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f 0. СТЕФАН ГАВРИЇЛ СТАРЕПРАВО, ЧСВВ

В неділю , дня 9 т равня 2021 
року , у  Р им і на 57-му ро ц і життя 
перест авився до Д ом у Н ебесного  
Отця прот осинкел
А пост ольського екзархат у для  
українців в  Іт алії, довголіт ній  
віце-рект ор, а відт ак рект ор  
П апської ук ра їн сько ї колегії 
свящ енномученика Й осаф ат а, 
генеральний консультар Васитянськаю 
Чину, ієромонах Степан Старепраоо, 
ЧСВВ.

Роджений 26.05.1964 у Венсеслав 
Браз, Парана; Син Андрія і Олени 
Брикайло. Батьки займалися 
рільництвом на Фазендіні, Венсеслав 
Браз, а року 1971 перебралися на 
Марцеліну. Почакову освіту побирав 
спочатку на Фазендіні, а в роках 
1971-74 продовжував на Марцеліні, 
Сан Жозе дос Піняйс. В роках 1976- 
-79 навчався в Семінарії Св. Йосифа в 
Прудентополіс, де відбув тодішню 
гімназію. В роках 1982-86 відбув 
середні студії в Студіюм Св. Василія, 
в Куритибі, Бател (нині факультет 
ФАСБАМ), де й студіював 
Філософію в роках 1987-89, а курс 
Богословії відбув у Студіюм

Теоложікум в Куритибі, в роках 
1990-1993.

Чернече життя і священиче 
свячення: Василіанський новіціят
відбув у Іваї під проводом магістра о. 
Тарсикія Залуцького в 1985-86 
роках. Перші обіти склав 25.02.1986 
в Іваї, а довічну професію в Понта 
Ґросса,дня 17.03.1991.

Всі свячення отримав, через руки 
Кир Єфрема Кривий, ЧСВВ. Нижчі 
свячення - дня 31.03.1994, в 
Куритибі. Дияконат: 09.04.1994 - в 
Куритибі. Тайну священства 
22.05.1994 на колонії Марселіно.

В роках 1994-95 працював 
сотрудником в парафії Різдва Матері 
Божої в Куритибі. Року 1996 виїхав 
до Риму де був довголітнім віце- 
-ректором, а відтак ректором 
Папської Української Колегії 
священномученика Йосафата на 
Джіяніколо. Попри інші зайняття, 
спеціялізувався в Літургії. На 
Генеральній капітулі В асиліянського 
Чину 2016 року, став переобраний на 
генерального консультора Чину. З  
проголошенням Апостольського 
екзархату для українців в Італії, став

протосинкелем Владики Діонісія 
Ляховича, ЧСВВ.

О. Стефан обслуговував 
українську громаду в місті Ріеті, 
Італія. Був представником Римської 
Василіянської Курії перед урядом 
міста Риму. Захворівши на Ковід-19 і 
внаслідок інших комплікацій, 
упокоївся дня 9-го травня ц. р., в 
лікарні Сан Джіованні. Монаший 
парастас відслужився в каплиці 
Генеральної Курії дня 10-го травня. 
Дня 11-го травня з прибуттям труни зі 
шпиталю, з обов’язковим 
дотриманням карантинних обмежень, 
які діють в Італії, була відслужена 
Божественна Літургія і монаший 
похорон в тій же каплиці. О. Стефан 
похований на цвинтарі Кампо Верано 
в Римі.

Дорогі отці, брат и і сестри!
З  великим болем на серці та з 

глибокою надією на воскресіння 
прощаю мого співбрата по Чину, 
одночасно мого вихованка, близького 
друга, а навіть мого опікуна у моїх 
бідах. Втрачаю я та Екзархат 
Генерального вікарія
Протосинкела. Тим же самим 
одержали адвоката перед Господом 
у важкому встановленні 
Екзархальної структури.

Знав дуже добре покійного 
Андрія, батька о. Степана, який був 
головою церковного комітету під 
час мого душпастирського служіння 
у Марцеліні, місцевість, де 
збудований храм на подобу того, що 
у Зарваниці. Знаю їх побожну маму 
Елену, всіх чотирнадцять братів і 
сестер, між ними с. Моніку, із 
згромадження Сестер Служебниць 
Непорочної Діви Марії. Всі діти 
одержали глибоке християнське 
виховання.

Будучи ігуменом поставив ще 
студента Стефана на важке

випробування, яке йому допомогло 
стати вірним монахом і 
священником. Під час студій у 
Курітібі о. Степан опікувався 
хворими, яких наша Семінарія 
приймала з наших поселень і він їх 
спроваджував до відповідних міських 
лікарень. І  ця допомога нашим 
бідним людям принесла велике 
благословення для Семінарії.

Виконуючи служіння
Протоархимандрита ЧСВВ, у грудні 
1996 році я  запросив о. Степана до 
Рима на служіння віце-ректора 
Папської Колегії святого 
священномученика Йосафата, і від 
того часу він проживав у Римі, 
виконуючи ще служіння Ректора тої 
ж Папської Колегії, радника 
Василіанської Курії, і першого 
протосинкела новоствореного 
Екзархату, як також душпастиря 
української громади у місті Рієті.

Відійшов від нас в обійми Бога 
Отця вірний слуга Божий, 
життєрадісний, трудолюбивий, 
справжній друг. Залишиться мені у 
пам'яті його остання усмішка. 
Ніхто тоді не зміг би сказати, що 
буде остання.

Вічна йому пам'ять 
Спібрат, вл.Діонісій
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/ Редакційне
ЗВІДКИ РОДЯТЬСЯ І ХТО СПРИЧИНЮЄ 

РОЗПОДІЛИ В НАРОДІ ІВ  ЦЕРКВІ?

Editorial
ONDE NASCEM AS DIVISÕES NA SOCIEDADE

E NA IGREJA?
В цілій історії людства завсіди 

були між людьми, спільнотами й 
народами непорозуміння, роз’ 
єднання, суперечки і навіть війни між 
групами, народами, церквами та 
іншими родами суспільства, задля 
різних ментальностей, ідеологій, а 
дуже часто, нажаль, зі невиправданих 
дрібничкових причин. Незначні 
ревалізації і непорозуміння родяться 
майже з нічого, зростають і доводять 
до великих ворожнеч, які 
закінчуються ворожнечою ненавістю 
між групами або й між народами, а то 
й між церквами. В більшості, або 
можна б сказати майже завсіди 
провідники груп в своїй гордості 
стають собі противниками і 
розпалюють вороже наставлення 
народу одні до інших. З  того 
повстають переслідування, ненависті, 
війни. Питання є хто все те 
спричинює, звідки це родиться?

Майже стопроцентово лідери чи 
провідники груп цивільних або 
церковних все те починають. 
Набирається взаємне упередження й 
неуступчивість провідників доводить 
підданих, які нічого зі справою не 
мають, до неприяні одні проти одних і 
так малий вогонь ненависти 
розпалюється у велику пожежу.

Студіюючи історію людства, 
зауважується загальне правило, що 
різні похвальні реформи в спільноті, 
впровадження позитивних новостей в 
державі й Церкві, які приносять 
добро для загалу, родяться знизу, від 
народу, від простого суспільства де 
нарід мирно або революційно вимагає 
змін в проводі й в законах, це 
доходить до урядуючих і вони під 
натиском народу, сприймають і 
впроваджують волю народу в життя. 
Коли йдеться про більшість новостей 
для покращання життя народу рідше 
це родиться згори, тобто від 
урядючих, які звичайно воліють 
втримувати те, що є для них корисне. 
Мало покращань для народу мають 
свій початок у вищих властях, а те, 
що приходить від низин, хоч спочатку 
не знаходить приязного сприйняття і 
можливо забирає немало часу, але 
народне тиснення звичайно перемагає 
і примушує владу це впровадити в 
життя всіх. Всякі революційні рухи 
народу скидають диктаторів, недобрі 
уряди (наприклад -  Майдан проти 
уряду Віктора Януховича в Україні 
2014 р.; усунення комунізуючого 
уряду в Бразилії 1964 р.)

А з другої сторони, конфлікти в 
народі або в будь-яких спільнотах не 
родяться в низинах, але у висотах, в 
урядуючих. Не чувано, щоб сам нарід 
виповідав війну проти іншого народу. 
Це роблять лідери і за собою 
потягають насилу народ. Лідери, 
підсичувані гордістю, розходяться 
між собою в політичних, економічних 
а, навіть, у релігійних справах і 
спричиняють розподіли, і заражують

своєю гордістю своїх підданих. 
Добрим прикладом для цього це 
розподіл в Христової Церкві. Перша 
велика схизма, роз’єднання між 
Церквою Сходу й Заходу зродилася 
виключно від провідників Церкви. 
Схід і Захід хотіли зберегти свої 
права і своє становище, 
непорозумілися між собою з 
політичних і ніби релігійних причин, 
що довело до того, що поділили 
Цекрву Христову на Східню 
Православну й на Західню Римську. 
Нарід в тому зовсім не був у нічому 
причетний, до того не брався, але 
пішов за своїми церковними лідерами 
й одні стали католиками, а інші 
православними, зовсім не 
розбираючися в чому справа.

Щось подібного сталося з 
розподілом Церкви Латинської на 
Католицьку й Протестантську. 
Непорозуміння між Римом і 
німецькими та іншими духовниками 
довели до викляття одні одних, до 
взаємного переслідування і навіть до 
пролиття крови й нині маємо дві 
церкви, в яких повстали ще й інші. 
Вірні не робили і не роблять роз’ 
єднання. Роблять це провідники. 
Втому маємо повне право запитатися 
народу, чи то він довів Церкву до 
такого роз’єднання. Відповідь буде, 
що ні, нарід того не бажав і до того не 
допровадив. Гордість і зарозумілість 
в одних і других провідників Церкви 
чи Церков спричинила те небажане 
Богом ані людьми лихо, яке 
непокоїть Християнство аж 
посьогодні.

Різнородність думок і переконань 
були й будуть завсіди між людьми і 
можна дивитися на кожну правду та 
пояснювати її в різний спосіб. Тут 
тільки мати трохи покори й вміти 
прийняти думку іншого, йти в злагоді 
не творячи розподілу між людьми. 
Все те можна мирно полагодити й 
різні ментальності можуть мирно 
співжити між собою. Але гордість 
гніздиться в головах провідників 
спосібних підкоритися і признати 
право іншого думати інакше. 
Практично нарід ніколи не 
розподілював Церкви, не творив 
схизми або єресей. Робили це 
провідники й вони винуваті в тому 
всьому. Це так як з розп’яттям Ісуса 
Христа. Нарід любив Ісуса, шанував, 
бо бачив його велич і надзвичайну 
силу, але провідники храму, тому, що 
мали силу й вплив на нарід намовили 
людей просити смерти Ісуса, а нарід 
їх послухав, без злоби проводу, сам 
нарід не спричинив тої 
несправедливої смерти. Це й діється 
согодні. Християни православні, 
католики, протестанти та інші, їм не в 
голові ті непорозуміння, вони 
бажають миру й спокою. В тому 
потрібно більше покори для 
провідників, які нарід за собою 
потягають і за нього відповідають!

Em toda história humana sempre 
houve rivalidades, divisões, discór
dias, cisões e lutas entre grupos políti
cos, povos, Igrejas e outras facções da 
sociedade, muitas vezes por motivos 
justificados, mas muitas vezes, infe
lizmente, por motivos banais que 
nascem de desentendimentos insigni
ficantes e se expandem para assuntos 
mais sérios, terminando em divisões e 
até lutas sangrentas entre povos, 
nações e crenças religiosas. Na maio
ria das vezes, contagiados por seus 
líderes, membros dos grupos tomam- 
-se adversários e se incendeiam de 
preconceitos e sentimentos adversos 
uns contra outros sem saber o porquê. 
Daí surgem perseguições, ódios e até 
guerras, seja simplesmente para casti
gar o adversário, seja por motivos de 
vingança ou cobiça por territórios ou 
outros bens. No fundo, há algo curioso 
quanto a este assunto.

Estudando a história da humani
dade, é regra comum que reformas, 
melhoramentos e coisas boas para a 
comunidade, como paz, convivência 
amigável, progresso e, em geral, tudo 
o que traz bem-estar surgem “de 
baixo” , a partir do povo pacífica ou 
revolucionariamente, até atingir os 
poderes onde recebem aval e se conso
lidam na sociedade. Nem sempre as 
mudanças positivas na sociedade 
nascem dos poderes a partir dos quais 
se estendem para toda população. 
Muitas melhorias e mudanças, que 
nascem exclusivamente das cabeças, 
raramente encontram aceitação pacífi
ca da sociedade. Levam tempo para se 
enraizar e convencer a comunidade 
toda. Decisões exclusivas das autori
dades geralmente encontram oposição 
do povo.

