, як
і закричить:
:
— Подай мені того ворожбита! З ’їли кашу, буде з того ворожита й м’ясо!
:
Вовки як схопилися, так аж пил по дорозі закурився.
А Цап та Баран з дуба безпечно позлазили, пішли в поле, зробили собі курінь та
j й живуть там.
:
Наука: Коли двоє або троє живуть в згоді, в небезпеці переможуть багатьох!
і І Згода будує, а незгода руйнує!

Засмійся

Відкрив двері, щоб вигнати муху, і впустив до хати три
бджоли,вісім комарів, девять мух, сусідського кота і
голодного пса...
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Пише Юзьо Шило
Вітаємо всєх вас, дорогі аміґи!
Нині ума пекина історія до тимпо пасадо. Може ми сеґідаминти не думаємо і
не догадуємося, що існуют люди, прінсіпалминти молоді естудантес, які
несподівано можуть фазир сурприза прос професорес, учні яких уважають за
таких комо тодос оутрос, але дирепинти вони коли їм сіхочет, пареси жи акордам
і можуть показати свою велику здібність. Апаринтиминти і може з покори не
виглядают на ґеніїв, але подинь провар і мострар, що мають в голові більше
розуму як січки.
О казо стався вже давніше. Професор був бастанте северо, езіжинти і від
учнів вимагав багато. Хтось не зробив девир де каза або не знав лекції, такому
сімлесминти дав зеро і пронто. Иного разу він завдав прос алунос написати ума
редасом ум поуко майс майор і майс бинь фийта, бо то буде вартувати ноту.
Назначив тему й дав дуас семанас пра ескревир. Диспойс де дуас семанас він
дуранте а аула ди портуґиз сказав учням повіддавати їх редасоми. Всі вже мали
свою редасом готову. Сказав що віддасть папері ком нотас за три дні. Диспойс де
трийс діяс приніс ті задачі до кляси й повіддавав учням разом з нотами кожного.
Але пра ум алуно віддав його редасом синь дар нота. Коли всі дивилися на свої
резултадос, одні тішилися ком нотас боас а єннгі нарікали, ки а нота фой муйто
байся, а тому одному віддав його редасом синь нотас а сімпезминти перекреслену
великим X на всіх сторінках. Хлопець запротестував, жи не дістав ноти, а
професор йому сказав: “Воси піязіньо ном мереси нота, твоя редасом ном тинь
нинь рабо нинь кабиса, литра ру'їнь і реласяда, повно боромс і пор ісо ном вале
нинь ум зеро” . І тому учневі без ноти сказав - “піязіньо, си воси кер тир нота
ескрива оутра і віддай мені за два тижні. Деу празо де дуас семанас, щоб написав
ще раз щось ліпшого і майс інтеліжинти. Учень взєв, дисерто сізавстидав, але що
робити? Треба буде написати оутра редасом. І сівзєв до роботи.
Диспойс де дуас семанас хлопець віддав своє написане инь кватро фоляс.
Литрас лежівийс, все чистеньке як в неділю. Професор взєв, диспойс да аула,
забрав зі собою про сиу кварто пра коріжір...
Пасарам здається сінко або й більше днів і редасому пофесор не віддавав
хлопцеві. Диспойс дисси тимпо приніс до кляси, закликав учня й сіспитав де він
здибав написану ту редасом, звідки відписав. Хлопець запевнив, ки ном копіоу, а
сам написав і капрішував пра фазир ума редасом ки престе. І де фато, то була така
файна редасом, бинь пенсада і капрішада, що кварке ум би мав дувіду, що то він
сам так файно написав. Професор не вірив. Сказав, що буде сам шукати звідки той
учень відписав ту редасом і що вже шукав пєть дів (інтернету тоді ще не було) в
книжках а ном енконтроу инь ниньум луґар, але запевнив, що таки мусить здибати
автора. Диспойс ди алґумас семанас приніс ту редасом, віддав і не знаю чи или диу
нота чи ні, але написав великими червоними літерами: “Прокура-си о аутор деста
редасом” .... Таки ном акредітоу жи той піязіньо те написав і талвийз до нині ном
акредіта!?
Хлопець запевняв жи він не відписав нізвідки а сам написав з власної голови.
Хтів написати щось доброго і показати, що в голові не має тільки січку але там є і
розум.
Ном сий як то сізакінчило, чи дав ноту й яку ноту. Але десерто ном енконтроу
нос ліврос другу таку саму, бо хлопець чесний і не міг менгір. Гарантував, що то
його робота. А редасом вартувала дейз ком ум сінал +. І де фато, то була така
перфийта редасом, що може навіть Руй Барбоза або хтось да Академія де Литрас
такого би не потрафив написати. Тамбинь ном сий але пинсо жи той професор ще
довго, довго шукав на бібліотека в книжках ту редасом пра мострар про піязіньо
жи він відписав. Але хлопець нинь си преокупава, бо тава серто жи він це сам
власними руками й з власного розуму написав. І він ще жартував: си о професор
енконтрар инь алґум луґар таку саму редасом, то хтось від мене відписав а не я від
него.
Можна тут фазир ум бреве коментарю собре іссо. Не можна нунка субестімар
а капасідаде дос оутрос і може часто думається, що якйсь юц не має великих
здібнщів, але іссо ном е вердаде. Коли треба или поде провар ки тинь ґранде
капасідаде, може й більше здібнощів як всвякі ґенії.
Бинь той хлопець нині вже великий, дакі унс пар де анос буде старий, і файно
виконує свою місом, і з ним жити é муйто дівертідо. Сабе брінкар, інвентар піядас
бонітас і сабе сир бом аміґо й é боа жинти, ном файз мал пра нінґинь і файз муйто
бинь прос оутрос.

Ж ир \ згода двох або трьох творить неперемож ну силу
проти роз'єднаних сот ок. Н авіт ь коли хт ось м а є і велику

Якщо вам в голову лізе всяка
дурня,... може там в голові гніздо
повне сатанчиків? Га?!

силу, його потрапить перемогти кількох слабш их коли
вони в м ирі й злагод і 3'єданаю т ь свої сили.