Por outro lado, divisões e confli
tos geralmente não nascem da base, 
mas dos cabeças. Raramente um povo 
declara guerra contra outro, são os 
líderes que o fazem, arrastando a base 
para conflitos. As autoridades se 
desentendem entre si por causas diver
sas, principalmente políticas e arras
tam consigo a população, dando início 
à inimizades generalizadas. Os grupos 
desentendem-se e se tomam adversá
rios ou até inimigos sem saber exata
mente o motivo e em que está a dife

rença. Exemplo típico disso aconteceu 
na história da Igreja. O primeiro 
grande cisma entre Oriente e Ocidente 
que perdura até hoje foi simplesmente 
por causa da política de Constantino- 
pla e Roma. Os bispos se desentende
ram, começou a disputa, inventaram- 
-se motivos e aconteceu o Grande 
Cisma do Oriente. Algo semelhante 
aconteceu com o catolicismo de Roma 
e a Reforma Protestante. Ambas as 
partes começaram a se acusar, uns 
defendendo somente a Sagrada Escri
tura como regra de vida, outros dando 
prioridade para a tradição e costumes. 
O orgulho de uns e de outros causou 
disputas, ódios e divisão na Igreja que 
foi fundada para constituir uma famí
lia unida. No caso do Oriente e da 
Reforma, os fiéis entraram no jogo por 
causa dos desentendimentos entre os 
líderes das Igrejas. A gente tem direito 
de perguntar: se é o povo que foi arras
tado pelos líderes, quem vai responder 
por tudo o que seguiu, ou os bispos e 
pastores que se desentenderam e 
causaram as divisões? Na quase totali
dade dos conflitos tanto políticos 
como religiosos, os culpados são os 
líderes e a base é arrastada aos para 
consequência de desentendimentos 
entre os dirigentes. As diferenças 
sempre vão existir nas maneiras de 
conceber as verdades. É só saber acei
tar isso e viver em concórdia sem 
causar a separação como se fosse 
impossível combinar uma vida pacífi
ca entre uns e outros. Por motivos de 
orgulho, cada um se coloca como 
única regra da verdade, sem ter a 
humildade de reconhecer que se pode 
crer e viver a fé entendendo as verda
des de diversas maneiras, acentuando 
mais uma ou outra face da mesma 
verdade. O difícil é saber que motivo 
leva os chefes, sejam civis seja 
religiosos, a provocar divisões do 
povo que, na maioria da vezes, entra 
em cena sem saber exatamente por 
que motivos e sofre as consequências 
das decisões dos líderes. Ao estudar a 
história, se vê que a causa mais 
comum das divisões é o orgulho e a 
falta de humildade dos líderes para 
aceitar idéias do outro.

Pe. Tarcisio Zaluski, OSBM
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Євангельське Читання

Свято Христового Серця 
Й о З ,  1 3  - 1 7

“Ніхто не ввійшов у небо, крім того, хто зійшов з неба: Син Чоловічий! 
Тож так, як Мойсей змія підняв у пустині, - так треба Синові Чоловічому 
бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Бог бо 
так полюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в 
нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ Сина світ 
засудити, лише ним - світ спасти” .

Євр 23,11 -18

Бо той, що освячує, і ті, що освячуються, всі від одного. Тому й не 
соромиться називати їх братами, коли каже: «Я звіщу ім'я твоє моїм 
братам, хвалитиму тебе серед громади». І ще: «Буду надіятись на нього». Та 
й: «Ось я і діти, що їх Бог мені дав». А що діти були учасниками тіла і крови, 
то й він подібно участь у тому брав, щоб смертю знищити того, хто мав 
владу смерти, тобто диявола, і визволити тих, що їх страх смерти все життя 
тримав у рабстві. Адже не ангелам іде на допомогу, а потомству Авраама. 
Тому він мусів бути в усьому подібний до братів, щоб стати милосердним та 
вірним архиереєм у справах Божих на спокутування гріхів народу. Тому, 
власне, що страждав і сам був випробуваний, він може допомогти тим, що 
проходять через пробу.

Набожність до Христового Серця почалася незамітно й спочатку 
практикувалася по деяких монастирях, а щойно в 17-ому столітті, завдяки 
великому почитателеві Христового Серця Іванові Буду розійшлася по світі. 
А так як сьогодні практикована набожність до Христового Серця почалася 
в Франції від покірної монахині Марії Маргарети Алякок, коли Ісус під час 
адорації Найсвятіших Тайн відкрив перед нею своє серце, і просив посвяти 
для Нього й винагородження за зневаги, які він зазнає від людей.

В 17-ому столітті панувала велика недовіра, а то й негативне ставлення 
до Церкви через те, що по церквах проповідувалася строга мораль, 
підкреслювалися строгі кари за найменші гріхи й через те народ відступав 
від Церкви й запановував матеріялізм, розбещеність, грішне життя, бо 
загальне переконання було, що спастися дуже і дуже тяжко і тому народ 
відступав від Церкви. В тому часі Ісус об’явив, що до Нього належить 
любити, прощати а не карати.

Апостолькою набоженства стала свята Маргарета Алякок і від неї
почалося велике поширення почитання Христового Серця, посвяти й
молитов та жертв для винагородження Ісусові за зневаги, які він дізнає від
людства. По церквах почалося проповідувати, що до Христа належить не
карати, а любити, милосердитися. Набожність до Христового Серця
принесло новий погляд на християнське життя. Проповідувалося Ісуса не як
строгого суддю, але милосердного і люблячого приятеля людей. Він датель
життя, Спаситель, джерело життя в Бозі. Він переміг смерть і дарував
життя світові, Він початок святості, бо переміг ворога диявола, який є
ворогом святости і духовного поступу. В Христовому Серці починається в
нас Історія безмежної любови Христового Серця: Ісус тихий і покірний
серцем народився убого в стайні у Вифлеємі, переслідуваний, мусів втікати
з Марією і Йосифом до Єгипту від Ірода, прожив в тихості в покірній родині
в Назареті, тридцять років виконуючи домашні праці і “зростаючи в
мудрості, і в ласці Божій перед людьми й перед Богом” . Покірний, тихий і
послушний в хршценні в Йордані, покірний і тихий протягом тридцять ЛІТ
укритого життя і під час трьох років проповіді Божого Царства,
уздоровляючи, роблячи чуда на те, щоб люди визнали Його Месією, а не на
те, щоб Його звеличували. Тихий і покірний коли його критикують,
переслідують, ув’язнюють, судять, бичують, над ним знущаються, ведуть
на розп’яття, приймає вияв любови від Симеона Киренейского і від 

• w . . , , 
Вероніки, яка обтирає Його спітніле й окровавлене лице. Тихий і покірний
коли з нього здирають одіж і розпинають. Він не нарікає, але молиться за
розішнателів. Тихий і покіний серцем ціле життя, від народження до смерти
й після воскресіння аж посьогодні. І того самого Він бажає від своїх
послідовників християн. Він приймає всіх і всіх закликає: Прийдіть до мене
всі, я світло для світу, я правда і життя, отворіть ваші серця для любови і
замкніть для ненависти. Прийміть і їжте моє тіло і пийте мою кров і будете
мати вічне життя.

Злучені з Христом в хршценні, наша любов до інших це вже не наша 
любов, а любов самого Христа, який живе і діє в нас. “Ніхто не має більшої 
любови як той, що віддає життя за друзів” .

О. Т. Залуцький, ЧСВВ

A devoção ao Sagrado Coração começou е inicialmente era praticada nos 
conventos por um número restrito de pessoas, e só a partir do século XVH 
tomou-se comum entre o povo cristão.

A devoção ao Sagrado Coração de Jesus tal como hoje é praticada, deve-se 
às revelações de Nosso Senhor à Santa Margarida Maria Alacoque, em fins do 
século XVII, quando Jesus, mostrando o seu coração, revelou a infinidade de seu 
amor por nós e, de maneira particular, pediu a consagração a Ele e reparação das 
ofensas que recebe da parte dos homens.

No século XVII havia uma grande hostilidade à Igreja que pregava severos 
castigos por qualquer pecado, o que dava à época um aspecto sombrio, marcado 
pelo pecado, materialismo, descristianização e paganismo, nessa época o 
Sagrado Coração de Jesus vem se mostrar em sua infinita misericórdia, bondade 
e amor por todos nós. Santa Margarida Maria Alacoque é escolhida por Deus 
para revelar ao mundo o Coração de Jesus, sob uma nova perspectiva, não aquele 
que castiga, mas que ama, que é fonte de vida, porque por seu intermédio se 
realizou a vitória sobre a morte. Ele é também a fonte de santidade, porque nele 
é derrotado o pecado, que é inimigo da santidade e do progresso espiritual do 
homem. No Coração do Senhor Jesus, tem início a santidade de cada um de nós.

A história do amor do Coração de Jesus é maravilhosa: Jesus manso e 
humilde de coração e despojado, aceita nascer numa estrebaria, em Belém. 
Pobre, manso, humilde e desprotegido, desloca-se para o Egito, com José e 
Maria, fugindo de Herodes, o infanticida. Jesus submisso e obediente 
acompanha seus pais a Nazaré, partilhando com eles trinta anos de trabalho 
caseiro e na oficina, “crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e dos 
homens” . Manso, humilde e obediente, aceita ser batizado por João Batista nas 
águas do Jordão. Manso e humilde, ao longo dos seus três anos de pregação. 
Realiza milagres não para ganhar prestígio e comover as multidões. Suas curas 
e seus prestígios visam a glória do Pai, a difusão do Reino e o socorro aos 
pobres, aos doentes e necessitados. Manso, humilde, deixa-se prender, algemar, 
flagelar e coroar de espinhos. Quando Judas o trai com um ósculo, seu Coração 
compassivo pergunta: “Amigo, com um beijo atraiçoas o Filho de Deus”? (Lc 
22,48). Quando um guarda lhe bate no rosto, na casa de Caifás, interroga apenas: 
“Se falei mal, prova-o, mas se falei bem, por que me bates”? Sofrido, arrasta-se 
pesadamente Calvário acima, cruz às costas, aceita a ajuda de Simão Cireneu e 
o gesto compassivo de Verônica lhe enxugando o rosto ensanguentado. 
Despojado de suas vestes, não reclama. Suspenso entre o céu e a terra, como um 
malfeitor, não se rebela, não se insurge, não condena. Humilde, como um 
cordeirinho que se deixa levar ao matadouro. Manso e humilde de coração, em 
todos os momentos, na vida e na morte. Assim ele deseja ver seus discípulos e 
seguidores.

Já se passaram mais de dois mil 
anos da nossa Igreja peregrina. Mas o 
coração missionário de Nosso Senhor 
Jesus Cristo continua acolhendo em 
nossos dias milhares de mártires que 
morrem alegremente pela causa de 
Cristo. Ele nos convida: Venham a mim 
todos. Eu sou a luz, a verdade. Abri 
vossos corações. Eu sou a vida, a 
plenitude. Acertai os passos peregrinos.
Eu sou o caminho. Participai do meu 
cálice, da minha mesa. Quem come da 
minha carne e bebe do meu sangue terá 
a vida eterna. Eu sou a Ressurreição.

Unidos a Cristo pelo batismo e 
consagrados ao seu Coração 
missionário, o amor pelos irmãos já  não 
é nosso, mas é o próprio amor de Cristo 
em nós refletido e concretizado.
Ninguém tem maior amor do que aquele 
que doa sua vida por seus amigos.
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА 
РОЗДУМУ

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

П огляд Х риста

Був добрим християнином, 
провадив прикладне життя, 
відданий батько, старався бути 
вірним у захованні законів 
Божих і людських, старався 
практикувати євангельські 
навчання, ставився з пошаною 
до всього й до всіх. Але помимо 
того, в серці завсіди роїлася 
непевність щодо свого життя у 
відношенні до Бога. Сумнівався 
і боявся, що перед Божими 
очима він не такий яким мав би 
бути, не достатньо виконує свої обов’язки. Не переконували його слова 
духовних вчителів, що ніхто не є вільний від дрібних провин, бо людина є 
людиною і годі шукати ангельські сліди там де живуть люди, й що він не 
повинен непокоїтися коли трапиться часами якесь непристойне слово, 
вибух нервів, незадоволення з того чи тамтого, але це не давало йому 
спокою. Одне слово, жив неспокійний, боявся з ’явитися перед Богом, бо 
його відношення до Нього не було в усьому задовільне.

Сталося, що одної ночі трапився йому сон. Несподівано нізвідки  

прийшов йому назустріч Ісус, вдивляючись йому просто в очі. Чоловік 
зворушився, настрахався. Відчув, що Ісус впялив свій зір в нього, а він зі 
сраху не мав відваги поглянути просто в очі Христа, й відхиляв свої очі 
кудись інде, щоб не зустрінутися своїми очима з Христовими, а коли чув, 
що Ісус кличе його по імені, боявся, щоб часами не почути якусь нагану за 
провини. На голос, що ніжно промовляв його ім’я, відповідав: “Ісусе, 
слухаю тебе, вкажи мені мої провини” , але свій погляд звертав вділ або вбік, 
щоб не стрінутися віч на віч з очима небесного гостя. А сильно відчував, що 
очі Христа вдивляються просто в його очі і це наповняло його боязню, щоб 
не почути якусь нагану. І цей сон тривав довго, повторявся коли він після 
того як пробуджувався знову засипляв. Вже навіть хотів клякнути перед 
ліжком і просити, щоб це видіння залишило його й не приходило йому 
відбирати спокій. Минуло немало часу й ночами часті подібні об’явлення 
повторялися так як і його постійна втеча від голосу й погляду Христа. 
Вдома часто денервувався через щонебудь, ходив неспокійний, зажурений.

Вкінці, не мав вже більше сили зносити цей тягар, набрав відваги й 
рішив подивитися в очі Хиста та просити спокою. Коли ж  сон знову 
повторився, зі страхом звернув свій погляд просто на обличчя і в ті очі, які 
постійно так сильно разили його і обидва погляди стрінулися. Той погляд 
Христа був проникаючий, спокіний, в ньому відзеркалювалася доброта й 
легенький ласкавий усміх. Він побачив в тих божих очах саму ніжність, 
надзвичайне світло небесне, яке зроджувало в серці нечувані почування 
радости, і там він бачив і відчував надземну любов Ісуса до нього, яка не 
голосом, а поглядом промовляла: “Я люблю тебе! Хочу тобі сказати, що 
люблю тебе!” Чоловік відчув і зрозумів, що якраз це Ісус бажав йому 
сказати у тих занепокоючих з ’явленнях уві сні. І в одній хвилині страх 
перемінився в радість, в надзвичайну, нечувану надземну радість. Ті очі 
Христа заспокоїли його й запевнили про Його любов до всіх і до нього. 
Невимовна радість охопила його, наповнила серце і цілу його особу і він 
бажав довше й довше вдивдатися в ті очі, з яких світило світло любові. 
Коли ж  сон закінчувався, він хотів знову заснути, щоб видіння 
продовжувалося. Але сон пройшов, а залишалася тільки радість в душі. 
Відтоді ніколи вже не мав найменшого страху вдивлятися в обличчя Ісуса і 
в Його очі, з яких навіть коли дивився в ікону Христа випливала доброта. 
Знав, що це був сон, але уважав це післанням від Бога і запевненням, що 
помимо людських слабостей, Бог любить надмірно і що він повинен жити з 
всецілим переконанням, що Ісус любить його і любить всіх, не дивиться на 
людські немочі, а на свій образ і подобу.

Q frna[іаІаиЧа am iga(Шш ЧеЦеШ
Ре. Tarcísio Zaluski, OSBM

Era um bom cristão, levava uma vida mais ou menos exemplar, bom 
amigo e sem graves defeitos na sociedade, cuidadoso e fiel nos 
compromissos de pai, de marido e companheiro, sempre respeitoso a tudo 
o que é sagrado, temente a Deus. Assíduo e rigoroso no cumprimento de 
suas obrigações cristãs, mas no seu coração sempre nutria dúvidas sobre 
o estado de seu espírito diante do Senhor. Era perseguido pela incerteza 
da retidão de seus atos e pelo temor de não estar cumprindo bem seus 
deveres de cidadão e de cristão. Na ânsia exagerada de ser correto em 
tudo, achava não ser bom o suficiente. Vivia angustiado e com medo de 
Deus. Todas essas preocupações enchiam a sua vida de dezenas de 
dúvidas que torturavam-no com assaltos de escrúpulos.

No meio de todo esse martírio, uma noite, ele teve um sonho. Sonhou 
que se encontrou na presença de Jesus Cristo que vinha ao seu encontro, 
olhando diretamente em seus olhos e se aproximando dele. O homem 
ficou aterrorizado. Sentiu que Jesus olhava diretamente nos seus olhos. 
Mas ele não tinha coragem de retribuir e dirigir seu olhar diretamente no 
rosto e nos olhos de Jesus, evitava que os olhares se encontrassem, 
preocupado com a ideia que Cristo, lhe lembrasse de alguns pecados do 
passado, que lhe apontasse para seus defeitos, da sua pouca fé e pouco 
empenho de ser um bom cristão. Temendo que os olhares se encontrassem 
desviava o seu do de Cristo. Ao ouvir a voz que chamava pelo nome, em 
resposta, apenas balbuciava timidamente: “Jesus, estou aqui para te 
ouvir!” , e desviava seu olhar para os lados ou cravava seu olhar no chão, 
sem se encorajar de olhar diretamente para quem o chamava. Sentia que 
Jesus olhava diretamente nos seus olhos que o enchia de medo. O 
encontro com Cristo o fazia tremer. E assim acontecia repetidamente. 
Acordando do sono, logo adormecia novamente e a visão continuava a 
incomodá-lo, tomando-se um pesadelo. Já até pensava em descer da 
cama, ajoelhar-se e pedir que esse sonho o deixasse em paz, pois aquele 
olhar o incomodava perturbava. E assim se passou muito tempo, 
aparições e muitas fugas do olhar de Cristo.

Até que não teve mais força para evitar a insistência daquele sonho. 
Tomou coragem e decidiu dirigir seus olhos para os de Cristo. Com 
tremor olhou no rosto de Jesus e fixou seu olhar diretamente naqueles 
olhos divinos que tanto evitava. E naquele encontro dos olhares ele viu 
nos olhos de Cristo um brilho celestial que lhe dizia: “Eu te amo! Eu 
quero que você saiba que te amo!” Era isso que Jesus queria lhe dizer com 
aquela insistência de seu olhar. O medo se transformou de repente em 
vontade de contemplar aquele rosto radiante, o homem sentiu algo que 
nunca tinha sentido na vida, alegria indescritível e um amor sem limites 
para com a pessoa do Redentor que vinha lhe dizer e garantir que o amava 
muito. Com coração exultante, ao acordar, tentava ainda por muito tempo 
ficar imóvel e não acordar de vez para que o sonho continuasse. Mas o 
sonho acabou e uma imensa alegria tomou conta da sua alma. A partir 
daquele dia, ou melhor, daquela noite, nunca mais sentiu medo de Deus. 
Costumava ficar diante do ícone de Cristo e fixar diretamente o seu olhar 
nos seus olhos, nos quais brilhava a sua bondade imensa. Acreditou que 
aquele sonho era uma mensagem de Deus, assegurando-o que era amado 
por Deus e que esse amor divino para com ele deveria ser sua força para 
levar a sua vida com gratidão e confiança em Deus.
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Отець Патрік Дебуа: Бог не запитає тебе, що зробив
Путін чи Макрон. Він запитає, що зробив ти.

СЕВГІЛЬ М У С А ЄВ А , М И Х А Й Л О  КРИ ГЕЛЬ

65-річний Патрік Дебуа ламає всі стереотипи, які тільки існують.
Француз, який в студентські роки замість Лазурного берега або Альп на 

канікулах вирушає до Бенгалії. Там він зустрічається з Матір’ю Терезою 
Калькутською і працює з людьми, які прийшли до притулку при храмі 
богині Калі.

Математик, який став священником. Католицький священник, який 
замість того, щоб підніматися сходинками церковної кар'єри їздить по 
українських селах в пошуках спільних могил розстріляних під час Другої 
світової війни.

Патрік Дебуа: Коли я був семінаристом, моє найперше завдання в 
теології мало назву: "Провидіння Боже, існування Зла". Здається, я так 
ніколи і не закінчив цієї роботи.

Можливо, ця історія почалася, коли семирічний Патрік вперше почув 
назву "Рава-Руська" від свого дідуся Клодіюса, колишнього в'язня 
концтабору №325.

"Лише одного разу він процідив кілька с л ів :"Нам у таборі було важко, 
нічого не було їсти, не було води. їли якусь траву, кульбабки. Але іншим 
було ще гірше", згадує отець Дебуа в своїй книзі "Хранитель спогадів. 
Кривавими слідами Голокосту".

Або коли 12-річний Патрік в муніципальній бібліотеці містечка Шалон, 
гортаючи альбом з фотографіями в'язнів концтабору № євреїв, вперше 
дізнався, хто вони № ці "інші".

Або в 21 рік, коли він вчився на математичному факультеті 
університету Діжона. Більшість його друзів були марксистами або 
маоїстами, а сам він вважав великим глупством бути католиком в світі, 
просякнутому наукою.

Потім були канікули в містечку на Середземному морі.
"Сонце, море, нудьга. Гучномовці оголошують, що група 

протестантів показуватиме свій фільм. Аби якось розвіяти літнє 
нудьгування, я  сів в останній ряд. Наприкінці фільму дві дівчини з групи 
євангелістів стали говорити мені про свої переконання. Вже за хвилину 
мій корабель почав потопати".

Після цих канікул він продовжив навчання в університеті, весь час 
запитуючи себе: що це було № відчуття місії в житті або божевілля?

У  пошуках відповіді він відправляється до африканської країни Верхня 
Вольта (Буркіна-Фасо) № викладати математику в школі, де до нього три 
роки не було вчителя. У  вільний час доглядає за прокаженими в місцевому 
лепрозорії.

Під час цієї поїздки Патрік вирішує стати священником. А 
повернувшись до Франції, вступає до семінарії.

Отець ПатрікДебуа: Я  впевнений, що існує тільки один рід людський, 
до якого належать і ті, хто розстрілює дворічних дітей, і ті, кого 
вбивають у дворічному віці. На щастя і на біду, я  належу до цього роду.

...Йому 35, він закінчив семінарію, служить в Ліоні. В кінці 1990-го 
вперше потрапляє до Польщі. Опівночі 31 грудня разом зі своїми 
супутниками під крижаним дощем повертається з костелу в готель.

"Ледве розрізняю їхні постаті, тоді, щоб хоч трохи затримати їх, 
кричу: "Де ж це ми йдемо?" Хтось із них обертається і каже: "Та тут, 
недалеко від України". І  раптом, у  цій безпросвітній та крижаній нічній 
темряві, я  відчуваю слабкість в усьому тілі. Я  так близько від того 
місця, звідки повернувся мій дідусь: Україна, Рава-Руська... Коло 
замкнулося. Цієї ночі мені стає так саме холодно, як  колись, п ’ятдесят  
років тому, було холодно дідусеві.

Несподівано я  усвідомлюю глибинний характер того, чого ніяк не міг 
збагнути і що намагався передати мені дідусь: його депортацію та 
Голокост. Свідомість онука Клодіюса Дебуа, відправленого до табору №  
325, зненацька просвітлюється.

Голокост видається мені і спонукою, і відповідальністю одночасно".
Після цієї ночі шлях до Рави-Руської зайняв у Патріка Дебуа ще 12

років. За  цей час він пройшов стажування в Єрусалимському університеті 
та кілька семінарів в Яд Вашем й меморіалі, присвяченому пам'яті шести 
мільйонів жертв Голокосту, вивчив іврит.

Отець ПатрікДебуа: Найважче в набутих особистих знаннях про геноцид -  
продовжувати далі. Знати про геноцид і, водночас продовжувати жити повним 
життям, ні про що не забуваючи, і не приховуючи того, що ти знаєш - ЕММА- 
NUELLE F О USSAT/YAHAD-IN- UNUM

У червні 2002 він вперше вирушив до Рави-Руської.
"У кінці нашого перебування у невеличкому кабінеті на третьому 

поверсі сірої будівлі нас прийняв мер міста, згадує отець Патрік Дебуа. 
Він витяг з металевої шафи два прапори -  французький та український, 
пляшку червоного грузинського вина і запросив нас до поважної розмови 
про часи Радянського Союзу. Бесіда закінчилася виголошенням тостів на 
зразок: "Хай живе Франція! Хай живе Україна! Хай живе французько- 
-українська дружба!".

На завершення цієї видимості прийому я  підходжу до його столу і 
питаю: "Пане мер, де поховані всі євреї міста?" Мер повертається в мій 
бік, дивиться на мене пильно і з відсутнім виглядом відповідає: "Ми про це 
нічого не знаємо". Він піднімається і без паузи знову береться за своє: 
"Хай живе Франція! Хай живе Україна! Хай живе французько-українська 
дружба!". Від нього я  нічого не дізнаюся. Здається, ніхто не знає -  чи 
приховує, що знає -  про саме існування десяти тисяч євреїв, які були 
розстріляні в цьому невеличкому місті. Десять тисяч розстріляних 
людей, таке не проходить непоміченим. Я  приїхав із маленького села, і я  
напевно знаю, що якщо бодай одну людину там розстріляли, всі б  про це 
згадали. А  тут -  десять тисяч!".

Далі були 69 експедицій, під час яких він разом зі своєю командою 
перекладачем, істориком-архівістом, експертом з балістики, фотографом, 
операторами, водіями -  шукали місця розстрілів.

Вони записали майже 3000 інтерв'ю зі свідками розстрілів і знайшли 
більше 1200 місць групових поховань євреїв, ромів, військовополонених і 
партизанів.

Отець Патрік Дебуа -  почесний доктор університетів СІЛА, Канади та 
Ізраїлю, кавалер Ордена Почесного легіону за роботу з увічнення пам'яті 
жертв Голокосту.

У  2015 році разом з організацією "Yahad -  In Unum" ("Разом"), яку він 
створив, почав документувати злочини терористичного угруповання 
"Ісламська держава" (ТДІ.ТТ), проінтерв'ював кілька сотень єзидів, які 
вижили.

У квітні 2021-го Патрік Дебуа очолив академічну раду Меморіального 
центру Голокосту "Бабин Яр" у Києві.

...Про що не можна не запитати у священника, який повертає пам'ять 
живим і могили загиблим?

Напевно, про те, куди дивився Бог під час Голокосту, Голодомору, 
вірменської різанини, геноциду в Камбоджі і Руанді.

"Я не маю відповіді на це запитання і не хочу його ставити. Знаєте, 
коли 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку падали башти-близнюки, 
пожежники мали не запитувати "де Бог у цей момент? ", а виконувати 
свою роботу. Моя віра -  це те, що я  роблю щодня".

Ламаючи усі стереотипи, отець Дебуа вважає за краще говорити не про 
концепти і догмати, а про те, чим займається в Україні вже двадцять років. 
Про свою особисту спонуку. Про свою особисту відповідальність. Так 
приходить розуміння: питання не в тому, де був Бог під час геноциду, а в 
тому, де були ми -  тоді і зараз. А значить і хто ми.

Далі пряма мова отця Патріка Дюбуа, який розповів "Українській 
правді" про те, чи змінив людство Голокост, чому не існує вакцини від 
геноцидів, і що може завадити кожному з нас одного разу стати вбивцею.

Продовження в наступному ви дан н і...
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Embaixador Rostyslav Tronenko
•--------------- ----------------------------- -

A Ucrânia comemora o 25° Aniversário da sua Constituição

Eoliina da Embaixada da Шгапіа 
no Brasil

No dia 28 de junho de 1996, o Verkhovna Rada (Parlamento) da Ucrânia 
aprovou a primeira Constituição do Estado moderno ucraniano.

A Constituição aprovada consolidou as bases legais da Ucrânia independen
te, sua soberania e integridade territorial. O documento levou em conta a herança 
histórica do povo ucraniano bem como as melhores tradições mundiais.

Uma das importantes etapas da construção do Estado constitucional ocorreu 
no dia 29 de abril de 1918, quando o Conselho Central aprovou a Lei Fundamen
tal da República Popular da Ucrânia (RPU) chamada “Estatuto do sistema de 
governo, direitos e liberdades da RPU”, assim como no dia 13 de novembro 
daquele ano, quando aprovaram a Constituição Provisória da República Ucra- 
niana Ocidental. No entanto, os trágicos acontecimentos daquela época impedi
ram a aplicação destes documentos.

A Constituição da Ucrânia de 1996, além de consolidar os princípios funda
mentais da democracia, independência, direitos humanos e liberdades funda
mentais, determina que a política externa da Ucrânia é destinada a assegurar os 
seus interesses nacionais e sua segurança, mantendo a cooperação pacífica e 
mutuamente benéfica com a comunidade internacional. Sempre com base em 
princípios e normas do direito internacional universalmente reconhecidos.

A Ucrânia continua a aperfeiçoar a sua Lei Fundamental de acordo com os 
desafios da atualidade. As três prioridades de alterações à Constituição são a 
descentralização, melhorias dos princípios constitucionais de justiça e regulação 
constitucional dos direitos, além das liberdades e obrigações do indivíduo e do 
cidadão.

A reforma constitucional é uma necessidade objetiva, destinada a garantir a 
continuação do desenvolvimento do nosso país para consolidar a sociedade, 
aumentar a confiança nos institutos públicos e reforçar a credibilidade da Ucrâ
nia na política internacional, além de promover sua plena integração na União 
Européia e OTAN.

No dia 30 de março de 2021, o Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelenskyy 
assinou o Decreto №128/2021 sobre a celebração do 25° aniversário da Consti
tuição da Ucrânia. A comissão organizadora para a preparação e realização de 
eventos festivos será chefiada pelo Primeiro Ministro Denys Shmygal e o chefe 
do Gabinete do Presidente Andriy Yermak. As celebrações deste ano contarão 
com a participação de representantes das autoridades centrais e locais, do corpo 
diplomático, de organizações internacionais e do público, todos alertados e noti
ficados, tendo em conta a situação epidêmica.

* $ > ■
CANTINHO DA REPRESENTAÇÃO CENTRAL 

UCRANIANO-BRASILEIRA

As relações entre a comunidade e as instituições ucranianas

As relações da comunidade ucraniana brasileira através da Representação Central Ucra
niano Brasileira com a Ucrânia se fizeram a princípio com as altas autoridades e concentrada 
mais na capital do país, em Kyiv. Após a visita do jornalista Stanyslav Lazebnyk da Tovaresto 
Ukraína em setembro de 1991, recebemos em outubro o Primeiro Ministro Vitold Fokin e 
delegação e, em 1992, o Presidente da Verkhovna Rada Ivan Plyushch, acompanhado dos 
deputados Volodymyr Iavoriskei e Yuri Kostenko. Nas duas oportunidades fizeram visitas 
oficiais ao Governador do Estado do Paraná e às sociedades ucranianas em Curitiba. Em 
retribuição, em 1993, o Governador do Paraná enviou Vitorio Sorotiuk como representante do 
Governo do Paraná para contatos. Nesta oportunidade foi acompanhado do representante da 
Representação Central Ucraniana Mariano Czaikowski e de Sérgio Maciura da Dnipro Gold.

No ano de 1998 foi organizada uma missão comercial de alto nível com representante da 
Federação de Industrias do Paraná e representantes de várias empresas, entre elas da Petrobrás 
e do governo de Pernambuco a Kyiv, Dnipro e Kharkiv, organizada pela Câmara de Comércio 
Brasil Ucrânia, tendo sido a viagem organizada pela Dnipro Gold. O Dr. Vitorio Sorotiuk 
acompanhado a delegação de Pernambuco visitou também a cidade de Zaporizhia para conta
tos na produção do aço.

No ano de 2000 delegações da Ucrânia de regiões também estiveram visitando o Brasil, 
e com o Paraná a delegação da Oblast de Lviv firmou carta de intenções para relações. Ao 
mesmo tempo os grupos folclóricos começam a ter contatos com o Virsky e outras instituições 
culturais ucranianas.

Este é um relato sucinto e não abarca todos os contatos, é mais exemplificativo, para dizer 
que aos poucos os contatos começam a se estabelecer também com as instituições culturais e 
universitárias da Ucrânia. Mas nos últimos dez anos é que se intensificam as relações mais 
descentralizadas com as regiões ucranianas e com as universidades. Destacam-se os contatos 
da PUC/PR e da UFPR/PR e depois com a UNICENTRO e as universidades ucranianas.

A partir de 2011 a UNICENTRO e a Universidade Nacional Pedagógica Dragomanova 
de Kyiv, intermediadas pela Representação Central e o Consulado da Ucrânia no Paraná, 
firmaram Convênio para o ensino da língua ucraniana a distância. Foram realizados cursos de 
língua ucraniana a distância nas cidades de Prudentópolis, Curitiba, Rio Azul, Cascavel, 
Mafra, Boa Ventura do São Roque, entre outras. Um curso de atualização de 35 professores de 
língua ucraniana a distancia através desse Convênio permitiu que posteriormente 15 professo
res recebessem certificado de Proficiência em Língua Ucraniana pela UNICENTRO. As 
relações entre a UNICENTRO poderão avançar para outras atividades, lembrando que o 
Conjunto de Danças Virsky e o Coral Veryovka são departamento dessa universidade.

Nos últimos anos a Representação Central Ucraniano Brasileira visitou e fez contatos nas 
seguintes regiões da Ucrânia, além de Kyiv: Dnipro, Kharkiv, Temopil, Lviv e Chemivtsi e 
fez contatos com a Universidade Dragomanova e Universidade Nacional Taras Shevchenko 
em Kyiv, com a Universidade de Duanas e Finanças de Dnipro, Universidade Nacional Peda
gógica Gregorii Skovoroda de Kharkiv e a Politécnica de Lviv através do seu Instituto Inter
nacional de Estudos e Cultura e Relações com a Diáspora, e começa a ter relações com duas 
Universidades localizadas em Temopil, projetando-se futuro trabalho: a Universidade Nacio
nal Pedagógica Volodymyr Hnatiuk e o Instituto Educacional e Científico de Relações Inter
nacionais. B.D. Gavrilishina da Universidade Nacional do Oeste. Este ano o Presidente da 
Representação Central Ucraniano Brasileira Vitorio Sorotiuk e os Cônsules Honorários da 
Ucrânia Jorge Rybka e Mariano Czaikowski ministraram aula a distância para os alunos. 
Também está no horizonte trabalho entre a Universidade de Brasília e a Universidade de 
Chemivtsi.

Como resultado da visita a Temopil foi possível iniciar o processo de estabelecimento de 
relações entre as cidades de Temopil e Pmdentópolis, que culminou com a visita de delegação 
de Temopil e a assinatura de irmandade entre as duas cidades.

Com a globalização, a criação do sistema Bolonha de ensino e, agora, com a aceleração 
do processo de ensino à distância, tudo leva a crer que se intensificarão os contatos interuni- 
versidades ucranianas e brasileiras e o estudo em universidades ucranianas.

Como resultado a visita do Presidente da Representação Central Ucraniano Brasileira a 
Kharkiv em 2018 onde teve contato com a Universidade Nacional Pedagógica Gregorii 
Skovoroda, no ano seguinte através da organização do Consulado Honorário do Brasil em 
Kharkiv e da Dnipro Gold de Curitiba, uma missão comercial visitou o Paraná no ano seguin
te. Também integrou a comitiva a vice reitora da Universidade Nacional Pedagógica Gregorii 
Skovoroda e foi realizada visita a UNICENTRO em Irati. Como resultado em breve será 
firmado o acordo de cooperação entre as duas universidades. Este ano realizou-se uma 
reunião entre os professores e responsáveis de relações internacionais da Universidade Nacio
nal Pedagógica Gregorii Skovoroda de Kharkiv e o Núcleo de Estudos Eslavos e de Relações 
Internacional da UNICENTRO.

Em 29 de setembro a 1 de outubro realizar-se-á о VI Simpósio Internacional de Estudos 
Eslavos na forma online com palestrantes de várias universidades do Brasil, Ucrânia, Polônia 
e Canadá. A organização desse evento está a cargo do Núcleo de Estudos Eslavos da 
UNICENTRO com a participação da Representação Central Ucraniano Brasileira. O evento é 
dedicado aos 130 anos da Imigração Ucraniana e os 150 anos da Imigração Polonesa para o 
Brasil.

Este ano um grupo de jovens de talentosos empresários descendentes de ucranianos 
tomaram a iniciativa e organizaram a Câmara de Industria, Comércio e Inovação Brasil- Ucrâ
nia e já se realizou encontro virtual entre a Câmara recém formada com empresários da região 
de Kharkiv e Dnipro. Nos próximos meses terão lugar conferências virtuais também com as 
regiões de Temopil e Lviv. A Representação Central Ucraniano Brasileira recebeu neste ano 
um oficio do Governador da Província de Lviv propondo o estabelecimento de relações e 
cooperação.

Esses são alguns exemplos de como as relações entre o Brasil e a Ucrânia podem crescer 
no plano de relações entre instituições descentralizadas governamentais e não governamentais 
além daquelas que se realizam em nível de relações entre estados.

VITORIO SOROTIUK 
Presidente da Representação Central Ucraniano Brasileira

rcubras@gmail.com

mailto:rcubras@gmail.com
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A primavera na Ucrânia é realmente motivadora, a sua vinda trás 
muita criatividade com tudo que nasce e floresce. О Вінок / Віночок 
(lê-se Vinotchok) = guirlanda é uma destas inspirações, um dos mais 
antigos símbolos culturais ucraniano onde as meninas e moças aprovei
tam as flores, folhagens e ervas que estão à sua volta e as decoram com 
fitas coloridas e muitas vezes brilhantes para se coroarem nas datas 
especiais. É um elemento importante nas tradições ucranianas, o uso 
deste ornamento é muito presente nos eventos folclóricos e datas festi
vas e que se diferem conforme a idade, regiões e cerimônias. Estudos 
arqueológicos relatam que o uso de Віночок / guirlanda origina-se da 
cultura suméria (séculos XI 1-ІII AC). Estes povos viveram na Ucrânia 
moderna nos séculos XV-XIV. DC, contribuindo com alguns símbolos 
para os povos eslavos. A coroa era um atributo usado em festas, simbo
lizando felicidade e talento, adornava objetos sagrados, coroava o ven
cedor, os palestrantes a usavam durante seus discursos e também 
servia de homenagem aos falecidos.

O termo Віночок / guirlanda possui um nome e estilo diferente em 
quase todas as regiões etnográficas da Ucrânia.

О Віночок, conforme estudos tem mais de 77 modelos e até 12 flores 
diferentes, cada uma com seu próprio símbolo como, por exemplo, o 
Барвінок -  barvinok / vinca, é considerada a principal flor dos ucrania- 
nos, é um símbolo de vida; a papoula - flor dos sonhos e símbolo de ferti
lidade, beleza e juventude; a camomila - símbolo de amor, ternura e fide
lidade; o girassol - devoção e fidelidade; rosa, malva e peônia - símbolos 
de fé, esperança, amor; o lírio - encanto de donzela, pureza, virtude; as 
flores de cerejeira e maçã - devoção maternal e amor entre outras, 
sendo completadas por folhas, galhos, ramos e ervas, assim feita no 
verão. No outono com folhas douradas e vermelhas e no inverno com 
flores artificiais ou secas. О Віночок não é apenas uma decoração 
elegante, mas remete ao sagrado, sendo símbolo de dignidade, de 
glória, vitória, santidade, felicidade, sucesso, poder, paz, castidade, 
juventude e ternura. Tecendo о Віночок, as meninas cantavam: 
“Заплету віночок, заплету шовковий на щастя, на долю, на милого 
вроду! - Vou tecer uma coroa, vou tecer uma seda para a felicidade, para 
a sorte, para a beleza adorável!". Devido as estações do ano e regiões 
há também muitas guirlandas de flores artificiais, de cera, de tecidos, lãs 
e com adereços de metais, muitas eram feitas por freiras de mosteiros e 
vendidas em feiras e também em alguns lugares era comum decorá-las 
com trigo, penas de pavão, galinha e pato.

A arte de fazer um Віночок de flores tem um ritual importante desde 
saber como e quando colher flores como saber das fitas/bandagens, 
suas cores e comprimento, medindo-as ao longo da trança, para escon
dê-la. Podendo usá-las desde criança, inicialmente feita pelas mães que 
ensinam suas filhas. О Віночок do amor, era feito por meninas a partir 
dos 13 anos antes do casamento, о Віночок da esperança feito por 
moças para conquistar seu pretendente, о Віночок monástico com lírios 
brancos preparada por jovens que decidiram dedicar sua vida à religiosi
dade e também para jovens que faleceram precocemente. О Віночок da 
noiva sempre se destaca na beleza e riqueza de acessórios e flores com 
a intenção de protegê-la e nas festas do casamento em algumas regi
ões, juntavam duas guirlandas de flores e as amarravam a uma toalha 
bordada entrelaçando o destino do casal como símbolo da indissolubili- 
dade da união. О Віночок quanto mais magnífico, mostrava que a moça 
era de família mais nobre da região.

Na Noite da Festa de Ivana Kupala as meninas-moças faziam lindos 
Віночоки e os exibiam sobre seus cabelos para serem observadas 
pelos moços que também estavam à procura da sua amada. No ritual 
desta festa cada moça arremessava seu Віночок na água para encon
trar o seu mais perfeito par, mas ficavam à sorte do rapaz que o pegasse 
e que ia de encontro com a moça o fez.

О Віночок é um item fundamental para o Folclore Ucraniano que 
representa a dança, o coral, a orquestra de várias regiões. Na intenção 
de manter a originalidade dos seus trajes, bordados e adereços, exige 
da habilidade de artesãos e estudiosos que preparem todos os elemen
tos para representar com fidelidade as características e significados 
desta rica tradição.

Assim os grupos folclóricos de Curitiba e interior puderam contar 
com a dedicação da artesã, a senhora Carolina Macuchen Nogas, nasci
da em Curitiba-PR no dia 9 de março de 1940. Em 1967, casou com 
Brasilio Nogas (falecido em 02/2020), tendo três filhos: Marcos, Brasilio

e Lucia e quatro netos: Leonardo, Vinicius, Luis Felipe e Rodrigo. Atuan
te da comunidade ucraniana, paroquiana da Catedral São João Batista e 
membro do Apostolado da Oração e orgulhosa que os filhos e netos 
participam ativamente do Grupo Folclórico Poltava.

Sra Carolina aprendeu a culinária ucraniana com sua mãe, Sofia 
Macuch, imigrante nascida em Ternópil - Ucrânia e prepara para a famí
lia com muita alegria o varéneke, o holubtsi, o perohê, o pampuchkê, o 
borsch e os alimentos que fazem parte da tradicional cesta de Páscoa.

A artesã Sra Carolina conta que aprendeu a arte da confecção de 
flores na década de 70, num curso realizado na Paróquia São Cristóvão. 
Inicialmente fazia arranjos florais para vasos, guirlandas e arranjos em 
geral. Foi na década de 80 que a sua querida amiga Olga Costin apre
sentou a proposta de fabricar Віночоки para o Folclore Ucraniano Barví- 
nok. A  partir de um modelo, confeccionou os diversos tipos de flores e 
começou a montar o primeiro Віночок. Relata: “A partir daí não parei 
mais. Tornei-me a fornecedora de inúmeros grupos folclóricos do Brasil, 
como Poltava de Curitiba, Soloveiko de Colônia Marcelino, Kalena de 
União da Vitória, Vesná de Roncador, entre outros. Cheguei a enviar os 
Віночоки até mesmo para a Argentina. Me recordo que, para a apresen
tação de comemoração de 10 anos do Poltava, eu e vários integrantes 
do grupo confeccionamos um enorme Віночок que cobria grande parte 
do cenário do Teatro Guaíra” .

Explica que para fazer as flores dos Віночоки sempre utilizou cetim 
engomado. Tudo é artesanal. Primeiramente, as flores são cortadas com 
ferramentas específicas, depois pintadas e frisadas. O miolinho da flor é 
feito com corda de sisal tingida, e o cabinho com arame. Então as flores 
são montadas uma a uma e somente depois são colocadas em uma 
armação e feitos os acabamentos e a colocação das fitas. Cada grupo 
folclórico tem quantidade e cores de flores específicas.

Com o passar do tempo, foi perdendo a força nas mãos para continu
ar e já há alguns anos teve que parar de se dedicar a esse trabalho. Para 
não deixar a arte morrer, procurou transmitir o conhecimento para que 
outras pessoas pudessem dar seguimento a essa bela arte. Em 2016 
ensinou as integrantes Ana Cristina Gunha, Cristina Scrobot e Simone 
Lefko Gondro do Grupo Folclórico Ucraniano Poltava.

A Sra Carolina fala o que esse artesanato lhe proporcionou: “Confec
cionar Віночоки me aproximou ainda mais das nossas tradições e, prin
cipalmente, das jovens dançarinas, com quem desenvolví amizades que 
cultivo até hoje. Muitas delas, agora levam seus filhos e filhas para dan
çarem no grupo folclórico que elas participaram. Isso é gratificante: 
saber que, de alguma forma, faço parte da vida de tantas pessoas que 
dedicam seu tempo ao folclore e às tradições.”

E seus filhos e netos enaltecem esse dom: “A “Baba” Carolina é um 
grande exemplo de mãe, avó e artista, para seus filhos e netos. É um 
grande orgulho saber que, pelas mãos dela, os nossos grupos ficaram 
mais bonitos e alegres. Enquanto pôde, sempre desempenhou seu 
trabalho com carinho, determinação e muito cuidado, para que cada 
Віночок ficasse perfeito.”

A  cultura ucraniana é um tesouro inestimável, uma herança étnica 
que se destaca em tantos detalhes, tradições e ritos folclóricos milena
res. Feliz é a diáspora que valoriza esta história com colaboradores e 
estudiosos, como a admirável Senhora Carolina M. Nogas que contri
buiu com suas habilidades para enriquecer os grupos folclóricos e multi
plicou seus conhecimentos para a continuidade da confecção de um 
dos mais lindos símbolos da Ucrânia, О Віночок.

Por Julia Regina Bordun Bertoldi 
Colaboração: Lucia Regina Nogas Milani 

Marcos Antonio Nogas
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CDMUNIDRDES E IGREJRS
UCRRNIRNRS EM FDC.D

Pe. Estefano Wonsik, OSBM

Minha viagem de Lviv até o Brasil
No dia 4 de janeiro, os contornos das montanhas brasileiras foram desenha

dos no horizonte com uma nuvem quase invisível. Quanto mais perto a terra é 
mais claramente visível. Terra brasileira! Depois do que vivemos aqui, a terra 
parece um verdadeiro paraíso. Quero fugir dos cuidados dos navios a vapor o 
mais rápido possível, e me sentir livre e independente de qualquer pessoa.

Navegamos com destino ao porto de Pernambuco. À primeira vista, uma 
mudança perceptível na natureza. Palmeiras altas se erguem orgulhosamente e 
definem o tom de todo o ambiente. Barcos com abacaxis e cigarros chegam até 
outras embarcações. Vendedores de pele vermelha conversam em uma lingua
gem incompreensível, mas nós olhamos para eles mais do que ouvimos. Com a 
ajuda de movimentos heterogêneos, expressões faciais, de alguma forma nos 
entendemos e compramos uma grande quantidade de frutas que desconhecemos. 
Comemos com prazer e louvamos este sol escaldante, sob o qual crescem esses 
saborosos produtos. Em conversa com a polícia portuária, ficamos sabendo que 
durante nosso acidente no mar, nosso telegrama foi recebido informando que 
estávamos em perigo. Acontece que poderiamos ter uma aula de natação total
mente gratuita com a ajuda de boias, dos braços e pernas.

Então saímos novamente para o mar aberto. O sol queima impiedosamente. 
Nem ventos nem nuvens, nada o impede de "assar" pobres emigrantes. Não há 
lugar para se esconder no barco. Calor, entupimento e fedor por toda parte. As 
pessoas vagam sem rumo de um canto a outro como sonolentos e começam 
calcular as horas em que serão soltos.

Mais dois dias se passaram, e a bela cidade da Bahia, vista em um longo 
horizonte apareceu diante de nossos olhos. Prédios altos adornam a paisagem, 
em alguns lugares as agudas torres das igrejas se estendem até o céu. Toda a 
cidade está imersa em jardins. As colinas são cobertas de grama, e larga faixa de 
areia amarela. À primeira vista, a cidade se assemelha às magens do Rio Dnipró 
em Kyiv, só que lá as montanhas são mais altas, as colinas são cobertas de árvo
res grossas, as cúpulas das igrejas brilham ao sol, e em geral tudo ali tem uma 
beleza e atratividade indescritíveis, algo que não pode ser substituído por nada .

Como de costume, paramos um pouco mais distante do porto. Agora, dife
rentes barcos estão nadando em direção ao nosso navio. Alguns trazem novos 
mártires, tiram os afortunados, outros trazem bastante água, e os vendedores de 
pele vermelha, além de vegetais, oferecem papagaios, macacos e diversos 
produtos de argila.

Em algumas horas navegaremos, com destino ao Rio de Janeiro. Navegamos 
para longe da costa novamente, porque a terra não está à vista, apenas as gaivo
tas que voam atrás de nós com um grande glamour indicando sua proximidade. 
(continua na próxim a edição).

Como o jovem pode contribuir com a Igreja?

Uma das grandes dúvidas do jovem, quando deseja inserir-se na Igreja -  
melhor dizendo, nas atividades paroquiais - ,  é como ele pode contribuir, ajudar 
a desenvolver as atividades pastorais. Diante dessa dúvida, muitos deixam de 
procurar as lideranças da Igreja para se colocarem à disposição dos serviços 
próprios da paróquia. Contudo, podemos entender um pouco o coração do 
jovem, seu anseio e quais os passos que cada um deles pode dar para contribuir 
na construção do Reino de Deus.

O Papa emérito Bento XVI, em preparação da Jornada Mundial da Juventu
de no Rio de Janeiro, escreveu aos jovens fazendo, antes de tudo, uma introdu
ção importantíssima: “A história mostra-nos muitos jovens que, através do dom 
generoso de si mesmos, contribuíram grandemente para o Reino de Deus e para 
o desenvolvimento deste mundo, anunciando o Evangelho. Com grande entu-

m.. ш

siasmo, levaram a Boa Nova do Amor de Deus manifestado em Cristo, com 
meios e possibilidades muito inferiores àqueles de que dispomos hoje em dia ”.

Ouvidos atentos às palavras da Igreja
O jovem traz em si a força própria da idade, do entusiasmo, do desejo de 

conquista, do destemor, e com isso, como disse o Papa, eles são generosos e 
anunciam a Boa Nova com coragem. Todo jovem deve estar atento à ordem 
expressa de Cristo, que serve tanto de mandato a eles como a todos os cristãos: 
“Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura! Quem crer e for 
batizado será salvo” (Mc 16,15-16). O jovem precisa saber que ele também tem 
a missão de anunciar o Evangelho para que aqueles que ainda não conhecem a 
Deus possam tomar conhecimento d ’Ele e serem salvos.

Continua a falar o Papa Bento, mas agora em um discurso no Pacaembu: 
“Vós, jovens, não sois apenas o futuro da Igreja e da humanidade, como uma 
espécie de fuga do presente. Pelo contrário: vós sois o presente jovem da Igreja 
e da humanidade. Sois seu rosto jovem. A Igreja precisa de vós, como jovens, 
para manifestar ao mundo o rosto de Jesus Cristo, que se desenha na comunida
de cristã. Sem o rosto jovem, a Igreja se apresentaria desfigurada”. O jovem 
tem a missão de manifestar à Igreja o rosto jovem de Cristo, do Cristo alegre, 
cheio de ardor por evangelizar.

O jovem e a vida na Igreja
O jovem é a força da Igreja. A união da juventude e suas características com 

a idade adulta e sua maturidade e experiência formam um par perfeito para 
atingir o ápice da evangelização. Tudo isso imbuído da graça de Deus, com o 
auxílio do Espírito Santo, eles podem levar o nome de Nosso Senhor Jesus 
Cristo a todos os cantos do mundo.

Nenhum padre conseguirá realizar a missão de pároco sem uma parcela de 
contribuição da juventude, pois eles, além de evangelizar outros jovens, reali
zam trabalhos próprios deles, e ainda podem ter uma maior disponibilidade de 
tempo para investir na evangelização. Jovem evangelizando jovem, eis o sonho 
de todo pároco, uma evangelização com a linguagem jovem e de um jeito jovem. 
Esse é também o papel do jovem na Igreja.

Além disso, o jovem é chamado a ser testemunha de Cristo Ressuscitado. 
Testemunhar vem da palavra grega “martyría”, que dá origem à palavra mártir. 
Sim, os jovens são chamados a ser verdadeiros mártires, principalmente nos 
tempos atuais, em que cada vez mais ideologias, concepções e planos para deses- 
truturar a juventude são apresentados pelos mais diversos setores, essencialmen
te divulgados com o uso da internet. Jovem, vocês precisam dar testemunho de 
sua fé.

O jovem precisa encontrar o seu espaço
A Igreja atua em todas as áreas da sociedade, com isso existe lugar para 

todos. Desde aquele que canta, toca, dança, mas também para aquele que pode 
fazer uma leitura, um atendimento de oração, uma visita àquelas pessoas que 
estão impossibilitadas de ir à Igreja, também na distribuição de donativos, na 
limpeza, na animação de encontros ou simplesmente na contribuição com a sua 
presença.

Queridos jovens, a melhor contribuição que vocês podem fazer é ter um 
coração disponível para servir. O simples fato de você procurar o padre da sua 
paróquia e colocar-se à disposição de ajudá-lo, já  o deixará feliz. E, com certeza, 
ele lhe apresentará as possibilidades e necessidades que a sua paróquia traz, para 
que você possa identificar o lugar adequado para exercer sua atividade evangeli- 
zadora.

Não espere que tenha o lugar ou a atividade perfeita, mas tenha certeza que 
em todas as atividades possíveis terão corações sedentos da Palavra de Deus e do 
testemunho de pessoas como você que, no auge da sua vida, disponibilizam 
tempo para servir a Deus na pessoa dos irmãos.

Canção Nova.
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CULTURA ATEMPORAL
Ta l it a  Se n i u k  

h is t o r ia d o r a

Cultura Atemporal é uma coluna que traz representantes da inteligentsia 
ucraniana (em áreas como música, pintura, literatura, dramaturgia, tradu
ção, filosofia, história, folclore, etnografia, jornalismo, entre outras) que vive
ram entre os séculos XVIII e XX e que influenciaram os primeiros ucranianos 
que emigraram para o Brasil, bem como seus descendentes.

Ela é assinada pela historiadora Talita Seniuk, que além de possuir inte
resse no tema é descendente de ucranianos.

Mykola Lysenko

Mykola Vitaliyovych Lysenko (Микола 
Віталійович Лисенко) nasceu em março de 
1842 em Poltava e faleceu em novembro de 
1912 em Kiev. Foi um importante etnomusico- 
logista, professor, compositor, pianista e maes
tro ucraniano. Devido sua família descender 
da aristocracia cossaca, teve contato com o 
piano ainda quando criança através de sua 
mãe. Era formado em Ciências Naturais e estu
dou música em Leipzig, na Alemanha.

Morou em São Petersburgo na Rússia 
entre os anos de 1874 e 1876 onde se dedicou 
aos estudos sobre orquestra, tendo como 
professor o famoso Nicolai Rimsky Korsakov.
Quando retornou à Kiev, deu aulas numa insti
tuição particular de educação para moças, 
para em 1904 abrir sua própria escola, a Escola 
Lysenko de Teatro e Música.

Devido a Kyiv ser um centro cultural da época, tanto nas áreas de teatro, 
música e literatura, ele promoveu inúmeros recitais e apresentações, que ajuda
ram a divulgar seu trabalho e lhe renderam viagens por toda a Ucrânia em 1893, 
1897, 1899 e 1902. Essas turnês proporcionaram amizades que auxiliaram a 
divulgar suas obras e fazê-lo ainda mais conhecido; Ivan Frankó foi uma dessas 
amizades. Em 1908 tornou-se chefe do Clube Ucraniano.

Entre as melodias temos Cossacos do Mar Negro (1872), a mini ópera Natalka 
de Poltava (1899), Na Noite de Natal (iniciada em 1873 e terminada em 1882), A  
Donzela Afogada (1883), Taras Bulba (1890), estas últimas três são baseadas nas 
obras do escritor ucraniano Nikolai Gogol. Ainda fez Eneida (1911), Noturna 
(1912), e três óperas para crianças: O Blefe de Bily Goat (1888), Senhor Catsky 
(1891) e Inverno e Primavera (1892).

Devido sua influência cultural, suas obras refletem melodias e ritmos das 
canções folclóricas ucranianas, há também influência de Chopin. Apesar de ser 
um eminente pianista e a grande maioria de suas obras contemplarem esse 
instrumento, compôs também para violino. Suas composições incluem sonatas, 
scherzos, rondós, rapsódias, valsas, polonais, sinfonias, além de canções meno
res.

Como era fascinado pela literatura de Taras Schevchenko, produziu música 
para oitenta e dois textos da coletânea de Kobzar, entre eles: Campo não Regado, 
Regojize-se; O Rugido das Corredeiras; Os Poderosos Rugidos dos Pulmões do 
Dnipró; O Pomar de Cerejeira da Casa; Para a Memória Eterna de Kotliarevsky. 
Porém, também escreveu mais de cento e vinte canções para outros poetas ucra
nianos como Ivan Frankó e Lesya Ukrainka.

Devido seu viés nacionalista, foi fundador de um movimento musical ucra
niano pautado nas tradições culturais e principalmente na originalidade folclóri
ca. Suas obras serviram de base para a expansão da música ucraniana, influen
ciando compositores como Kyrylo Stetsenko, Mykola Leontovych, Yakiv Stepovy, 
Oleksander Koshyts, Stanyslav Liudkevych, Lev Revutsky e Mykhailo Veryki- 
vsky.

Na contemporaneidade, diferente de outros artistas ucranianos que viveram 
na mesma época que ele, Mykola teve uma compilação de suas obras na década 
de 50 publicada em Kyiv em vinte volumes, um ensaio bibliográfico nos anos 90 
e diversas publicações nos anos 2000. Críticos musicais consideram que Lysenko 
dominou a vida musical ucraniana na virada do século XIX para о XX; o que 
justifica as recentes publicações em relação a sua biografia, além de ser um dos 
únicos de seu tempo a ter suas canções disponíveis em aplicativos de música.

Fonte da imagem: Domínio Público.

РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ

ПРО ЛЮБОВ ДО БОГА Й БЛИЖНЬОГО

Любов -  це чеснота, яка випливає з глибини серця й душі супроти 
речей, осіб і Бога. Ісус Христос це повнота любові. Любов змусила Його 
зійти з неба на землю, щоб відкупити людський рід з неволі диявола й гріха.

Коли одного разу книжники запитали Ісуса Христа, котра заповідь є 
найважніша -  Ісус Христос відповів їм: «Люби Господа, Бога твого, усім 
серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім твоїм розумом, і з цілої сили 
твоєї. (Це перша заповідь). А друга подібна до неї: «Люби свого ближнього, 
як себе самого!» (Мк 12,30-31).

Віття дерев тримаються пня, і з нього одержують поживу й життя. 
Подібно діється з тими двома заповідями. Вони містять в собі всі інші 
заповіді. Вони впливають на наш розум, почуття і волю, допомагають в 
набуванні добрих діл.

Ісус Христос потверджує, що «На цих двох заповідях любові увесь 
закон і пророки стоять» (Мт 22,40). Святий Євангелист Йоан зчаста 
звертався до християн такими словами: «Діточки любіть один одного, бо 
коли ви любити один одного, тоді виконуєте цілий закон».

Любов ближнього, коли була б захована між людьми не було б потрібно 
інших законів, бо тим самим вона є проявом любові до Бога. Нажаль між 
людьми існує гнів, заздрість, ненависть, несправедливість, і різні промахи, 
які стають перепоною до любові ближнього.

Кожний християн від дитинства повинен крім природної любові 
плекати і управлятися в любові до Бога і до ближнього. Ті обидві заповіді - 
любов Бога і ближнього - містять в собі всі інші заповіді, і коли хтось 
заховує їх, тим самим заховує всі інші.

Природна любов кожної людини полягає на тому, коли знайде 
уподобання в тому, що пізнала, що добре й гарне з бажанням осягнути, 
називаємо «любов ’ ю ».

Природна любов, яка відноситься до рідні, або любов чуттєва, коли 
знаходимо уподобання в якійсь особі, наприклад в закоханні особи, або в 
даному предметі чи в звірятку.

Ціль нашого туземного життя є також навчитися любити Бога, 
ближнього, і самого себе. Без власної любові не будемо любити Бога ані 
ближніх. Вправа в любові має відбуватися в земському житті, щоб по 
смерти могти любити Бога на цілу вічність.

Любов до світу знаходиться в серці людини коли замість любити Бога, 
любить понад усе гроші, розкіш, людські блага й земські речі більше як 
Творця.

Любов світська старається відвертати людину від Бога, і втратити 
освячуючі ласки та вічне спасіння. Ісус Христос виразно грозить світським 
світовим людям вічним осудом, бо говорить: «Хто життя своє любить, той 
погубить його...» (Йоан 12,25). Як човен пришвартований в пристані не 
може відплисти до другого берега, так не може людина котра любить світ, 
потрапити до пристані спасіння. Скільки знайдеться сьогодні людей, які 
бавляться з дияволом, а по смерти не зможуть радіти разом з Христом на 
другому світі. Світські люди зовсім не розуміють правд Євангелія і 
уважають їх дурницями (І Кор 2,14).

Світські люди подібні до євангельських гостей, котрих запросили на 
вечерю, а вони не прийшли -  один через жінку, другий через господарство, 
третій через куплених волів (Лк 14,15). Ісус Христос виразно наказує, що 
не можна двом панам служити: бо або одного зненавидить, а другого буде 
любити. Не можна Богові служити й мамоні (Мт 6,24).

Любов до ближнього є наказом Божим: «Люби твого ближнього, як 
самого себе» (Мк 12,31). Кожен любить того кого породив, а цей любить і 
того хто народився від нього (І Йоан 5,1). Нас усіх Бог породив, тому 
взаємно мусимо любитися. Усі носимо образ нашого Творця, бо від Нього
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одержали життя, і стали братами й сестрами, тому маємо взаємно один 
одного любити.

Отже, щоб любити ближнього, на першому місці стоїть справа нашої 
волі. Вона проявляється і спонукує нас робити ближнім добро. «Не любімо

« ,  w

словом, ані язиком, лише -  ділом і правдою!» (І Иоан 3,18).
Ближнім є кожна людина, будь-якого віровизнання, народності, віку, 

статі, і становища. Жидівськй народ, колись і сьогодні уважає своїми 
ближніми тільки тих, що походять з їхнього народу і визнають ту саму віру, 
що вони. Ісус Христос наказує: «Люби ближнього твого, як самого себе» 
(Мр 12,31). Приклад про таку любов дав нам сам Ісус Христос, бо перший 
нас полюбив, перше ніж ми стали гідними Його любові. Так само ми мусимо 
любити тих, від котрих не одержали допомоги і коли ми їм робимо добро, 
тоді доказуємо, що ми справжні учні Ісуса Христа.

Найбільшою перешкодою до любові ближнього є заздрість. 
Заздрісна людина сумує коли ближньому все добре ведеться, а тішиться 
його невдачами. Заздрісна людина наслідує диявола, бо через заздрість 
диявола на світ прийшла смерть (Прип 2,24).

Найлегший спосіб викорінити в собі заздріть -  робити добро своїм 
ближ нім. Вогонь любові ближнього спалить будь-яку заздрість. Роби добро 
найперше тому, до кого чуєш заздрість. Таким способом здобудеш для себе 
дві нагороди -  одна за подолання заздрості, а друга, що ти собі придбав ще 
одного друга.

Справжніми друзями можуть бути ті, що бажають добра й щастя і 
живуть згідно зі Заповідями Божими, і з любов’ю до своїх ближніх.

Друзями називаємо тих людей, які мають між собою багато спільного, і 
допомагають одні для одних своїми духовними і матеріальними й 
соціальними добрами.

Кожний християнин повинен з природи плекати любов до себе самого, 
бо це наказ від Бога: «Люби ближнього, як само себе». Любити себе 
означає цінити усе те, що Господь нам дав при Тайні Хрещення, коли ми 
стали Його синами й дочками.

Коли людина любить себе, вона все те одержала від Бога буде зберігати 
й цінити не задля людей, але задля Бога. Людина яка любить себе, буде 
шанувати й зберігати усі свої дані, якими Бог її обдарив. Зберігатиме своє 
ім’я, свій рід, батьків і цілу родину. Ніколи не схоче їх понизити своєю 
злою поведінкою.

Людина, яка любить себе, старатиметься жити в любові до Бога, до 
ближнього і до себе самої, щоб осягнути вічну нагороду. Св. Апостол 
Павло пише до Корінтян: «Якби я мав дар пророцтва і відав усі тайни й усе 
знання, і якби я мав усю віру, щоб і гори переставляти, але не мав любові, я 
був би -  ніщо» (І Кор 13,2).

Любов -  довготерпелива, любов -  лагідна, вона не заздрить, любов не 
хвалиться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до 
гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє 
правдою, все зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить ( І Кор 
13,4-7).

Caipira Doutor

Ele era probresinho de dar dó, vivia num ranchinho de pau a pique amarrado 
com cipó.

Onde tinha só seu pai e ninguém mais, mas tinha um sonho que não desistia 
jamais.

Desde pequeno falava para o pai, vou ser doutor, vou mostrar que o caipira 
também é gente, também tem seu valor.

Então foi para a cidade grande para estudar, trabalhando de dia, de noite estuda
va, mesmo assim não dava mais, ai seu pai mesmo com pouco sempre ajudava.

O tempo passou a luta foi grande, ele venceu nos estudos, venceu na cidade, o 
desafio foi grande, o que era obstáculo virou felicidade.

Aquele homem que era pobrezinho voltou para o seu ranchinho e abraçou seu 
pai com muito amor, agradeceu e disse, aqui esta um caipira doutor.

Мер Тернополя нагадав послу Ізраїлю, що Шухевич 
врятував єврейську дівчинку

Передісторія:
На сесії Тернопільської міської ради 5 березня ухвалили рішення про 

присвоєння назви міському стадіону "Тернопільський міський стадіон імені 
Романа Шухевича".

Це рішення засудив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.
В М ЗС України на це наголосили, що дипломати повинні працювати над 

зміцненням дружби та взаємної поваги між українським та ізраїльським 
народами, а не навпаки. Дискусію ж  стосовно національної пам'яті варто 
залишити історикам.

Міський голова Тернополя Сергій Надал вважає, що посол Ізраїлю в 
Україні, який обурився присвоєнням імені Героя України, 
головнокомандувача У  ПА Романа Шухевича тернопільському стадіону, 
став заручником "радянської історіографії". Скасовувати своє рішення 
місцева влада не буде.

Деталі: Мер наголошує, що Українська Повстанська Армія та її 
головнокомандувач Роман Шухевич воювали не лише за свободу 
українського народу, а й за свободу інших поневолених та пригноблених 
народів нацистським та комуністичним режимами. І євреї тих часів це добре 
розуміли.

Надал також навів кілька фактів, які документально зафіксовані. 
Наприклад, що серед лідерів українських повстанців були євреї: Лейба-Іцик 
Добровський, працівник політичного відділу У  ПА, Лазар та Мойсей 
Орєхови-Штейн, які входили до почоту відомого курінного "Кори".

Щодо самого Шухевича мер нагадує, що з вересня 1942 по лютий 1943 
родина Романа Шухевича переховувала в своєму будинку від 
переслідування нацистами сусідську єврейську дівчинку Ірину Райхенберг.

Шухевич, використовуючи свої можливості, допоміг з виготовленням 
для дівчинки нових документів на ім'я українки Ірини Василівни Рижко. 
Після арешту дружини Романа Наталії Шухевич в 1943 році Роману 
Шухевичу вдалося переправити дівчинку в сирітський притулок при 
жіночому греко-католицькому монастирі Василіянок в Пилипові, поблизу 
містечка Куликів, що за 30 кілометрів від Львова. Ірина перебувала там до 
кінця війни, переживши німецьку окупацію і Голокост.

Загалом за даними Гестапо, представники ОУН і У  ПА неодноразово 
допомагали переховуватися євреям і виготовляли для них документи. 
Тобто, була налагоджена працююча система українських повстанців з 
порятунку євреїв. Тому десятки українських націоналістів стали 
"Праведниками світу". Це також підтверджують радянські документи і 
навіть документи держави Ізраїль.

Пряма мова: "Радянську пропаганду взяла на озброєння сучасна Росія. 
Відкриті архіви КДБ УРСР переконають пана посла в моїй правоті. Він, як 
і багато інших, відкриє для себе чимало нового про діяльність Романа 
Шухевича та Української Повстанської Армії -  Армії Воюючої України.

Ми можемо дискутувати, але рішення міської ради Тернополя про 
присвоєння міському стадіону імені Романа Шухевича не буде скасовано. 
Кожна країна шанує своїх героїв. Без цього нація не має майбутнього.

В історії кожної нації є особистості, без яких вони ніколи не постали б 
незалежними. Таким був Джордж Вашингтон для США. Таким був один з 
національних героїв євреїв, сьомий прем’єр-міністр Ізраїлю, лауреат 
Нобелівської премії миру, Менахем Бенін. Що поєднує цих людей з 
Романом Шухевичем? Усі вони свого часу були ворогами для метрополій, 
коли боролися за право своїх народів за Незалежність. Без Бегіна не було б 
держави Ізраїль, а без Шухевича не було б незалежної України".
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П осмертні Згадки

' W '
f  Julio Lubachevski

"O NOSSO MESTRE SE FOI"
Filho de Pedro e Rosa Lubachevski já  falecidos, casado 

com Rose Marie Lubachevski e irmão de Olga Lubachevski 
que atualmente residem em Curitiba - Paraná.

Nasceu e iniciou suas atividades educacionais e espor
tivas em Prudentópolis - Paraná. Enquanto ali morou incen
tivou a juventude prudentopolitana despertando o gosto, 
prática e conhecimento de várias modalidades esportivas.

Como professor universitário, educador físico e palestrante semeou conhe
cimento em Prudentópolis, Curitiba, interior do Paraná, Brasil e Exterior.

Deixou um legado estupendo formando profissionais excepcionais e 
responsáveis espalhados por todos os cantos, que amam o que fazem e só enalte
cem a sua indiscutível dedicação.

SAUDADES!

f  Natália Olinek

Aos 29 dias do mês de janeiro de 2021 Deus 
chamou nossa querida mãe para eternidade. Dona 
Natália Kopko Olinek nasceu no dia 17 de janeiro de 
1923. Aos seus 98 anos teve uma morte leve, sem sofri
mentos. Só tinha ausência de memória às vezes, a qual 
vivia muito ansiosa e preocupada sempre com o próxi
mo.

Era muito Cristã, foi membro do Apostolado da Oração, quando os filhos 
eram pequenos ficava difícil participar das reuniões, mas sempre que possível 
participava, além da distância que também dificultava a presença.

Dona Natália era casada com Sr. Nicolau Olinek, se conheceram através de 
uma vizinha, a qual os apresentou, viveram em matrimônio por 62 anos, até 
partirem para vida etema. Ela sempre dizia que aconteça o que acontecer o jura
mento irei cumprir, e assim foi até a morte.

Filha de Jacob Kopko e Helena Chusman Kopko era a mais velha dos 10 
irmãos, três in memória quando criança e outros 7 adultos se foram. Ficando 
somente em vida a irmã mais nova após a partida de Natália.

Também teve 10 filhos, perdendo um deles ainda bebê. Teve também 36 
netos, 42 bisnetos e 9 tataranetos.

Sofreu muito quando teve seus filhos pequenos, tempos muito difíceis, para 
ter o pouco para sua família na mesa, auxiliava o marido cerrando dormentos 
(madeira) para construção de ferrovia, nunca teve o suficiente para manter ter 
tudo em ordem, e quando seus filhos cresceram pouca coisa melhorou. Mesmo 
assim nunca desanimou, viveu sempre na esperança e na fé que um dia tudo 
melhoraria, procurou dar bons exemplos a seus filhos, assim como recebeu de 
seus pais, foi uma pessoa muito boa, bom coração, sempre preocupada com o 
próximo, ajudava como podia e mesmo com a idade avançada sempre ativa e 
pronta para o que der e vier.

Depois que o esposo partiu, passou a morar com uma de suas filhas, vivendo 
ainda mais 12 anos. Deixando um vazio enorme e muita tristeza após sua partida 
à sua família, principalmente à sua filha, genro e netos, que nos últimos anos 
passaram a maioria do tempo lhe cuidando.

Agradecemos a Deus pela vida preciosa, sofrida e longa que proporcionou a 
nossa mãe, a qual soube nos educar na Vida Cristã. Agradecimentos especiais ao 
Padre Irineu pela Missa celebrada de corpo presente e pela homilia tão bem 
conduzida, dirigindo palavras de conforto nessa hora de tanta dor. Ao Diácono 
João Basniak, pela Panaheda, ao Sr. Valdomiro Popowicz pela Novena ao Sagra
do Coração de Jesus e a todos que auxiliaram, rezaram, cantaram as “Kolhadê”, 
as quais Dona Natalia tanto gostava.

Natália, que seu exemplo sirva de lição para darmos mais valor ao que nos 
foi ensinado e deve ser vivido com sabedoria.

Saudades Eternas.

A família.

Ucrânia acusa Rússia de querer 'destruí-la' IAFP

Ania TSOUKANOVA

A Ucrânia acusou nesta quinta-feira (15) a Rússia de tentar "destruí-la", na 
véspera de uma cúpula trilateral com França e Alemanha sobre o aumento das 
tensões na região após a concentração de tropas russas nas fronteiras ucranianas.

"Ameaçam abertamente a Ucrânia com uma guerra e com destruir o Estado 
ucraniano", declarou o ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, em 
uma coletiva de imprensa conjunta com seus colegas dos países bálticos (Estô
nia, Lituânia e Letônia), que viajaram a Kiev para expressar solidariedade.

Há semanas, os confrontos aumentaram entre Kiev e os separatistas pró-rus- 
sos do leste, enquanto Moscou posicionou dezenas de milhares de homens nas 
proximidades, aumentando o temor de uma operação militar em grande escala.

As declarações de Kuleba foram feitas na véspera da reunião que o presiden
te ucraniano Volodymyr Zelensky terá em Paris com o francês Emmanuel 
Macron.

A chanceler alemã, Angela Merkel, participou das discussões por videocon
ferência, segundo o presidente francês.

Kiev teme que as autoridades russas inventem um pretexto para justificar 
uma intervenção militar no leste da Ucrânia. A Rússia, por sua vez, afirma que 
"não ameaça ninguém" e denuncia "provocações" da Ucrânia. Para dissuadir a 
Rússia de atacar, "devemos fazê-la entender que as consequências de suas aven
turas militares serão muito dolorosas", disse Kuleba.

"A linha vermelha para a Ucrânia é a fronteira de seu Estado. Se a Rússia 
violar essa linha vermelha, ela sofrerá", alertou, pedindo aos países ocidentais 
que imponham novas sanções a Moscou se esse cenário ocorrer.

"Sabemos bem (...) quem está atacando. É a Rússia", declarou o chefe da 
diplomacia lituana, Gabrielius Landsbergis, junto com Kuleba.

A Rússia destacou dezenas de milhares de soldados nas últimas semanas na 
fronteira com a Ucrânia e na península da Crimeia, anexada à Federação Russa 
em 2014.

Segundo Moscou, trata-se de "exercícios militares" em resposta às ações 
"ameaçadoras" da OTAN, a aliança militar à qual a Ucrânia deseja aderir.

Moscou acusa Kiev de preparar uma ofensiva contra os separatistas e adver
tiu que virá em seu socorro em caso de ataque. O governo ucraniano afirma que 
28 soldados ucranianos morreram na linha de frente desde o início de janeiro, 
mais da metade do total de 50 registrados em 2020.

Os separatistas, por sua vez, relataram pelo menos vinte mortes entre suas 
tropas desde janeiro.

A missão de observação da Organização para a Segurança e Cooperação na 
Europa (OSCE) informou nesta quinta-feira que o número de violações do 
cessar-fogo nas linhas de frente atingiu nas últimas duas semanas "o seu nível 
mais alto desde o início do ano".

O aumento da tensão preocupa os países ocidentais, que exortam a Rússia a 
iniciar uma distensão.

Na véspera da cúpula, a porta-voz da diplomacia russa Maria Zajarova pediu 
aos dois países "que parem de participar da campanha de propaganda em tomo 
dos movimentos de tropas mssas que não ameaçam ninguém".

Segundo ela, Paris e Berlim, mediadores do conflito, devem "incitar Kiev à 
distensão".

O presidente dos EUA, Joe Biden, e a chanceler alemã, Angela Merkel, 
concordaram na quarta-feira em pedir à Rússia "que reduza seus recentes refor
ços de tropas" perto da Ucrânia.

No mesmo dia, Berlim acusou a Rússia de "provocação". "Faremos todo o 
possível para garantir que as coisas não degenerem", disse a ministra da Defesa 
alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer, elogiando Kiev por sua reação "modera
da".

A guerra no Donbass começou em abril de 2014, na esteira de uma revolu
ção pró-Ocidente na Ucrânia.

Em reação, a Rússia anexou a península da Crimeia. De acordo com a ONU, 
este conflito deixou mais de 13.000 mortos e quase 1,5 milhão de desabrigados.
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Моло

Г Як Безглуздівці ставили млин

Читачам- - - - я
- Людоньки добрі! -  каже одного дня безглуздівський начальник, Яремко 

Головатий до громади. -  Чи не сором нам, що в нашім містечку нема млина? 
Таже млинок -  божий дарок!

- Як не сором? Стид, ганьба, - відізвалися в один голос панове радні.
- Коли й ви гадаєте так, як я, то ставимо млин! -  каже Головатий далі.
- Ставимо! -  притакнули всі радні. Позакорочували рукави, поплювали в 

долоні та й узялися до мозільної роботи. Насамперед загатили Бруднівку і 
висипали гарну греблю. В ярі такої води набралося, сказати -  озеро. Вже й 
видніється гарний млин коло греблі, реве вода потоками; декому вже й 
привиджується, що млин меле. Один тільки клопіт забив усім панам радним 
баки: нізвідки взяти того клятого каменя... Але як то буває: де великий клопіт, 
там зараз близька поміч. Саме над млином стояла висока гора, а на самім її верху 
стирчала величезна скала. Лупай із неї, коли воля, і сто Глинських каменів! Із 
долотами та клевцями звиваються наші міщани, що аж страх! Так довго ловили 
із нудьги гави, а тепер працюють так пильно, такі швидкі, як віл у ярмі! За дві 
неділі вже й Глинський камінь готовий. Величезний, грубий, округлий, із дірою 
на самій середині.

- А то-то смачні книшики їстимемо незабаром, - потішалися потомлені 
міщани. Готовий камінь, та й з ним новий клопіт.

- Як притаскати цей камінь до млина? -  питає Панько, шкробаючися в 
потилицю.

- От чудний чоловік! -  відповів йому Яремко. -  Спустимо камінь, як колись 
спускали бервена до нашого ратуша! З  горба він злетить без ніякого заходу і 
труду аж до млина.

І поставили Глинський камінь насторч і вже мали спускати його вділ, коли 
нараз надбіг нещасний дяк і крикнув стривоженим голосом:

- Як ж е ж  нам опісля знати, куди камінь залетить? Таж він не вміє говорити 
і до нас не відізветься.

- Не журіться, і на це є рада, - каже мудрий Яремко. -  Треба тільки, щоб 
один із нас упхав голову в дірку каменюки, от як непричком віл у ярмо, та 
покотився разом з каменем у діл. Він і опісля дасть знати, де камінь опинився.

- Розумна рада! -  загорлали безглуздівці й усі вже аж під боки беруться, такі 
втішні. - Але хто ж  упхає шию в камінь? У  цього шия груба, а в того затонка. 
Цей здатний до такої важкої громадської праці, а той ні. Нарешті згодилися всі 
на Микиту Дудика. Це був чолов’яга хитрий, сміливий, що не раз, то два ставав 
міщанам у пригоді. Він готов був для братів-міщан пожертвувати не то свою 
шию, а не знати що. З і щирим серцем вложив свою голову в діру камениська. 
Яремко крикнув «Пускайте!», і безглуздівці пустили камінь, та ще й з розмахом.

Полетів каменисько з Микитою в долину, як стріла, а за ним, як вихор, 
пустились безглуздівці, мало голов не поскручували. Позбігали, шукають 
каменя. Але де там! І сліду нема! Наче в землю запався. Пропав, як поза хмару. 
Стали безглуздівці щосили кричати-гукати:

- Микито! Микито! Де ти подівся з каменем?
Але відповіді дасть Бог. Соломонські голови, а не покмітили, що 

каменисько разом з Микитою пірнув на саме дно загаченої Бруднівки і пропав 
без сліду.

- Знаю я, де дівся камінь, - каже мудрий Панько. -  Микита гірш цигана. 
Ласий був на чуже добро. Я присягнув би, що він украв камінь і з ним потікся у 
світи, а нас усіх змудрував.

- 1 мені так здається, - каже Головатий знехотя, злий, що не йому впала така 
розумна гадка до голови.

Засіли безглуздівці до ради. Радили, радили, на кінець уложили такий 
стежний лист і пустили його світами:

«Коли хто подибле чоловіка із тяжким каменем на шиї, нехай із ласки своєї 
вдоставить того громадського злодія, що руками дивиться, очами лапає, що то 
майстер до чужих майстер -  цюпасом до містечка Безглуздова, а певне не мине 
його кара».Ц і» л

Засмійся
СМ ІХОВИНКИ
В нинішніх часах багато людей люблять мати в родині дітей, тому що 

бояться, що в старості не розберуться з новими технологіями і будуть 
змушені просити дітей, щоб їм розяснили як орудувати модерним мобільним 
телефоном.

ПЕРЕСТАНЬМ О ГОВОРИТИ...
Довжник:
— Якщо від мене вимагаєте гроші — я 

хвилююся, нервуюся. А якщо я вам не 
заплачу — ви хвилюєтеся і злоститеся.
Навіщо ж  нам обом сердитися? Ліпше 
перестаньмо говорити про довги й говорімо 
про щось краще, щоб не нервуватися.

П иш е Ю зьо Ш ило
Ой!

Тинь ум асунто жи вале а пина поділитися з читачами Праці. То мої 
думки й хто хоче нехай прйме, а хто не хоче, поде ном асийтар, а амізаде é 
а мезма. Справа про церковні комітети. Я си думаю, же всі люди доброї волі 
будут годитися зі мною. Церковні комітети, вони провадят церковними 
забудовами, всякими матеріальними добрами, грішми й справами діянте до 
ґовирно. Звичайно, ніхто не дреться до того, щоб бути президентом да 
комісом або тизорийром, бо то вимагає немало роботи й біганини, а 
платити ніхто не платить їм, а до того ще деколи критикують. Кинь асийта 
есте карґо, він це робит з любови до своєї громади й церкви. Але часами той 
карґо приносить клопоти, прінсіпалминти, зі сторони деяких парафіян, 
жералминти від тих парафіян, що люблять критикувати. Знаю деяких, що 
не хочут о карґо де президенти да комісом бо, пор езимпло, коли думают 
будувати нову хату пра суа фамілія або збирают гроші пра компрар ум 
карро ново, то сібоят жи люди будут казати, жи вони будуют або купуют те 
чи тамте за церковні гроші, хоч вони ніколи не відважуються взяти одного 
цента для себе. Але писків людей не запреш і язиків не стримаєш, будут 
дзьмаґати й молоти бо не мають щось єншго робити. Але це тільи деколи й 
деякі, може ном пор малдаде, але вже такий костуме щось сказати. Не 
мають костуме когось хвалити й тоді щось хляпают. Але, а майорія квазі 
тотал адміра а комісом пор ісо жи підтримує церкву і си приокупа ком о бом 
андаминто да комунідаде. На майоріа дас комунідадес о пово респийта ос 
мимброс да комісом і квандо пресіза, їм помагают роботою або і жертвами 
пра мантир а каза де Диус инь ордень.

Пареси жи я вже писав про те, але вале а пина написати майс ума вийз. 
Була елейсом пра президенти да комісом в одній колонії. Я бувим там коли 
вотували. Один дістав квазі синь пор синто голосів, бо в той день було 
богато народу, а та колонія велика. Чоловік асийтоу а елейсон і добре 
працював, чесно, їздив своїм каміньоном за церковними справами й навіть 
не кобрував фрети. Тоді естава синь конструсом нова церква. Коли 
прийшов час режістрар-си пра кандидате де вереадорес, він подумав і 
сказав, жи піде на вереадора і так як на него вотували пра президенти да 
комісом будут тикже вотувати на вереадора. Навіть не робив багато 
пропаганди, а пра конструсом да іґрезя працював щиро. Прийшли ті 
елейсоми, вечером порахували й на другий день публікарам о резултадо. 
Той добрий чоловік, який так сподівавса ресебир до пово апойо пра 
вереадор, ґаньоу щось сімдесят чи вісімдесят голосів і то не всі від своєї 
громади, бо він був конєсідо в місті й на других колоніях і на него тикже там 
вотували. А своя громада? Сий ла що то за люди, жи воліют дати свій вото 
на якгось з кінця світу жи їм дав пасажинь або на фесті заплатив пиво а на 
свого дулю з маком. Пареси жи то навмисно нарід не хоче дати апойо для 
свого сусіда й добродія своєї комунідаде. Ну, що тут вдієш?! Зрозуміти? Е 
діфісіл компреендир чому люди не хочуть дар апойо для свого чоловіка. 
Другий езимпло сістав ном файз тимпо. Президенти да комісом помагав 
іншим громадам, коли був бінґо, то брав муйтос блокос пра виндир пра 
оутрас комунідаде й де сівдало і думав, що вай сир елийто вереадор. Та де ж  
там? Трошки голосів дістав. Але єнші еспертальони, які платили за вотос 
форам елийтос. З  того всього я тіро а сеґінте конклузом: будь дезонесто й 
еспертальом антес да елейсом, а диспойс будь ладром! Трабаляр про пово 
ном да вотос. О ки дй вотос é компрар вотос .Тому маємо тантос но ґовирно 
які тільки думають про себе, а про єнших подумають перед елейсоми і 
диспойс скоро, скоро про них забудут.

Віддалитися від щоденого гамору і зажити 
самітности всім потрібно, залежно від того як 
людина почувається і в якому гуморі знаходиться. 
Самітність успокоюе людину. Але дружба і 
співжиття з іншими також дуже корисне. Користай 
з хвилин самоти, але не замикайся в собі, старайся 
також про життя спільне з іншими. Хвилини далекі 
від гамору примусять тебе призадуматися над самим 
собою і побачити свої добрі або недобрі сторінки.


